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Fideksen vuosi 2011 
(74. vuosikerta)

nro  dl  ilmestyy*

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

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

*) Sulkuihin on merkitty se päi-
vämäärä, johon asti lehdessä jul-
kaistavat ohjelmat ja ilmoitukset 
on syytä antaa.
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9.10.kirkkovuoDen28.sunnuntai(iv)
1l Jes. 25:610a
Ps. 23:13a, 3b4, 5, 6.  6cd
2l Fil. 4: 1214, 1920
Ev. Matt. 22:114

16.10.kirkkovuoDen29.sunnuntai(i)
1l Jes. 45:1, 46
Ps. 96:1+3, 45, 78, 910ac.  7b
2l 1. Tess. 1:15b
Ev. Matt. 22:1521

23.10.kirkkovuoDen30.sunnuntai(ii)
1l 2. Moos. 22:2026
Ps. 18:23a, 3bc4, 47+51ab.  2
2l 1. Tess. 1:5c10
Ev. Matt. 22:3440
Lähetyssunnuntai: Tänään kerätään kolehti lähetystyön hyväksi.

30.10.kirkkovuoDen31.sunnuntai(iii)
1l Mal. 1:14b  2:2b, 2:810
Ps. 131:1, 2, 3.
2l 1. Tess. 2:7b9, 13
Ev. Matt. 23:112

Täydellinen ane vainajien puolesta tavanomaisin ehdoin myönnetään niille usko-
ville, jotka marraskuun 1. ja 8. päivän välisenä aikana hartaasti käyvät hautaus-
maalla tai muuten rukoilevat kuolleiden puolesta.

5.11.lauantai,kaikkienPoisnukkuneiDenuskovienMuis-
toPÄivÄ–vainajienPÄivÄ

6.11.(kirkkovuoDen32.sunnuntai)kaikkienPYHienjuHla
–PYHÄinPÄivÄ,juHlaPYHÄ(iv)
1l Ilm. 7: 24, 914
Ps. 24: 12, 34ab, 56.  6
2l 1. Joh. 3:13
Ev. Matt. 5:112a

13.11.kirkkovuoDen33.sunnuntai(i)
1l San. 31:1013, 1920, 3031
Ps. 128: 12, 3, 45.  1a
2l 1. Tess. 5:16
Ev. Matt. 25:1430 tai Ev. Matt. 25:1415, 1920
Pyhän isän päivä: Rukouspäivä pyhän isän puolesta. Kolehti kerätään Pyhän
istuimen hyväksi.

Sunnuntait ja juhlapyhätMeidän aikakautenamme
Vatikaanin päivälehti l’Osservatore Romano on kritisoinut 
kovin sanoin Britannian yleisradioyhtiössä BBC:ssä tehtyä 
periaatepäätöstä luopua käyttämästä ajanilmauksissa kris-
tinuskoon liittyviä ilmauksia. Tähän asti yhtiö on käyttä-
nyt muun englanninkielisen maailman tavoin merkintöjä 
“A.D.“ (Anno Domini eli Herran vuonna) ja “B.C.” (Before 
Christ eli ennen Kristusta). Uudistuksen jälkeen BBC:n esit-
tämät vuosiluvut ovat joko muotoa “C.E.” (Common Era eli 
yleisenä aikakautena) ja “BCE” (Before the Common Era eli 
ennen yleistä aikakautta).

l‘Osservatoren toimittaja lucetta Scaraffia totesi 5.10. 
ilmestyneessä kirjoituksessaan, että jopa monet eikristilli-
set toimittajat ja tiedottajat ovat sanoneet, ettei perinteisen 
ajanilmauksen käyttö millään tavalla loukkaa heitä, vaikka 
päätöstä on perusteltu juuri toisten uskontojen kunnioitta-
misella. “On selvää”, hän jatkaa, “että toisten uskontojen 
kunnioittaminen on vain tekosyy, koska he haluavat hävit-
tää kristinuskon jäljet länsimaisesta kulttuurista.”

lucetta Scaraffia osuu naulan kantaan. Tahdoimmepa sitä 
tai emme, länsimainen kulttuuri on oman sekulaarisuu-
tensa sumentama. Kristinusko on ainakin osaksi menettä-
nyt suunnannäyttäjän asemansa länsimaisen yhteiskunnan 
kehittämisessä – siitä huolimatta, että edelleen valtaosa 
länsimaiden asukkaista kuuluu kirkkoon. Sekularismi on 
sysännyt kristittynä elämisen niin perusteellisesti yksityi-
syyden piiriin, että monet kristitytkin uskovat, ettei kris-
tinuskolla eikä millään sen tapahtumiin perustuvalla jär-
jestelmällä, edes ajanlaskulla, voi enää olla mitään julkista 
tehtävää.

Osittain aivan huomaamatta sama ilmiö on ollut käynnissä 
pitkään myös Suomessa. yhä laajemmalle on levinnyt kris-
tillisistä ilmauksista ja sisällöistä luopuminen. Aika ennen 
Kristusta on nyt aika “ennen ajanlaskumme alkua”. Omaa 
uskontoa ei kouluissa enää opeteta “tunnustuksellisesti” 
vaan “tiedollisesti”. Tavoitteena on “monipuolinen uskon-
nollinen ja katsomuksellinen yleissivistys”. Opettajan ei 
tietenkään tarvitse olla saman uskonnon harjoittaja.

Itse muistan opiskeluaikoinani ihmetelleeni saksankielisiä 
kielihistorian kirjoja. Vanha sanakirja nimittäin ei paljasta-
nut, mitä uudemman kirjan “v.u.Z.” tarkoitti. DDRläisessä 
humanistisessa hengessä kirjoitettu kirja oli jo hylännyt 
Kristuksen. Mutta samaa yritettiin jo Ranskan vallanku-
mouksen yhteydessä, jopa niin, että haluttiin nimetä kuu-
kaudetkin uudelleen ja korvata kristilliset juhlat vallanku-
mousjuhlilla. Kalenteri haluttiin aloittaa 14:nnestä heinä-
kuuta 1789 ja viikoista haluttiin tehdä kymmenpäiväisiä, 
jotta sunnuntai, Herran päivä, saataisiin hävitettyä. napo-
leon lopetti tämän yrityksen vuonna 1806.

Toinen epäonninen yritys tehtiin leninin neuvostoliitossa. 
Tarkoitus oli luoda viisipäiväinen viikko ja korvata kristil-
liset juhlat vallankumouksen muistamisella. Kokeilu kesti 
hieman toistakymmentä vuotta ja päättyi vuonna 1940, 
lucetta Scaraffia kertoo.

Aiheellinen kysymys kuuluu, kenen etua haetaan ja mitä 
tavoitteita tällä kehityksellä tuetaan? Mitkä ovat ne motii-
vit, jotka ajavat ihmisiä vaatimaan tätä? Ja toinen kysymys 
kuuluu: Haluammeko me sitä oikeasti? Olemmeko me 
kristityt valmiita antamaan periksi? Mutta historiansa ja 
juurensa kieltävä yhteiskunta on helposti myös arvoton 
yhteiskunta. Arvottomuus on merkki välinpitämättömyy-
destä, mihin – minun mielestäni – meidän aikakaudel-
lamme ei ole varaa. 

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

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

katolinenkirjakauppa.net

Toimitukselta
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Paavi Benedictus XVI vie-
raili Saksanmatkansa alussa 
22. syyskuuta Saksan liitto-
parlamentissa ja piti kiitetyn 
puheen, jossa hän käsitteli 
oikeusvaltion perusteita.

Paavi aloitti puheensa viit-
taamalla nuoren kuningas 
Salomon viisaaseen pyyn-
töön: ”Anna  minulle ymmär-
täväinen sydän, jotta osaisin 
hallita ja tuomita kansaasi ja 
erottaisin hyvän pahasta” (1. 
Kun. 3:9).

Poliitikon työn mittapuu ja 
perusta ei saa olla menestys 
tai aineellinen voitto. Politii-
kan on oltava työtä oikeuden-
mukaisuuden hyväksi. Polii-
tikko luonnollisesti etsii myös 
menestystä siinä mielessä, 
että se ylipäänsä avaa hänelle 
mahdollisuuden poliittiseen 
toimintaan, mutta menes-
tyksen on oltava alisteinen 
oikeudenmukaisuudelle.

 Menestys voi myös muo-
dostua kiusaukseksi ja johtaa 
oikeuden vääristymiseen. 
Paavi viittasi tässä saksalais-
ten historiaan, omaan koke-
mukseen siitä, kuinka valta 
erotettiin oikeudenmukai-
suudesta ja valtiosta tuli 
oikeuden tuhoamisen väline.

Kuinka tietää mikä on 
oikein, kuinka erottaa hyvä 
pahasta? Suurimmassa osassa 
oikeudellisesti säädeltävistä 
asioista enemmistö saattaa 
olla riittävä kriteeri, mutta 
oikeuden peruskysymyk-
sissä, joissa on kyse ihmisen 
ja ihmisyyden arvosta, enem-
mistöperiaate ei riitä. Jokai-
sen vastuullisessa asemassa 
olevan on etsittävä kriteerejä, 
joita noudattaa lakeja säätä-
essä.

Kristinusko ei koskaan ole 
ehdottanut valtiolle ilmoi-
tukseen perustuvaa oikeus-
järjestystä, vaan se on aina 
viitannut luontoon ja järkeen 
todellisina oikeuden lähteinä, 
samoin kuin objektiivisen ja 
subjektiivisen järjen sopu-
sointuun, koska molemmat 
perustuvat Jumalan luovaan 
järkeen.

länsimaisen oikeuskult-
tuurin taustalla on stoalais-
ten filosofien luonnonoikeu-
den ja roomalainen oikeuden 
kohtaaminen 2. vuosisadalla 
eKr. Tämä johti kristillisen 
keskiajan ja valistusajan juri-
disen kehityksen kautta aina 
Ihmisoikeuksien julistukseen 
saakka. Oli merkittävää, että 
kristityt teologit tunnustivat 
luonnon ja järjen yleismaail-
mallisesti päteväksi lain läh-
teeksi.

Nykyisin kuitenkin ajatus 
luonnonoikeudesta nähdään 
katolisena erikoisoppina, 
josta katolisuuden ulkopuo-
lella ei kannata keskustella 
– kuinka tähän on tultu? 
Paavin mukaan taustalla on 
ajatus, että "olemisen" ja "täy-
tymisen" välillä on ylittämä-
tön kuilu, olemisesta ei voisi 
seurata velvollisuutta toimia. 
Tämä perustuu lähes kaik-
kialla omaksuttuun positivis-
tiseen ymmärrykseen luon-
nosta ja järjestä.

Missä kuitenkin positivisti-
nen ymmärrys järjestä hallit-
see, siellä klassiset etiikan ja 
oikeuden lähteet on suljettu 
pois. Paavin mukaan tämä 
on dramaattinen tilanne, joka 
koskee kaikkia ja josta on vält-
tämätöntä käydä avointa kes-
kustelua. Missä positivistinen 
järki näkee vain itsensä riit-

tävänä kulttuurina ja muilla 
kulttuurisilla todellisuuksilla 
on vain alakulttuurin asema, 
siellä se kutistaa ihmisen, 
uhkaa ihmisyyttä.

Paavi viittasi luonnonsuo-
jelun ja ekologisen liikkeen 
merkitykseen, mutta muis-
tutti, että on olemassa myös 
ihmisen ekologia. Myös ihmi-
sellä on luonto, jota on kun-
nioitettava ja jota ei saa mani-
puloida.

Onko mahdotonta ajatella, 
että objektiivinen järki, joka 
ilmenee luonnossa, edellyt-
tää  luovaa järkeä, luojaa? 
Tässä Euroopan kulttuuripe-
rinnön pitäisi tulla avuksi. 
Vakaumuksesta, että on ole-
massa Jumala, luoja, on syn-
tynyt ajatus ihmisoikeuksista, 
ihmisten yhdenvertaisuu-
desta lain edessä, ihmisen 
vastuullisuudesta teoistaan. 
Piittaamattomuus tästä tai 
tämän pitäminen vain men-
neisyyteen kuuluvana mer-
kitsisi kulttuurimme silpo-
mista.

 Euroopan kulttuuri syntyi 
Jerusalemin, Ateenan ja 
Rooman kohtaamisesta – 
Israelin jumalauskon, kreik-
kalaisten filosofisen järjen ja 
roomalaisen oikeuden koh-
taamisesta. Tämä kohtaami-
nen on muovannut Euroopan 
sisäisen identiteetin. Se on 
määrännyt oikeuden kritee-
reiksi tietoisuuden ihmisen 
vastuusta Jumalan edessä ja 
jokaisen ihmisen loukkaa-
mattoman arvon tunnustami-
sen. Näitä kriteerejä meidän 
on nykyisessä historiallisessa 
tilanteessamme puolustet-
tava.

 
KATT/VIS

Poliitikkojen etsittävä 
oikeudenmukaisuutta Pohjoismaiden

piispainkokouksen 
syysistuntopidettiin
Paderbornissa,
saksassa,16.-21.
syyskuuta2011.alla
julkaistaan piispain-
kokouksen antama 
lehdistötiedote:

Katolisen kirkon pastoraaliset 
haasteet ja todellisuudet Poh-
jois-Euroopassa eroavat huo-
mattavasti muiden Euroopan 
kirkkojen vastaavista haas-
teista. Johtuen kasteiden, siir-
tolaisten ja pakolaisten suu-
resta määrästä, kirkko Poh-
joismaissa kasvaa nopeasti. 
Useimmissa hiippakunnissa 
on puute kirkoista ja muista 
toimitiloista, ja piispoilla on 
kova työ löytää paimenia eri-
tyisesti liettualaisia, espan-
jankielisiä ja itäisiin riituk-
siin kuuluvia katolilaisia 
varten. Varovaisesti arvioiden 
nykyään 430.000 latinalaisen 
ja itäisen riituksen katolilaista 
asuu Tanskassa, Suomessa, 
Islannissa, norjassa ja Ruot-
sissa.

Paderbornja
skandinavia

Pohjoismaiden piispat tekivät 
nämä huomiot syysistunnos-
saan Paderbornissa (Saksa). 
Bonifatiuswerk der deut-
schen Katholiken järjestön, 
Paderbornin arkkihiippakun-
nan ja Pohjois-Euroopassa 
toimivan kirkon välillä on pit-
käaikainen yhteys. Saksassa 
toimivan kirkon anteliaisuus 
ja solidaarisuus on ollut jat-
kuvana rohkaisuna katolilai-
sille, jotka elävät pienissä ja 
usein eristyneissä yhteisöissä. 
Arkkipiispa Hans Josef 
Becker ja Bonifatiuswerk kut-
suivat piispat Paderborniin.

Uusi katedraali 
Trondheimiin

Trondheimin (norja) kato-
linen katedraali on hyvin 
huonossa kunnossa ja se jou-
dutaan purkamaan kymme-
nen vuoden sisällä. Piispat ja 
heidän saksalaiset hyvänteki-

jänsä ilmaisivat huolensa ja 
tukevat ja rohkaisevat tämän 
kaupungin pientä mutta 
nopeasti kasvavaa katolista 
yhteisöä toteuttamaan suun-
nitelmansa uuden katedraa-
lin ja pastoraalisen keskuk-
sen rakentamiseksi. Toiveena 
on saada tämä projekti val-
miiksi vuonna 2014 niin, että 
se osuu samaan ajankohtaan 
pyhän Olavin -jolle kirkko on 
omistettu kasteen 1000vuo-
tisjuhlan kanssa. Toinen 
suuri pastoraalinen projekti 
on suunnitteilla Söderteljessä 
(Ruotsi), jossa asuu useita 
tuhansia kaldealaisen, syy-
rialaisen ja armenialaisen rii-
tuksen katolilaisia.

Pyhiinvaellukset

Vanhoja pyhiinvaelluksia 
on elvytetty monilla puo-
lilla Skandinaviaa. Trond-
heim ja Vadstena (Ruotsi) 
ovat hiljattain vastaanotta-
neet enemmän pyhiinvael-
tajia kuin koskaan reformaa-
tion jälkeen. Katolinen New-
manInstituutti Uppsalassa 
(Ruotsi) yhteistyössä Boni-
fatiuswerkin kanssa järjes-
tää akateemisen koulutus-
ohjelman niille, jotka ottavat 
vastaan ja opastavat pyhiin-
vaeltajia.

Muita tärkeimpiä aiheita, 
joista piispat keskustelivat, 
olivat pappiskandidaattien 
koulutus ja valmistautumi-
nen katolisen kirkon piis-
painsynodin kokoontumi-
seen Roomassa lokakuussa 
2012. Tromsøn piispa Berislav 
Grgic (norja) edustaa siellä 
piispainkokousta.

Keskustelut lute-
rilaisten piispojen 
kanssa

Piispainkokouksen kevätis-
tunto on Kööpenhaminassa 
maaliskuussa 2012. Paa-
villisen kristittyjen yksey-
den edistämisen neuvoston 
puheenjohtaja, kardinaali 
Kurt Koch, ja Pohjoismaiden 
johtavat luterilaiset piispat 
tapaavat piispainkokouksen 
tänä aikana.

KATT/NBK

Pohjolan piispat Saksassa

SIR

Pappisvihkimys
Helsingin piispa teemusippo SCJ vihkii lauantaina 8.10. 
papiksi diakoni DangtienDungin. Vihkiminen tapahtuu 
Turussa (Mikaelinkirkko, Puistokatu 16) klo 11.00. Uusi 
pappi viettää ensimmäisen messunsa sunnuntaina 9.10. klo 
10.30 Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin kirkossa.

KATT
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Helsingfors:
Förstakommunions-
undervisningen
hösten2011och
våren 2012

De svenskspråkiga barn 
i Helsingforsförsamling-
arna som är i åldern att 
gå till första kommunion 
år 2012 ska komma till S:t 
Henriks katedralförsam-
ling på undervisning i 
samband med de svenska 
mässorna. Undervisar 
gör Sara Torvalds.

Tredje söndagen i 
oktober, 16.10, inleds 
undervisningen i S:t 
Henriks församlingssal 
kl. 11.30. Sara och elev-
erna deltar tillsammans 
i den svenska mässan kl. 
12.30 och fortsätter däref-
ter undervisningen till kl. 
14.30. De följande under-
visningsgångerna är 
tredje söndagen i novem-
ber, januari, februari (inte 
mars!) och april. Första-
kommunionsmässan firas 
sannolikt tredje söndagen 
i maj.

Förs takommunions-
unde rv i sn ing  k l .
11.30−14.30 16.10, 20.11,
15.1, 19.2 och 15.4 (inte
18.3!)

Informationen finns också 
på  webben på www.
sarax.com/1kommunion!

Om ni har frågor går det 
bra att ta kontakt med Sara 
Torvalds (0505424632 
eller sara.torvalds@
sarax.com) Tredje sön-
dagen i september, 18.9, 
är Sara på plats på kyrk-
kaffet efter 12.30mässan 
och svarar på eventuella 
frågor.

Paavi ekumee ni-
sessa jumalan-
palve luksessa: 
Odotukset  
eku mee nisesta 
lahjasta poliit tinen 
virhearvio
Paavi BenedictusXvi piti Saksan vierai-
lunsa yhteydessä merkittäväksi luonneh-
ditun saarnan Erfurtin vanhassa augusti-
nolaisluostarissa. (Saarna on kokonaisuu-
dessaan luettavissa internetissä.)

Saarnassa paavi korosti, että kristit-
tyjä yhdistää ennen kaikkea usko yhteen, 
konkreettiseen kaikkivaltiaaseen Juma-
laan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. 
Tämä Jumala on puhunut meille ja tullut 
yhdeksi meistä. Näin “meidän tehtä-
vämme on todistaa tästä elävästä Juma-
lasta”.

Ekumenian saralla pyhä isä huomautti, 
että mediassa spekuloitiin ennakkoon 
paljon jonkinlaisesta ekumeenisesta lah-
jasta. Hän totesi, että tämän taustalla on 
jonkinlainen “poliittinen virhearvio”, 
jossa usko ja ekumenia ymmärretään 
väärin. Kristittyjen keskinäisissä suh-
teissa ei voi olla kysymys kompromis-
seista, sillä “itsetehty usko on arvoton. 
Usko ei ole jotakin, jota voimme kehitellä 
vapaasti tai josta voimme neuvotella.” 
Siinä ei auta etujen ja haittojen punnit-
seminen.

Saarnassa paavi sen sijaan sanoi, että 
kristittyjen yhteistä todistusta tarvitaan 
tänään esimerkiksi ihmisestä huolehti-
misessa, sillä hänet Jumala teki omaksi 
kuvakseen. “Me elämme ajassa, jolloin 
ihmisenä olemisen mitat on asetettu 
kyseenalaiseksi. Etiikka korvataan seu-
rauksista tehdyillä laskutoimituksilla.” 
Vastauksena tähän “meidän on kristit-
tyinä puolustettava ihmisen luovutta-
matonta arvokkuutta sikiämisestä kuo-
lemaan, preimplantaatiodiagnostiikasta 
kuolinapuun”. “Uskon Jumalaan on 
tultava konkreettiseksi siinä, että puolus-
tamme ihmistä yhdessä.”

Ennen Erfurtin vierailua paavi Bene-
dictus tapasi Berliinissä Saksan valtiojoh-
toa sekä juutalaisten ja muslimien edus-
tajia.

Paavi päätti Saksan vierailunsa Frei-
burgiin, jossa hän vietti nuorisovigilian 
ja sunnuntaimessun. Ennen lähtöään hän 
piti puheen kirkossa ja yhteiskunnassa 
aktiivisesti toimiville katolilaisille. Puhe 
on luettavissa tämän lehden sivulla 6.

Vierailun ajan paavin seurueeseen 
kuului myös Berliinin apostolisen nun-
tiatuurin nuntiatuurisihteeri, suomalai-
nen monsignore Tuomo T. Vimpari.

KATT/VIS/domradio.de 

Uusi motu 
proprio selvensi 
oikeuskäytäntöä
Paavi Benedictus Xvi:n Motu proprio 
“Quaerit semper” siirsi joitakin tehtä-
viä liturgian ja sakramenttijärjestyksen 
kongregaatiolta Rota Romana oikeus-
istuimelle lokakuun 2011 alusta alkaen. 
Kyseessä ovat “ratum et non consum-
matum” avioliittotapaukset (pätevästi 
solmittu avioliitto, joka ei ole fyysisesti 
toteutunut) ja vihkimyksen sakramen-
tin pätemättömyyttä koskevat tapauk-
set. liturgian ja sakramenttijärjestyksen 
kongregaatio voi siten keskittyä pääteh-
täväänsä, edistämään kirkon liturgista 
elämää.

KATT/VIS

Paavi saanee 
hybridiauton
Saksalaisen autobild.desivuston mukaan 
paavi BenedictusXvi on toivonut, että 
hänen käyttämänsä papamobiili toimisi 
vaihtoehtoisilla energialähteillä. Vielä 
Saksan vierailun aikana papamobiili 
käytti perinteistä polttoainetta.

Moottorinvalmistaja Daimler on ilmei-
sesti myöntänyt, että se suunnittelee 
käsityönä valmistettavaa uutta helmen-
valkoista papamobiilia Mercedeksen 
M-luokan pohjalta. Autoon olisi tietojen 
mukaan tulossa 60 minuutissa ladattava 
litiumioniakku ja 60 hevosvoiman hybri-
dimoottori.

Hybridimoottori, joka voi käyttää 
sähkön lisäksi voimanlähteenä myös 
bensiiniä, tarvitaan, jotta voidaan taata 
paavin turvallisuus ongelma ja vaarati-
lanteissa.

Mercedes on toimittanut Vatikaanin 
tarvitsemat erityisautot jo yli 80 vuoden 
ajan.

KATT/autobild.de

Tibhirinen 
marttyyrien 
luostari 
internetissä
Algerin katolinen hiippakunta on hiljat-
tain julkaissut Tibhirinen trappistiluos-
tarin internetsivun. luostari tuli monille 
tutuksi

“Jumalista ja ihmisistä” elokuvasta, 
joka sai Cannesin elokuvajuhlien prix du 
jurypalkinnon. Ranskankielinen inter-
netsivu esittelee luostarin ajankohtaisia 
tapahtumia, historiaa sekä marttyreina 
kuolleiden munkkien sanoman.

Sivuston mukaan “Tibhirinen munkit 
ovat jättäneet ihmiskunnalle viestin vel-
jeydestä, joka on osoitettu jokaiselle mie-
helle ja naiselle uskontokunnasta riippu-
matta. Kirkko Algeriassa haluaa varjella 
ja välittää eteenpäin tätä muistoa.”

Algerin hiippakunta on myös aloitta-
nut luostarin kunnostustyöt.

Sivusto löytyy osoitteesta http://www.
monasteretibhirine.org

KATT/Kath.net

Relativistisk 
tolkning av 
Assisimötet 
omöjlig
Den Helige Fadern har lovat en luthersk 
präst att han kommer att se till att det är 
omöjligt att tolka det interreligiösa mötet 
i Assisi senare denna månad på ”ett synk-
retistiskt eller relativistiskt” sätt. Detta 
rapporterar The Catholic Herald.

Den Apostoliska Signaturens prefekt  
Kardinal Raymond Burke talade under 
konferensen ”Sanningens pilgrimer 
mot Assisi”, som anordnades av Cat-
holica Spes den 1 oktober i Rom, för 
att markera betydelsen av det interreli-
giösa mötet i Assisi den 27 oktober. ”Den 
Helige Fadern ville betona begreppet pil-
grimsfärd mot sanningen: inte att be till-
sammans på ett heterogent sätt med risk 
för sammanblandning av den uppenba-
rade tron med mänsklig och naturlig tro, 
utan en gemensam vandring mot sannin-
gen” sade kardinalen. 

Under konferensen läste man upp ett 
intressant utdrag ur ett personligt brev 
som den Helige Fadern sände till en lut-
hersk präst, professor Peter Beyerhaus, 
den 4 mars 2011. Professor Beyerhaus 
är en god vän till Joseph Ratzinger allt-
sedan den framtida påven undervisade 
i Tübingen. I februari skickade han ett 
brev till den Helige Fadern i vilket han 
uttryckte sin oro över risken för en rela-
tivistisk tolkning av den nya bönedagen 
i Assisi. Han frågade Benedikt XVI om 
hans avsikter för mötet. Påvens svar till 
professor Beyerhaus hade redan disku-
terats, men inte offentliggjorts, i en inter-
vju som professorn gjorde med den tyska 
tidningen ”Kichliche Umschau” under 
slutet av april.

Efter att ha fått tillstånd från professor 
Beyerhaus kunde arrangörerna av kon-
ferensen läsa upp den relevanta delen 
ur brevet: ”Jag förstår din oro inför mitt 
deltagande i Assisimötet” skrev Benedikt 
XVI den 4 mars 2011. ”Men denna åmin-
nelsedag skulle ha firats på något sätt och 
allt som allt ansåg jag att det bästa vore 
om jag personligen åkte dit och därmed 
kunde bestämma riktningen för det hela. 
Jag kommer att göra allt för att en synk-
retistisk eller relativistisk tolkning av 
mötet kommer att vara omöjlig och att 
det som kommer att kvarstå är det jag 
alltid kommer att tro och bekänna, det 
som jag uppmärksammade Kyrkan om 
med dokumentet ”Dominus Iesus”.

Som prefekt för Troskongregatio-
nen var Kardinal Ratzinger ansvarig 
för Dominus Iesus som publicerades år 
2000. Den behandlade frågor om Jesu 
unika betydelse som hela mänsklighetens 
frälsare, katolska Kyrkan som förmed-
lare av denna universella frälsning, samt 
katolska Kyrkans relation både till andra 
kristna samfund och till andra religioner. 
Dokumentet är mycket populärt bland 
katoliker och i synnerhet konvertiter.

KATT/RV

Hetkipalvelus. Laudes ja 
vesper.adventti- ja jouluaika.
KATT 2001. nid. 386 sivua. 16 €. 
Katolisesta kirjakaupasta.
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Rukouksen  
apostolaatti
Rukoilkaamme...

Lokakuu 2011

Että parantumattomasti 
sairaat saisivat tukea 
uskostaan Jumalaan ja 
lähimmäistensa rakkau-
desta.

Että maailman lähetyssun-
nuntain viettäminen kas-
vattaisi Jumalan kansassa 
intoa evankelioimiseen ja 
auliutta tukea lähetystyötä 
rukouksillaan ja taloudelli-
sesti köyhimpien kirkkojen 
hyväksi.

Marraskuu 2011

Että idän katoliset kirkot ja 
niiden rikkaat traditiot tuli-
sivat tunnetuiksi ja arvos-
tetuiksi hengellisenä aar-
teena koko kirkossa.

Että Afrikan maat löytäi-
sivät Kristuksesta voimaa 
tavoitella oikeudenmukai-
suutta ja sovintoa, kuten 
Afrikan toinen piispainsy-
nodi toivoi.

Böne-
apostolatet 
Låt oss be...

oktober2011

Att de svårt sjuka får stöd 
och hjälp i sitt lidande 
genom tron på Gud och 
medmänniskornas kärlek.

Att världsmissionsdagen 
inspirerar Guds folk till 
entusiastisk evangelisation 
och intensifierar arbetet för 
missionen genom bön och 
ekonomiskt stöd till de fat-
tigaste kyrkorna.

november2011

Att hela kyrkan lär känna 
och uppskatta den andliga 
rikedomen i de orientaliska 
katolska kyrkornas tradi-
tion.

Att den afrikanska kon-
tinenten i Kristus finner 
styrkan att följa vägen till 
försoning och rättvisa, som 
angetts av andra synoden 
för Afrikas biskopar.

Oremus

Desjuttiotvåsändsut

Därefter utsåg Herren ytterligare sjuttiotvå och sände 
dem före sig två och två till varje stad och plats dit han 
själv ämnade sig. 

Han sade till dem: 

”Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens 
herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå, jag 
skickar er som lamm in bland vargar. Ta inte med er 
några pengar, någon påse eller några sandaler, och 
stanna inte på er väg för att hälsa. när ni kommer in 
i ett hus, så säg först: Frid över detta hus. Och om där 
bor en fridens man skall den frid ni kommer med bli 
kvar hos honom; annars skall den vända tillbaka till 
er. Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som 
bjuds; arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus 
till hus.”

”Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät 
då det som sätts fram, bota de sjuka som finns där och 
säg till folket: Guds rike är snart hos er.”

Luk. 10:1-9

jeesuslähettääseitsemänkymmentäkaksi
opetuslasta

Siihen aikaan Herra valitsi vielä seitsemänkymmentäkaksi 
opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen 
kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä.

Hän sanoi heille:

”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää 
siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkor-
juuseen.

”Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien kes-
kelle. älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua 
älkääkä jalkineita. älkää matkan varrella pysähtykö ter-
vehtimään ketään. Ja kun tulette johonkin taloon, sanokaa 
ensiksi: ’Rauha tälle kodille.’ Jos siellä on joku, joka on 
rauhan arvoinen, hän saa teidän toivottamanne rauhan. 
Ellei ole, toivotuksenne palaa teille. Jääkää siihen taloon ja 
syökää ja juokaa mitä teille tarjotaan, sillä työmies on palk-
kansa ansainnut. älkää siirtykö talosta toiseen.

”Kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siellä vastaan, 
syökää mitä teille tarjotaan, parantakaa kaupungin sairaat 
ja kertokaa kaikille: ’Jumalan valtakunta on tullut teitä 
lähelle.’”

Luuk. 10:1-9

Pyhä 
evankelista 

Luukas
Juhla 18.10.

Herra,meidän
jumalamme,

sinä valitsit pyhän 
Luukkaan julistamaan 
saarnoillaan ja kirjoi-
tuksillaanrakkauttasi
köyhiäkohtaan.suo,
ettäkristityilläolisi
yksi sydän ja yksi sielu 
jaettäkaikkikansat
saisivat nähdä sinun 
pelastuksesi. Tätä 
pyydämme Herramme 
jeesuksenkristuksen,
sinunPoikasi,kautta,
joka kanssasi elää 
jahallitseePyhän
Hengenyhteydessä,
jumala,iankaikkisesta
iankaikkiseen.aamen.

Päivän rukous  
Roomalaisesta 
messukirjasta
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Paimenelta

Otteita 
piispa 
Teemun 
kalenterista
8.10. Diakoni Dang Tien 

Dungin papiksivihki-
minen luterilaisessa 
Mikaelin kirkossa 
Turussa. 

9.10. Vahvistuksen sakra-
mentti Pyhän Henri-
kin katedraalissa

13.-14-10 Ekumeenisen 
neuvoston syysko-
kous Porvoossa 

14.-15.10. Pastoraalineu-
voston kokous Stella 
Mariksessa

16.10. Vahvistuksen 
sakramentti Pyhän 
Marian kirkossa

21.10. Pohjoismainen 
ekumenian tulevai-
suutta käsittelevä 
seminaari Helsingissä

22.10. Jerusalemin pyhän 
Haudan ritarikunta 
piispantalossa

23.10. Ekumeeninen 
jumalanpalvelus Tapi-
olan luterilaisessa kir-
kossa Espoossa

24.-25.10. Pappienneu-
vosto Stella Marik-
sessa

29.-30.10. Vierailu Pyhän 
Ristin seurakunnassa 
Pohjanmaan alueella

31.10. Uskontojen johta-
jien tapaaminen Hel-
singin juutalaisessa 
seurakunnassa

2.11. Kirkkoonottami-
nen Pyhän Henrikin 
katedraalissa.

[Alkutervehdykset]

Iloitsen suuresti tästä tapaa-
misesta kaikkien teidän 

kanssanne, jotka monin 
tavoin toimitte kirkon ja 
yhteiskunnan hyväksi. Tämä 
antaa minulle tervetulleen 
mahdollisuuden henkilö-
kohtaisesti kiittää teitä sydä-
mellisesti panoksestanne ja 
todistuksestanne “sen uskon 
kykenevinä airuina, joka on 
‘luottamus siihen, mitä toivo-
taan’” (lumen gentium, 35). 
Sellaisiksi kutsuu Vatikaa-
nin II kirkolliskokous niitä 
ihmisiä, jotka teidän lail-
lanne näkevät vaivaa nyky-
hetkestä ja tulevaisuudesta 
uskon näkökulmasta. Työnne 
parissa te puolustatte auliisti 
uskoanne ja kirkkoa, mikä 
nykyään ei todellakaan ole 
helppoa, kuten tiedämme.

Olemme kokeneet vuosi-
kymmenten ajan uskonnon 
harjoittamisen taantumista ja 
nähneet huomattavan suuren 
kastettujen joukon ajautu-
van pois kirkon elämästä. 
Se nostaa esiin kysymyksen: 
pitäisikö kirkon muuttua? 
Eikö sen pitäisi viroissaan 
ja rakenteissaan mukautua 
nykyhetkeen, jotta se tavoit-
taisi tämän ajan etsivät ja 
epäilevät ihmiset?

Autuaalta äiti Teresalta 
kysyttiin kerran, mitä hänen 
mielestään ensimmäisenä 
pitäisi muuttaa kirkossa. Hän 
vastasi: Sinut ja minut.

Tästä pienestä kertomuk-
sesta käy ilmi kaksi asiaa. Toi-
saalta äiti Teresa sanoo kysy-
jälle: Kirkko ei ole vain muut 
ihmiset, ei ainoastaan sen 
hierarkiaan kuuluvat paavi 
ja piispat. Me kaikki olemme 
kirkko, me kastetut. Toisaalta 
hän korostaa: kyllä, muutok-
seen on syytä, tarvitsemme 
muutosta. Jokainen kristitty 
ja koko uskovien yhteisö on 
kutsuttu jatkuvaan muuttu-
miseen.

Millaista muuttumista 
konkreettisesti ajatellen tar-
vitaan? Tarkoitetaanko sel-
laista uudistamista, jonka 
talon omistaja toteuttaa kun-
nostaessaan ja maalatessaan 
taloaan? Vai tarkoitetaanko 
korjausliikettä, jolla palataan 
oikeaan suuntaan ja nopeam-
malle ja suoremmalle tielle? 
Varmasti tästäkin on kyse, 
mutta nyt emme voi käsi-
tellä kaikkea sitä. Muutoksen 
perussyy on opetuslasten ja 
kirkon apostolinen tehtävä.

Kirkon täytyy jatkuvasti 
uudestaan omistautua teh-
tävälleen. Kolme synoptista 

evankeliumia valaisee tämän 
lähetystehtävän eri puolia. 
Tehtävä perustuu ensiksikin 
henkilökohtaiseen kokemuk-
seen: “Te olette todistajia” 
(luuk. 24:48); se tulee ilmi 
suhteesta muihin: “Tehkää 
kaikki kansat minun opetus-
lapsikseni” (Matt. 28:19); ja 
se levittää kaikille kuuluvaa 
sanomaa: “Saarnatkaa evan-
keliumia kaikille luoduille” 
(Mark. 16:15). Mutta maail-
man vaatimusten ja pakkojen 
tähden todistaminen himme-
nee aina uudelleen, suhteet 
heikkenevät ja sanoma menet-
tää merkitystään. Kun kirkko 
paavi Paavali VI:n sanoin 
“pyrkii muokkaamaan itses-
tään Kristuksen kuvan kaltai-
sen, se eroaa jyrkästi ympä-
ristöstään, johon se kuitenkin 
pyrkii vaikuttamaan (kier-
tokirje Ecclesiam suam, III). 
Toteuttaakseen tehtäväänsä 
kirkon täytyy aina uudestaan 
tehdä eroa ympäristöönsä 
nähden ja tulla tietyllä tavalla 
“eimaalliseksi”.

Kirkon saama tehtävä 
on peräisin kolmiyhteisen 
Jumalan salaisuudesta, hänen 
luovan rakkautensa salaisuu-
desta. Jumalallinen rakkaus ei 
ole vain jotakin mikä on Juma-
lassa, hän itse ON rakkaus, 
se on hänen olemuksensa. 
Jumalallinen rakkaus ei ole 
olemassa vain itseään varten 
vaan se haluaa olemuksensa 
mukaisesti virrata eteenpäin. 
Se on tullut Jumalan Pojan 
ihmiseksitulon ja uhrin kautta 
erityisellä tavalla ihmisten 
keskelle, meidän luoksemme. 
Ja sen kautta, että Kristus, 
Jumalan Poika, samalla astui 
ulos jumaluutensa piiristä 
ja tuli lihaksi, tuli ihmiseksi, 
hän ei vain vahvistanut maa-
ilmaa maallisuudessa ja tullut 
sen toveriksi, jättäen kaiken 
olemaan niin kuin se on, vaan 
hän tuli muuttamaan sen.

Kristuksen tulemiseen 
kuuluu se käsittämätön 
asia, jota kirkkoisät kutsui-
vat nimellä sacrum commer-
cium, vaihtokauppa Jumalan 
ja ihmisen välillä. Isät selit-
tävät sen näin: Meillä ei ole 
mitään annettavaa Jumalalle, 
me voimme tarjota hänelle 
vain syntimme. Hän ottaa ne 
vastaan ja tekee niistä omiaan 
ja antaa vastalahjaksi itsensä 
ja kirkkautensa. Todella epä-
suhtainen vaihtokauppa, joka 
toteutuu Kristuksen elämässä 
ja kuolemassa! Hän ottaa 
synnin kantaakseen, hänestä 
tulee syntinen; hän ottaa 
itselleen meille kuuluneen ja 
antaa meille omansa.

Kun kirkko on uskoen 
elänyt ja pohtinut tätä, on 
tullut selväksi, että me emme 
pelkästään anna Jumalalle 
syntiämme, vaan että hän 
tekee meidät kykeneviksi ja 
antaa meille sisäisen voiman 
tuoda hänelle myös jotakin 
positiivista: rakkautemme  
eli tarjota hänelle ihmiskun-
nan myönteisellä tavalla. 
luonnollisesti on selvä, että 
vain Jumalan anteliaisuuden 
tähden ihminen, kerjäläinen, 
joka saa omakseen Jumalan 
rikkauden, pystyy antamaan 
Jumalalle jotakin. Jumala saa 
aikaan sen, että me saamme 
lahjan, ja samalla hän tekee 
meidät kykeneviksi anta-
maan jotakin hänelle.

Tätä epäsuhtaista vaihto-
kauppaa kirkon on kiittä-
minen kaikesta. Sillä ei ole 
mitään omaa annettavaa 
perustajalleen, se ei voi sanoa: 
Tämän me teimme hienosti! 
Kirkon olemassaolon tarkoi-
tus on olla lunastuksen työ-
väline, tulla Jumalan sanan 
kyllästämäksi ja saattaa 
maailma Jumalan rakkauden 
yhteyteen. Kirkko uppou-
tuu Vapahtajan saapumiseen 
ihmisen luokse. Kun kirkko 
on oma itsensä, se on aina 
liikkeellä, sen on aina palvel-
tava sitä tehtävää, jonka se sai 
Herralta. Ja siksi sen on aina 
uudestaan oltava avoin maa-
ilman huolenaiheille, joihin se 
itsekin kuuluu, ja paneutua 
niihin. Mutta myös välittää 
eteenpäin ja tuoda nykyhet-
keen se pyhä vaihtokauppa, 
joka alkoi inkarnaation salai-
suudessa.

Kirkon historiassa näkyy 
kuitenkin myös vastakkainen 
tendenssi, jolloin kirkko on 
tyytyväinen itseensä, sopeu-
tuu tähän maailmaan, on 
kylliksi itselleen ja soveltaa 
itseensä maailman normeja. 
Usein se panee suuremman 
painon organisaatiolle ja 
instituutiolle kuin kutsumuk-
selleen olla avoin Jumalalle, 
kutsulle avautua maailmalle 
ja kaikille ihmisille.

Täyttääkseen todelli-
sen tehtävänsä oikealla 
tavalla kirkon täytyy jatku-
vasti pyrkiä irti taipumuk-
sesta maallistua ja sen sijaan 
avautua uudelleen Juma-
lalle. Silloin se noudattaa 
Jeesuksen sanoja: “He eivät 
ole maailmasta, niin kuin 
en minäkään ole” (vrt. Joh. 
17:16). Juuri siten Jeesus antaa 
itsensä maailmalle. Tietyllä 
tavalla voisi sanoa, että his-
toria on tullut kirkon avuksi 
monien maallistumiskausien 

kautta, jotka ovat oleellisesti 
vaikuttaneet kirkon puhdis-
tumiseen ja sisäiseen uudis-
tumiseen.

Sekularisoivat pyrkimyk-
set - joko kirkon omaisuu-
den vieminen tai etuoikeuk-
sien poistaminen tai vastaava 
- ovat aina merkinneet kir-
kolle syvää maallistumisesta 
vapautumista, sillä silloin se 
riisuutuu maallisista rikka-
uksistaan ja omaksuu uudes-
taan köyhyyden. Silloin se 
jakaa leevin suvun kohtalon, 
joka Vanhan testamentin ker-
toman mukaan oli Israelin 
heimoista ainoa, jolla ei ollut 
omaa perintömaata vaan 
jonka osana oli yksin Jumala, 
hänen sanansa ja hänen merk-
kinsä. leevin suvun kanssa 
kirkko on tietyissä historian 
vaiheissa jakanut köyhyyden 
vaatimuksen, joka on avannut 
sen maailmalle, vapauttanut 
sen taloudellisista sidoksista, 
ja niin sen lähetystehtävä on 
saanut jälleen uskottavuutta.

Historian esimerkit osoit-
tavat, että kun kirkosta tulee 
vähemmän maallinen, sen 
missionaarinen tehtävä 
loistaa selvemmiin. Talou-
dellisista ja poliittisista pai-
nolasteista ja etuoikeuksista 
vapautettu kirkko voi parem-
min ja todella kristillisellä 
tavalla kääntyä maailmaa 
kohti, olla sille avoin. Se voi 
elää vapaammin kutsumus-
taan palvoa Jumalaa ja pal-
vella lähimmäisiä. lähetys-
työn tekemisen velvollisuus, 
joka liittyy kristilliseen kult-
tiin ja määrittää sen raken-
netta, tulee selvemmin esiin. 
Se avautuu kohti maailmaa, 
ei voittaakseen ihmisiä ins-
tituutioon, joka ajaa omia 
valtapyrkimyksiään, vaan 
saattaakseen heidät lähem-
mäksi omaa itseään, johta-
malla heidät hänen luokseen, 
josta jokainen ihminen voi 
pyhän Augustinuksen tavoin 
sanoa: Hän on minua lähem-
pänä kuin itse olen itseäni 
(vrt. Tunnustukset 3, 6,11). 
Hän, joka on äärettömästi 
minua ylempänä, on kuiten-
kin minussa sillä tavalla, että 
hän on todellinen sisimpäni. 
Tällainen kirkon avautumi-
nen maailmalle antaa esimer-
kin myös yksittäiselle kristi-
tylle siitä, millä tavalla hän 
voi tehokkaalla ja sopivalla 
tavalla olla avoin maailmalle.

Kyseessä ei ole uuden stra-
tegian löytäminen kirkon 
arvostuksen lisäämiseksi. 
Pikemminkin kyse on pelk-
kien ulkonaisten keinojen 
hylkäämisestä ja sellaisen 

Paavinpuhekirkossajayhteiskunnassaaktiivisestitoimivillekatolilaisille(Freiburgi.Br.25.9.):

Muutoksen on lähdettävä meistä itsestämme

Katoliset 
lääkärit
Pohjoismaiden katolis-
ten lääkäreiden yhdis-
tys (nordisk förening för 
katolska läkare) kokoon-
tuu Oslon Sta Katarinah-
jemmetissa 2.-4.12.2011. 
Tarkemmat tiedot ks. 
http://www.nfkl.org/
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täyden vilpittömyyden etsi-
misestä, joka ei sulje pois tai 
torju mitään nykyisyydes-
tämme, vaan elää uskoa rait-
tiisti tässä ja nyt, hyväksyen 
sen kokonaisuudessaan ja 
karsien siitä kaiken sen, mikä 
vain näennäisesti kuuluu 
uskoon, mutta todellisuu-
dessa on tapaa ja tottumusta. 

Voimme ilmaista asian 
myös toisella tavalla: Kristil-
linen usko on kaikkien aika-
kausien ihmisille pahennus, 
ei vain meidän ajallemme. 
Se että iankaikkkinen Jumala 
välittää meistä ihmisistä ja 
haluaa tuntea meidät, että 
Käsittämätön tuli tietyksi 
ajaksi tiettyyn paikkaan käsi-
tettäväksi, että Kuolema-
ton kärsi ja kuoli ristillä, että 
meille kuolevaisille luvataan 
ylösnousemus ja ikuinen 
elämä - tämän kaiken usko-
minen on ihmisille kerta kaik-
kiaan kova vaatimus.

Tämä uskon pahen-
nus (skandalon), jota ei voi 
peruuttaa, ellei samalla 
peruuteta itse kristinus-
koa, on valitettavasti viime 
aikoina piilotettu uskon julis-
tajien muiden skandaalien 
alle. On vaarallista, että nämä 
skandaalit astuvat ensisijai-
sen ristin pahennuksen tilalle 
ja estävät pääsyn sen luokse ja 
peittävät evankeliumin varsi-
naisen vaatimuksen sen julis-
tajien rikoksien alle. 

Sitäkin suuremmalla syyllä 
nyt on aika löytää oikea tapa 
irrottautua maailmasta, roh-
keasti siirtyä pois kirkon 
maallistumisesta. Tämä ei tie-
tenkään tarkoita vetäytymistä 
pois maailmasta, päinvastoin. 

Maallisuuden taakasta 
vapautetun kirkon on mah-
dollista varsinkin karitatii-
visen työnsä avulla välittää 
sekä kärsiville että heidän 
auttajilleen kristillisen uskon 
antama erityinen elämän 
voima. “Karitatiivinen työ 

ei ole kirkolle jonkinlaista 
sosiaalista avustustoimin-
taa, joka voitaisiin jättää 
toistenkin huoleksi, vaan se 
kuuluu kirkon olemukseen, 
on luovuttamaton ilmaus 
sen omasta elämästä” (kier-
tokirje Deus caritas est, 25). 
Kuitenkin myös kirkon kari-
tatiivisen työn on tulee aina 
uudestaan joutua olosuh-
teiden vaatimuksesta irtoa-
maan maallisuudesta, jotta se 
ei kuihtuisi kirkollisista juu-
ristaan loittonemisen tähden. 
Vain syvä suhde Jumalaan 
tekee mahdolliseksi täysipai-
noisen avun lähimmäisille, 
aivan niin kuin ilman lähim-
mäisestä välittämistä suhde 
Jumalaan köyhtyy.

Avoimuus maailman huo-
lille tarkoittaa siksi maalli-
suudesta loitontuneelle kir-
kolle todistamista evanke-
liumin mukaisesta Jumalan 
rakkauden vallasta sanoin 
ja teoin, tässä ja nyt. Tämä 
tehtävä viittaa samalla nykyi-
sen maailman ulkopuolelle, 
koska nykyinen elämä liittyy 
iankaikkiseen elämään.

Eläkäämme siis yksittäisinä 
uskovina ja kirkon yhteisönä 
sen suuren rakkauden yksin-
kertaisuutta, joka on samalla 
kertaa maailman yksinker-
taisin ja vaikein asia, koska 
se vaatii oman itsensä lah-
joittamista, ei enempää eikä 
vähempää.

Rakkaat ystävät! Haluan 
lopuksi pyytää meille kaikille 
Jumalan siunausta ja Pyhän 
Hengen voimaa, jotta me 
omassa vaikutuspiirissämme 
voisimme jatkuvasti ja aina 
uudelleen tuntea Jumalan 
rakkauden ja hänen armonsa 
ja todistaa siitä!

 
 Paavi Benedictus XVI

© Copyright 2011  libreria Edit-
rice Vaticana

Kristus keskellämme
ekumeeninenristisaattoespoossa18.–23.10.2011

Tapahtumia järjestetään päivittäin 18.23.10.2011. 
Viikko päättyy sunnuntaina 23.10. Silloin alkaa myös 
ekumeeninen vastuuviikko. Jokaisen tilaisuuden 
toteutukseen osallistuu aina isännöivän seurakun-
nan lisäksi kaksi muuta kristillistä yhteisöä.

Ristisaattoviikon iltatilaisuuksien ohjelmassa on 
puheiden ja raamattuopetuksen lisäksi musiikkia 
ja rukousta. Viikko alkaa tiistaina 18.10. ortodoksi-
sessa Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkossa Tapi-
olassa. Keskiviikkona 19.10. ohjelma jatkuu Valoa 
näkyvissä –teemalla Espoon Majakka-seurakunnan 
tiloissa. Espoonlahden kirkkoon kokoonnutaan tors-
taina 20.10. kuuntelemaan kirkkoherra Jouni Turtiai-
sen pitämää raamattuluentoa.

Espoon tuomiokirkossa on perjantaina 21.10. ilta-
vesper yhdessä Espoon vapaaseurakunnan ja Keski-
Espoon helluntaiseurakunnan kanssa. Tilaisuus 
päättyy Corvus laurentsij –kuoron konserttiin.

Perkkaan kappelissa lauantai-iltaa 22.10. isännöivät 
leppävaaran seurakunta, Espoon vapaaseurakunta 
sekä helluntaiseurakunta.

Viikko huipentuu sunnuntaina 23.10. Tapiolan kir-
kosta radioitavaan ekumeeniseen jumalanpalveluk-
seen. Sen toteutukseen osallistuvat kaikki ristisaat-
toviikon toimijat.

Eri puolilla Espoota järjestettävät ekumeeniset tilai-
suudet liitetään toisiinsa ristisaatolla. Vaellukset 
ovat ristisaattoja, jossa seurataan kaikkia kristittyjä 
yhdistävää pyhää ristiä. Vaellusten yhteismäärä on 
noin 40 kilometriä viitenä eri päivänä. Vaelluksiin 
voi tulla mukaan myös osaksi matkaa.

lisätietoja: Ekumeniaa Espoossa –blogi (ristisaatto-
viikon ohjelma, vaellusten aikataulu yms.): http://
ekumeniaaespoossa.blogspot.com/

9.11. Sr. Veronica OP, "Såsom guld i degeln  50 år i klos-
terlivets smältugn"

12.11. Kirkkoäidit  naisten hengellisiä teitä. Puhujina 
Anni Maria laato, Elina Kahla, Heidi TuorilaKahan-
pää

19.11. foorum "Suomalaiset ja maahanmuuttajat: yksi 
kirkko kaikille" (Johanneksen seurakuntasalissa)

3.12. Ellert Dahl OP, "Canterbury a School for Christia-
nity and its Cathedral"

10.12. Studium Catholicumin pikkujoulu

luentostudiumCatholicumissa
lauantaina 29.10. klo 15
 
Jumalan Sana kirkon elämässä: 
paavi Benedictus XVI:n apostolinen 
kehotuskirje Verbum Domini

STl Katri Tenhunen

Studium Catholicum (Ritarikatu 3b A 4)
Ilmoittautumiset www.studium.fi tai paikan päällä 
10 min. ennen luennon alkua (5€, opiskelijat 2€).

Studium Catholicumin tulevia luentoja  
ja tapahtumia (www.studium.fi)

FinlanDia
CatHoliCa

Mielenkiintoinen histo-
riikki katolisen kirkon vai-
heista Suomessa nyt Katoli-
sesta kirjakaupasta hintaan 
25 euroa. Tutustu myös 
muuhun valikoimaamme: 
katolinenkirjakauppa.net 
tai soita: 096129470. 
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Helsinki

PyhänHenrikin
katedraaliseurakunta

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

la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.45 
messu latinaksi/englanniksi, 11.00 päämessu, 
12.30 erikielisiä messuja tai perhemessu, 
18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 18.00 messu, ti, 
to 7.30 messu. Ke 17.30 ruusukkorukous, pe 
17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 Neokatekume-
naaliyhteisön 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. 
17.30 Rosary, Fri. 17.30 Adoration. Wed., Sat. 
19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Con-
fessions Sat. 17.00-17.45 and by appointment. 
Masses also in other cities. (See the Mass schedule 
for diaspora below.) 

8.10. la 11.00 diakoni Dung Dangin papiksi vih-
kiminen Turussa, 17.40 vesper, 18.00 aatto-
messu

9.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu ja vahvistuksen sakra-
mentti, 10.3013.30 lastenkerho, 12.30 perhe-
messu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu, 
19.00 tapaaminen isä Raniero Cantalamessan 
kanssa seurakuntasalissa

11.10. ti seurakuntaneuvoston kokous
13.10. to 18.00 Caritasilta
14.10.-15.10. pe-la hiippakunnan pastoraalineu-

vosto Stella Mariksessa
15.10. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
16.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.45 lat/

engl, 11.00 päämessu, 11.3015.15 uskonnon-
opetus ruotsiksi/undervisning på svenska, 
12.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 
16.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu.

17.10. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasa-
lissa

18.10. ti 14.00 seniorien messu ja kokoontumi-
nen

20.10. to 18.00 lectio divina
22.10. la 10.30–13.00 vahvistusopetus, 17.40 

vesper, 18.00 aattomessu
23.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.45 lat/

engl, 11.00 päämessu, 16.00 messu Tikkuri-
lassa, 18.00 iltamessu

24.10. ma 7.30 aamumessu, ei iltamessua
25.10. ti ei messua pappienneuvoston vuoksi, 

16.30–19.00 vahvistusopetus
27.10. to 15.00 talousneuvosto, 18.00 lectio divina
29.10. la 11.00–17.00 retretti nuorille, 17.40 

vesper, 18.00 aattomessu
30.10. su kirkkovuoden 31. sunnuntai: 9.45 lat/

engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
31.10. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasa-

lissa
5.11. la vainajien päivä: 11.00 messu, 13.00 

rukoushetki hautausmaalla, 17.40 vesper, 
18.00 aattomessu

6.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.45 lat/engl, 
11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi, 16.00 
messu puolaksi, 18.00 iltamessu

DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 16.10., 

20.11. su 16.00
Tikkurila (ort. kirkko, läntinen Valkoisenläh-

teentie 48): 23.10. su 16.00

PyhänMarianseurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, 
fax 092411634. Sähköposti maria@catholic.fi. 
Kotisivu maria.catholic.fi.

la 9.30 messu suomeksi, 18.00 aattomessu 
suomeksi. Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 
päämessu suomeksi, 11.30 messu (1. su ruot-
siksi, 2. ja 4. lastenmessu, 3. vietnamiksi, 5. 
saksaksi), 16.00 messu (2. su espanjaksi, 3. 
puolaksi), 17.30 ruusukko englanniksi, 18.00 
messu englanniksi. Ma, ti, ke, to, pe 7.30 
laudes, 18.00 messu suomeksi, 18.30-19.00 
adoraatio, ti 17.30 ruusukkorukous. Rippi-
tilaisuus: ma, ti, ke, to, pe, la 17.3017.55, su 
9.309.55 ja 17.3017.55. Seurakunnan kanslia 
on avoinna ti ja ke klo 13-16 ja to klo 9-12.

Sat. 9.30 Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish. 
Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High Mass in 
Finnish, 11.30 Mass (1st Sun. in Swedish, 2nd 
and 4th Mass for children, 3rd in Vietnamese, 5th 
in German), 16.00 Mass (2nd Sun. in Spanish, 
3rd in Polish), 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. Confes-
sions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri., Sat. 17.30-
17.55, Sun. 9.30-9.55 and 17.30-17.55. Parish 
office open: Tues. and Wed. 13-16, Thurs. 9-12.

8.10. la 9.30 messu suomeksi, 10.00 sakrament-
tiopetus ensikommuunion ja vahvistuksen 
sakramenttia varten englantilaisessa kou-
lussa, 18.00 messu suomeksi

9.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.30 ruus-
ukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 las-
tenmessu, 16.00 messu espanjaksi/Santa Misa 
en Castellano, 17.30 ruusukko englanniksi/
Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

16.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 piispanmessu suomeksi 
(vahvistuksen sakramentti), 12.00 messu viet-
namiksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po 
polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary 
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

23.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
lastenmessu, 16.30 adoraatio, 17.30 ruusukko 
englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

24.10 ma 8.00 messu suomeksi
25.10 ti ei messua kirkossamme
30.10. su kirkkovuoden 31. sunnuntai: 9.30 ruu-

sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
messu saksaksi/Messe auf Deutsch, 17.30 
ruusukko englanniksi/Rosary in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

5.11. la vainajien päivä: 9.30 ruusukko, 10.00 
messu suomeksi, 18.00 messu suomeksi

6.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.30 ruusukko-
rukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu 
ruotsiksi/Mässa på svenska, 17.30 ruusukko 
englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

Turku

PyhänBirgitanjaautuaan 
Hemminginseurakunta

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

Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.30 
iltamessu englanniksi tai latinaksi. Ma, ke, 
pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 18.30 iltamessu. 

To 18.00 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia 
ennen messuja ja sopimuksen mukaan.

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

8.10. la 11.00 diakoni Dungin papiksi vihki-
minen (Mikaelin kirkossa)

9.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 15.00 messu Eurajoella, 18.30 
messu englanniksi/Mass in English

11.10. ti 19.00 teologinen opintopiiri
14.10. pe 18.00 messu Porissa
15.10. la 9.30 katekeesi, 13.15 perhemessu
16.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 18.30 messu englanniksi/Mass 
in English

18.10. ti 19.00 informaatiokurssi
22.10. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
23.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 15.00 messu Eurajoella, 18.30 
messu englanniksi/Mass in English

29.10. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
30.10. su kirkkovuoden 31. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 18.30 messu englanniksi/Mass 
in English

1.11. ti 19.00 miestenpiiri
5.11. la vainajien päivä: 10.30 messu kaikkien 

poisnukkuneiden puolesta, 12.00 rukous-
hartaus hautausmaalla

6.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.30 pää-
messu, 15.00 messu Eurajoella, 18.30 
messu latinaksi

DIASPORA
Ahvenanmaa: 29.10., 19.11. la 10.00
Eurajoki: 9.10., 23.10., 6.11., 13.11. su 15.00
Pori: 14.10., 11.11. pe 18.00

KATEKEESI
15.10., 12.11. la 9.30

Jyväskylä

Pyhänolavinseurakunta

yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014
612659, fax 014-612660. Isä Krystian 
Kalinowski 0445001383. Sähköposti olavi(at)
catholic.fi. Kotisivu olavi.catholic.fi.

Su 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi. 
Ma, ti, ke, to, pe 18.00 iltamessu. Ti ja to 7.00 
messu (sisarten kappelissa, Kalervonkatu 
6). To adoraatio iltamessun jälkeen. Ti 19.00 
neokatek. sanan liturgia ja la 19.00 neokatek. 
eukaristia (seurakuntasalissa). Rippitilaisuus 
ke puoli tuntia ennen messun alkua ja sopi-
muksen mukaan.

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

7.10. pe 18.00 messu Kiteellä
8.10. la 9.45 katekeesi Joensuussa, 11.00 messu 

Joensuussa, 15.00 messu Varkaudessa
9.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30 pää-

messu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English, 18.30 messu Kajaanissa

15.10. la pyhä Jeesuksen Teresa: 9.00 katekeesi 
Jyväskylässä, 12.15 perhemessu

16.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English

18.10. ti pyhä evankelista luukas: 18.00 messu

22.10. la 9.45 katekeesi Savonlinnassa, 11.00 
messu Savonlinnassa, 15.00 messu Mikke-
lissä

23.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English, 17.00 messu Kuopiossa

24.10.–26.10. ma-ke ei messua
27.10. to 14.00 Seniorit
28.10. pe pyhät apostolit Simon ja Juudas: 18.00 

messu
30.10. su kirkkovuoden 31. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English

5.11. la vainajien päivä: 10.00 messu
6.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.30 päämessu, 

12.00 messu englanniksi/Mass in English
9.11. ke lateraanikirkon vihkiminen: 18.00 

messu
11.11. pe 18.00 messu Kiteellä
12.11. la 9.45 katekeesi Joensuussa, 11.00 messu 

Joensuussa, 15.00 messu Varkaudessa

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

8.10., 12.11. la 11.00
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 9.10., 

13.11. su 18.30
Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 7.10., 11.11. 

pe 18.00
Kuopio (ort. tuomiokirkon srksali, Snellmanin-

katu 8): 23.10. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilah-

denkatu 20): 22.10. la 15.00
Savonlinna (ort. kirkko, Erkonkatu 11): 22.10. 

la 11.00
Varkaus (ort. kirkko, Relanderinkatu 5): 8.10., 

12.11. la 15.00

KATEKEESI
Jyväskylä: 15.10. la 9.00
Joensuu: 8.10., 12.11. la 9.45
Savonlinna: 22.10. la 9.45

Tampere

Pyhänristinseurakunta

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

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

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 
17.00 Mass in English. Wed. 17.40 Vespers, Fri. 
18.30 Adoration. Sat. Mass schedule varies. Con-
fessions every day half an hour before Mass or by 
appointment. Please check the bulletin board at 
the back of church for possible changes. Masses 
also in other cities. (See the Mass schedule for 
diaspora below.)

8.10. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
9.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30 pää-

messu, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

15.10. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
16.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30 pää-

messu, 14.00 messu puolaksi, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

23.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

30.10. su kirkkovuoden 31. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

5.11. la vainajien päivä: 10.30 messu kaikkien 
poisnukkuneiden puolesta

6.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.30 päämessu, 
17.00 messu englanniksi/Mass in English

12.11. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu

DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon srksali, Matti Alangon 

katu 11): 6.11., 4.12. su 15.00 Kokkola

Seurakunnat

ISä CAnTAlAMESSA HElSInGISSä. 
Paavillisen talouden saarnaaja, isä 
Raniero Cantalamessa OFM Cap. viettää 
iltamessun Pyhän Henrikin katedraa-
lissa sunnuntaina 9.10. ja on sen jälkeen 
tavattavissa seurakuntasalissa.
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(ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 27.11. su 
16.00, 26.12. ma 16.00

(Koivuristin seurakuntakoti, Oravankatu 29): 
11.12. su 18.00

Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja 
seurakunnasta): 29.10. la 18.00 (ev.lut. kir-
kossa), 16.12. pe 18.00

lapua (yksityiskodissa, lisätietoja seurakun-
nasta): 15.10., 26.11., 10.12. la 12.00

Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelitie 
5): 30.10. su 10.30! (piispanmessu), 27.11. su 
12.00, 11.12. su 12.00, 26.12. ma 12.00

Seinäjoki (ev.lut. kirkon srksali, AlaKuljankatu 
1): 22.10., 19.11., 17.12. la 16.00

Vaasa (ort. kirkon srksali, Koulukatu 45): 15.10. 
la 16.00, 30.10. su 15.00 (piispanmessu ort. kir-
kossa), 26.11., 10.12. la 16.00, 25.12. su 16.00

Kouvola

Pyhänursulanseurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251. 
Sähköposti ursula(at)catholic.fi. Pankkiyh-
teys: Sampo 8000151888441.

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

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

6.10. to 18.00 iltamessu
7.10. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja 

adoraatio
8.10. la 11.00 uskonnonopetus Kouvolassa, 13.00 

perhemessu
9.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 11.00 

messu, 17.00 messu Kotkassa (Huom. aika!)
13.10. to 18.00 iltamessu
16.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 12.00 

messu lappeenrannassa, 18.00 messu Kou-
volassa

20.10. to 18.00 iltamessu
23.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 11.00 

messu Haminassa, 18.00 messu Kouvolassa
27.10. to 18.00 iltamessu
30.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 11.00 

messu Kouvolassa

DIASPORA
Hamina (ev.lut. srk-keskus, Mannerheimintie 

12): 23.10. su 11.00
Kotka (srkkeskus, Mariankatu 14D): 9.10. su 

17.00!
lahti (ort. kirkko):
lappeenranta (ort. kirkko): 16.10. su 12.00

USKOnnOnOPETUS
lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 
Kouvola (seurakuntasali): 8.10. la 11.00
Kotka (srkkeskus, Mariankatu 14 D): 

siivouspäivä kirkossa ja pappilassa kuukau-
den viimeisenä lauantaina klo 10.00.

15.7.2011–15.2.2012 kirkkoherraon sapatti-
vapaalla, jonka tarkoituksena on hengellinen 
uudistuminen ja terveydestä huolehtiminen. 
Kirkkoherran sijaisena toimii tänä aikana isä 
Ryszard Mis SCJ.

Oulu

nasaretinpyhän
perheen seurakunta

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

Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu. 
Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu. To adoraa-
tio messun jälkeen. Ti, ke, la 19.30 neokate-
kumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus 
pe 17.30-18.30, 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 Neocatechu-
menal Way. Confessions Fri. 17.30-18.30, half an 
hour before Mass and by appointment. Masses 
also in other cities. (See the Mass schedule for 
diaspora below.)
 
7.10. pe pyhä Birgitta: 17.00 messu
9.10. su kirkkovuoden 28 sunnuntai: 10.00 messu 

englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 
17.30 messu Rovaniemellä

16.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.00 messu Kemissä

18.10. ti pyhä luukas: 17.00 messu
23.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00 

messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.00 messu Raahessa

28.10. pe pyhät apostolit Simon ja Juudas: 17.00 
juhlamessu

30.10. su kirkkovuoden 31. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu

5.11.la vainajien päivä: 10.00 messu, hartaus 
hautausmaalla messun jälkeen

6.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 
17.00 messu Torniossa

9.11. ke lateraanikirkon vihkiminen: 17.00 
messu

DIASPORA
Kemi (lehtokatu 31): 16.10., 20.11. su 17.00
Tornio (lukiokatu 1): 6.11. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 23.10. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 9.10., 13.11. su 

17.30

JOHDAnTOKURSSI KATOlISEEn USKOOn
7.10., 28.10., 11.11., 25.11., 9.12. pe 18.00

USKOnnOnOPETUS EnSIKOMMUUnIOTA 
JA VAHVISTUKSEn SAKRAMEnTTIA 
VARTEn

16.10., 5.11., 20.11., 4.12., 18.12. la 10.00

lASTEnMESSU
16.10., 20.11., 18.12. la 11.30

Toimistot
katekeettinenkeskus

Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 09-2416095. 
Sähköposti katekeesi@catholic.fi. Kotisivu: 
katolinen.net/katekeesi.

Katolinen tiedotuskeskus

Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki. 
Puh. 096129470, fax 09650715. Sähköposti 
info@catholic.fi. Kotisivu katolinen.net. 

Keskukset
stellaMaris

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

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

studiumCatholicum

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

Kirjasto on auki tiistaisin ja torstaisin klo 
13-16 ja keskiviikkoisin klo 13-18.

Aamumessu ma, ke, pe klo 7.45. lauantaisin 
klo 18 yleensä messu vanhan dominikaani-
riituksen mukaan tai hepreankielinen messu, 
tarkemmat tiedot www.studium.fi. Eku-
meeninen aamurukous torstaisin klo 8.30. 
lisätietoja luennoista, hengellisestä ohjel-
masta ja muusta toiminnasta www.studium.
fi.

suomenCaritas

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

Tapahtumia
academicumCatholicum

Ohjelma syyskaudella 2011
Verksamhetsplan för hösten 2011 

Kokoukset pidetään Studium Catholicu-
missa, Ritarikatu 3 bA, klo 18.00. Tilaisuudet 
ovat avoimia kaikille. Vi samlas på Studium 
Catholicum, Riddaregatan 3bA, kl. 18.00. Mötena 
är öppna för alla. 

Torstaina, 20.10. klo 18.00: FM Emil Anton 
puhuu aiheesta “yksi tosi usko? 2. vuosisa-
dan apologeetit”/ Fil.mag. Emil Anton talar på 
finska om “En sann tro? 2. århundradets apolo-
geter” 

Torstaina 17.11 klo 17.30: Vietämme messua, 
jossa muistamme AC:n vainajia. Messun 
jälkeen n. klo 18.00 isä Joosef Dang Tien 
Dung puhuu aiheesta “Pastoraalityö moni-
kulttuurisessa Suomessa”/ Klo 17.30 mässa för 
ACs avlidna. Efter mässan, ca klo. 18.00, talar 
fader Joosef Dang Tien Dung om “Pastoralarbete 
i mångkulturellt Finland”, på finska. 

 
Jäsen/infomaksun, 10 euroa, voi maksaa 
15.10.2011 mennessä AC:n tilille 200120
513060 Betala medlems/infoavgiften, 10 euro, 
senast den 15.10.2011 på AC:s konto 200120-
513060.

FransiskaanimaallikotoFs

syksy2011–63.toimintavuosisuomessa

Ohjelmalliset kokoukset tiistaisin kello 16:00
noin 18:00 p. Marian srksalissa, Mäntytie 2, 
00270 HElSInKI.

Kokouksiimme ovat tervetulleita ne, joilla on 
hyvä tahto. Kokouksen jälkeen on mahdolli-
suus osallistua iltamessuun, joka alkaa klo 18.

Tiistai 18.10. Baltian kokouksen satoa; Risto 
Mantovani OFS ja Tuulikki Tuuri OFS

lauantai 19.11. Retretti Stella Mariksessa. Katso 
erillinen ilmoitus!

Tiistai 13.12. Kuuliaisuudesta; Heikki Pusa OFS

Ennakkotiedote: Vuonna 2012, jonakin helmi-
kuun lauantaina, tapaamme fransiskaani-isä 
Franz Richardin OFM Henrikin seurakun-
tasalissa klo 11.0018.00. Tarkemmat ajat ja 
aiheet julkaistaan myöhemmin.

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni 

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

Messu vanhan dominikaaniriituksen mukaan
15.10., 29.10. ja 5.11. Studium Catholicumissa.

jeesuksenpyhänsydämen 
maallikot(sCj)

Moderaattori Zenon Strykowski SCJ. Puheen-
johtaja Matti Andelin, gsm 0405792426, 
Email matti.andelin@welho.com. 

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

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

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

Kirjallisuuspiiri

kokoontuu Studium Catholicumissa, Ritari-
katu 3b A, 3. krs, klo 18 seuraavina päivinä 
seuraavin kirjoin:

10.10. Jonas Gardell: Jumalasta
7.11. Mika Waltari: Mikael Karvajalka
19.12. Birgitta Trotzig: liejukuninkaan tytär

Kaikki kirjoista kiinnostuneet, tervetuloa!

Rakkauden lähetyssisaret

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

Adoration on Monday at 17:30.

Teresa ry

Teresat kokoontuvat Pyhän Marian seura-
kuntasalissa messun jälkeen. Syksyn ohjelma:

ti 8.11. esitelmäilta
la 26.11. myyjäisten valmistelu
su 27.11. myyjäiset
ti 13.12. joulujuhla

Radio ja TV
 
1.12.2011 kl 6.54 och 8.54 Radio Vega Andrum: 

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

biskop Teemu Sippo SCJ
13.12.2011 klo 18.50 yle Radio 1 Iltahartaus Auli 

Nukarinen

Sekalaista

seniorit

Tiistaina 18. lokakuuta  messu Pyhän 
Henrikin katedraalissa klo 14.00 ja sen 
jälkeen kokoontuminen seurakuntasa-
lissa. Musiikkiesitys.

Tervetuloa!

seurakuntienjayhdistystenilmoitukset seuraavaan lehteen (12/2011) ajalle 
4.11.27.11. on toimitettava viimeistään 24.10.2011 mieluiten sähköpostitse  
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio  
itselläsi!

Tapahtumat

Fransiskaaninen retretti 
isä Frans Vossin SCJ johdolla lauan-
taina 19.11. Stella Mariksessa. Retretin 
aihe on fransiskaaninen elämänasenne. 
Hinta 80 euroa. Sitovat ilmoittautumi-
set 31.10. mennessä Risto Mantovanille 
OFS. Puhelin 050 585 6513.
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Artikkeleita

syyskuunalussaisä
Raimo Goyarrola 
aloittityönsäHelsingin
hiippakunnan yleis-
vikaarina.Yleisvi-
kaarin toimenkuva on 
hyvinlaaja,jatietysti
paljon riippuu myös 
työnjaosta piispan 
kanssa.seuraavassa
hän vastaa joihinkin 
kysymyksiinitsestään,
tehtävistään ja 
ajatuksistaan.

Mistä olet kotoisin? 

Olen syntynyt 20.7.1969 Bil-
baossa, Baskimaassa. Samana 
päivänä ensimmäinen astro-
nautti astui kuun pinnalle. 
Hauska sattuma! Sen huo-
mattuaan isoisäni vitsaili van-
hemmilleni, että heidän poi-
kansa menisi varmasti kauas 
elämässään. Hän oli oikeassa, 
vaikka ei tarkoittanutkaan 
pitkää fyysistä etäisyyttä: 
Suomessa olen kaukana Bas-
kimaasta.

Mitä opiskelit?

Olen esikoinen viidestä sisa-
ruksesta. Kävin koulua Bilba-
ossa, minkä jälkeen opiskelin 
lääketiedettä ja valmistuin 
lääkäriksi Navarran yliopis-
tosta. Jo lapsena olin varma, 
että halusin tulla lääkäriksi. 
Opiskeluaikanani Jumala 
kutsui minut Opus Deihin. Se 
auttoi minua – ja auttaa vie-
läkin – pyhittämään työtäni 
sekä pyhittäytymään palve-
lemalla muita arkipäiväisessä 
elämässäni.

Miksi tulit papiksi?

lääkärinä toimiminen kuuluu 
ammatillisen identiteettini 
ytimeen. Kuitenkin Jumala 
kutsui minua myöhemmin 
palvelemaan häntä toisella 
tavalla. lähdin Roomaan 
opiskelemaan teologiaa. Kir-
joitin väitöskirjan paavin 
merkityksestä kirkossa ja sain 
pappisvihkimyksen vuonna 
2002. Silloin alkoi uusi aika-
kausi lääkärin elämässäni: 
minusta tuli sielujen lääkäri. 
Pidän ajatuksesta, että Jeesus-
kin on lääkäri, joka parantaa 
meidät ja tarjoaa meille kaikki 
tarpeelliset lääkkeet. Pappeu-
den kautta Jeesuksen nimessä 
voin parantaa tehokkaasti ja 
myös estää hengellisiä sai-

rauksia ruokkimalla ihmisiä 
Jumalan sanalla ja sakramen-
teilla.

Miksi päätit tulla Suomeen?

lapsena pidin kovasti Venä-
jästä, sen kulttuurista ja kir-
jallisuudesta, minkä lisäksi 
PohjoisEurooppa sekä lapin 
kansa ja villi luonto kiehtoi-
vat minua. Tultuani Opus 
Dein papiksi sanoin prelaatil-
lemme, että haluaisin palvella 
missä tahansa minua tarvi-
taankin. lisäsin, että olisin 
valmis menemään Pohjolaan. 

Roomasta tosin muutin 
ensin Sevillaan, EteläEspan-
jaan, jossa nautin melkein 
neljästä kuumasta vuodesta. 
lämpötila oli 35–45, joskus 
jopa 50 astetta. Vuonna 2006 
saavuin vihdoin Suomeen. 
Kiitän päivittäin Jumalaa 
tästä lahjasta.

Viihdytkö hyvin Suomessa?

Baskimaalaisilla ja suomalai-
silla on monia yhteisiä piir-
teitä: etenkin se, että nautimme 
luonnosta ja puhumme erit-
täin vaikeata kieltä. Minulle 
oli todella hauska ja mukava 
yllätys lukea lehdestä viime 
keväänä, että eräiden tutki-
musten mukaan ensimmäi-
set suomalaiset tulivat tänne 
tuhansia vuosia sitten Baski-
maasta! Sen vuoksi tykkään 
sanoa, että olen baskisuoma-
lainen. Rakastan Suomea ja 
haluan jäädä tänne. Toivotta-
vasti saan pian Suomen kan-
salaisuuden.

Miltä noin 12 000 katolilai-
sen Suomi tuntuu verrattuna 
Espanjaan tai Italiaan, joissa on 
miljoonia katolilaisia?

Jeesus sanoi, että kristittyjen 
tulee olla maailman suola ja 
valo. Mielestäni lukumäärä 
ei ole tärkein asia. yksikin 
uskollinen kristitty koko Suo-
messa vaikuttaisi suuresti 
ympäristöönsä ja koko yhteis-
kuntaan. 

Meillä kristityillä on suuri 
vastuu. Kasteen kautta 
olemme saaneet parhaan 
lahjan: syntien anteeksian-
non ja Jumalan lapseuden. 
Samalla se on suuri tehtävä: 
kutsumus pyhyyteen ja apos-
tolaattiin.

Suomessa kirkko kasvaa 
sekä lukumääräisesti että 
hengellisesti. Sen vuoksi 
olemme täynnä toivoa.

Mitä yleisvikaarin tehtävä pitää 
sisällään?

Kirkon lain mukaan (kaanon 
475) jokaisessa hiippakun-
nassa piispa nimittää papin 
yleisvikaariksi auttamaan 
häntä hiippakunnan joh-
tamisessa. lyhyesti sanot-
tuna yleisvikaari on piispan 

ensimmäinen neuvonantaja ja 
sijainen. lehtimiehen sanoin 
hän on piispan oikea käsi.

yleisvikaarin pitää olla 
ennen kaikkea joukkuepe-
laaja ja piispan tukija. Harras-
tan jalkapalloa ja yritän pelata 
sitä kerran viikossa nuorten 
kanssa. Jalkapallossa ratkai-
see koko joukkueen toiminta. 
yksi tähtipelaaja tai loistava 
kapteeni ei ole mitään ilman 
muita, jotka puolustavat ja 
antavat hänelle tukea.

Kun sain piispalta hänen 
luottamuksensa tätä tehtävää 
varten, aloin rukoilla päivit-
täin entistä enemmän piispan 
ja koko hiippakunnan puo-
lesta. Kaikki me, joilla on 

virkatehtäviä kirkossa, tie-
dämme sen olevan palvelu, 
hengellinen palvelu muita 
ihmisiä ja etenkin katolilaisia 
kohtaan. Sen vuoksi etusijalla 
ovat hengelliset keinot, kuten 
rukous.

Ensimmäinen tekoni yleis-
vikaarina oli se, että kirjoi-
tin kaikille papeille ja pyysin 

heitä rukoilemaan minun 
puolestani, jotta voisin tulla 
uskolliseksi työvälineeksi 
piispamme avuksi. Pyysin 
heiltä myös neuvoja ja aja-
tuksia, jotka voisivat auttaa 
meitä hiippakunnan johta-
misessa. lisäksi korostin, että 
olen aina käytettävissä kuun-
telemaan ja keskustelemaan. 

Minusta hyvä yleisvikaari 
on sellainen, joka onnistuu 
rakentamaan sillan piispan 
ja koko hiippakunnan välille, 
Erityisen tärkeää on, että 
papisto muodostaisi ”yhden 
joukkueen”. Olemme kaikki 
samassa veneessä, Kristuk-
sen veneessä. Sitä varten me 

kaikki tarvitsemme Jeesuksen 
armoa.

Onko sinulla muita tehtä-
viä yleisvikaarina toimimisen 
ohella?

yleisvikaarina minulla on jo 
paljon tekemistä. Sen lisäksi 
toimin kappalaisena Töölössä 

sijaitsevassa Tavasttähtiopis-
kelijakodissa sekä nuoriso-
yhdistys Kuunarikerhossa. 
Minulla on myös pastoraa-
lista toimintaa Aalto-yliopis-
ton kappalaisena, erityisesti 
Otaniemessä. Kokoonnumme 
usein TKK:n kappeliin muu-
taman opiskelijan joukolla 
rukoilemaan tai keskustele-
maan. Toisaalta autan sekä 
Pyhä Henrikin että Pyhä 
Marian seurakunnissa jaka-
maan sakramentteja ja opetan 
koulussa katolista uskontoa. 
Olen myös Suomen ekumee-
nisen neuvoston jäsen ja osal-
listun usein ekumeenisiin 
tilaisuuksiin.

Oliko ekumenia sinulle uusi 
asia ottaen huomioon, että Etelä-
Euroopassa suurin osa väestöstä 
on katolilaista?

Ekumenia ei ollut minulle 
kaukainen asia. Roomassa 
asuessani tapasin Konstanti-
nopolin patriarkan Bartolo-

Uuden yleisvikaarin haastattelu

Joukkuepelaaja ja piispan tukija

”Meillä kristityillä on suuri vastuu. Kasteen kautta olemme saaneet parhaan lahjan: syntien anteek-
siannon ja Jumalan lapseuden. Samalla se on suuri tehtävä: kutsumus pyhyyteen ja apostolaattiin.”

”ensimmäinentekoniyleisvikaarinaolise,
ettäkirjoitinkaikillepapeillejapyysinheitä
rukoilemaanminunpuolestani,jottavoisin
tulla uskolliseksi työvälineeksi piispamme 
avuksi.”



Fides 11/2011 – 11

Artikkeleita

Työn arvo maallikoiden elämässä
Kohtuus kaikessa, myös työnteossa! Emme saa olla työnarko-
maaneja (workholisteja), emmekä saa pelätä sitä, että tunnus-
tamme työn tekemiseen kätkeytyvän arvon. Valitettavasti liian 
usein työn merkityksen mitta on se, kuinka paljon rahaa sillä 
hankitaan. Mutta ansiotyö ei ole ainoa työnteon motiivi. On 
olemassa paljon kunnioitettavia tehtäviä, jotka eivät ole rahalla 
mitattavissa kuten kotiäitien työ ja ylipäänsä vanhempien kasva-
tustyö, omaistenhoito, yksilöllinen lähimmäisapu ja yhdistysten 
vapaaehtoistyöt.

Nykyisin tiukan palkka- ja verotuspolitiikan tähden pyritään 
saamaan sellaiset aikaisemmin ilmaisesti annetut lähimmäis-
palvelut yhä enemmän maksullisiksi. Näin ollen se, mitä aikai-
semmin oli pidetty itsestään selvänä asiana ja se mitä sukulai-
set ja naapurit, ystävät ja seurakuntalaiset pitivät kunniatehtä-
vänään, pyritään tekemään tietyn palkkion tai palkan edestä,  
etenkin valtion tai kunnan sosiaalisen lainsäädännön avulla. 
Onko tämä kehitys oikein? Onko tämä välttämätöntä ajatellen 
nykyisen yhteiskunnan kehitystä vai onko ihmisten vastuun-
tunto lähimmistään häviämässä?  Miten tämä ongelma on rat-
kaistavissa? Tässä ei ole  tarkoitus  kyseenalaistaa niitä sosiaa-
lisia lakeja, jotka voisivat jakaa tasaisesti yleistä hyvinvointia, 
vaan tarkastella, miten me voimme toisaalta säilyttää lähimmäi-
sen rakkauden palvelualttiuden mielen itsessämme ja edistää 
vastuuntuntoa niitä lähimmäisiämme kohtaan, jotka tarvitsevat 
apua, ilman että heti soitettaisiin poliisille tai sosiaalityönteki-
jöille. Toisaalta on myös tarkasteltava, miten viranomaiset voi-
sivat edistää palvelualttiutta yhteiskunnassa sosiaalisen lähim-
mäisavun periaatteella. 

Raamatun luomiskertomuksessa luemme selvästi meidän 
työmme arvon ja tarkoituksen. Kaikki mikä on luotu, on luotu 
meitä ihmisiä varten, mutta meidät on luotu Jumalaa varten. 
luotuina Jumalan kuvaksi, mieheksi ja naiseksi, me olemme 
Jumalan  ystäviä ja sellaisina meillä on luottamustehtävänä luo-
makunnan kehittäminen. niin kauan kun ensimmäinen avio-
pari toimi hyvässä yhteishengessä Jumalan kanssa, kaikki sujui 
hyvin, mutta kun he valitsivat itselleen toisenlaisen työnan-
tajan, työ muuttui hikiseksi ja kärsimyksen ongelma ilmestyi 
maan päälle. Ihmisten lukumäärän kasvaessa epäsopu tuli ilmi 
paitsi perheen elämässä, myös perhekunnissa, heimoissa  ja 
kansoissa ja niiden kaikkien välillä. On riidelty ja sodittu kautta 
aikojen työvoimasta, maitten hedelmällisistä alueista  ja  rik-
kaista sadoista ja  luomakunnan varojen oikeudenmukaisesta 
jaosta sekä nykyisin etupäässä maan alla olevista aarteista. On 
syntynyt uusia ongelmia: miten me voimme suojella ihmistä 
käyttämästä väärin luomakunnan varoja,  ja ongelmia  tekniikan  
valtavaa kehityksestä, joka on mm suuresti lisännyt ihmisten tai 
kansojen ahneutta.

Kaikesta huolimatta kehitys on mennyt eteenpäin. On saatu 
aikaan paljon hyvääkin, mutta liian vähän verrattuna siihen, 
mikä oli Jumalan mielessä, kun hän loi maailmankaikkeuden 
ja siunaten uskoi sen meille. Hän sanoi: ”Ottakaa se valtaanne; 
olkaa hedelmälliset ja täyttäkää maa; vallitkaa kaikkia.” Sen 
tähden älkäämme pelätkö, että meiltä puuttuisi ruokaa tai jotakin 
muuta, jota tarvitaan oman itsemme ja lastemme ihmisarvoisen 
elämän varmistukseksi. Silti kaksi kolmasosaa ihmisväestöstä 
maailmassa elää ihmisarvonvastaisissa oloissa, koska maailman 
varat on huonosti jaettu. Vaikka periaatteessa on olemassa kyl-
liksi ruokaa ja rahaa maailman kaikkien sairauksien, ravitsemis-, 
koulutus ja työllisyysongelmien hoitamiseksi, ei ole vielä syn-
tynyt kylliksi sellaisia  päätöksiä, jotka pysyvästi voivat paran-
taa maailman tilan. Ehkä meidän on palautettava poliitikkojen, 
työnantajien ja ammattiliittojen johtajien mieleen työn varsinai-
nen arvo Vapahtajan ilosanomasta käsin. Hän ei lupaa seuraa-
jilleen ensisijassa rikkautta, kunniaa ja valtaa, vaan kohtuullisen 
kaikinpuolisen hyvinvoinnin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
on myös kaikkien ihmisten mietittävä, mitä arvokasta työtä he 
voivat tehdä ansiotyönsä ulkopuolella.

Kristuksen mielestä työnteko, joillekuille joskus vapaa-aika, 
ei ole ensi sijassa syntien rangaistukseksi ja hyvitykseksi eikä 
Jumalan kostonhalun lepyttämiseksi. Työnteko on elämisen arvo 
itsessään ja terapiana niille, joilta puuttuu mahdollisuus työllään 
vaikuttaa itsensä kehittämiseen tai toteuttamiseen optimaali-
sesti. On vakava haaste meille kaikille työskennellä yhdessä tois-
temme ja yhteisen hyvän puolesta, jopa tinkien omasta aineel-
lisesta ja ajallisesta edusta, palkasta ja uraputkista. Onhan ole-
massa muita tärkeämpiä elämän arvoja, ja nämä eivät ole ostet-
tavissa tai hankittavissa rahalla, hyvällä maineella tai ihmissuh-
teilla. Elämän suurimmat arvot edellyttävät ihmisessä sisäistä 
sivistystä, ja tämä taas riippuu ihmisen sydämen rakkauden 
laadusta ja hänen palvelualttiudestaan lähimmäisiään kohtaan.

Jeesuksen mielestä meidän on enemmän katsottava ja opittava 
luonnon elämäntavasta: me ihmiset olemme enemmän arvoisia 
kuin linnut (Matt.6:2533). Kun hoidamme hyvin ja vilpittömästi 
niitä tehtäviä, jotka Jumala on antanut meille ansiotyöksemme 
tai vapaa-aikana tehtäväksi, vaikka ilman korvausta lähimmäis-
temme hyväksi, niin meidän työkenttämme laajenee ja meidän 
elämämme tulee tavattoman hedelmälliseksi monissa kanssaih-
misissä, niin kuin Jeesuksen kasvatusisän ja kirkon suojeluspyhi-
myksen pyhä Joosefin työ nasaretissa oli arvokas panos Jumalan 
pelastussuunnitelmassa.

isä  Frans Voss SCJ

meuksen, jonka kanssa sain 
tilaisuuden keskustella. Hän 
antoi minulle lahjaksi kauniin 
pienen ristin. Väitöskirjani 
aihe käsitteli Paavin primaat-
tia, ja yksi luku koski nimen-
omaan ortodoksista näkökul-
maa. Roomassa kävin muu-
taman kerran sekä luterilai-
sessa että ortodoksisessa kir-

kossa.
Suomessa minulla on ystä-

vinä useita luterilaisia pasto-
reita ja ortodoksisia pappeja. 
Eräiden kanssa matkus-
timme yhdessä Torinoon kat-
somaan Jeesuksen käärinlii-
naa. lisäksi monet luterilai-
set nuoret tulevat luokseni 
keskustelemaan kristillisestä 
elämästään, pyytäen neuvoja 
ja apua.

On todella tärkeää, että 
meidän välillämme on aitoa 
ystävyyttä ja että me rukoi-
lemme yhdessä. Toisaalta se 
yksin ei riitä. Suurin haas-
teemme ekumeniassa on 
totuuden etsiminen. Maailma 
odottaa kaikkien kristittyjen 
todistusta.

Millaisia haasteita hiippakun-
nalla on edessään?

Suomeen saavuttuani kuulin 
usein sanottavan, erityi-
sesti kun oli puhetta jostakin 
hiippakunnan apostolisesta 

hankkeesta tai pastoraali-
sesta tavoitteesta, että ”rahaa 
ei ole”. Ei voida kiistää sitä, 
että Katolinen kirkko Suo-
messa on yksi köyhimmistä 
kirkoista koko Euroopassa. 
Siksi haluaisinkin kiittää 
Saksan katolilaisia ja varsin-
kin Bonifatiuswerkjärjestöä: 
ilman heidän anteliaisuuttaan 

emme voisi rakentaa kirkkoa 
Suomessa. Enkä puhu pelkäs-
tään aineellisesta vaan myös 
hengellisestä anteliaisuu-
desta. Suomessa me emme 
saa taloudellista tukea niin 
kuin luterilainen ja ortodoksi-
nen kirkko; suurin osa resurs-
seista tulee ulkomailta. 

Siitä huolimatta minua har-
mittaa se, että joskus rahan 
puute estää meitä uskal-
tamasta ryhtyä apostoli-
siin hankkeisiin. Mieleeni ja 
sydämeeni tulee ensimmäis-
ten kristittyjen elämä. Valta-
osa heistä oli köyhiä. Alussa 
heillä ei ollut lainkaan raken-
nuksia kuten nykyisiä seu-
rakuntia. Kirkossa ei ollut 
ylärakenteita. Silti he olivat 
todella aktiivisia ja itse asiassa 
he muuttivat koko Rooman 
imperiumin. 

Jokainen kristitty omassa 
ympäristössään on suola ja 
valo. Jokainen kristillinen 
perhe on suola ja valo yhteis-
kunnassa.

Mielestäni meidän suurin 
haasteemme on muistuttaa 
uskovia siitä, että jokainen 
heistä on ikään kuin Jeesus 
juuri siellä, missä hän on. 
Ehkä hän on koulunsa ainut 
katolilainen. Se ei ole huono 
asia: se on suuri seikkailu. 
Jumalan armon avulla hän 
tuo Jeesuksen kouluunsa. Tai 

ehkä tehtaaseen, kauppaan, 
toimistoon, firmaan...

Jos onnistumme siinä, että 
jokainen katolilainen yrit-
täisi olla uskollinen kristitty 
etsimässä omaa ja toisten 
pyhyyttä siellä, missä hän on, 
niin sitten kaikki muut asiat 
menisivät eteenpäin, niin 
kuin paavi Benedictus muis-
tuttaa meitä usein. Ensim-
mäiset kristityt ovat meille 
Suomessa todella hieno esi-
merkki.

Kiitos haastattelusta, isä Raimo.

KATT

Isä Raimo Goyarrola on myös Kaikkeinpyhimmän sakramentin killan kappalainen. Tässä hän 
viettää killalle pyhää messua rakkauden lähetyssisarten kappelissa Vironkadulla.
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Pohjoismaisten
katolisten tiedotus-
keskusten edustajat 
tapasivat toisiaan 
Bonifatiuswerkin
kutsumanaPader-
bornissasamaan
aikaan,kunPohjois-
maiden piispain-
kokous kokoontui 
kaupungissa.

Monet yhteiset yhteis-
kunnalliset ja kulttuu-

riset piirteet luovat leimansa 
katoliseen tiedotustyöhön 
Pohjolan todellisessa diaspo-
rassa. Resurssien vähäisyys, 
työn moniulotteisuus ja toi-
mintaympäristön monet eri 
tarpeet ovat todellinen haaste 
jokaisessa maassa. On turha 
väittää, että kaikki sujuisi 
hyvin, myös siksi kollegoi-
hin ja heidän kokemuksiinsa 
tutustuminen kannattaa. 
Kokemuksista, niin omista 

kuin toisten, oppii paljon 
uutta.

Bonifatiuswerkin kutsu-
mana kuusi Pohjolan hiippa-
kuntien tiedotusorganisaati-
oiden edustajaa tapasi Pader-
bornissa samaan aikaan, 
kun Pohjoismaiden katoliset 
piispat kokoontuivat syys-
istuntoonsa. Bonifatiuswer-
kin lehdistösihteeri alfred
Herrmann toimi tapaamisen 
isäntänä. Paikalla olivat alle-
kirjoittaneen Katolisen tiedo-
tuskeskuksen johtajan lisäksi 
Reykjavikin hiippakunnan 
yleisestä tiedotustyöstä vas-
taava Thorkell Örn Olason, 

Kööpenhaminan hiippa-
kunnan tiedotuskeskuksen 
johtaja nielsMesserschmidt  
sekä Oslon hiippakunnan 
tiedotus-, julkaisu- ja media-
osaston kolme edustajaa: 
osaston päällikkö Kristine 
Dingstad yhdessä tiedotuk-
sen ja internetsisällön parissa 
työskentelevän veljensä 
andreasDingstadin ja leh-
distön kontaktihenkilön isä 
PålBratbakin kanssa. Ruot-
sista ei kukaan päässyt pai-
kalle.

Miten toimitaan?

Tiedottajatapaaminen kesti 
kaksi työntäyteistä päivää, 
jotka alkoivat aamupalalla 
klo 7.15 ja päättyivät noin 11 
tuntia myöhemmin niin, että 
välissä ehti lounaan jälkeen 
pitää noin 15 minuutin ruoka-
levon. Myös loppuillat käytet-
tiin hyödyksi.  Ensimmäisen 
päivän aamuna kuulimme ja 
kerroimme tiedotuskeskus-
ten toiminnasta eri maissa. 
Sen jälkeen Essenin hiippa-
kunnan tiedotusvastaava 
ulrichlota, joka samalla on 
Saksan hiippakuntien tie-

dottajien yhteistyöelimen 
puheenjohtaja, kertoi kriisi-
tiedottamisesta. 

Iltapäivällä osallistuimme 
piispainkokouksen lehdis-
tötilaisuuteen ja keskus-
telimme piispojen kanssa 
muun muassa  siitä, miten 
piispat pystyisivät parem-
min käyttämään julkisuutta 
hyödykseen. Samalla esitet-
tiin toive, että piispat olisivat 
entistä rohkeampia katolisen 
uskon puolustajia sekulaarin 
ja monesti negatiivisen julki-

suuden edessä – he ovat myös 
paimenia hiippakuntiensa 
jäsenille ja heidän sanojaan 
halutaan kuulla.

Illallinen syötiin paikalli-
sen katolisen pankin tuella 
Dalheimin luostarikulttuuri-
museossa. Upea 1400luvulla 
perustettu ja barokin aikana 
loistokkaasti laajennettu 
augustinolaiskuoriherrojen 
luostari joutui sekularisaation 
kohteeksi ja suljettiin vuonna 
1803.

uusiteknologiaapuna

Toisena kokouspäivänä pää-
paino siirtyi uuteen tekno-
logiaan. Sähköisestä viestin-
nästä jaettiin omia kokemuk-
sia ja nähtiin hyviä esimerk-
kejä. lisäksi kuultiin Kölnin 
arkkihiippakunnassa vuosi-
tuhannen vaihteessa aloitta-
neen “pikkuradion” menes-
tyksestä. Kyseinen paikalli-
sesti aloittanut domradio.de on 
tätä nykyä koko Saksan alu-
eelta uutisia välittävä inter-

netradio, jolla on nettisivuil-
laan laaja uutis ja haastatte-
lutarjonta. Tähän sisältyvät 
videot ja suorat internetlähe-
tykset messuista ja joistakin 
muista tilaisuuksista.

Saksalaisten isäntiemme 
ajatus oli, että modernin tek-
nologian avulla hiippakun-
nissa pystytään äärimmäi-
sissä diasporaolosuhteissakin 
olemaan yhteydessä usko-
viin ja antamaan esimerkiksi 
uskonnonopetusta. Ainakin 
Islannissa tästä on jo saatukin 
hyviä kokemuksia. Toisaalta 
saksalaisilla oli myös omia 
tarpeita: heidän olisi (myös 

Tiedottajapäivät Paderbornissa

Bonifatiuswerk
Saksan katolilaisten Boni-
fatiuswerk (B. der deut-
schen Katholiken) on 
vuodesta 1849 saakka toi-
minut hyväntekeväisyys-
järjestö, jonka tavoitteena 
on ollut ja on edelleen 
tukea sielunhoitoa dias-
proraolosuhteissa varsin-
kin rakennusprojektien 
kustannuksiin osallistu-
malla. Toinen painopiste 
on ollut lapsi- ja nuori-
sotyö. Järjestön toimin-
taa rahoittavat yksityiset 
hyväntekijät.

B o n i f a t i u s w e r k i n 
päämaja on Paderbor-
nin vanhassa keskus-
tassa vain reilun 100 
metrin päässä kaupun-
gin upeasta katedraalista. 
Järjestön työtä ohjaa käy-
tännön tasolla sen pääsih-
teeri, monsignore Georg 
Austen.

Myös Suomessa Boni-
fatiuswerkin avustus-
työ on ollut merkityk-
sellistä. Eri seurakuntien 
ja keskusten korjaus-, 
kunnostus- ja uudistus-
töihin tarvittavaa tukea 
on saatu viime vuosina-
kin toistasataa tuhatta 
euroa, joskus enemmän-
kin. Vuonna 2011 järjestö 
tukee rakennusprojekteja 
Pohjolassa, Virossa, lat-
viassa ja Saksan diaspora
alueilla noin 3,4 miljoo-
nalla eurolla.

KATT/bonifatiuswerk.de
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Paderborn ja pyhä Liborius
Tukholman piispa anders arborelius OCD käytti piis-
painkokouksen lehdistötilaisuudessa Paderbornista nimi-
tystä ”Saksan Jerusalem” siinä merkityksessä, että katolinen 
uskonnollisuus on säilynyt tuossa kaupungissa ja sen ympä-
ristössä poikkeuksellisen hyvin. 

Ja tottahan se onkin: Paderborn on 146 000 asukkaan kau-
punki vähintään kolmen tunnin junamatkan päässä kaikista 
suurista kaupungeista keskellä hyvinvoivaa maatalous
aluetta tuhansien tuulimyllyjen hyristessä pelloilla. Siitä 
huolimatta, että katolinen usko ei Paderbornin kaupungissa 
ympäristöineenkään muodosta suurta enemmistöä, leimaa 
se kaupungin katuja yhtä lailla kuin sen elämääkin.

Joka vuosi heinäkuun lopussa kaupungissa vietetään 
hyvin näkyvästi kaupungin suojeluspyhän liboriuksen 
juhlallisuuksia niin kirkoissa kuin kulkueissa. Neljännellä 
vuosisadalla elänyt liborius oli le Mansin piispa lähes 50 
vuoden ajan. 

800luvulla pyhän liboriuksen reliikit siirrettiin Kaarle 
Suuren vuonna 799 perustamaan kaupunkiin, jossa oli myös 
piispanistuin. Siitä lähtien pyhä liborius on ollut suuresti 
rakastettu paderbornilaisten keskuudessa. Hänen reliikke-
jänsä säilytetään Paderbornin katedraalin (kuvassa) kryptan 
alttarissa.

liborius kuoli vuonna 397 ystävänsä, pyhän Martinuksen 
läsnäollessa. Hänen esirukouksiinsa turvaudutaan muun 
muassa hyvän kuoleman toivossa ja esimerkiksi sappi- ja 
munuaiskivistä aiheutuvien vaivojen voittamiseksi.

KATT

rahoittajan ominaisuudessa) 
tärkeä saada ensikäden tietoa 
kirkollisista tapahtumista ja 
uutisista Pohjoismaissa, mikä 
on varsin ymmärrettävää.

Viimeksi mainittu teema 
toistui myös piispainkokouk-
sen keskustelussa. Paikalliset 
tiedotuskeskukset pystyvät 
kyllä välittämään tiedon piis-
painkokouksen asioista hiip-
pakuntiin, mutta Pohjolasta 
ulospäin tiedottaminen on 
hyvin hajanaista ja vähäistä. 
Piispainkokous pohtiikin nyt, 
voisiko se saada avukseen 
oman tiedottajan. Tiedon 
tuottamisen vastuu jää kui-
tenkin kuhunkin maahan. 
Tämä aihe oli teemana, kun 
kohtasimme piispainkokouk-
sen pääsihteerin, sisar anna
Mirijamkaschnerin CPS. 

Mielenkiintoinen lisäulot-
tuvuus kokouksen lomassa 
oli mahdollisuus kuulla 
Paderbornin arkkihiippakun-
nan museon tulevasta näytte-
lystä, joka on saanut nimek-
seen Credo. näyttely kertoo 
lähetystyöstä Pohjois-Euroo-
passa keskiajalla, ja sillä on 
luonnollisesti paljonkin teke-
mistä Pohjolan kirkkohisto-
riallisten aarteiden kanssa. 
näyttelyn valmistelutyö on 
edennyt hyvin, ja vaikutti 

ilmeiseltä, että museolla on 
laaja kontaktiverkosto myös 
Pohjoismaissa. Ilta vietettiin 
aikaisempaa tiiviimpää kes-
kinäistä yhteydenpitoa suun-
nitellen.

Mitä jatkossa?

Pohjoismaiden katolisten 
hiippakuntien tiedotuskes-
kukset toimivat kukin omalla 
tavallaan ja organisatori-
sesti omaleimaisesti kuiten-
kin pitkälti samojen tehtä-
vien ja kysymysten parissa. 
Myös toiminnan tavoitteet 
ja aito tahto sitoutua oman 
hiippakunnan ja koko kirkon 
työhön ovat selvät.

Vaikka uuden teknologian 
hyödyntäminen tuleekin ajan 
myötä yhä tärkeämmäksi, 
ei vielä ole näköpiirissä sel-
laista hetkeä, jolloin voitai-
siin hylätä paperi tiedonvä-
lityksessä. Vanhemmille ikä-
polville lehdet ja kirjat ovat 
yhä ylivoimaisesti tärkein 
tapa hankkia tietoa kirkosta 
ja omasta uskosta. Kirjojen 
merkitystä kulttuurin ja myös 
sivistyksen välittämisessä ei 
mikään voi korvata.

Toisaalta nuoremmat suku-
polvet käyttävät internetiä 
ja sähköisiä viestimiä yhä 

enemmän ja entistä monipuo-
lisemmin. Asiallisen ja luo-
tettavan materiaalin tuotta-
minen ja välittäminen eteen-
päin sellaisella tavalla, jolla 
saavutetaan myös nuoria, on 
kirkolle haaste mutta myös 
mielenkiintoinen tehtävä. 
Pohjoismaat eivät ole perän-
pitäjiä Twitterin, Facebookin, 
youTuben tai livestreamin 
hyödyntäjinä, olkoonkin, että 
moni projekti vaatisi paljon 
lisää tekijöitä.

Marko Tervaportti

Viereisen sivun kuvassa oikeasta 
alakulmasta myötäpäivään: Isä Pål 
Bratbak, Kristine Dingstad, Alfred 
Herrmann, Thorkell örn Olason, 
niels Messerschmidt, monsignore 
Georg Austen ja Andreas Ding-
stad. Taustalla Dalheimin vanhan 
luostarin yrttitarha.

Katolinen kirkko kasvaa 
Pohjoismaissa hurjaa 

vauhtia. Islannissa ja Nor-
jassa hiippakuntien jäsen-
määrä on ilmeisesti lähes 
kaksinkertaistunut viimeisen 
vuosikymmenen aikana. 

Nyt Islannissa arvioidaan 
olevan ja yli 10 000 kato-
lilaista, mikä on siis lähes 
yhtä paljon kuin Suomessa. 
Suurin yksittäinen jäsen-
määrää kasvattanut tekijä 
on maahanmuutto. Tuhansia 
ihmisiä on tullut töihin kalas-
tuselinkeinon eri sektoreille, 
eivätkä edes taloudellisesti 
huonot ajat ole ajaneet heitä 
pois. Suurimmat ryhmät 
ovat Puolasta ja Filippii-
neiltä. Näin ollen katolilai-
sia on Islannissa nykyään 
väkilukuun suhteutettuna 

enemmän kuin missään 
muussa pohjoismaassa, eli 
noin 3 prosenttia.

Norjassa katolilaisten 
määrä on kasvanut myös 
pitkälti työperäisen maahan-
muuton seurauksena. Arvi-
oidaan, että lähes puolet 
Norjan nyt jo noin sadasta 
tuhannesta katolilaisesta ovat 
kotoisin Puolasta. Ihmiset 
eivät enää mahdu kirkkoihin, 
vaikka esimerkiksi Oslon 
Pyhän Olavin katedraalissa 
vietetään sunnuntaisin kah-
deksan messua.

Ruotsissa katolisen kirkon 
jäsenmäärä riippuu laskuta-
vasta: viranomaisten hyväk-
symä jäsenmäärä on hieman 
yli 96 000, mutta kirkonkirjo-
jen mukaan luku on yli 141 
000. Kumpikin luku kasvaa 

tasaisesti. Tanskassa katoli-
nen kirkko on myös kasva-
nut: Tällä hetkellä virallinen 
luku on 38 000. Viime aikoina 
jäsenkehitystä on rajoittanut 
maahanmuuttoa hillitsevä 
lainsäädäntö.

Kun katsotaan kokonais-
lukuja, Suomi mukaanluet-
tuna, on katolilaisten määrä 
Pohjoismaissa varmaankin 
jo ylittänyt 300 000:n rajan. 
Pohjoismaissa katolilaisia on 
siis noin 1,1 prosenttia väki-
luvusta (26 miljoonaa).

KATT

Liikaa ihmisiä?
Pohjolan katoliset kirkot käyvät ahtaiksi
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Artikkeleita

Katoliset nuorten-
illatPyhänMarian
seurakunnassa 
syksyllä 2011

Nuortenillat pidetään joka 
kuukauden kolmantena lau-
antai-iltana seurakuntasalissa 
klo 19. Ennen nuorteniltaa kir-
kossa aina sunnuntain aatto-
messu klo 18.

15.10 CAMInOIlTA (Daniel 
Karlberg & Emil Anton)

19.11 EläMäIlTA (Jyri Soria)
17.12 JOUlUIlTA

Illat on tarkoitettu pääasiassa 
13-30-vuotiaille. Mukaan saa 
tuoda kavereita ja nyyttikes-
tittävää. Tervetuloa!

aikuiset
–tervetuloa!

Kirkossamme on toivottu 
aikuiskatekeesia, joka joh-
taisi kouluopetusta ja johdan-
tokurssia syvemmälle uskon 
saloihin. lokamarraskuussa 
järjestetään Pyhän Marian 
seurakunnassa kirkkoisien 
hengessä alustavasti neli-
osainen mystagogiakurssi, 
jonka tarkoituksena on johtaa 
kirkon jäsenet syvään ymmär-
rykseen sakramentaalisen 
elämän todellisuudesta, vai-
kutuksista ja päämäärästä. 
Kurssi on tarkoitettu pääasi-
assa aikuisille katolilaisille, 
mutta myös konfirmoidut 
nuoret ja johdantokurssilai-
set ovat tervetulleita. Opetuk-
sesta vastaa teol. maist. Emil 
Anton (fineca@hotmail.com). 
Sähköpostiilmoittautuminen 
toivottavaa muttei pakollista. 

To 13.10 klo 19: Kasteen mysta-
gogiaa: Identiteettimme Kris-
tuksessa 

To 27.10 klo 19: Eukaristian 
mystagogiaa: Kristus meissä

To 10.11 klo 19: Avioliiton mys-
tagogiaa: yksi ruumis

To 24.11 klo 19: Sakramentit ja 
eskatologia: Karitsan häät

Tapaamiset Marian kirkon 
seurakuntasalissa.

Den katolska kyrkan är en 
aktiv partner i internatio-
nell politik. Kyrkan verkan 
globalt. Den Heliga Stolen 
är världens äldsta verkande 
diplomatservice som har sitt 
ursprung redan i år 325 då 
representanter för kyrkan 
deltog i kyrkomötet i nicea. 
Fram till 800-talet verkade 
kyrkans diplomater huvud-
sakligen i religiösa frågor, 
för på den tiden var dessa en 
viktig del det politiska spelet 
mellan regenter. I mitten på 
1500-talet uppkom en formell 
diplomatisk hierarki med 
nuntier och andra sändebud. 

Kyrkans diplomatiska 
makt grundar sig på förhand-
lingar, kunskap, förmågan att 
göra kompromisser och fram-
förallt trovärdighet. Kyrkan 
är idag en dualistisk stat. Dels 
är den en jordisk stat (Vati-
kanstaten) med minde än 
1000 invånare. Dels är den ett 
internationellt kyrkosamfund 
(den Heliga Stolen) med 1.2 
miljarder troende. Vatikansta-
ten har sitt ursprung lateran-
traktatet från år1929. landets 
arbetsspråk italienskan och 
det utfärdar sina egna pass. 
Den Heliga Stolen däremot 
verkar på latin och utfärdar 
endast diplomat och service-
pass. Den Heliga Stolen har 
formell status som stat (state 
in practice) och är sålunda 
bunden av internationell lag 
och har samma rättigheter 
och skyldigheter som andra 
suveräna stater.  

Den Heliga Stolen har dip-
lomatiska relationer till 179 
länder, EU och Malteserorden 
samt PlO och över 120 egna 
ambassader eller apostoliska 
nuntiaturer utomlands. Det 
finns 15 stater som den Heliga 
Stolen tillsvidare inte har dip-
lomatiska relationer med och 
är den enda europeiska staten 
som har fulla diplomatiska 
relationer med Taiwan.  

Den Heliga Stolen är 
medlem i flera internationella 
organisationer bl.a. IAEA, 

ITU, OSCE, OOCW, UnCHR 
och vissa andra samt observa-
tör vid Fn:s generalförsam-
ling, UnESCO, WTO, FAO 
och vissa andra.  

Vatikanstaten däremot kan 
ses som en kyrklig monarki. 
Staten är hierarkisk med 
påven som innehar den 
högsta beslutanderätten i alla 
frågor. Han är Europas enda 
absoluta monark och har full-
ständig exekutiv och juridisk 
makt.  

Vatikanstaten är en inter-
nationellt erkänd stat med 
nationellt territorium under 
internationell lag. Men det är 
den Heliga Stolen som bedri-
ver dess diplomati och ingår 
internationella avtal. Ingen 
ambassad har säte på Vati-
kanstatens territorium. De 
flesta ambassader är statio-
nerade i Rom eller Bern bl.a. 
Finland. Alla diplomater är 
ackrediterade till den Heliga 
Stolen inte till Vatikanstaten.  

Idag arbetar ca 3000 per-
soner för den Heliga Stolen 
och ca. 350 vid dess ambas-
sader. Påven leder diplomatin 
genom kurian.  

År 1978 tog kyrkan ett 
betydligt paradigm hopp 
då man på påven Johannes 
Paulus II:s initiativ betyd-
ligt ökade sina diplomatiska 
relationer. Kyrkan har idag en 
viktig och aktiv roll i interna-
tionella relationer och som 
byggare av fred och förso-
ning i världen. En av målsätt-
ningarna var bättre och mera 
direkt information från fältet 
till påven.  

Den Heliga Stolens utri-
kesministerium (Sekretariat 
of State) verkar direkt under 
påven. Den nuvarande utri-
kesministern är kardinal Tar-
cisio Bertone (15.09.2006 ) År 
1988 omorganiserades den 
Romerska kurian i två sek-
tioner – den allmänna sektio-
nen och den sektionen som 
har att göra med relationerna 
till andra länder. Kyrkans 
PR funktion har införlivats 
i den andra sektionen. Den 
allmänna sektionen (general 
affairs) har hand om kyrkans 
normala funktioner, doku-
menthantering, de utländ-
ska ambassadernas dagliga 
göromål och andra praktiska 
frågor. Chefen för sektio-
nen är ärkebiskop Giovanni 
Angelo Becciu (10.05.2011  ). 

Den andra sektionen, 
”Section for relations with 
States”, har sitt ursprung år 
1793. Dess främsta uppgift 
var att ha hand om frågor som 
uppkom i samband med den 

Franska revolutionen. Dess 
huvuduppgifter idag är att

upprätthålla diplomatiska 
relationer med andra stater 
och ingå internationella avtal

representera den Heliga 
Stolen vid internationella fora 
speciellt Fn

utnämna diplomater och 
andra personer som repre-
sentera den Heliga Stolen 
t.ex. vid internationella kon-
ferenser.

Chefen för den andra sek-
tionen är  ärkebiskop Domi-
nique Mamberti.  

I samband med det Andra 
Vatikankonciliet definierade 
man i ett dokument klarare 
de olika rollerna inom dip-
lomatkåren (Motu Proprio 
Sollicitudo omnium Ecclesia-
rum).  En apostolisk nuncio 
är normalt ärkebiskop med 
ambassadörs status. En apos-
tolisk delegat ansvarar för 
sådana länder med vilka den 
Heliga Stolen inte har for-
mella diplomatiska relatio-
ner.  

Den Heliga Stolen utbildar 
sina diplomater vid den 1701 
grundade akademin ”Pontifi-
cal  Ecclesiastical Academy”. 
Akademin har ca. 35 stude-
rande från 20 olika länder.  

Enligt den Heliga Stolens 
tidigare utrikesminister är 
politiska kärnteman följande:

Kyrkan måste vara trogen 
sin mission att predika evang-
eliet.

Diplomatyrket är ett sätt att 
föra kyrkans budskap vidare.

Kyrkan är både en fräls-
ningsgemenskap och en fräls-
ningsinstitution.

Kyrkan består inte endast 
av de redan frälsta, men 
också av dem som ännu 
måste frälsas.

Alla måste ta på sig sitt 
ansvar om man blir tillbedd.

Den Heliga Stolen har ett 
speciellt inom internationella 
institutioner i synnerhet FN 
och dess underorganisatio-
ner.

Traditionellt har den Heliga 
Stolen etablerade och goda 
förbindelser med Fn. Den 
Heliga Stolen har också alltid 
insett EU:s betydelse och haft 
diplomatiska relationer med 
EU:s institutioner sedan 1970
talet. EU å sin sida öppnade 
diplomatisk representa-
tion med den Heliga Stolen 
24.06.2006 och till Malteseror-
den 01.09.2009. EU’s ambas-
sadör till den Heliga Stolen är 
Mr yves Gazzo.  

EU och den Heliga Stolen 
har flera avtal och upprätt-
håller diskussionsfora. Den 
Heliga Stolen är fri från alla 

EU skatter och andra avgifter. 
Det monetära avtalet är från 
2000 och förnyades 2004. Vati-
kanen kan slå en miljon euro 
mynt och vid festliga tillfällen 
300 000 till.  

För EU:s vidkommande 
betydde de diplomatiska rela-
tionerna att EU nu koordine-
rar alla medlemsstaters sam-
arbete och politik med den 
Heliga Stolen. Beträffande 
substansfrågor så förs det 
en aktiv dialog mellan den 
Heliga Stolen och EU beträf-
fande kultur och religion, den 
aktuella politiska situationen 
främst bland de islamiska sta-
terna, Kina, den globala fat-
tigdomen och hungersnöden. 
Andra aktuella temata är bl.a. 
Europas kristna rötter, famil-
jen i vår tid, Balkan och EU
Turkiet frågorna.  

Påven har inte ännu besökt 
EU institutionerna. Däremot 
har flera kommissionärer och 
EU parlamentsordföranden 
besökt Vatikanen.  

Den Heliga Stolen har ännu 
under vår tid en viktig roll att 
fylla inom den internationella 
politiken. Den har ofta anli-
tats som medlare i svåra kon-
flikter, i samband med upp-
lösningen av kommunist-
styret i det forna Sovjetunio-
nen och öst Europa, i latin 
Amerika inte minst Kuba.  

Den Heliga Stolen har inga 
hårda maktmedel till sitt för-
fogande såsom arméer. Dess 
makt ligger i dess trovär-
dighet och kunskapskapi-
tal.  Kunskap kan man alltid 
skaffa sig och kompetenta 
och intelligenta personer kan 
man anlita, men trovärdighet 
skapas under decennier av 
arbete och förtroliga relatio-
ner. Dessa får inte kompro-
missas. 

Vi i Finland kan känna oss 
stolta. För första gången i 
modern tid har vi en finlän-
dare i den Heliga Stolens dip-
lomatkår nämligen Monsig-
nore Dr. Tuomo T. Vimpari. 
Han har redan tjänat den 
Heliga Stolen som diplomat 
verkat i bl.a. Ukraina, Tysk-
land och under en kortare 
tid som den Heliga Stolens 
Chargé d’affaires a.i. i Bryssel.  
Det visar att även små länder 
med få katoliker kan produ-
cera personer som kan göra 
en viktig internationell insats.  

Jan-Peter Paul

Den katolska kyrkans diplomati 

Vanha 
Stella 
Maris

Onko kiinnostusta yhtei-
seen tapaamiseen Vanhan 
Stella Mariksen mer-
keissä? 

Jos on, ilmoittautukaa 
Katoliseen tiedotuskes-
kukseen p. 09-6129470 tai 
kaarina.koho@catholic.fi. 

Mahdollisesta kokoon-
tumisesta ilmoitetaan 
Fideksessä myöhemmin.

Messe en 
français 

le fr.Antoine lévy, op, 
célèbrera une messe en 
français le samedi 22 octobre, 
au Studium Catholicum, 
Ritarikatu 3b A 4, à 18h. les 
familles qui souhaiterai-
ent que leurs enfants rejoig-
nent le groupe de catéchèse 
en français, à 17h, peuvent 
contacter à ce sujet Caro-
line de Fougeroux, caroline.
de.fougeroux@gmail.com
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Nuorille

Tapaaminen Jeesuksen kanssa

Minäolentie,totuus 
ja elämä
(joh.14:1-7)

“älköön sydämenne olko 
levoton. Uskokaa Jumalaan 
ja uskokaa minuun.

Minun Isäni kodissa on monta 
huonetta enhän minä muuten 
sanoisi, että menen valmista-
maan teille asuinsijan.

Minä menen valmistamaan 
teille sijaa mutta tulen sitten 
takaisin ja noudan teidät 
luokseni, jotta saisitte olla 
siellä missä minä olen.

Te tiedätte kyllä tien sinne, 
minne minä menen.”

Tuomas sanoi hänelle: “Herra, 
emme me tiedä, minne sinä 
menet. Kuinka voisimme 
tuntea tien?”

Jeesus vastasi: “Minä olen tie, 
totuus ja elämä. Ei kukaan 
pääse Isän luo muuten kuin 
minun kauttani.

Jos te tunnette minut, opitte 
tuntemaan myös minun Isäni. 
Te tunnette hänet jo nyt, olet-
tehan nähneet hänet.”

kommentti

Jeesus haluaa vahvistaa 
sydäntämme täyttämällä 
sen luottamuksella häntä 
kohtaan. Näkymätön Jumala 
tulee näkyväksi Jumalaksi 
Jeesuksessa Kristuksessa. Se, 
että Jumalan rakkaus on ole-
massa konkreettisesti Jeesuk-
sen persoonassa, ei ole ainee-
tonta teoriaa: tämä on meidän 
luottamuksemme lähde. Sen 
vuoksi Jumalaan uskominen 
on sama asia kuin Jeesukseen 
uskominen. Jeesus on ainoa 
tie, totuus ja elämä.

Todennäköisesti yksi häi-
ritsevä epäilys, joka joskus 
on ollut mielessä jokai-
sella meistä, on  epävar-
muus omasta tulevaisuu-
destamme. Jeesus lohduttaa 
meitä sanoen, että taivaassa 
on monta huonetta.

Taivas on laaja ja tilava. Joskus 
mediassa kerrotaan huo-
noista uutisista ja pahoista 
ihmisistä: on joukkomurhaa-
jia, terroristeja, rosvoja… 

Kyllä, pahaa on. Mutta on 
myös selvää, että maailmassa 
on enemmän hyviä ihmisiä 
kuin pahoja. Taivas on paljon 
isompi kuin helvetti.

Tämän lisäksi emme voi 
unohtaa sitä, että minua 
odottava huone on Jeesuksen 
valmistama. Kuvittele hetki, 
että sinulla olisi kaikki tar-
peellinen raha, tyyli ja tietä-
mys sekä täydellinen sisus-
tuskyky, jolla voisit rakentaa 

oman talosi. Varmasti siitä 
talosta tulisi mahtava. Jumala 
on kaikkivaltias: minkälaisen 
huoneen hän valmistaisi? 
Mielikuvitus ei riitä kuvitte-
lemaan sitä.

Toisaalta taivaassa olevan 
huoneen valmistaminen ei 
välttämättä ala vasta kuo-
leman jälkeen. Itse asiassa  
Jeesus on jo alkanut raken-
tamis- ja sisustamistyönsä. 
Missä? Minun sielussani. 
Sieluni on se huone, jossa 
Jumala haluaa asua nyt heti. 
Jos sallin sen, niin Jeesus val-
mistaa sieluani, jotta siitä 
tulisi hieno huone Jumalan 
kunniaksi. Sitten se pieni 
taivas, joka on oma sieluni, 
muuttuu kuolemani jälkeen 
kauniiksi  huoneeksi, jossa 
voin asua ikuisesti Jumalan 
kanssa.

Rakas Jeesus, minä annan 
itseni sinulle, jotta rakentai-
sit tämän huoneen sielussani, 

niin että voisin asua ikuisesti 
sinun kanssasi taivaassa.

isä Raimo Goyarrola

november 19th, 2011, Forum
"FinnishCatholics andCath-
olic immigrants:oneChurch
for all" with Bishop teemu
sippo. Place: korkeavuoren-
katu10D (ParishHallof the
swedish-speaking lutheran
parish). 
  Bishop Teemu Sippo SCI, 
together with Studium Catholi-
cum and fr. Marco Pasinato, will 
arrange an open forum for all 
Catholics: "Finnish Catholics 
and Catholic Immigrants: One 
Church for All." We will have 
an opportunity to discuss with 
the Bishop on our common con-
cerns. Is there a lack of commu-
nication between Finnishborn 
and foreignborn Catholics 
in Finland? We have different 
backgrounds and cultures, what 
unites us? How do we, or do 
we, encounter diversity? What 
do we think about our Church, 
our Diocese, its strengths and 
problems in this regard? How 
can we understand each other 
better? 
  We will begin with Holy 
Mass, celebrated by the Bishop, 
at St. Henry's Cathedral at 
10.00. After the Mass, we will 
move to Johanneksen seurakun-
tasali, Korkeavuorenkatu 10 D, 
where coffee will be served. 
The Bishop will then open the 
Forum. After Bishop's intro-
duction, Fr. Antoine lévy OP 
will speak in English on "The 
Foreigner in the Bible". lunch 
will be organized by volunteer 
groups. In the afternoon, some 
representatives of foreignborn 
and some representatives of 
Finnishborn Catholics will 
share their experiences, fol-
lowed by discussion and the 

conclusion of the event by the 
Bishop.
  Both Finnish and English 
will be used throughout the 
event. 
Registration: (necessary in 
order to prepare enough food!) 
by november 10: Fr. Marco 
Pasinato, m_pasinato@hotmail.
com, 0465711152, or St. Henry's 
Cathedral Parish.
  The participants will be 
asked to contribute to the costs 
of the lunch.
 
Preliminaryprogramme:

Place: Korkeavuorenkatu 10 D, 
Johanneksen kirkon seurakun-
tasali

Topic: ”Finnish Catholics and 
Catholic Immigrants: One 
Church for All”

10.0010.30: Mass at St. Henry's 
Cathedral, Bishop Teemu 
Sippo

10.30-11.00 transfer to Johannek-
sen seurakuntasali (Korkeavu-
orenkatu 10 D), coffee

11.0011.15: Opening of the 
Forum, Bishop Teemu Sippo

11.1511.45: Fr. Antoine lévy OP, 
"The Foreigner in the Bible"

12.0013.00: lunch
13.0013.50: Sharing experiences, 

representatives of Catholic 
immigrants

13.5014.30: Discussion
14.3015.00: Coffee break
15.0015.40: Sharing experiences, 

representatives of Finnish-
born Catholics

15.4016.10: General discussion 
and evaluation of the event

16.1016.30: Closing words by 
Bishop Teemu Sippo, prayer 
and blessing. 

Piispa Teemu Sippo SCJ, 
yhdessä Studium Catho-
licumin ja isä Marco Pasi-
naton kanssa, järjestää kai-
kille katolilaisille avoimen 
foorumin, aiheena ”Suo-
malaiset ja maahanmuut-
tajat: yksi kirkko kaikille”. 
Meillä on tilaisuus keskus-
tella piispan kanssa kaikille 
yhteisistä kysymyksistä. 
Minkälaista on vuorovai-
kutus ulkomaalaissyntyis-
ten ja suomalaissyntyisten 
hiippakuntalaisten välillä? 
Meillä on eri taustat, mutta 
elämme samassa todel-
lisuudessa. Kuinka koh-
taamme erilaisuuden, mikä 
meitä yhdistää? Mitä ajatte-
lemme kirkostamme tässä 
suhteessa, sen vahvuudet ja 
ongelmat? Kuinka ymmär-
täisimme toisiamme parem-
min ja toimisimme parem-
min yhdessä? 

Aloitamme messulla 
Pyhän Henrikin kated-
raalissa klo 10. Sieltä siir-
rymme Johanneksen seura-
kuntasaliin (ruotsinkielisen 
seurakunnan sali, Korkea-
vuorenkatu 10 D, 3. kerros). 
Kahvien jälkeen piispa avaa 

tapahtuman. Sen jälkeen 
on isä Antoine lévyn esi-
telmä aiheesta ”Muuka-
lainen Raamatussa”. Sen 
jälkeen on lounas, jonka eri 
maista olevat vapaaehtoiset 
ovat valmistaneet. Iltapäi-
vän paneelikeskustelussa 
joitakin ulkomaalaissyn-
tyisten ja joitakin suoma-
laissyntyisten hiippakun-
talaisten edustajia kertoo 
omista kokemuksistaan, ja 
sen jälkeen on tilaisuus kes-
kusteluun, piispan yhteen-
veto tapahtumasta ja lop-
pusiunaus. Tapahtumassa 
käytetään sekä suomea että 
englantia. 

Ilmoittautumiset (ruo-
kailun järjestämiseksi vält-
tämätön!) 10.11. mennessä: 
Isä Marco Pasinato, m_pasi-
nato@hotmail.com, 046
5711152, tai Pyhän Henrikin 
katedraaliseurakuntaan.

Pyydetään vapaaehtoisia 
lahjoituksia lounaan kus-
tannuksiin. 

alustavaohjelma:

Paikka: Johanneksen kirkon 
seurakuntasali

Aihe: ”Suomalaiset ja maa-
hanmuuttajat: yksi kirkko 
kaikille”

10.0010.30: Messu Pyhän 
Henrikin katedraalissa, 
piispa Teemu Sippo

10.30-11.00 siirtyminen 
Johanneksen seurakun-
tasaliin (Korkeavuoren-
katu 10 D) ja kahvit

11.0011.15: Piispan alku-
sanat

11.1511.45: Isä Antoine 
lévyn esitelmä ”Muuka-
lainen Raamatussa”

12.0013.00: lounas
13.0013.50: Maahanmuut-

tajien puheenvuorot
13.5014.30: Keskustelu
14.3015.00: Kahvit
15.0015.40: Suomalaisten 

puheenvuorot
15.4016.10: Tapahtuman 

arviointia
16.1016.30: Piispan pää-

tössanat, rukoushetki ja 
loppusiunaus. 

19.11.2011 Foorumi ”Suomalaiset ja 
maahanmuuttajat: yksi kirkko kaikille”
johanneksenseurakuntasalissa(korkeavuorenkatu10D,3.kerros)
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In English
Maneesikatu 2a, 00170 Helsinki, 

klo 8–15 tai sopimuksen 
mukaan, puh. 09-1357998, 

sposti: caritas@caritas.fi 
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STATISTICS FInlAnD: MORE THAn OnE 
MIllIOn PEOPlE WITHOUT RElIGIOn

The number of people living in Finland 
without a registered affiliation to any reli-
gion has reached 1 Million for the first time 
in history. This is revealed in a new official 
population statistics published recently. There 
are currently about 5,375,000 people living in 
Finland.

According to the Statistics Finland, which is 
the only Finnish public authority established 
for statistics, “of the population of Finland 
4,857,903 persons (90.4%) spoke Finnish, 
291,153 persons (5.4%) Swedish and 1,832 
persons (0.03%) Sami as their native language.

Persons with a native language other than 
Finnish, Swedish or Sami numbered 224,388, 
or 4.2 per cent of the population. The largest 
foreignlanguage groups spoke Russian (54,559 
persons), Estonian (28,493 persons), Somali 
(12,985 persons), English (12,855 persons) and 
Arabic (10,415 persons).”

The public authority has also shown that about 
78 per cent of people living in Finland belong 
to the Finnish Evangelic lutheran Church and 
only a little over 1 per cent to the Finnish Ort-
hodox Church.

There are about 11,500 registered Catholics in 
Finland, which amounts to about 0.2 per cent 
of the whole population.

People registered with no religion are more 
numerous in the Uusimaa region (Southern 
Finland), where the number is 27 per cent, 
and less in Southern Ostrobothnia (Western 
Finland), where only 9 per cent are mentioned 
to have no religious affiliation.

The same statistics show that women belong to 
religious communities more likely than men; 
only about 16 per cent of women but around 
22 per cent of men have no registered religion.

The statistics are probably lacking information 
concerning foreign nationals living in Finland. 
Only about 18 per cent of them are so far regis-
tered belonging to a religious community in 
Finland.

KATT/YLE/tilastokeskus.fi

nUMBER OF CATHOlICS In nORDIC 
COUnTRIES RISES STEADIly

The number of Catholics in the nordic Count-
ries rises steadily. Especially in Iceland and 
norway the numbers have almost doubled in 
a very short time because of Catholic immi-
grants. The numbers are: 11,500 in Finland, 
141,000 in Sweden (96,000 registered), 100,000 
in norway, 38,000 in Denmark, and 10,000 in 
Iceland.

KATT

Helsinginseurakuntien 
johdantokurssi katoliseen uskoon

Johdantokurssin luennot pidetään Pyhän Henrikin katedraalin seura-
kuntasalissa osoitteessa Pyhän Henrikin aukio 1 (Tehtaankadun ja Puis-
tokadun 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 aiko-
ville myös seurakunnittaisia tapaamisia.
  Johdantokurssi on tarkoitettu sekä niille, jotka haluavat oppia tun-
temaan katolisuutta entistä paremmin, että niille, joiden on tarkoitus 
liittyä katoliseen kirkkoon. Kaikille avoin kurssi päättyy huhtikuussa, 
kirkkoon liittyvien ohjelma jatkuu toukokuun loppuun saakka. Kurssi 
onilmaineneikäsilletarvitseilmoittautua.
  Kurssin materiaalina käytetään pääasiassa Katolisen kirkon katekis-
musta. Katekismus ja muuta katolista kirjallisuutta on esillä sekä kurs-
silla että Katolisessa kirjakaupassa. lisätietoja arkisin puh. 096129470, 
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 eukaristia
28.11.2011 rippi ja sairaiden voitelu
12.12.2011 avioliitto

9.1.2012 kirkkoon liittymisestä kiinnostuneiden tapaaminen seurakun-
nassa

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 seura-
kunnassa

lOPUKSI

 Oman kirkkoherran tapaaminen yksittäin
- Harjoitus ja valmistautuminen rippiin
 Rippi
 Kirkkoonotto

Would you like to become more familiar with the basic 
teaching of the Catechism of the Catholic Church? A 
study group of Englishspeaking people meets twice 
a month at the Studium Catholicum, Ritarikatu 3 b A 
4, Helsinki. The study group is open to all those who 
are interested. 
  Mondays 18.30: October 17th, October 31st, 
november 14th, november 28th, December 12th.
  Contact person: Diana Kaley, 0407235703 (gsm). 
Moderator of the group: fr. Antoine lévy, OP.

english-languagecatechismforadults

AnnA läHIMMäISEllESI lAHJAKSI 2 TUnTIA AIKAASI!
Saat itsellesikin hyvän joulumielen! 
 
Caritas on Tuomaan markkinoilla 7.22.12.2011. Markkinapaikka on poik-
keuksellisesti Senaatintori.  

 y 13.10. Myanmarilaisia herkkuja! Caritasilta Pyhän Henrikin srksalissa 
alkaen 18.00. Tule kokkaamaan ja nauttimaan myanmarilaisista herkuista. 
Ilmoittaudu 11.10. mennessä toimistoon sähköpostitse tai soittamalla 
numeroon 0400 911874, jotta voimme varata sopivasti tarvikkeita. 

 y 20.11. Marrasmarkkinat Pyhän Henrikin srk-salissa. Markkinoiden pys-
tytys lauantaina 19.11.

Vapaaehtoisia kaivataan!

KIITOS

Kiitos niille 70 jäsenelle, jotka ovat jo suorittaneet jäsenmaksun. Muita 
jäseniä muistutamme 20 euron suuruisesta jäsenmaksusta Sampotilille 
80001270154504, viite 2215. yhdistyksen jäseniä on yhteensä 203. Jäsenmak-
sut muodostavat merkittävän osan toimintatuesta.

Santa Misa en castellano 
Domingo, 9 de octubre de 2011. Hora: 16.00 

CelebracióndelafiestadelseñordelosMilagros

lugar: Parroquia de Santa María, 
Mäntytie 2,  Helsinki. Tel. 092411633. 

BIEnVEnIDOS también a la fiesta en la sala parroquial

Maallikkodominikaanit järjestävät

Katekismuksen opiskelua

Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3.

HUOM! PäIVäMääRä On MUUTTUnUT: Seuraava kokoontuminen on lauantaina 22. lokakuuta klo 14.00
16.00 ja tutkimme katekismuksen sivuja 178-190. Niihin on hyvä tutustua etukäteen ja koota kysymyksiä ja 
löytöjä. Jokaisessa kokoontumisessa on myös pappi mukana. Oma Katekismus mukaan. Tämän syksyn muut 
kerrat ovat lauantaisin 19.11. ja 17.12. myös Studiumissa.

Tiedustelut: Kaarina Koho, 096129470. Myös uudet osallistujat ovat tervetulleita!


