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Toimitukselta

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		
09		
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12 		
13 		
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15.8.
5.9.		
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29.7. (28.8.)
26.8. (18.9.)
16.9. (9.10.)
7.10. (6.11.)
4.11. (27.11.)
25.11. (18.12.)
16.12. (22.1.)

*) Sulkuihin on merkitty se päivämäärä, johon asti lehdessä julkaistavat ohjelmat ja ilmoitukset
on syytä antaa.
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Viestejä

Sunnuntait ja juhlapyhät

Paavi Benedictus XVI ilmoitti sunnuntaina 16.10. Pyhän
Pietarin basilikassa viettämänsä pyhän messun yhteydessä, että kirkossa vietetään 11.10.2012 alkaen uskon teemavuotta. Teemavuosi liittyy Vatikaanin II kirkolliskokouksen (1962-1965) alkamisen viisikymmenvuotisjuhlaan ja
päättyy 24.11.2013, jolloin liturgiassa vietetään Kristuksen,
kaikkeuden Kuninkaan, juhlapyhää.

Täydellinen ane vainajien puolesta tavanomaisin ehdoin myönnetään niille uskoville, jotka marraskuun 1. ja 8. päivän välisenä aikana hartaasti käyvät hautausmaalla tai muuten rukoilevat kuolleiden puolesta.

Teemavuoden aikana kirkon on tarkoitus saada uutta intoa
uuteen evankeliointiin. Vuosi liittyy täten laajemmin myös
siihen, että pyhä isä on huolestunut länsimaiden kristillisyyden jäämisestä sekularisaation jalkoihin. Tämän kehityksen kääntämiseksi paavi Benedictus perusti hiljattain
myös Paavillisen uuden evankelioimisen edistämisen neuvoston.
Lokakuun lopussa pyhä isä tapasi maailman suurten
uskontojen, agnostikkojen ja ateistien edustajia Assisissa.
Tapaamisen tavoitteena oli 25 vuotta aiemmin pidetyn
ensimmäisen Assisin kokouksen tavoin edistää rauhaa ja
oikeudenmukaisuutta maailmassa ja samalla vahvistaa
uskontojen sitoutuminen tämän tavoitteen toteutumiseen.
Vatikaani halusi tapaamisen järjestelyissä korostaa, ettei
kyse ole jostakin uskontojen totuudellisuuden ylittävästä
synkretismistä vaan tosiasiallisesta veljellisestä tapaamisesta. Tämä huoli oli esitetty monesti aikaisempien vastaavien tilaisuuksien yhteydessä.
Ensi silmäykseltä viestit uskon vuoden julistamisesta ja
Assisin tapaamisesta eivät näytä juurikaan liittyvän toisiinsa. Se on kuitenkin aivan liian helppo johtopäätös. Tosiasiassa ne ja monet muut vastaavat ovat kietoutuneet läheisesti toisiinsa.
Uskon vuosi on hieno ja tärkeä hanke. Eihän uusi evankeliointikaan voi lähteä liikkeelle muuta kuin sen kautta,
että se, joka evankelioi, tuntee evankeliumin itsekin. Eihän
vuoropuhelu toisten kristittyjen ja muiden uskontojen tai
sekularismin kanssa voi olla hedelmällistä, ellei itse tiedä,
mitä ajattelee ja mihin uskoo.
Paavin sanat ja teot ovat haaste meille kaikille. Hän kutsuu
meitä ja koko maailmaa etsimään totuutta rehellisesti ja
avoimesti ja jättämään pois turhat ennakkoluulot. Hän
haluaa, että me tutkimme itseämme ja uskomme todellista
sisältöä, jotta voisimme entistä autenttisemmin elää kristittyinä kolmannen vuosituhannen alussa ja tänäkin maallistuneena aikana vaikuttaa maailmaan suolana ja valona.

5.11. lauantai, KAIKKIEN POISNUKKUNEIDEN USKOVIEN MUISTOPÄIVÄ – Vainajien päivä
6.11. (kirkkovuoden 32. sunnuntai) KAIKKIEN PYHIEN JUHLA 
– pyhäinpäivä, juhlapyhä (IV)
1L Ilm. 7: 2-4, 9-14
Ps. 24: 1-2, 3-4ab, 5-6. - 6
2L 1. Joh. 3:1-3
Ev. Matt. 5:1-12a
13.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai (I)
1L San. 31:10-13, 19-20, 30-31
Ps. 128: 1-2, 3, 4-5. - 1a
2L 1. Tess. 5:1-6
Ev. Matt. 25:14-30 tai Ev. Matt. 25:14-15, 19-20
Pyhän isän päivä: Rukouspäivä pyhän isän puolesta. Kolehti kerätään Pyhän
istuimen hyväksi.
20.11. (kirkkovuoden 34. sunnuntai) KRISTUS, KAIKKEUDEN 
KUNINGAS, juhlapyhä
1L Hes. 34:11-12, 15-17
Ps. 23:1-2a, 2b-3, 5, 6. - 1
2L 1. Kor. 15: 20-26, 28
Ev. Matt. 25:31-46
Uusi kirkkovuosi 2011-2012
Sunnuntaiden tekstit: vuosi B
Arkipäivien tekstit: lukukappaleiden kirja II
27.11. adventin 1. sunnuntai (I)
1L Jes. 63:16b-17, 64: 1, 3-8
Ps. 80:2ac+3b, 15-16, 18-19. – 4
2L 1. Kor. 1:3-9
Ev. Mark. 13:33-37
Adventtiuhrin keräys adventin aikana Caritaksen ilmoittaman kohteen hyväksi.
4.12. adventin 2. sunnuntai (II)
1L Jes 40:1-5, 9-11
Ps. 85:9ab+10, 11-12, 13-14. - 8
2L 2. Piet. 3:8-14
Ev. Mark. 1:1-8
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Uutisia
Kolmen
uskonnon
edustajat
muistuttavat
uskonnonvapaudesta
Ekumeenisen vastuuviikon
ohjelmassa muistutetaan
huhtikuussa 2011 allekirjoitetusta kolmen uskonnon
uskonnonvapausjulistuksesta. Kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin uskontojohtajat laativat Usko vapaasti
-lausunnon uskonnonvapauden puolesta.
Lausunto julkistettiin Helsingissä 25. lokakuuta 2011.
Julkistustilaisuudessa vieraina olivat Ulkoasiainministeriön ihmisoikeus- ja demokratiasuurlähettiläs Sauli
Feodorow sekä Vastuuviikon
ulkomainen vieras, uskonnonvapauden kansainvälinen
puolestapuhuja tohtori Sam
Paul Intiasta. Hän tekee työtä
Intiassa uskontonsa tähden
vainottujen ja dalitien parissa.
”Pidän lausuntoa hyvin
arvokkaana ja merkittävänä.
Toivon, että tämä voisi toimia
esimerkkinä kansainvälisestikin”, sanoi Feodorow.
Julistus luovutettiin tasavallan presidentille 28. lokakuuta 2011. Usko vapaasti
-lausunto on luettavissa Vastuuviikon sivuilla osoitteessa
www.vastuuviikko.fi.
KATT/SEN

Pyhä
Franciscus
esikuva
nuorille
Paavi Benedictus XVI kannusti Assisin rauhankokousta
edeltävänä päivänä keskiviikkona 26.10. viettämässään
liturgiassa nuoria ottamaan
pyhän Franciscus Assisilaisen esikuvakseen. Liturgia
korvasi tavallisen keskiviikkoaudienssin, ja se ennakoi
seuraavana päivänä Assisissa
pidettyä rauhankokousta.
Liturgian lopuksi paavi
sanoi nuorille: “Huomenna
rukoilen pyhän Franciscus
Assisilaisen haudalla. Tukekoon hänen esimerkkinsä
teitä, nuoret ihmiset, sitoutumaan uskollisuuteen Kristukselle joka päivä.”
Sairaille pyhä isä sanoi:
“Rohkaiskoon hän teitä …
seuraamaan aina Jeesusta
koettelemusten ja kärsimyksen tiellä.” Vasta-avioituneille paavi sanoi: “Auttakoon hän teitä … tekemään

perhe-elämästänne paikan,
jossa Jumalan ja lähimmäisen
rakkaus on alati läsnä.”
Torstaina 27.10. vietettiin
Assisissa paavin kutsumana
Mietiskely-, vuoropuheluja rukouspäivää maailman
rauhan ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Päivään
osallistui suuri joukko uskontojen johtajia kuin myös
uskonnottomien ryhmien
edustajia.
Paavi Benedictus päätti
tilaisuuden järjestämisestä
toisaalta eri puolilla maailmaa jatkuvien levottomuuksien takia, toisaalta kunnioittaakseen edeltäjänsä, autuaan
paavi Johannes Paavali II:n
25 vuotta sitten järjestämän
ensimmäisen Assisisin tapaamisen juhlavuotta.
KATT/VIS

Paavi vetosi
Egyptin
puolesta
Paavi Benedictus XVI vetosi
yleisaudienssinsa lopussa 12.
lokakuuta rauhan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi
Egyptissä. Sunnuntaina 9.
lokakuuta 26 ihmistä kuoli
ja satoja loukkaantui yhteydenotoissa koptikristittyjen ja
poliisijoukkojen välillä; mielenosoittajat olivat protestoineen kirkon polttamisen
vuoksi.
Paavi lausui vetoomuksessaan: “Olen hyvin surullinen
niiden väkivaltaisuuksien
vuoksi, joita Kairossa tapahtui viime sunnuntaina. Otan
osaa uhrien perheiden ja koko
Egyptin kansan tuskaan. Sitä
repivät yritykset uhata rauhanomaista rinnakkaiseloa
sen yhteisöjen kesken, mitä
päinvastoin on välttämätöntä
vaalia, erityisesti tänä siirtymäaikana.
Kehotan uskovia rukoilemaan, että tämä yhteiskunta
nauttisi todellista rauhaa,
joka perustuu oikeudenmukaisuuteen, jokaisen kansalaisen vapauden ja arvokkuuden kunnioittamiseen. Tuen
Egyptin siviili- ja uskonnollisten viranomaisten vaivannäköä sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa kaikkien
ihmisoikeuksia – erityisesti
vähemmistöjen – kunnioitetaan, kansallisen ykseyden
hyväksi.”
13. lokakuuta myös Euroopan katolisten piispainkokousten neuvosto ilmaisi huolensa; neuvoston puheenjohtajan kardinaali Péter Erdőn
lausunnossa todetaan, että
Euroopan piispat ovat lähellä
kaikkia Egyptin kansalaisia, erityisesti koptikristittyjä, joita on kohdannut väki-

valta. He kutsuvat Euroopan
maiden hallituksia puolustamaan kaikkia kristittyjä, joita
vastaan hyökätään heidän
uskonnollisen, etnisen tai
sosiaalisen taustansa vuoksi.
KATT/VIS/CCEE

Paavi pyysi
apua ItäAfrikan
nälänhädästä
kärsiville
Paavi Benedictus XVI pyysi
kansainvälistä yhteisöä ja
yksittäisiä ihmisiä jatkuvasti muistamaan Afrikan
sarven nälänhädästä kärsivää aluetta. “Kutsun kaikkia
rukoilemaan ja antamaan
konkreettista apua monille
veljille ja sisarille, joita kohtaa
niin kova koettelemus, ja erityisesti lapsille, joita joka
päivä menehtyy tuolla alueella sairauksien ja veden
ja ruoan puutteen vuoksi”,
paavi sanoi yleisaudienssinsa
lopussa 5. lokakuuta.
Itä-Afrikan nälänhädän
uhreja voi auttaa esimerkiksi Suomen Caritaksen
kautta. Caritaksen katastrofitili on FI7380001270154504
(SAMPO-pankki, viite 2383).
KATT/VIS

Elämä
tarvitsee
hiljaisuutta
Teknologia on tehnyt ihmisten elämästä mukavaa, mutta
toisaalta myös levotonta, jopa
kuumeista. Ymmärtämättä
sitä itse, monet ovat uppoutuneet virtuaalitodellisuuteen,
koska audiovisuaaliset viestit
saattavat heitä aamusta iltaan.
Monet nuoret, jotka ovat
syntyneet tällaiseen todellisuuteen, näyttävät täyttävän jokaisen tyhjän, vapaan
hetken musiikilla ja kuvilla,
lähes peläten tuntea tätä tyhjyyttä. Jotkut eivät enää pysty
olemaan pitempää aikaa hiljaisuudessa ja yksinäisyydessä.
Paavi vieraili 9. lokakuuta
Calabrian-vierailunsa yhteydessä pyhän Brunon perustamassa kartusiaaniluostarissa.
Hän kutsui kartusiaanista hiljaisuuden karismaa “arvokkaaksi lahjaksi kirkolle ja
maailmalle” ja sanoi sen sisältävän “syvällisen viestin elämällemme ja ihmiskunnalle”.
Hiljaisuuteen ja yksinäisyyteen vetäytymisessä ihminen
“altistuu todellisuudelle” ja
voi kokea Jumalan läsnäolon.
KATT/VIS

Påven om
Assisimötet

Ristinkanto
Hattulassa

"Möten av detta slag är nödvändigtvis exceptionella
och ovanliga, men de är
ett levande uttryck för det
faktum att varje dag, över
hela vår värld, lever människor med olika religiösa traditioner och arbetar tillsammans i harmoni". Det är det
centrala budskapet i Benedikt
XVI:s tal religiösa delegationer under en audiens i Vatikanen på fredagsmorgonen.
På torsdag 27 oktober i
Assisi deltog dessa delegationer i en dag för reflektion, dialog och bön för fred
och rättvisa i världen. Mötet
påpekade påven, "är representativt för de miljarder
kvinnor och män i vår värld
som är aktivt engagerade i
att främja rättvisa och fred".
Det är också "ett tecken på
vänskap och broderskap, som
har blomstrat som ett resultat
av så många pionjärers insatser" för den interreligiösa dialogen.
Till sina "kristna bröder och
systrar", "företrädare för det
judiska folket" och alla världens religioner, samt "de som
företräder människor av god
vilja som inte följer en religiös
tradition men som pliktskyldigt söker efter sanningen",
sa påven: "Må denna vänskap
fortsätta att växa bland alla
anhängare av världens religioner och bland män och
kvinnor av god vilja överallt".
"Ser man tillbaka – tillade
helige fadern – kan vi uppskatta framsyntheten hos
påven Johannes Paulus II
när han kallade till det första
Assisimötet och det fortsatta
behovet av män och kvinnor
från olika religioner att vittna
tillsammans om att andens
vandring alltid är en fredens
vandring". "Det är viktigt
för fredens sak - påpekade
påven - att så många män
och kvinnor, inspirerade av
deras djupaste övertygelser,
har förbundit sig att arbeta
för den mänskliga familjens
goda". Och gårdagens möte,
avslutade han, visade oss
"hur äkta vår önskan är att
bidra till alla våra medmänniskors bästa och hur mycket
vi har att dela med varandra."
KATT/RV

”Veisaa kieli kunniakkaan
kilvoituksen kiitosta, risti nyt
on voiton merkki: jalo riemu
julista, kerro kuinka Lunastaja kuolon voitti uhrina”
kaikui kauniisti Hattulan
Pyhän Ristin kirkossa kun
reilut viisikymmentä pyhiinvaeltajaa oli kokoontunut
17.9. vuosittaiseen ristin kunnioittamisen ja kantamisen
hartauteen. Helsinkiläisten
lisäksi paikalla oli uskovia
myös Jyväskylästä ja Tampereelta.
Isä Franciscon puheen ja
ristin kunnioituksen jälkeen
siirryimme ulos kantamaan
ristiä sekä rukoilemaan ruusukkoa. Kiersimme kirkon
peräti seitsemän kertaa, jotta
kaikki halukkaat pääsivät
kantamaan ristiä. Huomionarvoista oli, että kantamassa
oli useita nuoria sekä joitakin
paikallisen luterilaisen seurakunnan jäseniä, jotka osallistuivat ristinkantoon kirkkoherransa johdolla.
Olimme iloisia siitä, että
saimme olla mukana tässä
vuosisatoja kestäneessä
perinteessä. Tuntemuksemme voi hyvin pukea hartaudessa lausuttuun ylistyssäkeeseen: ”Terve, pyhä risti,
uusi paratiisin puu. Terve,
tosi toivomme, voiton merkkimme. Jos vanha Eedenin
puu kantoi kuoleman hedelmää, niin sinun hedelmäsi on
Elämä itse. Sinä sait kantaa
maailman Herraa, sinusta
riippui taivaiden valtias.
Sinusta virtaa elämän lähde,
sinun oksiltasi säteilee pelastava valkeus”.
Heikki Paavisto
Ensi vuonna Hattulan
pyhiinvaellus täyttää 30
vuotta. Se järjestetään lauantaina 15. syyskuuta 2012.

Hetkipalvelus. Laudes ja
vesper. Adventti- ja jouluaika.
KATT 2001. Nid. 386 sivua. 16 €.
Katolisesta kirjakaupasta.
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Haastattelu

Ekumenian juuria etsimässä
Paavillisen kristittyjen
ykseyden edistämisen
neuvoston puheenjohtaja, sveitsiläinen
kardinaali Kurt
Koch antoi kesällä
haastattelun Ruotsin
Newman-instituutissa
työskentelevälle
Sibylle Hardeggerille. Seuraavassa on
valikoima kardinaali
Kochin mietteitä tuosta
haastattelusta, joka on
julkaistu niin Signumlehdessä kuin Bonifatiuswerkin nettisivuilla.
On sanottu, että ekumeniassa
on meneillään varsin hankala
jakso. Kirkolliskokouksen
jälkeinen ekumeeninen into
on poissa ja nuorempi sukupolvi on kiinnostuneempi
omasta tunnustuksellisesta
identiteetistään kuin ekumeenisesta yhteydestä. Miten
arvioitte tilannetta?
Jo kysymyksestä näkyy,
kuinka moniulotteinen ja
hankala tilanne on. On totta,
että alkuperäinen ekumeeninen into on laantunut eri kirkoissa. Tämä tilanne on kyllä
yhteydessä siihen, että ihmisillä alun perin oli liioiteltuja
toiveita. Siksi on huomattu,
että on varauduttava pitempiin aikoihin. Niitä, jotka ovat
vuosisatojen ajan eläneet erikseen, ei saada yhteen lyhyessä
ajassa. Tarvitaan aikaa ja kärsivällisyyttä.
Toisekseen on todellakin nähtävissä uusi tavoite
löytää omaa identiteetti. Se ei
sinänsä ole mitenkään huono
asia, sillä enhän voi osallistua merkitykselliseen vuoropuheluun ilman, että tiedän,
kuka olen. Aikaisemmin saatettiin sanoa, että voin ylittää
rajoja vain, jos minulla on
henkilöllisyystodistus. Sitä ei
enää tarvita kaikkialla Euroopassa.
Ensisijaisesti on kuitenkin
myönteistä, että tässä moninaisuudessa katsotaan taaksepäin ja kysytään: Keitä me
olemme? Mitä me tahdomme?
Mikä on identiteettimme?
Kielteistä sen sijaan on se, jos
etsitään nimenomaan selviä
erottavia piirteitä, jotka ovat
jollakin tavalla toisia alentavia. Jos esimerkiksi ajattelen
(evankelista) piispa Wolfgang
Huberia esittelevässä tekstissä olevaa ekumeniakonseptia, jossa sanotaan: “Me
olemme vapauden kirkko”,
4 – Fides 12/2011

Bonifatiuswerk

nielaisen kerran ja vastaan:
“Mutta en minä koe olevani
katolisessa kirkossa mitenkään epävapaa!” Ongelma
on siinä, että käytetään määritelmiä, jotka eivät selitä sitä,
mitä tarkoitetaan. Varsinkin
kun muistetaan, miten reformaatio toteutui monissa paikoissa: ei juurikaan vapauden ja omantunnon ratkaisun
perusteella vaan poliittisella
vallalla.
Uskon, että me tänään tarvitsemme uuden vahvistuksen sille, mitä oikein tahdomme saavuttaa. Meillä ei
enää oikein ole yhteisymmärrystä siitä, mikä ekumenian päämäärä on. … Meidän
on uudelleen sovittava, mitä
haluamme saavuttaa.
Miten arvioitte katolisen
kirkon ja (Ruotsin) luterilaisen kirkon tämänhetkistä
suhdetta?
Minulle tämä on vaikea
kysymys, koska olen ensimmäistä kertaa Pohjois-Euroopassa. … Mutta kysymys
rekisteröityjen homoseksuaalisten parien vihkimisestä on
sellainen, että se jakaa koko
ekumeenisen kentän. Tämä
ei koske vain Pohjois-Eurooppaa, vaan se aiheuttaa suuria
ekumeenisia ongelmia maailmanlaajuisesti. Pohjolassa
silmiinpistävää on minusta
kirkkojen läheisyys katolisen
traditioon. Ne ovat säilyttäneet paljon katolisista juuristaan. Ehkä se johtuu siitä, ettei
reformaatio siellä koskaan
tullut sellaiseksi kansanliikkeeksi kuin Saksassa, vaan
siitä päätettiin säädöksellä,
jota toteltiin, vaikka oikeastaan haluttiin pysyä uskollisina juurille. Tämä tietysti luo
hyvät edellytykset toistemme
ymmärtämiselle.
Toisaalta se, että evankelisluterilainen kirkko on jossa-

kin valtiokirkko, tuottaa luonnollisesti vaikeuksia. [Tällaisen tilanteen muuttuminen]
voi olla ekumeenisesti hyvin
hyödyllistä. Pitkään valtiokirkkoasemassa ollut evankelinen kirkko joutuu tällöin
välttämättä määrittelemään
itsensä. … Ja koska ekumeniassa on joka tapauksessa tärkeätä, että me ymmärrämme
toisiamme myös siinä, mitä
tarkoitetaan “kirkolla”, siitä
voi olla seurauksena uutta
intoa.
Pitäisikö löytyä myös
yhteistä eettisissä kysymyksissä?
Kyllä, ehdottomasti. Ei ole
kysymys vain sakramentaalisista tai liturgisista asioista.
On tärkeää löytää yhteinen
eettinen perusta.
Entä miltä näyttää yhteistyö
helluntailaisten kanssa?
Tämä on varmaankin kaikkein suurin haaste tämän
päivän ekumeniassa. Ekumeenisten kumppaniemme
painoarvot ovat muuttuneet
paljon. Emme keskustele
enää pelkästään historiallisten kirkkojen kanssa, vaan
helluntailaisuudesta on tullut
maailmanlaajuisesti katsottuna toiseksi suurin kristillinen liike katolisen kirkon
jälkeen. Oikeastaan pitäisi
puhua ekumenian helluntailaistumisesta.
Tilanne on vaikea. Helluntailaisuuden sisällä on liikkeitä, joiden kanssa voi käydä
hyvää vuoropuhelua. …
Mutta niiden ohella on sellaisia liikkeitä, jotka ovat hyvin
epäekumeenisia ja antikatolisia. Minun on toistaiseksi
ollut vaikea tietää, mitä tietä
kannattaisi kulkea. Kysymys
on mielestäni ennen kaikkea
pastoraalisesta ongelmasta.

Meidän on kysyttävä itseltämme, miksi niin monet
ihmiset jättävät meidät – erityisesti Latinalaisessa Amerikassa – ja liittyvät helluntailaisiin liikkeisiin, vaikkei
tarkoitukseni olekaan antaa
periksi kiusaukselle tarkastella helluntailaisuuden piirissä tehdyn lähetystyön
metodeja. Ajattelen siis, että
helluntailaisuus on ehdottomasti yksi suurista haasteistamme.
On varmasti niin, ettei
pneumatologiaa (oppia
Pyhästä Hengestä) ole läntisessä traditiossa ainakaan
yliannosteltu. Pyhän Hengen
toiminnan uusi kokeminen
on tärkeä haaste. Tämä kokemisaspekti on helluntailaisille hyvin tärkeää. Usko
ei ole vain päätä ja sydäntä
varten, vaan sen täytyy käsittää ihminen kokonaan, sieluineen ja ruumiineen.
Katolisen kirkon täyteen
yhteyteen liittyville anglikaaneille on perustettu
ja perustetaan niin sanottuja ordinariaatteja, joissa
he voivat säilyttää tiettyjä oman hengellisyytensä
elementtejä ja traditioita.
Onko mahdollista ajatella,
että samankaltaista ratkaisua tarjottaisiin myös luterilaisille, jos heidän piirissään osoitettaisiin kiinnostusta tätä mahdollisuutta
kohtaan?
Heti aluksi on sanottava selvästi, että kysymys ei ole
kirkkomme tekemästä tarjouksesta anglikaaneille tulla
luoksemme, vaan selkeistä
pyynnöistä, joita anglikaanit
esittivät meille. Silloin paavilla ei ollut paljon muita
vaihtoehtoja kuin avata ovet.
Mielestäni tämä on tärkeää
tuoda esiin, sillä siellä täällä
on esitetty, että paavi kävisi
kalassa vieraissa vesissä. Ei
ole niin, että paavi hakisi
kaloja vieraista vesistä ja
toisi niitä omaan lampeensa.
Kysymys on kaloista, jotka
eivät enää ui lammessa vaan
makaavat kuivalla maalla.
Silloin on mietittävä, mistä
ne saavat uutta vettä, jotta ne
jäisivät henkiin.
Kääntymyksiä on ekumenian ajallakin ollut aina.
Kääntymys on omantunnon
päätös ja se on otettava vakavasti. Nyt uutta on se, että
kokonaiset ryhmät kääntyvät piispojensa ja pappiensa
kanssa. Jos siis luterilaiselta
taholta esitetettäisiin meille
jotakin samanlaista, löy-

täisimme varmasti teitä, joita
pitkin edetä.
Pidän itse asiassa hyvin
viisaana ratkaisuna, että anglikaanit voivat liittyä kirkkoomme sillä tavalla, että he
voivat säilyttää omat liturgiset perinteensä. Ajatelkaapa
varhaisia kiistoja riituksista!
Kaikilla piti olla sama liturgia. Tänä päivänä eri karismoja saa vaalia. – Se on ykseyttä moninaisuudessa.
Mitkä sitten ovat mielestänne tärkeimmät ja mahdolliset askeleet ekumeniassa
seuraavan vuosikymmenen
osalta?
Ajattelisin, että meidän on
löydettävä uudelleen koko
ekumenian juuret. Olemme
unohtaneet paljon siitä, mitä
olemme jo saavuttaneet. Se on
yksi vaikeimmista ongelmistamme. Meidän on palautettava mieliimme, mihin kaikki
perustuu. Monet ovat jo tottuneet siihen, että elämme
edelleen niin kuin tähänkin asti, rauhallisesti rinnakkain. Tähän liittyy sekin, että
otamme vastuullemme sen,
mikä on ekumenian päämäärä. Mutta siitä meillä on
eri käsityksiä.
Katolinen ja ortodoksinen
kirkko pitävät kiinni tavoitteestaan saavuttaa näkyvä
ykseys. Sitä vastoin monien
reformaatiosta syntyneiden
kirkkokuntien kohdalla tätä
tavoitetta ei voi havaita. Ne
ovat omaksuneet tämän alkuperäisen määritelmän sijasta
molemminpuolisen tunnustamisen mallin: me tunnustamme olevamme kirkkoja
sellaisina, kuin olemme, ja
kaikkien näiden kirkkojen
summa on Kristuksen yksi
ruumis.
Katolilaisille tällainen
käsitys on vaikea. Sehän olisi
kuin yksittäiset omakotitalot,
joissa ihmiset asuvat omillaan
ja kutsuvat toisiaan joskus
syömään. Sekö olisi näkyvä
merkki Kristuksen yhdestä
ruumiista?
Uskon myös, että meidän
on löydettävä uudelleen se,
mitä kirkolliskokous kutsui
hengelliseksi ekumeniaksi.
Sillä emme me ihmiset saa
aikaan ykseyttä, vaan me
voimme vain luoda edellytyksiä sille, että tämä ykseys
annetaan meille. Siihen tarvitaan sitä, että kristittyjen ja
kirkon ykseys saa yhä uudestaan keskeisen paikan rukouksessa.

Oremus
Tuntemattoman
rukous

Rukouksen
apostolaatti

Kuuletko minua Jumala?
En ole vielä koskaan
elämäni aikana puhunut
sinulle, mutta tänään
tahdon lähestyä sinua.
Tiedäthän, että ollessani lapsi minulle sanottiin, ettei sinua ole olemassa... Olin kylliksi
tyhmä uskoakseni heitä.

Rukoilkaamme...

Koskaan aiemmin en ole
käsittänyt luomakuntasi
kauneutta. Vasta tänään
tuo kauneus paljastui
minulle, kun sen syvyys
yhtäkkiä
a va u t u i .
Tähtien täyttämä taivas
yläpuolellani. Haltioituneena näin niiden tuikkivan. Miten olin voinut
tulla niin julmasti petetyksi?

Että Afrikan maat löytäisivät Kristuksesta voimaa
tavoitella oikeudenmukaisuutta ja sovintoa, kuten
Afrikan toinen piispainsynodi toivoi.

Marraskuu 2011
Että idän katoliset kirkot ja
niiden rikkaat traditiot tulisivat tunnetuiksi ja arvostetuiksi hengellisenä aarteena koko kirkossa.

Joulukuu 2011
Että kaikki kansat kasvaisivat sopusoinnussa ja rauhassa keskinäisen ymmärryksen ja kunnioituksen
avulla.

Herra, en tiedä ojennatko kätesi tavoittamaan minua, mutta mitä
minuun tulee, minä
tunnustan sinut ja sinä
ymmärrät. On ihme,
että tämän kauhistuttavan helvetin syvyydessä
minulle loistaa valo... Ja,
että olen voinut nähdä
sinut. En aio sanoa
muuta, kuin että on ilo
tuntea sinut. Olemme
saaneet käskyn hyökätä
keskiyöllä, mutta en ole
peloissani. Sinä näet
meidät.
Nyt saimme merkin.
Minun on mentävä. Oli
niin hyvä olla kanssasi.
Yhden asian tahtoisin
vielä sanoa. Tiedät, että
tästä taistelusta tulee
ankara. Ehkä kolkutan oveasi tänä yönä.
Vaikka en koskaan ollutkaan ystäväsi, päästätkö
minut sisään, kun tulen?
Itkenkö minä? Katso
mitä minulle tapahtuu!
Silmäni ovat avautuneet. Jumala, anna
minulle anteeksi. Menen
nyt enkä varmasti palaa.
Mutta, oi ihmettä, en
enää pelkää kuolemaa.
Ortodoksi-isä
Lars Ahlbäckin
blogista
Tämän rukouksen kerrotaan
löytyneen toisessa maailmansodassa kuolleen neuvostoliittolaisen sotilaan taskusta.

Että lapset ja nuoret olisivat
evankeliumin lähettiläitä
ja että heitä kunnioitettaisiin ja varjeltaisiin kaikelta
väkivallalta ja hyväksikäytöltä.

Böne
apostolatet
Låt oss be...
November 2011

Ikkunamaalaus pyhästä Martinuksesta, joka antoi kerjäläiselle osan viitastaan. Pyhän Martinuksen,
piispan, muistopäivä on 11.11.

Att hela kyrkan lär känna
och uppskatta den andliga
rikedomen i de orientaliska
katolska kyrkornas tradition.
Att den afrikanska kontinenten i Kristus finner
styrkan att följa vägen till
försoning och rättvisa, som
angetts av andra synoden
för Afrikas biskopar.

För missionen och världen

S

anningens Gud,
Fader, Son och Helig Ande,
hör vår bön för dem som ännu inte känner dig,
så att ditt namn blir prisat från solens uppgång ända till dess nedgång.

December 2011

Ge mod och tillförsikt åt dina tjänare i evangeliets tjänst.
Ge ny styrka åt vacklande tro,
skydda den tro som ännu är svag.

Att barn och ungdomar får
vara Evangeliets budbärare och att deras värdighet alltid respekteras och
skyddas mot alla former av
våld och exploatering.

Förnya vår apostoliska hängivenhet.
Gör oss till vittnen för din godhet,
fulla av kärlek, styrka och tro,
till ditt förhärligande och världens frälsning.

Att alla folk, genom ömsesidig förståelse och respekt,
växer i harmoni och fred.
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Paavillisen talouden saarnaaja:
Paavillisen talouden
saarnaaja, isä
Raniero Cantalamessa OFM Cap.,
vieraili Suomessa
lokakuun alkupuolella.
Sunnuntaina 9.10. hän
vietti iltamessun Pyhän
Henrikin katedraalissa.
Päivän evankeliumissa
Jeesus vertaa taivasten
valtakuntaa kuninkaaseen, joka valmistaa
häät pojalleen (Matt.
22: 1-14). Kaikki juhlaaterialle kutsutut eivät
kuitenkaan noudata
kutsua.

T

änään olemme kuulleet
yhden vertauksen taivasten valtakunnasta. Taivasten valtakunta on Jumalan
tarjous ihmiskunnalle tulla
yhteyteen hänen kanssaan
Jeesuksen Kristuksen kautta.
Tai voimme sanoa, että taivasten valtakunta on tarjous
pelastuksesta, sovituksesta.
Voimme sanoa, että taivasten valtakunta on iankaikkinen elämä, koska lopulta taivasten valtakunta on tämä:
päättymätön, autuas elämä

Otteita
piispa
Teemun
kalenterista
6.11. Päämessu Pyhän
Henrikin katedraalissa
19.11. Foorumi ”Suomalaiset katolilaiset
ja maahanmuuttajat:
yksi kirkko kaikille”.
Helsinki
20.11. Konfirmation i S:t
Henriks katedral
23.11. Esitelmä Suomen
teologisessa instituutissa. Helsinki
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Jumalan – Isän, Pojan ja
Pyhän Hengen – kanssa.
Vertaukset taivasten valtakunnasta ovat kahdenlaisia.
Jotkin vertauksista päättyvät
myönteiseen tulokseen, eli
niissä puhutaan ihmisistä,
jotka hyväksyvät Jumalan tarjouksen. Toisissa taas puhutaan kielteisestä tapauksesta,
eli kieltäytymisestä Jumalan
tarjouksesta. Kahtena viime
sunnuntaina luetut evankeliumin kohdat puhuvat juuri
tästä kielteisestä tuloksesta,
ihmisistä, jotka torjuvat taivasten valtakunnan. Viime
sunnuntaina oli vuorossa
vertaus pahoista viinitarhan vuokraajista, jotka eivät
tarjonneet satoa viinitarhan
isännälle, vaan tappoivat palvelijat ja lopulta he tappoivat isännän pojan. Tänäänkin
olemme kuulleet vertauksen,
jossa puhutaan kielteisestä
tuloksesta: ihmisistä, jotka
kieltäytyvät tulemasta pitoihin.
Miksi taivasten valtakuntaa verrataan pitoihin?
Ensimmäisessä lukukappaleessa (Jes. 25: 6-10a) Jesaja
jo ennusti Messiaan tulon
pitojen vertauskuvalla. Pidot
ovat merkki juhla-ateriasta ja ilosta, mutta jaetusta
ilosta – ei yksityisestä, henkilökohtaisesta ilosta, vaan
jaetusta ilosta. Pidoissa ei
olla yksin, vaan juhla-ateria jaetaan muiden ihmisten
kanssa. Vertauskuva pidoista
on niin yleinen ja toistuu
niin usein Raamatussa juuri
koska se ilmaisee ajatuksen, että Jumala on varannut
meille kaikkea hyvää, herkullista, ihanaa. Olette kuulleet,
miten Jesaja ensimmäisessä
lukukappaleessa kuvaa näitä
ihmeellisiä pitoja.
Nyt sovellus. Miksi Jeesus
kertoi tämän vertauksen?
Ensimmäinen historiallinen
sovellus koski tietysti juutalaisia: he olivat ensimmäiset pitoihin kutsutut. Kaikki
profeetat olivat valmistaneet
kansaa ottamaan vastaan
Messiaan, tulemaan pitoihin, mutta ainakin ylipapit ja
fariseukset torjuivat kutsun.
Toinen kutsuttujen joukko
ovat pakanat, ne, jotka ovat
ulkopuolella, Israelin kansan
ulkopuolella.
Ketkä tämän päivän maailmassamme ovat nuo ensiksi
kutsutut?
Me. Me olimme nuo ensiksi
kutsutut. Eurooppa oli kristitty maanosa. Kristinusko
varttui Euroopassa, joten me
olimme ne luonnolliset pitoihin kuulujat, mutta useimmissa tapauksissa ainakin
jollakin kulttuurimme tasolla

olemme torjuneet kutsun.
Euroopasta on tullut tai siitä
on tulossa jälkikristillinen
maanosa. Entä ketkä nykyään
ovat kutsuttujen toinen aalto?
Kolmannessa maailmassa
on ihmisiä, jotka ovat hyvin
innostuneita kristinuskosta,
Jeesuksesta. Heissä sykkii
elämä, he eivät ole vielä maallistuneita kuten me.
Puhuimme seurakuntapappinne kanssa hetki
sitten siitä, miten media voi
nykyään jättää huomiotta
kaiken, mikä koskee Jeesusta
ja kirkkoa, jopa Maailman
nuorten päivät Madridissa,
Espanjassa. Kaksi miljoonaa
nuorta kokoontui riemukkaasti julistamaan iloaan kristittynä elämisestä. Tämä ilmiö
jätettiin täysin huomiotta
monissa maissa, etenkin Pohjoismaissa. Tuohon aikaan,
juuri ennen Nuorten päivää,
oli Englannissa valtavia nuorison provosoimia levottomuuksia – kapinallisen, epätoivoisen nuorison, jolla ei ole
mitään arvoja, ei mitään syytä
käyttäytyä hyvin. Kahden
miljoonan nuoren kokouksen olisi siis pitänyt tehdä
vaikutus ihmisiin nykyajan
nuorison toivona, Euroopan
toivona, mutta se jätettiin
huomiotta. Sen sijaan media
antoi paljon huomiota muutamalle sadalle ihmiselle,
jotka osoittivat mieltään tätä
ilmiötä vastaan.
Toisin sanoen, meidän
täytyy käsittää, että Jeesuksen vertaus on käymässä
toteen: me olemme torjumassa kutsua.
Tämän takia paavi Benedictus on pannut vireille hankkeen uuden evankelioinnin
puolesta. Se on osoitettu varsinkin maallistuneelle länsimaailmalle. Tämän takia
paavi on asettanut Paavillisen uuden evankelioimisen edistämisen neuvoston, ja tämän takia piispojen
synodi ensi vuonna käsittelee juuri uutta evankeliointia. Tiedämme, että tarvitaan
uusi ponnistus kansojemme,
Eurooppamme, evankelioimiseksi. Toteuttaaksemme
sen, rakkaat veljet ja sisaret,
meidän täytyy voittaa erimielisyytemme: protestanttien,
katolilaisten, ortodoksien,
helluntailaisten ja muiden.
Tästä syystä otin vastaan luterilaisten veljiemme kutsun
tulla Suomeen. Minut on kutsuttu puhumaan Ruotsissakin monta kertaa. Pidin jopa
retretin 70 luterilaiselle pastorille Ruotsissa. Tämä on
merkki jostain uudesta. Edessämme oleva tilanne ei enää
ole sama kuin silloin, kun

länsi erosi idästä toisen vuosituhannen alussa, kun alkoi
niin sanottu skisma ortodoksien ja latinalaisten välillä.
Tilanteemme ei enää ole
myöskään sama kuin Martti
Lutherin aikana viime vuosituhannen puolivälissä.
Tuhatluvulla keskustelu lännen latinalaisten ja
ortodoksien, kreikkalaisten, välillä koski sitä, miten
Pyhä Henki tarkalleen lähtee
Isästä. Tämä oli ratkaisevan tärkeä kohta, ”filioque”kiista. Tai kiisteltiin siitä,
pitäisikö meidän käyttää happamatonta leipää vai hapatettua leipää. Voimmeko sanoa,
että nämä ovat ratkaisevan
tärkeitä kysymyksiä ihmisille
nykyään?
Lutherin aikana oli iso
ongelma osoittaa, miten syntinen voidaan vanhurskauttaa. Miten? Pidettiin itsestään
selvänä, että ihmiset ovat syntisiä, että me olemme syntisiä
ja tarvitsemme vanhurskauttamista. Tarvitsemme sitä,
että Jumala vanhurskauttaa,
pelastaa meidät. Voimmeko
sanoa samaa tänään? Voimmeko sanoa, että pääongelma
tänään on osoittaa tarkalleen
miten me pelastumme, pelas-

tummeko vain uskon kautta
vai uskon ja hyvien tekojen
kautta? Ei, ihmiset eivät nykyäään tunne tarvitsevansa
pelastusta. He ajattelevat,
että ihminen voi itse pelastaa itsensä. Tämä on monien
nykyisten uskonnollisten
liikkeiden, kuten esimerkiksi
New Agen, pääsanoma. Olettamus on, että emme tarvitse
mitään vanhurskauttamista.
Me vain oikeutamme itse
omat tekomme. Ranskalainen
filosofi Sartre sanoi, että maan
päällä ei ole ketään, joka voi
antaa minulle käskyjä. Minä
olen ihminen! Ja ihmisen
täytyy itse löytää oma tiensä.
Tämän takia meidän täytyy
kulkea yhdessä, ja kuljemmekin. On olemassa hetki,
jolloin kirkon on koottava se,
mikä meitä yhdistää. Ja se
on, kuten Johannes Paavali II
sanoi, äärettömän paljon tärkeämpää kuin se, mikä meitä
vielä erottaa.
Vuonna 1998 allekirjoitettiin Katolisen kirkon ja
Luterilaisen maailmanliiton
välillä julkilausuma, joka
koski juuri vanhurskauttamista uskon kautta. Tässä
asiakirjassa katolilaiset ja protestantit, luterilaiset, toteavat,
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Kristinusko on armon uskonto
että välillämme vallitsee yksimielisyys vanhurskauttamisopin olennaisesta ytimestä.
Enimmäkseen juuri kiistely,
huono henki, esti meitä tajuamasta tätä. Olin läsnä Pyhän
Pietarin basilikassa, kun tämä
julkilausuma allekirjoitettiin.
Johannes Paavali II oli toisella puolella ja luterilainen
Uppsalan arkkipiispa toisella puolella. Muistan, mitä
Johannes Paavali II huomautti tuolloin pitämässään
saarnassa. Hän huomautti:
Teologien on nyt aika lakata
tekemästä kiistakysymystä
tästä vanhurskauttamisopista
uskon kautta. Tästä ihmeellisestä sanomasta on nyt aika
tehdä elävä kokemus kaikille
kastetuille.
Otin tämän kehotuksena
itselleni. Minne tahansa
menenkin, tunnen tarvetta
auttaa veljiäni, katolisia veljiäni, tekemään elävän kokemuksen vanhurskauttami-

sesta uskon kautta. Sen ei tulisi
olla vain keskustelunaihe,
koska se on ihmeellinen asia.
Juuri tämä erottaa kristinuskon kaikista muista uskonnoista. Jokainen uskonto tai
uskonnollinen filosofia alkaa
siitä, että ne kertovat ihmisille, mitä heidän täytyy
tehdä saavuttaakseen pelastuksen: joko älyllisiä spekulaatioita tai askeettisia kuolettamisia. Kristinusko ei ala
siitä, että kerrotaan ihmisille,
mitä heidän täytyy tehdä
pelastuakseen. Se alkaa siitä,
että kerrotaan ihmisille mitä
Jumala on tehnyt heidän
puolestaan. Kristinusko
on armon uskonto. Siihen
kuuluu vanhurskauttaminen
armon kautta uskon avulla.
Tämä on ainoa sanoma, joka
voi todella ravistella maailman hereille. Ei mikään eettinen... Kristinusko ei ala velvollisuuksista. Se alkaa lahjan

julistamisesta – ja velvollisuudet tulevat myöhemmin.
Hyvät työt ovat kylläkin
tärkeitä. Trenton kirkolliskokouksessa määritellyn katolisen opin voi esittää lyhyesti näin: pelastuksemme ei
johdu hyvistä teoistamme,
mutta emme pelastu ilman
hyviä tekojamme. Nyt
meidän täytyy yhdistää voimavaramme tämän sanoman
julistamiseen. Ja näin juuri
tapahtuu eri puolilla maailmaa, kyse on ihmeellisestä
Hengen liikkeestä kirkossa.
Niin monien kirkkoa ravistelevien pahojen asioiden ja
skandaalien keskellä on olemassa Jumalan voima, joka
toimii.
Mistä voimme löytää rohkeuden tähän uuteen evankelioimiseen? Keitä me olemme?
Meitä on niin vähän, olemme
niin mitättömiä, niin voimattomia verrattuna mediaan,
median voimaan, joka on

vakiinnuttanut ajan hengen.
Pyhä Paavali kertoo meille
toisessa lukukappaleessa (Fil
4: 12-14, 19-20), missä voimamme on: ”Kestän kaiken
hänen avullaan, joka antaa
minulle voimaa.” Se on vahvasti sanottu. Voimamme on
Jeesuksessa. Kirjeessä heprealaisille sanotaan, että Jeesus
on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Jeesus on todellinen
tänään, samoin kuin hän oli
historian ensimmäisenä sunnuntaina noustessaan kuolleista. Sillä Jeesus elää, hän
on täällä.
Jeesuksen ylösnousemus
on toivon lähde. Pietari sanoo
1. kirjeessään: ”Ylistetty
olkoon Isä, joka on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja
antanut meille elävän toivon
herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista.” Kristuksen ylösnousemus on toivon
lähde. Voimme toivoa, että
voimme uudelleen evankeli-

oida Euroopan ja maailman,
sillä Jeesus on ylösnoussut ja
elää.
Ja nyt, rakkaat veljet ja
sisaret, Jeesus tulee keskellemme toisella tavalla, sakramentaalisesti, eukaristiassa.
Toivottakaamme Jeesus tervetulleeksi ja vahvistakaamme
toivoamme, sillä meidän
täytyy sunnuntaimessun
jälkeen mennä kotiin täynnä
toivoa. Niin täynnä toivoa,
että voimme levittää sitä
ympärillemmekin. Aamen.
Otteet isä Raniero Cantalamessan
saarnasta on ääninauhalta suomentanut Meiju Salonen. Kuva:
Sinikka Luukkanen.

Maailman lähetyspäivä
”Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin
lähetän minä teidät.” (Joh. 20:21)
Kaikkialla maailmassa, jokaisessa seurakunnassa,
vietettiin maailman lähetyspäivää tänä vuonna 23.
lokakuuta. Meitä rohkaistaan muistamaan ympäri
maailmaa toimivia lukuisia lähetystyöntekijöitä ja
heidän laumojaan. Silloin kerättiin kolehti erityisesti lähetystyölle. Meidän rukouksemme ja lahjoituksemme auttavat tukemaan kirkkoja, sairaaloita,
kouluja ja kutsumuksia maissa, joissa kirkko on uusi,
vastaperustettu tai köyhä. Se on tilaisuutemme osoittaa rakkautta ja solidaarisuutta veljiämme ja sisariamme kohtaan, jotka jakavat kanssamme saman
uskon. ”Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin
lähetän minä teidät,” näin kiteyttää paavimme Benedictus tämän vuoden lähetyspäivän viestin otsikoksi
Johanneksen evankeliumin mukaan (20:21).
Viestissään paavi Benedictus toivoo, että maailman lähetyspäivä tekisi meidät tietoisemmiksi siitä,
että Kristuksen kutsu levittää hänen valtakuntaansa
maan ääriin saakka on jatkuvasti kiireellinen meidän
aikanamme, sillä vasta yksi kolmasosa maailman
väestöstä on kristittyjä. Kristuksen antama lähetyskäsky on absoluuttinen prioriteetti kaikkien aikojen
kaikille kastetuille, joita Kristus itse lähettää, niin
kuin Isä on lähettänyt hänet. Lähetystyö on olennainen osa kirkon elämää (Ad gentes, 2). Kirkolla
on todellinen velvollisuus julistaa evankeliumia
muuttumattomana kaikille ihmisille, sekä uudelleen
omille jäsenilleen että vieraille kansoille. Viestissään
paavi korottaa äänensä evankelioinnin nykytilanteessa vallitsevaa sekularisaatiokehitystä ja relativismin asennetta vastaan. Ilosanomaa, Kristuksen
antamaa lahjaa, on jaettava kaikille luoduille, sillä
sen julistaminen vastaa aina ihmisen sisäiseen totuuden ja onnellisuuden kaipaukseen. Siksi lähetystyö
on myös yhteiskunnan kehittämistä evankeliumin
valossa ja kulttuurin uudelleen kristillistämistä.

Maailman lähetyssunnuntaina Kirkko pyytää
meitä kääntämään katseemme ja sydämemme maailman lähetystyötä kohti, maailman pelastusta kohti.
Sen päivän pani alulle paavi Pius XI 14.4.1926 antaakseen lähetystyölle taloudellista varmuutta. Kaikki
koko maailman hiippakunnat antavat ”lähimmäisen
rakkauden pienen rovon” maailman lähetyspäivänä,
vaikka kaikkien ei ole mahdollista avustaa kilisevin
kolikoin. Se on oikeastaan päivä ilman rajoja. Kenenkään ei pidä jäädä sen ulkopuolelle, eikä kenenkään
vain antajaksi tai vastaanottajaksi. Lähetyspäivän
ansiosta voimme yhdessä koko Kirkon kanssa viedä
hengellistä ja aineellista apua niille, jotka sitä kaikkein kipeimmin tarvitsevat. Olkaamme tietoisia maailman lähetyksestä myös vuoden jokaisena päivänä,
sillä yksi ainoa sunnuntai ei riitä! Tällä tavoin lähetystyö alkaa joka päivä meidän sydämissämme.
Maailmanlaajuista lähetystyötä johtaa Kansojen
evankelioimisen kongregaatio (ent. Pro propaganda
Fide, per. 1622) Rooman kuuriassa. Sen yhteydessä
toimii neljä paavillista lähetysseuraa, jotka huolehtivat lähetystyön rahoituksesta ja koulutuksesta sekä
innostavat lähetystyöhön. Uskon levittämisen yhdistys (Association for the Propagation of the Faith)
on yksi niistä, jonka kanssa Pohjoismaiden paikalliskirkot tekevät yhteistyötä ja jota Pohjoismaissa
kutsutaan nimellä MISSIO. Tämä vastaa maailman
lähetyspäivän järjestelyistä ja antaa uusille, vastaperustetuille tai köyhille hiippakunnille välttämätöntä
tukea niiden ponnistellessa kohti omavaraisuutta.
Pyydämme teidän rukouksianne ja avustustanne.
Kolehdit kerättiin 23. lokakuuta kaikissa messuissa
Kirkon lähetystyön hyväksi. Avustaminen on mahdollista myös tämän jälkeen suoraan piispan kanslian lähetysavustustilin kautta: FI09 1745 3000 1270
60 (viitenumero: 9027)

Rukous lähetystyön puolesta:
TEE MEIDÄT RAUHATTOMIKSI, HERRA
Tee meidät rauhattomiksi, Herra,
kun olemme liiaksi itseemme tyytyväisiä,
kun unelmamme ovat täyttyneet,
koska ne olivat liian pieniä, ahtaita ja vaatimattomia,
kun luulimme, että olimme jo turvallisessa satamassa,
koska purjehdimme liian lähellä rantaa.
Tee meidät rauhattomiksi, Herra,
kun meillä on niin paljon asioita,
että menetämme elävän veden janon,
kun rakastamme niin paljon maallista elämäämme,
että olemme lakanneet uneksimasta ikuisuudesta,
kun käytämme niin paljon voimia maailman
rakentamiseen,
että annamme visioiden uudesta taivaasta himmentyä.
Herätä meidät, Herra,
niin meistä tulee rohkeampia ja uskaltaudumme
aavalle merelle,
jossa myrskyt paljastavat sinun kaikkivaltiutesi,
missä tähdet loistavat, kun rannikko häipyy
horisonttiin,
Hänen nimessään, joka laajensi toivomme rajat,
ja kehotti meitä seuraamaan itseään.
Piispa Bienvenido Tudtud
Mindenao-Sulu

Lähetystyöasioiden hoitaja,
Nguyen Toan Tri
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Seurakunnat
Helsinki

Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues., Thurs., 18.30
Mass in Finnish. Thurs. 18.00 Adoration. Confessions half an hour before Mass and by appointment. Masses also in other cities. (See the Mass
schedule for diaspora below.)

Pyhän Marian seurakunta

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki.
Puh. 09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti
henrik@catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi.
La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.45
messu latinaksi/englanniksi, 11.00 päämessu,
12.30 erikielisiä messuja tai perhemessu,
18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 18.00 messu, ti,
to 7.30 messu. Ke 17.30 ruusukkorukous, pe
17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 17.0017.45 ja sopimuksen mukaan.
Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun.
9.45 Mass in Latin/English, 11.00 High Mass
in Finnish, 12.30 Mass (1st Sun. Italian, 2nd
Family Mass, 3rd Swedish, 4th Russian), 18.00
Mass in Finnish. Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in
Finnish, Tues., Thurs. 7.30 Mass in Finnish. Wed.
17.30 Rosary, Fri. 17.30 Adoration. Wed., Sat.
19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Sat. 17.00-17.45 and by appointment.
Masses also in other cities. (See the Mass schedule
for diaspora below.)
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
10.11. to 18.00 elokuvakerho
12.11. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
13.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 10.30-13.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
14.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
15.11. ti 14.00 seniorien messu ja kokous, 18.00
lectio divina
19.11. la 10.00–11.30 ensikommuunio-opetus,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu
20.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 9.45 lat/
engl, 10.30-13.30 Caritaksen marrasmarkkinat, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi ja
vahvistuksen sakramentti/Mässä på svenska
och konfirmationen, 16.00 messu Porvoossa,
18.00 iltamessu
23.11. ti 16.30–18.30 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten
25.11. to 18.00 lectio divina
26.11. la 10.30–13.00 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu
27.11. su adventin 1. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 nuortenmessu, 16.00
messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
28.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
29.11. ti 16.30–19.00 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten, 18.00 CSC: ruusukko ja messu
DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 20.11.,
18.12. su 16.00
Tikkurila (ort. kirkko, Läntinen Valkoisenlähteentie 48): 27.11., 25.12. su 16.00

Fransiskaaninen
retretti

Aihepiiri: Fransiskaaninen elämänasenne. Vetäjä: isä Frans Voss SCJ.
Aika: pe-su 18.-20.11.2011. Paikka:
Stella Maris. Hinta: 80 e / hlö. Ilmoittautuminen: sitova 7.11.2011 mennessä: Risto Mantovani, sähköposti:
mantovani.risto@gmail.com tai puh.
050-5856513.
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Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633,
fax 09-2411634. 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 ruotsiksi, 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. Rippitilaisuus: ma, ti, ke, to, pe, la 17.30-17.55, su
9.30-9.55 ja 17.30-17.55. Seurakunnan kanslia
on avoinna ti ja ke klo 13-16 ja to klo 9-12.
Sat. 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. Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri., Sat. 17.3017.55, Sun. 9.30-9.55 and 17.30-17.55. Parish
office open: Tues. and Wed. 13-16, Thurs. 9-12.
5.11. la vainajien päivä: 9.30 ruusukko, 10.00
messu suomeksi, 18.00 messu suomeksi
6.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.30 ruusukkorukous, 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
12.11. la 11.00 messu suomeksi, 18.00 messu suomeksi
13.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 16.00 messu espanjaksi/Santa Misa
en Castellano, 17.30 ruusukko englanniksi/
Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
19.11. la 9.30 messu suomeksi, 10.00–14.00
opetus Englantilaisessa koulussa vahvistuksen sakramenttia ja ensikommuuniota varten,
18.00 messu suomeksi, 19.00 nuortenilta seurakuntasalissa
20.11. su Kristus, kaikeuden kuningas: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
messu suomeksi/vietnamiksi, 16.00 messu
puolaksi, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
27.11. su adventin 1. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 15.00 messu unkariksi, 16.30 adoraatio, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English

Turku

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh.
02-2314389, fax 02-2505090. Sähköposti
birgitta(at)catholic.fi. Kotisivu birgitta.catholic.fi.
Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.30
iltamessu englanniksi tai latinaksi. Ma, ke,
pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 18.30 iltamessu.
To 18.00 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia
ennen messuja ja sopimuksen mukaan.
Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish,
18.30 Mass in English or Latin. Mon., Wed., Fri.,

5.11. la vainajien päivä: 10.30 messu kaikkien
poisnukkuneiden puolesta, 12.00 rukoushartaus hautausmaalla
6.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.30 päämessu, 15.00 messu Eurajoella, 18.30
messu latinaksi
8.11. ti 19.00 teologinen opintopiiri
11.11. pe 18.00 messu Porissa
12.11. la 9.30 katekeesi, 13.15 perhemessu,
17.00 messu puolaksi
13.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00
messu Eurajoella, 18.30 messu englanniksi/Mass in English
15.11. ti 19.00 informaatiokurssi
19.11. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
20.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 10.30
päämessu, 18.30 messu englanniksi/Mass
in English
26.11. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
27.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 messu englanniksi/Mass in
English
DIASPORA
Ahvenanmaa: 19.11. la 10.00
Eurajoki: 6.11., 13.11. su 15.00
Pori: 11.11. pe 18.00

20.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English
21.11. ma autuaan Neitsyt Marian temppelissä
käynti: 18.00 messu, 19.00 katekeesi aikuisille
24.11. to 19.00 katekeesi aikuisille
26.11. la 9.45 katekeesi Savonlinnassa, 11.00
messu Savonlinnassa, 15.00 messu Mikkelissä
27.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English,
17.00 messu Kuopiossa
DIASPORA
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32):
12.11. la 11.00
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 13.11.
su 18.30
Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 5): 11.11. pe
18.00
Kuopio (ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8): 27.11. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20): 26.11. la 15.00
Savonlinna (ort. kirkko, Erkonkatu 11): 26.11.
la 11.00
Varkaus (ort. kirkko, Relanderinkatu 5): 12.11.
la 15.00
KATEKEESI
Jyväskylä: 19.11. la 9.00
Joensuu: 12.11. la 9.45
Savonlinna: 26.11. la 9.45

Tampere

KATEKEESI
12.11. la 9.30

Jyväskylä

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh.
03-2127280, fax 03-2147814. Sähköposti
risti(at)catholic.fi. Kotisivu risti.catholic.fi.

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014612659, fax 014-612660. Isä Krystian
Kalinowski 044-5001383. Sähköposti olavi(at)
catholic.fi. Kotisivu olavi.catholic.fi.
Su 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.
Ma, ti, ke, to, pe 18.00 iltamessu. Ti ja to 7.00
messu (sisarten kappelissa, Kalervonkatu
6). To adoraatio iltamessun jälkeen. Ti 19.00
neokatek. sanan liturgia ja la 19.00 neokatek.
eukaristia (seurakuntasalissa). Rippitilaisuus
ke puoli tuntia ennen messun alkua ja sopimuksen mukaan.
Sun. 10.30 High Mass in Finnish, 12.00 Mass
in English. Mon., Tues., wed., Thurs., Fri. 18.00
Mass in Finnish. Tues. and Thurs. 7.00 Mass in
Finnish (in Sisters’ chapel at Kalervonkatu 6).
Thurs. Adoration after Evening Mass. Tues. and
Sat. 19.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way
(in the parish hall). Confessions on Wednesdays
half an hour before Mass and by appointment.
Masses also in other cities. (See the Mass schedule
for diaspora below.)
5.11. la vainajien päivä: 10.00 messu
6.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English
7.11. ma 19.00 katekeesi aikuisille
9.11. ke Lateraanikirkon vihkiminen: 18.00
messu
10.11. to 19.00 katekeesi aikuisille
11.11. pe 18.00 messu Kiteellä
12.11. la 9.45 katekeesi Joensuussa, 11.00 messu
Joensuussa, 15.00 messu Varkaudessa
13.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English, 18.30 messu Kajaanissa
14.11. ma 19.00 katekeesi aikuisille
16.11. ke 18.00 iltamessu, messun jälkeen Raamattupiiri
17.11. to 19.00 katekeesi aikuisille
18.11. pe 18.00 iltamessu, messun jälkeen johdantokurssi katoliseen uskoon (aihe: Raamattu ja traditio)
19.11. la 9.00 katekeesi Jyväskylässä, 12.15 perhemessu

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu,
17.00 iltamessu englanniksi. Ke 17.40 iltarukous, pe 18.30 adoraatio. La messu kysy
papilta. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen
messua tai sopimuksen mukaan. Huom.
matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms.
saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen
aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.
Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish,
17.00 Mass in English. Wed. 17.40 Vespers, Fri.
18.30 Adoration. Sat. Mass schedule varies. Confessions every day half an hour before Mass or by
appointment. Please check the bulletin board at
the back of church for possible changes. Masses
also in other cities. (See the Mass schedule for
diaspora below.)
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
13.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30
päämessu, 17.00 messu englanniksi/Mass in
English
19.11. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
20.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 10.30
päämessu, 14.00 messu puolaksi, 17.00 messu
englanniksi/Mass in English
26.11. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
27.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.30 päämessu,
17.00 messu englanniksi/Mass in English
DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon srksali, Matti Alangon
katu 11): 6.11., 4.12. su 15.00 Kokkola
(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): 16.12. pe 18.00
Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): 26.11., 10.12. la 12.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelitie
5): 27.11., 11.12. su 12.00, 26.12. ma 12.00
Seinäjoki (ev.lut. kirkon srksali, Ala-Kuljankatu
1): 19.11., 17.12. la 16.00

Tapahtumat
Vaasa (ort. kirkon srk-sali, Koulukatu 45): 26.11.,
10.12. la 16.00, 25.12. su 16.00

pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja
sopimuksen mukaan.

Kouvola

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

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251.
Sähköposti ursula(at)catholic.fi. Pankkiyhteys: Sampo 800015-1888441.
Su 11.00 (1., 2. ja 5. su) tai 18.00 (3. ja 4. su)
päämessu, to 18.00 iltamessu. Joka kuukauden 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen 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.)
4.11. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 iltamessu
ja adoraatio
5.11. la 14.00 katekeesi Lahdessa, 16.00 messu
Lahdessa (kaikkien pyhien juhla)
6.11. su kaikkien pyhien juhla: 11.00 juhlamessu
9.11. ke 17.00 katekeesi Kotkassa
10.11. to 18.00 iltamessu
12.11. la 11.00 opetus Kouvolassa, 13.00 perhemessu
13.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 11.00
messu, 16.00 messu Kotkassa
20.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 12.00
messu Lappeenrannassa, 18.00 messu Kouvolassa
27.11. su adventin 1. sunnuntai: 11.00 messu
Haminassa, 18.00 messu Kouvolassa
DIASPORA
Hamina (ev.lut. srk-keskus, Mannerheimintie
12): 27.11., 25.12. su 11.00
Kotka (srk-keskus, Mariankatu 14D): 13.11. su
16.00
Lahti (ort. kirkko): 5.11., 3.12. la 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko): 20.11., 18.12. su 12.00
KATEKEESI
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 5.11., 3.12. la
14.00
Kouvola (seurakuntasali): 12.11., 10.12. la 11.00
Kotka (srk-keskus, Mariankatu 14 D): 9.11. ke
17.00

Siivouspäivä kirkossa ja pappilassa kuukauden viimeisenä lauantaina klo 10.00.
15.7.2011–15.2.2012 kirkkoherra on sapattivapaalla, jonka tarkoituksena on hengellinen
uudistuminen ja terveydestä huolehtiminen.
Kirkkoherran sijaisena toimii tänä aikana isä
Ryszard Mis SCJ.

Oulu

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Fax ja puh 08-347834.
Sähköposti perhe(at)catholic.fi. Kotisivu
perhe.catholic.fi
Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu.
Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu. To adoraatio messun jälkeen. Ti, ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus

5.11. la vainajien päivä: 10.00 messu, hartaus
hautausmaalla messun jälkeen
6.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu,
17.00 messu Torniossa
9.11. ke Lateraanikirkon vihkiminen: 17.00
messu
13.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
20.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Kemissä
27.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu,
17.00 messu Raahessa
30.11. ke pyhä apostoli Andreas: 17.00 juhlamessu
DIASPORA
Kemi (Lehtokatu 31): 20.11., 25.12. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 6.11., 4.12. su 17.00, 1.1.
la 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 27.11. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 13.11., 11.12.
su 17.30
Huom. poikkeus! Joulupäivänä 25.12. ei ole
messua Raahessa, vaan messu on Kemissä
klo 17.00.
JOHDANTOKURSSI katoliseen uskoon
4.11., 25.11., 2.12. pe 18.00
USKONNONOPETUS ensikommuuniota ja
vahvistuksen sakramenttia varten
5.11., 20.11., 4.12., 18.12. la 10.00
LASTENMESSU
20.11., 18.12. la 11.30

Toimistot
Katekeettinen keskus
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. 09-6129470, fax 09-650715. Sähköposti
info@catholic.fi. Kotisivu katolinen.net.

Keskukset
Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019335793. Sähköposti stellamaris@catholic.fi.
Stella Mariksessa vietettävistä messuista voi
tiedustella 019-335793. Varaukset retrettejä,
kokouksia ym. varten kannattaa tehdä mahdollisimman ajoissa, parhaassa tapauksessa
isommille ryhmille vuosi aikaisemmin, sillä
erityisesti keskuksen viikonloput ovat hyvin
kysyttyjä. Yksittäismajoitukset lyhyemmällä
varausajalla. Kannattaa tiedustella tilannetta
joka tapauksessa.

Aamumessu ma, ke, pe klo 7.45. Lauantaisin
klo 18 yleensä messu vanhan dominikaaniriituksen mukaan tai hepreankielinen messu,
tarkemmat tiedot www.studium.fi. Ekumeeninen aamurukous torstaisin klo 8.30.
Lisätietoja luennoista, hengellisestä ohjelmasta ja muusta toiminnasta www.studium.
fi.

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

Tapahtumia
Academicum Catholicum
Ohjelma syyskaudella 2011
Verksamhetsplan för hösten 2011
Kokoukset pidetään Studium Catholicumissa, 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 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 monikulttuurisessa 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.

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass or Adoration in Latin
with Reading and Homily in English at Saint
Henry’s Cathedral on the following Tuesdays
at 18.00: Nov. 15, 29; Dec. 13. Afterwards, a
nice get-together in the parish hall. Welcome!
See: cschelsinki.wordpress.com.

Fransiskaanimaallikot OFS
Syksy 2011 – 63.toimintavuosi Suomessa
Ohjelmalliset kokoukset tiistaisin kello 16:00-noin 18:00 p. Marian srk-salissa, Mäntytie 2,
00270 HELSINKI. Kokouksiimme ovat tervetulleita ne, joilla on hyvä tahto. Kokouksen
jälkeen on mahdollisuus osallistua iltamessuun, joka alkaa klo 18.
Lauantai 19.11. Retretti Stella Mariksessa. Katso
erillinen ilmoitus!
Tiistai 13.12. Kuuliaisuudesta; Heikki Pusa OFS

Ennakkotiedote: Vuonna 2012, jonakin helmikuun lauantaina, tapaamme fransiskaani-isä
Franz Richardin OFM Henrikin seurakuntasalissa klo 11.00-18.00. Tarkemmat ajat ja
aiheet julkaistaan myöhemmin.

Gregorius-yhdistys

Societas Sancti Gregorii Magni
Kotisivu gregoriusyhdistys.wordpress.com.
Sähköposti summorum@gmail.com. Kotisivu: Puheenjohtaja Diana Kaley. Moderaattori isä Antoine Lévy OP.
-		 Vanhan dominikaaniriituksen mukainen
messu 5.11. klo 18 Studium Catholicumissa
(huom. ennakkotiedoista poiketen EI ole
messua 26.11.)

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

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3b A, 3. krs, klo 18 seuraavina päivinä
seuraavin kirjoin:
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. 0409601211.
Adoration on Monday at 17:30.

Teresa ry
Teresat kokoontuvat Pyhän Marian seurakuntasalissa 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 15. marraskuuta messu Pyhän
Henrikin katedraalissa klo 14 ja sen
jälkeen kokoontuminen seurakuntasalissa. Esitys Focolaresta.
Tervetuloa!

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

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh.
09-61206711, fax 09-61206710. Sähköposti:
kirjasto@studium.fi. Kotisivu www.studium.
fi.
Kirjasto on auki tiistaisin ja torstaisin klo
13-16 ja keskiviikkoisin klo 13-18.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen (13/2011) ajalle
25.11.-8.12. on toimitettava viimeistään 14.11.2011 mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä aineistosta kopio
itselläsi!
Fides 12/2011 – 9

Artikkeleita

Vem vill Gud pröva?

Å

r 1950 publicerade Joseph
Calmette en liten bok
om Jeanne D’Arc. Boken går
igenom helgonets livsöden
fram till hennes grymma död
på bålet i Rouen. Hon brändes
levande fast offret ofta stryptes innan hon brändes upp.
Man ville helt enkelt döda
henne på det mest grymma
sättet man kunde tänka sig.
Innan bålet tändes eskorterades hon genom staden till
den Gamla Marknaden och
till bålet av 800 soldater. Evenemanget var en betydande
händelse både i verklighet
och symboliskt.
Inkvisitionsdomstolen i
Rouen hade dömt henne till
döden för ett betydande antal
enskilt listade synder mot den
katolska tron och mot kyrkan.
Hon förklarades bl.a. vara
heretiker. En annan inkvisitionsdomstol hade några år
tidigare förklarat att hennes
visioner hänförde sig till Gud
och himmelen och att hon fått
sin mission att rädda Frankrike och dess kungadöme
direkt från Gud via ärkeängeln Mikael.
En tredje inkvisitionsdomstol förklarade henne, efter

martyrdöden, fri från alla
beskyllningar och att hennes
mission kom från himmelen. Inkvisitionsdomstolarna
hade m.a.o. fallit offer för och
verktyg för en politisk maktkamp mellan nationella och
regionala regenter och kyrkliga magnater. De relativiserade ett helgon till ett dagspolitiskt instrument eller ett
verktyg för sina maktbegär.
Ingen kom till hennes
försvar, inte den franska
kungen eller påven. Hon
lämnades helt ensam. Man
kan kanske jämföra hennes
grymma död med Jesus död
på korset, då också alla hans
vänner försakade honom och
lämnade honom ensam för att
dö. En helig persons grymma
död hänförs i många till Guds
kärlek. Man får lida som Jesus
för att vara nära honom.
Man kan fråga sig varför
heliga människor som fått
speciella uppdrag av Gud
ofta lämnas helt ensamma
med sina lidanden för att
sedan upphöjas. Vem vill Gud
pröva – helgonet eller oss?
I dagens materialistiska
och relativistiska värld är det
inte lätt att leva ett heligt liv.

Pengar, materiella fördelar,
makt, höga positioner, image
påverkar oss och våra beslut.
Vi ger helt enkelt upp och
följer den allmänna populistiska strömmen. Vi kompromissar och förklarar för oss
själva att det vi gör eller gjort
är rätt eller i alla fall inte ett
stort fel eller synd. Vi relativiserar med andra ord vår synd
i stället för att bikta oss och
göra bot.
Gud verkar genom oss
människor i stora och små
saker. Han väljer vissa av oss
för att föra fram sin vilja. Men
också det onda verkar bland
oss. En Hitler, Stalin, Pol Pot
eller en Gaddafi är inte tillfälligheter. De verkar för det
onda och gör, om de får makt,
mycket skada och för många
människor i fördärvet och
synd.
Därför faller det på oss alla,
eller förpliktar oss, att alltid
göra det goda, att sträva till
att vara ”heliga” och leva
ett heligt liv. Vi måste vara
modiga i det dagliga livet. Vi
får inte relativisera eller kompromissa då vi står inför svåra
beslut. Det finns vissa frågor
var man måste ta sitt kristna

ansvar och fatta det rätta
beslutet. Man måste lämna
något eller ge upp något för
sin tro.
Alla har inte blivit kallade
till helgedom eller till martyrskap. De flesta av oss skulle
antagligen sakna modet. De
av oss som blir kallade och
tar steget ut berikar allas vårt
liv och våra möjligheter att
uppleva saligheten. Helgon
och martyrer är exempel
på hur man borde leva ett
kristet liv. Men de har också
en annan viktig uppgift i och
med att de är ständigt inför
”Guds ansikte”. De kan verka
som förmedlare och be för oss
och för de som vi själva ber
för, både levande, men i synnerhet de döda i skärselden.
Många goda människor,
ordenssystrar och -bröder
ber ständigt till Gud, helgonen, inte minst till Jungfru
Maria, för oss alla. Deras
”arbete” sker i det hemliga,
det fördolda. Det är ett arbete
vars resultat kan synas i vårt
liv när vi undviker en olycka
eller inte hamnar på ”fel väg”.
Det är inte en tillfällighet att
vi under mässan ber förböner för kyrkan, vår påve, vår

biskop, våra präster och diakoner samt för många andra
personer och ändamål. Dessa
förböner borde bes med
andakt och i stark tro. Det är
också i bön som vår egen tro
förstärks och blir levande.
I dagens värld behöver vi
flera som ber för oss och för
hela världen. Vi lever i ständig
oro, ekonomiska kriser, terrorism, krig och hot om krig
och terrorism. Vi lever i en allt
farligare värld. I en värld var
politiska ledare delvis förlorat uppfattningen om rätt och
fel samt förvrängt uppfattningen av människovärdet.
Individen har blivit ett objekt,
ett nyttoföremål för politiska
beslut och konsumtionssamhället.
För en kristen innebär allt
detta ett speciellt ansvar i
sitt privata och offentliga
handlande. En kristen måste
vara ett ”ett gott exempel”
och ständigt be. Såsom våra
senaste påvar många gånger
hävdat – var modig.
Jan-Peter Paul

Kesätapahtuma Pyhän Ursulan seurakunnassa

E

lokuun viimeisenä sunnuntaina alkoi tulla
autoja, tavaroita ja toimeliaita ihmisiä kirkon pysäköintipaikalle. Olimme iloisia
syyskesän aurinkoisesta
aamusta. Ahkerin käsin laitettiin kuntoon keittiöasioita
ja pihalle ilmestyi leikeissä
ja peleissä tarvittavia rakenteita. Pöytiä järjestettiin niin
ulkona kuin sisällä. Messuun
tuli väkeä Lahdesta, Kotkasta, Haminasta ja kauempaakin, tietysti myös kirkon
lähistöltä. Lapsiakin oli joukossa huomattavan paljon.
Messun alussa huomasimme, että isä Ryszard tuli
kirkkoon tuttujen messupalvelijoitten kanssa. Niko
kulki ensi kertaa valkoisessa
albassa, mutta Markolle
mahtui vielä entinen värikäs
asu. Saarnassa oli esillä Pietarin ja Jeesuksen lyhyt keskustelu sen jälkeen, kun Jeesus
oli puhunut tulevasta kärsimyksestään ja kuolemastaan
sekä ylösnousemuksesta. Pietarin ajatusmaailmaan ei tuon
kaiken kohtaaminen mahtunut. Hän nuhteli Jeesusta:
”Sitä ei saa tapahtua Sinulle,
Herra.” Pietari selvästi tahtoi
neuvoa Jeesusta. Pietarin
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sanat olivat ihmisestä, eivät
Jumalasta. Jeesuksen mukaan
tuo luotettu opetuslapsi oli
kiusaajan asialla vaatiessaan
Jeesusta luopumaan tehtävästään maailmassa. Meidät johdettiin miettimään, koetammeko toisinaan rukouksessa
sanoa Jumalalle, mitä hänen
olisi tehtävä tai annettava
meille. Jeesuksen opetuksen
mukaan on oikein pyytää
Isän tahdon tapahtumista.
Messun päätyttyä koulunsa aloittaneet ja pienemmätkin lapset siunattiin alttarin edessä. Kesätapahtuman
innokas ja energinen johtohahmo Helmut johdatteli
meidät aterioimaan ja kirkkokahveille. Keittiössä oli
tehokkaat ja taitavat tekijät.
Söimme myös lettuja ja makkaraa.
Sitten kilpailtiin monessa
lajissa ja sarjassa. Oli säkkihyppyä, saappaanheittoa,
köydenvetoa ja muuta sellaista. Oman sarjansa voittajat saivat kunniakirjat. Pappissarjan ainoa osallistujakaan ei jäänyt ilman suosionosoitusta. Sää oli mitä
sopivin ulkona istumiseen.
Kirkon seinustalla ihmiset
seurustelivat pienissä ryh-

missä ja tutustuivat toisiinsa.
Arpajaisten jälkeen oli paljon
raivattavaa ja järjestettävää,
mutta joutuin saatiin paikat

kuntoon. Kiitos kaikille toimijoille ja mukana olleille. Toimikunta kuulisi mielellään

ideoita ensi vuoden tapahtumaa varten.
Anja Purhonen

Artikkeleita

Ortodoksit selvittävät
käsitystään primaatista
Ortodoksisen
Moskovan patriarkaatin ulkoasioiden
osaston päällikkö,
arkkipiispa Hilarion
Alfejev vieraili
Roomassa alkusyksystä. Vierailunsa
aikana hän tapasi
paavi Benedictuksen
lisäksi monia kuurian
korkeita virkamiehiä,
esimerkiksi kardinaalivaltiosihteeri
Tarcisio Bertonen
SDB ja ekumeniakardinaali Kurt Kochin.
Vierailun yhteydessä
ja joissakin sen edellä
antamissaan lausunnoissa metropoliitta
kertoi avoimesti
monista kysymyksistä, jotka yhä viivästyttävät kautta aikojen
ensimmäistä paavin ja
Moskovan patriarkan
välistä tapaamista.
Ortodoksien on ensin keskusteltava keskenään auktoriteetin jakautumisesta,
ennen kuin voidaan hedelmällisesti käsitellä kysymystä paavin asemasta.
Näin arvioi metropoliitta
Hilarion Alfejev, joka on
viimeiset pari vuotta toiminut ortodoksisen Moskovan patriarkaatin ulkoasiainosaston johdossa.
“Kun [tulevissa katolis-ortodoksisissa] neuvotteluissa keskustelemme
Rooman piispan primaatista, emme voi keskittyä
vain siihen, vaan meidän
on puhuttava primaatista
myös yleisemmin. … Ortodoksisten kirkkojen välillä
on nimittäin näkemyseroja
primaatin luonteesta.” Traditioita on erilaisia, “ei vain
katolilaisten ja ortodoksien välillä, koska meillä ei
koskaan ole ollut niin keskitettyä järjestelmää kuin
katolilaisilla – mutta myös
meillä on eroavaisuuksia …
siinä, mikä pitäisi olla ortodoksisessa kirkossa ‘ensimmäisen hierarkin’ asema”.
Tuo tehtävä kuuluu Konstantinopolin patriarkalle,
mutta sen sisältö ei ole
täysin selvä.

Primaattikysymys aiheutti ongelmia esimerkiksi
vuonna 2007, jolloin katolis-ortodoksinen dialogiryhmä kokoontui keskustelemaan paavin primaatista.
Silloin Konstantinopolin ja
Moskovan väliset erimielisyydet Viron ortodoksikirkon edustajien osallistumisesta kokoukseen johtivat
siihen, että Moskova vetäytyi keskusteluista. Metropoliitta Hilarion totesi tähän:
“Jos jokin ortodoksikirkko
asettaa oman käsityksensä
primaatista toisten yli, kohtaamme juuri tällaisia vaikeuksia.”

Panortodoksinen
konsiili
Samaan aikaan ortodoksien keskuudessa pyritään
saamaan eteenpäin valmistelut niin sanotun panortodoksisen konsiilin järjestämiseksi. Valmistelut ovat
kestäneet jo 50 vuotta. Pyrkimys on määritellä Konstantinopolin patriarkan
asema. “Me uskomme, että
hänen tehtävänsä tulisi
olla luonteeltaan kunniaprimaatti, johon voisi liittyä
jonkinlainen koordinoiva
tehtävä, esimerkiksi panortodoksisen konsiilin koollekutsuminen”, arkkipiispa
Hilarion valotti Moskovan
patriarkaatin näkemystä.
“Primaatin malli meillä
kumpuaa traditiosta. Yleisemmin ottaen meillä oli
vuosisatojen ajan hyvin
hajautunut hallinto. Jokainen autokefalinen kirkko
on hallinnollisesti täysin
itsenäinen muista kirkoista.
Siksi meillä ei ole kovin
selvää kuvaa siitä, mikä
primaatin aseman pitäisi
olla ortodoksisessa traditiossa.” Ilman tätä selkeää ja
yhteneväistä käsitystä ortodoksien on tietysti “vaikea
arvioida primus inter pares
(ensimmäinen vertaisten
joukossa) -tyyppisen primaatin luonnetta yleismaailmallisen kirkon tasolla”.
Tä m ä
ortodoksinen
käsitys paaviudesta ei ainakaan toistaiseksi täysin
vastaa katolista käsitystä
paavin asemasta, johon
sisältyy myös yleismaailmallinen jurisdiktio. Siksi
toiveet paavikysymyksen
ratkeamisesta ovat arkkipiispa Hilarionin mielestä

ennenaikaisia niin kauan,
kuin ortodoksien oma
käsitys auktoriteetista selkeytyy.
“Toivoa on kuitenkin, sillä
jos on tahtoa oppia ymmärtämään eri näkemyksiä ja
saada nämä eroavaisuudet ja tulevat suunnitelmat
paperille, voimme päästä
eteenpäin.”

Suuri tapaaminen
Metropoliitta Hilarion ei
vielä uskalla luvata mitään
tiettyä päivää tai aikaa,
jolloin paavin ja Moskovan
patriarkan tapaaminen voisi
järjestyä. Joskus on puhuttu
vuodesta 2013, jolloin tulee
kuluneeksi 1700 vuotta siitä,
kun keisari Konstantinus
laillisti kristinuskon.
Moskovan patriarkaatin puolelta kuitenkin edellytetään, että niin sanottu
Ukrainan kysymys ratkaistaan. Stalinin aikana maan
itäiseen riitukseen kuuluvat katolilaiset joutuivat
luovuttamaan suurimman
osan kirkoistaan ja kirkollisesta omaisuudestaan, joka
annettiin sitten Venäjän
ortodoksiselle kirkolle.
Kommunismin kukistuttua katolilaiset saivat takaisin yli 500 kirkkoa, mikä on
pitänyt Ukrainan kirkkojen
väliset suhteet kylminä.
"Paljon ei ole tehty tämän
ongelman ratkaisemiseksi",
arkkipiispa Hilarion sanoo
ortodoksien kantana, mutta
kannustaa katsomaan eteenpäin: "Heti, kun ymmärrämme tämän, voimme
aloittaa valmistelut" paavin
ja patriarkan tapaamista
varten. Hilarionin mukaan
tapaamisen olisi parasta
tapahtua jossakin muualla
kuin Roomassa tai Moskovassa. Hän itse nosti esiin
Geneven ja Wienin.
Joka tapauksessa ortodoksien silmissä paavi
Benedictus on osoittanut
"aikaisempaa suurempaa
herkkyyttä ortodoksista traditiota kohtaan". "Siksi me
suhtaudumme positiivisesti
suhteidemme kehitykseen."
KATT/CNA/Reuters/CNS
Kardinaali Kurt Kochin haastattelu ekumeniasta tämän lehden
sivulla 4.

Kirkon sadon juhlat

J

okaisen ihmisen elämän lopussa tulee hetki, jolloin hänet
punnitaan hänen tekojensa mukaan. Silloin tutkitaan, onko
hän arvollinen astumaan Jumalan kasvojen eteen ja tulemaan
ikuisesti kirkastetuksi taivaassa vai jääkö hän taivaan kirkkauden ulkopuolelle eläessään tekemiensä itsekkäitten valintojen
mukaisesti.
Tämän loppututkinnon tulos, jota Raamatussa sanotaan
viimeiseksi tuomioksi, on myönteinen sille, joka pääsee joko
suoraan tai tietyn puhdistautumisen ajan jälkeen taivaaseen.
On olemassa yksityinen tuomio ihmisen kuoleman yhteydessä
ja yleinen tuomio kaikille ihmisille aikojen lopussa. Maailman
lopulla Kristuksen pelastustyö on täytetty. Silloin kaikki ihmiset
ovat saaneet mahdollisuuden kasvaa yhteen Jumalan kanssa
tai jatkaa elämäänsä omin päin helvetissä. Vaikka kirkko ei ole
julistanut ketään helvettiin, kuitenkin meidän on otettava tämä
vaihtoehto vakavasti huomioon.
Marraskuun alussa vietämme liturgisesti sekä pyhäinpäivää
kaikkien niiden miesten ja naisten muistoksi, jotka jo ovat saavuttaneet elämänsä päämäärän, että vainajien päivää kaikkien
poisnukkuneitten puolesta, jotka ovat todella Jumalan kultaa,
mutta eivät vielä pysty katsomaan Jumalaa silmiin häpeämättä
Jumalan heille jo anteeksi antamia syntejä. Nämä kiirastulessa
olevat voivat olla meidän omia sukulaisiamme ja ystäviämme,
mutta myös muita ihmisiä, jotka kaukana meistä ovat eläneet eri
puolella maailmaa tai maailman historian toisena aikakautena.
Kulta, joka on epäpuhdas, tarvitsee puhdistamista, niin kuin
äsken puitu vehnä, joka on vielä kostea, pannaan kuivuriin, jotta
se tulisi ruuaksi kelpaavaksi.
On ollut aika, jolloin ihmiset pelkäsivät kuolemaa niin kuin
ruttoa. Keskiajalla ruttoon kuoli Euroopassa monia miljoonia
ihmisiä. Silloin kirkko pystyi lohduttamaan ihmisiä kiirastuliopilla, joka julistaa Jumalan armeliaisuutta. Hän ei ole koston
Jumalaa eikä rankaise meitä tekemiemme syntien mukaan. Hän
katsoo meidän sydämiimme, ja jos hän näkee niissä pyhää kaipuuta ja katumuksen ja parannuksen hedelmiä, hän antaa meille
anteeksi, vaikka meidän kuolemamme hetkellä.
Minkälainen aikataulu Jumalalla silloin on, on vaikeaa saada
selville? Jumala rakastaa ihmisiä ja psalmin mukaan tuhat
vuotta on hänelle kuin yksi päivä. Sen lisäksi on muistettava
autuaan paavi Johannes Paavali II:n sanat, että joskus ihmiset
voivat käydä kiirastulen tarpeellisen puhdistuksen läpi jo tässä
ajassa kärsiessään elämän vastoinkäymisiä ja muita koettelemuksia Kristuksen kanssa ja hänen hengessään.
Nykyisin ajatellaan kuolemaa ehkä liian vähän, vältellään sen
miettimistä. Jopa hautajaisia saatetaan ulkoistaa kuin puutarhan
hoitoa. On ihmisiä, jotka pyytävät kuolinapua elämänsä lopettamiseksi. Jotkut eivät enää näe mitään merkitystä elämän jatkumisessa. Vanhuudessaan he tuntevat itsensä yksin jätetyiksi.
Toiset eivät kestä kipujaan kipuhoidosta huolimatta. Toiset pelkäävät kuolemantuskaa ja riitelevät Jumalan kanssa kohtalostaan. Heiltä puuttuu luottamus Jumalan armahtavaisuuteen,
tai he luottavat tietämättömyydessään tai hädässään siihen, että
Jumala hyväksyy armeliaisuudessaan kaiken, mitä he aikoivat
tehdä itselleen.
Varmasti Jumala ymmärtää tiettyjen ihmisten ruumiillista ja
henkistä hätää ja antaa anteeksi niille, jotka eivät tiedä muuta
ratkaisua umpikujaansa ja jotka eivätkä jaksa jatkaa eteenpäin.
Kuitenkaan tämä ei vapauta meitä kristittyjä rakastamasta heitä
ja pyrkimästä palauttamaan heille heidän elämänhaluaan ja
vahvistamaan heidän uskoaan Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen salaisuuteen.
Esikuvallinen sosiaalityöntekijä Madeleine Delbrêll, joka eli
viime vuosisadalla Pariisin työläisesikaupungissa ja jota pidetään uskon tienraivaajana maallistuneessa yhteiskunnassa, oli
syvästi vakuuttunut Jumalan läsnäolosta elinympäristössään.
Kun hän 20 vuoden iässä sai elävän uskon lahjan, hän koki sen
siirtona kuolemasta elämään, koska ilman Jumalaa elämä on
luovutettu kuolemalle. Sen sijaan sillä, joka uskoo, on ikuinen
elämä (Joh.6:47). Hän on siirtynyt Jumalan elämään, hänen, joka
on kaiken elämän lähde ja täyttymys jo tässäkin ajassa.
Me tarvitsemme hyviä esikuvia, jotka tulkitsevat meille
Kristuksen ilosanomaa ja näyttävät meille miten me voimme
seurata häntä. Sen takia kaikki häneen uskovat muodostavat
hänen ruumiinsa, kirkon, jossa kukaan ei elä itselleen, vaan
toinen toisilleen. Ne, jotka ovat päässeet elämänsä päämäärään,
kantavat meitä esirukouksillaan ja esimerkillään. Ne, jotka eivät
vielä ole heidän seurassaan, saavat apua heiltä ja meiltä, meidän
rukouksistamme ja hyvistä teoistamme. Pyhäinpäivä ja vainajien päivä ovat Jumalan rakkauden ja armeliaisuuden juhlia Kristuksen pelastustyön sadonkorjuujuhlia.
isä Frans Voss SCJ
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Tahdon – tahdon – tahdon!

Anneli Oula

Meditaatio kuolemasta
Ensimmäinen osa

S

aint Paul’s Within the Walls -episkopaalikirkon pihalla
Roomassa palmujen alla on hieno myöhäisantiikkinen
sarkofagi, joka on tyyliltään yksinkertainen. Sitä koristaa
vain yksi reliefi, joka esittää porttia. Portin toinen puoli on
aavistuksen verran raollaan, niin vähän, ettei siitä voi nähdä,
onko sisällä mitään. Kivenhakkaaja on ollut mestari kyvyssään vihjata. Hän on luonut vertaansa vailla olevan kuvan
ihmisestä kuoleman edessä.
Portti odottaa meitä alusta alkaen. Ovi on aina lukitsematta.
Pimeydestä ei erotu mitään. Ehkä siellä ei odota mikään, ei
edes pimeys vaan pelkkä olemattomuus, aivan kuten aikana
ennen syntymääni, josta en muista mitään. Tai ehkä portin
takana on aivan uusi ulottuvuus. Kuka meistä uskaltaisi
esittää liian varmoja näkemyksiä? (Ne, jotka kertovat kokemuksistaan lähes-kuolleina, eivät kaikesta huolimatta olleet
kuolleet.)

Jo ennen kuin sinut
äidinkohdussa
muovasin, minä
valitsin sinut. Ja ennen
kuin sinä synnyit
maailmaan, minä
pyhitin sinut omakseni
ja määräsin sinut
kansojen profeetaksi.
(Jer. 1:5)

N

ämä sanat oli Joosef
Dang Tien Dung valinnut omaan muistokorttiinsa,
joka ikuisti hänen pappisvihkimyksensä lauantaina
8.10.2011 Turun Mikaelin kirkossa. Sanat ovat kauniit ja
lohduttavat, ne antavat uskoa
siihen, että Jumala kutsuu
juuri sinua, sinun omalla
nimelläsi. Mutta hiukan myöhemmin Herra sanoo Jeremialle: "Sinun tulee repiä ja
särkeä, tuhota ja hävittää,
rakentaa ja istuttaa."
Hirvittäviä, pelottavia
sanoja. Eikö papin tehtävä ole
pitää huolta laumastaan, pienistä lampaistaan? Lohduttaa
heitä, ohjata heitä lempeästi
oikealle tielle?
Jeremia toimi aikana, jolloin
Israel oli hylännyt Jumalansa,

kääntynyt muiden jumalien puoleen, kumartanut
muita jumalia. Mutta eihän
meille ole käynyt samoin?
Uskommeko Jumalaan, joka
kutsuu meitä? Vai luommeko me Jumalasta kuvan,
joka vastaa meidän odotuksiamme ja onkin kuva meistä
itsestämme? Onko tullut aika,
että Jumala syyttää meitä,
vaatii meitä tilille siitä, mitä
olemme tehneet - tai jättäneet
tekemättä?
Mitä epäjumalia me palvelemme? Jatkuvaa kasvua?
Rahan valtaa? Kumarrammeko nöyrästi niitä, jotka
sulkeutuvat oman itsetyytyväisyytensä karsinaan
eivätkä näe sen ulkopuolella
lähimmäisiään? Kunnioitammeko ihmisiä, jotka väittävät
olevansa kirkon uskollisia
jäseniä, mutta eivät halua tai
uskalla seistä julkisesti kirkon
opetusten takana? Uskommeko Jumalaan – mutta vain
omilla ehdoillamme?
Uusi nuori pappi, Dung,
ei toimi Jeremian aikana.
Hän on Jeesuksen Kristuksen
kutsuma, Jumalan rakkauden luokseen vetämä. Hän
toimii tänään kaukaisessa
Suomessa, pienessä hiippa-

Nimitys
Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ
on nimittänyt isä Dung Tien Dangin
Turun Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunnan kappalaiseksi 9.10.2011 alkaen toistaiseksi. Samalla piispa on nimittänyt
isä Dungin birgittalaissääntökunnan
maallikko-oblaattien moderaattoriksi
12.10.2011 alkaen toistaiseksi. KATT
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kunnassa, jonka ongelmat
ovat vielä suhteellisen pieniä.
Hän seuraa Kristusta, joka
on rakkaus, joka on Jumalan
Poika, Jumalan, joka loi
meidät omaksi kuvakseen.
Jumalan, joka rakastaa meitä
ja odottaa vain, että rakastamme häntä ja noudatamme
hänen käskyjään.
Nämä ajatukset tulivat mieleeni, kun pappisvihkimyksen liturgia kulki eteenpäin.
Tahdon ... olla Sanan palvelija ...
Tahdon ... viettää Kristuksen
salaisuuksia ...
Tahdon ... rukoilla lakkaamatta Jumalan armoa ...
Tahdon ... liittyä yhä kiinteämmin Kristukseen ...
Suuria ja vaativia lupauksia. lupauksia, jotka edellyttävät myös meidän esirukouksiamme, meidän apuamme ja
rakkauttamme. Nuori pappi
on valtavan tehtävän edessä.
Hän on antanut itsensä kokonaan Jumalalle. Hän on
luopunut isästään ja äidistään ja lähtenyt seuraamaan
Kristusta. Hänen tiensä voi
näyttää suoralta ja selkeältä,
mutta on varmaa, että tällä
tiellä hän tulee kohtaamaan
myös esteitä ja hankaluuksia. Silloinkin Jumala sanoo
hänelle kuten aikoinaan Jeremialle: "Älä pelkää ketään,
sillä minä, Herra, olen sinun
kanssasi ja suojelen sinua."
Tuula Luoma

Jos portin takana ei odotakaan mitään, jää tämä elämä ainoaksi ja juuri sen vuoksi äärettömän kallisarvoiseksi, ehkä
vielä enemmän seikkailuksi ja elämisen arvoiseksi. Jos taas
portin takana odottaa vahvistus sille kaikkein parhaimmalle,
mitä olemme aavistaneet, silloin elämämme on jo nyt hyvissä
käsissä. Sen ilo saa lopullisen sinettinsä ja se avautuu kohti
uutta syvyyttä; sen tragiikka kiinnittyy oikeisiin puitteisiinsa
ja tulee mahdolliseksi kestää.
Yksi asia on varma: kuolemalla on kiinnitys meihin. Emme
uskalla olla varmoja paljon muusta. Mutta sisimpämme
nousee kapinaan sitä vastaan, että kuolema pyyhkisi pois
yhteenkuuluvuutemme lähimpiemme kanssa, että kuolema
olisi vahvempi kuin rakkaus.
Me elämme maailmassa nautinnon ja tuskan keskellä, mutta
suurimman osan aikaa epämääräisen levottomuuden harmaalla aluella, joka on meidän kaikkien osana, monien valintojen ahdistamina, muistaen laiminlyötyjä mahdollisuuksia ja niitä hyviä asioita ja sanoja, joita pelkuruudessamme
emme uskaltaneet tehdä tai sanoa, muistaen tehtyjä tyhmyyksiä, haavoittaneita sanoja, ja tekoja, jotka olisi pitänyt
jättää tekemättä. Meidät kutsuttiin elämän pitoihin, mutta
kuka oli kutsuja? Ymmärrämmekö, mitä kutsuja tarkoitti, vai
ovatko silmämme edelleen sokeat näkemään ilmeistä asiaa?
Rakkaan ihmisen kuoleman lähestyessä kysymyksistä tulee
polttavia. Ystävien hyvää tarkoittavat sanat voivat lievittää
tuskaa ja lohduttaa.
Mutta ulottuvillamme on sanoja, joilla on vielä suurempi
paino, sanoja, jotka lausui hän, joka sanoo olevansa tie, totuus
ja elämä. Hän oli kuollut, mutta hän elää. Huomiota herättävin hänen sanoistaan on ehkä tämä: Joka uskoo minuun, saa
elää, vaikka kuoleekin. Onko totta, että kyyneleet kuivataan?
Että on monta huonetta, eikä vain tietynlaisille ihmisille,
vaan kaikenlaisille. Että on paikka, joka on valmiina kaikille
Jumalan lapsille ja jossa on joku, joka ei aio olla siellä yksin,
riittäen vain itselleen: Hän, meidän veljemme Jeesus Kristus,
joka meni edellämme ahtaasta portista. Hän sanoo: Älä ole
levoton. Usko Jumalaan ja usko minuun.
Jospa onkin niin hyvässä mielessä yksinkertaista, niin kuin
pienen lapsen yksinkertaisuus, voida luottaa hänen sanaansa,
joka on sanottu levollisella arvovallalla vailla petoksen mahdollisuutta: Minä menen valmistamaan teille sijaa. Minun
Isäni kodissa on monta huonetta. Minä olen ovi.
Anders Piltz OP
Kirjoittaja on ruotsalainen dominikaanipappi, latinisti ja keskiajantutkija. Meditaation toinen osa julkaistaan seuraavassa Fideksessä.
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Jeesuksen
pikkusisar
Claire Mireille
in memoriam
1.11.1937 – 17.10.2011

J

eesuksen pikkusisar
Claire Mireille kuoli
Tukholmassa 17.10.2011
sairastettuaan 30 vuotta.
Hän oli syntyisin ranskalainen ja hän eli ja toimi
Suomessa useampaan
eri otteeseen: 1960-luvun
loppupuolella Tampereella, 1970-luvulla
Helsingissä ja Piikkiön
yhteisön alkuvuodet
1981–1986. Helsingissä
asuessaan hän oli työssä
siivoojana Arkadian
nuorisoklinikalla. Hän
asui myös jonkin aikaan
Kristianiassa, Kööpenhaminan vapaakaupungissa. Hän tahtoi olla ja
elää lähellä yhteiskuntamme syrjäytyneitä.
Kun vuonna 1981 Piikkiön yhteisö perustettiin, hän tuli mielellään
takaisin Suomeen. Heti
ensimmäisenä Piikkiön
vuotenaan hän sairastui
MS-tautiin, joka hyvin
nopeasti vammautti
hänet. 1986 hän muutti
Tukholmaan, missä hän
asui pitkään pikkusisarten yhteisössä. Vähitellen sairauden edistyessä
hän joutui muuttamaan
hoitokotiin, mutta osallistui hyvin aktiivisesti
kodin ja asuinkorttelin tarjoamiin toimintoihin. Viimeisen elinvuotensa hän asui sisarten
ylläpitämässä Josefiinakodissa. Hänen elämänsä
30 viimeistä vuotta
olivat taistelua elämästä
sairauden jatkuvasti
tuomien uusien rajoitusten kanssa. Suomen
kielen taidon hän säilytti
loppuun asti ja käytti
sitä aina, kun joku suomenkielinen hoitaja hoiti
häntä. Hän seurasi myös
tarkkaavaisesti hiippakuntamme elämää. ”Ota
hänet vastaan, suuri pyhä
Jumala; ota hänet vastaan
syli Rakkauden!” , joka
tiesit ja tunsit hänen kärsimyksensä taakan.
Jeesuksen pikkusisar Leila

Ugandan kummihankkeen uusi vaihe
Aids-orpojen yläaste/
ammattikoulu
Kasana-Luweeron
hiippakunnassa
Kuten aiemmin CaritasInfossa on kerrottu Ugandan
kummihanke jatkuu uudessa
muodossa. Stanbic Bankin
turvallisuuspuutteiden
vuoksi Caritaksen ja Ulkoministeriön Kehitysyhteistyöosaston hanketuki 2008
kavallettiin ja Caritas joutuu
korvaamaan hanketuen valtiolle. Neuvotteluissa ministeriön kanssa sovittiin, että
varoilla tuetaan vuosina 2011
ja 2012 Sisters of the Cross of
Chavanod-sisarkunnan ylläpitämää oppilaitosta , josta
on hyviä kokemuksia aiemmilta vuosilta. Ratkaisu tyydyttää myös Kasana-Luweeron hiippakuntaa ja projektivastaava isä Hilaryn mukaan
peruskoulussa vielä olevista
Suomen Caritaksen kummilapsista huolehditaan. Osa
lapsista on jo siirtynyt nyt
tuettavaan sisarten oppilaitokseen.

Taustaa
Maailman Terveysjärjestön
mukaan hiv/aids-epidemia
on jättänyt tuhoisat jäljet
Ugandan väestöön, erityisesti

lapsiin ja perheisiin. Vuonna
2009 Ugandassa oli runsaat
1.2 miljoonaa aids-orpoa.
Yhden tai kahden vanhemman puuttuessa lasten
perustarpeet kuten suoja,
ravinto, vaatetus ja koulutus
ovat vaarassa jäädä tyydyttämättä. Heiltä saattaa myös
puuttua arvokasta elämäntaitoa sekä käytännön tieto-taitoja, jotka olisivat välittyneet
heille heidän vanhempien
kautta. Näin on myös KasanaLuweeron hiippakunnassa.
Erityisesti ammatillisen koulutuksen puute merkitsee
työttömyyttä, syrjäytymistä
ja sosiaalisia ongelmia.

St. Cyprian Chavanod
College
Sisters of the Cross of Chavanod- sääntökunnan ylläpitämä koulu tarjoaa aidsorvoille ja muille heikossa
asemassa oleville nuorille
ilmaisen koulutuksen, ammatillista opetusta sekä koulukirjat ja päivittäiset ateriat .
Tänä vuonna oppilaitoksessa
opiskelee 150 poikaa ja tyttöä,
joista 40 asuu sisarten sisäoppilaitoksessa. Täysipäiväisiä
opettajia on kymmenen ja
osa-aikaisia kuusi sekä muuta
henkilökuntaa yhdeksän henkilöä.

Yläasteen lukujärjestys
sisältää englantia, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa,
biologiaa, historiaa, maantietoa ja maataloutta. Ammattikoulussa opetetaan kaupallisia aineita, kirjanpitoa,
rahoitusta, sihteerin taitoja,
maataloutta, lugandan
kieltä ja uskontoa . Valinnaisina aineina ovat urheilu ja
musiikki.
Oppilaiden koulumenestystä ja heidän sijoittumistaan
työelämään seurataan säännöllisesti. Sisaret raportoivat
myös kansallisten tutkintojen
tuloksista ja ohjaavat lapsia
heidän kiinnostustaan vastaavalle uralle. Päämääränä on,
että mahdollisimman monet
lapsista pystyisivät hankkimaan elantonsa pienimuotoisella yrittäjyydellä.
Kummien tuki on ensiarvoisen tärkeätä . Sen sijaan,
että tukisimme säännöllisesti
yksittäisiä lapsia, tuemme
4-luokkaisen oppilatoksen
oppilaita sopivaksi katsomallamme summalla. Kummeille
lähetetään tietoa hankkeen
edistymisestä ja oppilaiden
menestyksestä.
Kiitämme kaikkia tähän
asti osallistuneita kummeja
arvokkaasta tuesta ja vetoamme kaikkiin lukijoihin, että
Ugandan aids-orpojen pon-

nistelut paremman elämän
puolesta saisivat ansaitsemaansa tukea.
Caritaksen hallituksen puolesta
Helena Langinvainio
Tilinumero: SAMPO FI73 8000
1270 1545 04. Viite: 2105.

Kannatustuki
Kannatustuella ylläpidät Caritaksen toimintaa,
jotta se jatkossakin pystyy
toteuttamaan tehtäväänsä
maailman hädänalaisten
hyväksi ja olemaan seurakuntien tukena maahanmuuttajatyössä.
Tilinumero: SAMPO FI73
8000 1270 1545 04
Viite: 2202
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Lukijoilta
Kirjabongari
messuilla
Kun ensimmäinen seuraavan vuoden allakkaan ilmestynyt merkintä on lokakuun
loppupuolen neljän päivän
kohdalla asiaan vihkiytynyt
tietää kysymättäkin, että asianomainen allakoitsija on
menossa kirjamessuille. Varsinkin kun merkintä on tehty
punaisella ja sivua koristaa
neljä suurta huutomerkkiä.
Kirjamessuihin syntyy riippuvuussuhde, jonka aste saattaa
vaihdella melko lievästä lähes
parantumattomaan. Kirjojen
ja lukemisen ystävän valtaa
syksyllä kuumeinen kiihko
päästä hengittämään kirjojen tuoksua, tapaamaan
yllättäen kirjallisuuspiiriläisiä, jotka lista kädessä rientävät tapahtumasta toiseen,
vaihtamaan kulttuuripitoisia
kuulumisia tuttujen ”antiikkivaarien” kanssa ja ennen
kaikkea - päästä lähelle kirjaa.
Ottaa käteensä kirja, joka on
uunituore ja puhtoinen kuin
sadun prinsessa. Tai löytää
antikvariaattiosastolta kauan
etsitty aarre, jonka ulkoasu
kertoo tapahtumarikkaista
vuosista ja sisältö on säilynyt yhtä raikkaana kuin sen
ammoin mieleenpainama
muisto.

Onsdag 9.11. kl. 17.30 Sr.
Veronica OP, "Såsom guld
i degeln"
Sr. Veronica berättar om 50
år som dominikansyster. (Sr.
Veronica OP kertoo 50 vuodestaan dominikaanisisarena. Tarvittaessa käännös
myös suomeksi./Sr. Veronica
OP tells about 50 years of
engagement in the Order of
St. Dominic. Translation into
English if needed.) Anmälning
www.studium.fi eller på ort
och ställe 10 min. före föreläsningen (5€, studerande 2€)

La 12.11. klo 14.30-17.30
Kirkkoäidit - naisten hengellisiä teitä.
Puhujina TT Anni Maria
Laato, FT Elina Kahla, FM
Heidi Tuorila-Kahanpää.
Kolme kirjailijaa kertoo ja
keskustelee myöhäisantiikin kirkkoäideistä, tutuista ja
tuntemattomista ortodoksisista naispyhistä ja Euroopan
ikoni Edith Steinista. Kuinka
he ovat osa oman aikamme
hengellisyyttä? Ilmoittautumiset www.studium.fi (5€, opiskelijat 2€).
Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A 4
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Messukeskuksen uuteen 14
000:n neliön halliin astuttuaan oli hetken täysin eksyksissä. Mitään suunnistuksen
kiintopisteitä ei löytynyt,
sillä entinen salin keskellä
sijainnut Kirjakahvilakin oli
siirretty seinustalle. Kun oli
kolme kertaa eksynyt alkoi
kaivata navigaattoria, mutta
lopulta oikeat osastot löytyivät ja kirjabongari saattoi helpotuksesta huokaisten aloittaa löytöretkensä kirjallisessa
maailmankaikkeudessa.
Aarteiden löytäminen vaatii
tarkkaa vainua ja nöyrää
selkää. On kurkistettava
jokaiseen alelaatikkoon ja löytönurkkaan, eikä saa ohittaa
lyhyellä vilkaisulla ainoatakaan täyteen ahdettua
pöytää, sillä Merton saattaa
veljeillä dekkarien kanssa ja
Rakkauden tuska lymyillä
hyllyn reunalla lähes näkymättömissä.
Kun sitten osuu paikkaan,
missä kirja kuin kirja maksaa
viisi euroa, on katolisen bongarin seuraava tunti varattu.
Silmää ja sielua ilahduttavat
Avilan Teresan Sisäinen linna,
Assisilaisen Kutsu köyhyyteen, Akvinolaisen Usko ja
rukous ja monet, monet muut.
Oli Pientä Kempiä, Nouwenia
ja Abbé Pierren ajatuksia. Oli
mystiikan ja filosofian perusteoksia ja paksu opus Villa
Lantesta, jonka kohtaloihin
Göran Steniuksella oli suuri
vaikutus. Kaikki nämä kirjoja,
joiden toivoisi löytyvän useammastakin katolisesta kirjahyllystä. Onneksi kirjamessut
tulevat jälleen ensi syksynä,
jolloin kannattaa lähteä metsästysretkelle. Saalis saattaa
olla yllättävän suuri!
Ainoa murhe kirjabongarin elämässä ei suinkaan ole
se, ettei aina pysty ostamaan
haluamaansa kirjaa tai se,
että kaivattu aarre viedään
nenän edestä, vaan kodin
ja sen kirjahyllyjen rajallisuus. Tosin taitavalla suunnittelulla pystyy tekemään
ihmeitä, ja katolinen hengellisyys työntää hitaasti mutta
varmasti Englannin kultakauden dekkarit syrjemmälle ja
keittokirjat siirtyvät keittiöön.
Sarjakuvat ovat sen sijaan jo
löytäneet oman paikkansa
kirjahyllyn alimmalla tasolla,
josta ne ovat helposti poimittavissa jälkiruuaksi raskaamman hengellisen ravinnon
jälkeen.
Kirjabongarin rakkaus kirjoihin vain syvenee vuosien
vieriessä. Hän ei ole koskaan
yksin eikä vailla vastauksia
suuriinkaan kysymyksiin.
Hän seurustelee samanlai-

sella intensiteetillä Avilan
Teresan tai Avaruusagentti
Valerianin kanssa, eikä hänen
rakkautensa kirjaan ja lukemiseen sammu uutiseen sähköisestä kirjaläpyskästä. Hän
on onnellinen ihminen.
Tuula Luoma

Kristitty
Eurooppa?
Pyhä Birgitta, Ruotsin ja koko
Euroopan suojelija (13031373) rukoili: ”Tee minun
sydämeni palavaksi rakkauden tulesta, niin että kaikki se,
mikä on sinua vastaan, haihtuisi pois kuin tuhka puhaltavaan tuuleen!”
Jouluna vuonna 498 Reimsin
pyhä piispa Remigius kastoi
frankkien kuninkaan Klodovigin ja hänen kanssaan
3000 uskollista miestä. Historiantutkijat pitävät Klodovigin kastetta kristillisen keskiajan alkamisajankohtana.
Britannian kuningas Oswald
ryhtyi kristillistämään valtakuntaansa skottilaisten lähetyssaarnaajien avustamana.
Pakanat nousivat kapinaan
vuonna 642 Oswaldia ja hänen
kristittyjä suosivaa politiikkaansa vastaan. Mercian
kuningas Penda voitti kuolemaa tekevän pakanuuden
viimeisen taistelun. Kristitty
Oswald kaatui 38 vuoden
ikäisenä. Unkarin kuningas
pyhä Tapani (k.15.8.1038)
hallitsi uskonsa valon ohjaamana ja onnistui johtamaan
koko kansansa kristinuskoon
ja eurooppalaiseen sivistykseen. (Adalbert Engelhart:
Pyhien vuosi)
Entä nyt, onko Eurooppamme vielä kristitty? On ja
ei ole. Euroopassa on mahtavia kirkkoja ja katedraaleja
kauniine maalauksineen ja
ikoneineen, koskettavaa hengellistä musiikkia, ravitsevaa hengellistä kirjallisuutta.
Herramme Jeesuksen uskolliset seuraajat käyvät messussa, tekevät lähetystyötä
ja palvelevat Jeesusta lahjoillaan. Mutta nimikristitty
enemmistö ei välitä vähääkään Luojastaan ja Lunastajastaan. ”He ovat ulkonaisesti
hurskaita mutta kieltävät
uskon voiman” (2. Tim.3:5).
Euroopan Unioni on tuominnut jyrkästi Unkarin uuden
perustuslain, jossa Jumalaan turvaudutaan jo johdannossa. Uusi perustuslaki
haluaa suojella ihmiselämää
sikiämisestä saakka ja määrittelee avioliiton miehen
ja naisen väliseksi liitoksi.
Vastustajat valittavat, että

Unkarin uusi perustuslaki
loukkaa ”yhteisiä eurooppalaisia arvojamme”. (Revival
elo-syyskuu 2011) Eivätkö he
ymmärrä, että Unkari nimenomaan puolustaa Euroopan
syvimpiä ja aidoimpia arvoja,
rakkauden Jumalan lakeja?
Radiossa oli haastateltavana
seemiläisten kielten emeritus professori Tapani Harviainen. (Yle 1, Aristoteleen
kantapää 19.8.2011) En tiedä,
onko professori tunnustava
kristitty, mutta rauhallisesti ja
asiallisesti hän puhui kristinuskon merkityksestä eurooppalaisen sivistyksen syntyyn.
”Kirjaimilla ja uskonnoilla
on hyvin läheinen yhtymäkohta. Meidän kirjaimemme
ovat katolisen kirkon kirjaimia, slaaveilla kreikkalaispohjaiset kirjaimet ovat ortodoksisia kirjaimia. Jokseenkin
kaikki Euroopan kielet ovat
syntyneet Raamatun käännöstyön ja uskonnon harjoituksen mukana.”
Wycliffe Raamatunkääntäjät
ry:n talouspäällikkö Hannu
Varhi muistuttaa, että kristinusko on edelleen merkittävä lukutaidon edistäjä ja
levittäjä: ”Monissa köyhissä
maissa kristilliset järjestöt
ovat merkittävässä roolissa
palvelujen kehittäjinä ja ylläpitäjinä. Mielenkiintoista on
myös se, että suurimman
osan lukutaitotyöstä muslimien parissa tekevät kristityt” (Uusi Tie 8.9.2011).
Nyt Euroopassa historialliset tosiasiat yritetään väkisin
muuttaa ja hävittää. Mitä Raamattu puhuu meille tästä?
”Miksi kuninkaat nousevat
kapinaan, hallitsijat liittoutuvat keskenään Herraa ja
hänen voideltuaan vastaan?
Hän, joka hallitsee taivaassa,
nauraa, Herra pilkkaa heitä.
Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat! Ottakaa opiksenne,
maan mahtavat! Tervehtikää
poikaa, hänen voideltuaan,
suudelkaa häntä, muuten
Herra vihastuu teihin ja te
suistutte tieltänne tuhoon,
sillä hetkessä syttyy hänen
vihansa. Hyvä on sen osa,
joka turvaa häneen!” (Ps.
2:2,4,10,12)
Hannele Kotka

Katoliset nuorten
illat Pyhän Marian
seurakunnassa
syksyllä 2011
Nuortenillat pidetään joka
kuukauden kolmantena lauantai-iltana seurakuntasalissa
klo 19. Ennen nuorteniltaa kirkossa aina sunnuntain aattomessu klo 18.
19.11 ELÄMÄ-ILTA (Jyri Soria)
17.12 JOULU-ILTA

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

Mystagogiakurssi
Loka-marraskuussa järjestetään Pyhän Marian seurakunnassa kirkkoisien hengessä neliosainen mystagogiakurssi. Opetuksesta vastaa
Emil Anton (fineca@hotmail.
com). Sähköposti-ilmoittautuminen toivottavaa muttei
pakollista.
To 10.11 klo 19: Avioliiton mystagogiaa: Yksi ruumis
To 24.11 klo 19: Sakramentit ja
eskatologia: Karitsan häät

Tapaamiset Pyhän Marian
kirkon seurakuntasalissa.

Vanha
Stella
Maris
Onko kiinnostusta yhteiseen tapaamiseen Vanhan
Stella Mariksen merkeissä?
Jos on, ilmoittautukaa
Katoliseen tiedotuskeskukseen p. 09-6129470 tai
kaarina.koho@catholic.fi.
Mahdollisesta kokoontumisesta ilmoitetaan
Fideksessä myöhemmin.

Katoliset
lääkärit
Pohjoismaiden katolisten lääkäreiden yhdistys (Nordisk förening för
katolska läkare) kokoontuu Oslon Sta Katarinahjemmetissa 2.-4.12.2011.
Tarkemmat tiedot ks.
http://www.nfkl.org/

Nuorille
Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Totuuden Henki
(Joh. 14:15-18)
Minä käännyn Isän puoleen,
ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne
ikuisesti. Tämä puolustaja on
Totuuden Henki. Maailma
ei voi Henkeä saada, sillä
maailma ei näe eikä tunne
häntä. Mutta te tunnette hänet,
sillä hän pysyy luonanne ja
on teissä. En minä jätä teitä
orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä
maailma enää näe minua,
mutta te näette, sillä minä elän
ja tekin tulette elämään.

Kommentti
Ilmaisu ”Henki” tulee hepreankielen sanasta ”ruach”, joka
tarkoittaa lähinnä henkäystä,
ilmaa tai tuulta. Hän on Totuuden Henki. Tämä tarkoittaa,
että Hän on Jeesuksen Henki,
koska Jeesus on Totuus. ”Pyhä

Henki” on Hänen nimensä,
jota me palvomme ja kunnioitamme Isän ja Pojan kanssa.
Kun Jeesus ilmoittaa ja
lupaa Pyhän Hengen tulon,
hän kutsuu Henkeä ”Parakleetiksi”, sananmukaisesti ”paikalle kutsutuksi”, ”ad-vocatus”. ”Parakleetti” käännetään
tavallisesti ”lohduttajaksi” tai
”avuksi”, jolloin Jeesus kuitenkin pysyy ensimmäisenä apunamme.
”Jumala on rakkaus” (1
Joh. 4:8,16), ja rakkaus on lahjoista ensimmäinen; kaikki
muut lahjat sisältyvät siihen.
”Jumala on vuodattanut
rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille
Pyhän Hengen” (Room. 5:5).
Uusi Testamentti on paljastanut meille Pyhän Hengen
jumaluuden. Pyhä Henki on
Jumala, Hän on rakkaus.
Sielu, jossa asuu Jumalan
armo, on Pyhän Hengen
temppeli: Ettekö tiedä, että te
olette Jumalan temppeli ja että

Jumalan Henki asuu teissä?
(1. Kor. 3: 16). Pyhä Henki
pyhittää kristityt antamalla
heille lukemattomia armolahjoja, jumalallisia ja moraalisia hyveitä sekä Pyhälle Hengelle ominaisia lahjoja. Pyhän
Hengen seitsemän lahjaa ovat
viisaus, ymmärrys, neuvo,
voima, tieto, hurskaus ja jumalanpelko. Ne täyttävät ja vievät
päätökseen hyveet näiden
lahjojen vastaanottajissa. Ne
tekevät uskovat valmiiksi ja
alttiiksi tottelemaan Jumalan
antamia innoituksia. ”Kaikki,
joita Jumalan Henki johtaa,
ovat Jumalan lapsia… Mutta
jos olemme lapsia, olemme
myös perillisiä, Jumalan
perillisiä yhdessä Kristuksen
kanssa” (Room. 8:14,17).
Hengen hedelmät ovat täydellisyyksiä, joita Pyhä Henki
tuottaa meissä ikuisen kunnian
ensi hedelminä. Kirkon traditio luettelee niitä kaksitoista:
”rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys,

19.11.2011 Foorumi ”Suomalaiset ja
maahanmuuttajat: yksi kirkko kaikille”
Johanneksen seurakuntasalissa (Korkeavuorenkatu 10 D, 3. kerros)
Piispa Teemu Sippo SCJ,
yhdessä Studium Catholicumin ja isä Marco Pasinaton kanssa, järjestää kaikille katolilaisille avoimen
foorumin, aiheena ”Suomalaiset ja maahanmuuttajat: yksi kirkko kaikille”.
Meillä on tilaisuus keskustella piispan kanssa kaikille
yhteisistä kysymyksistä.
Minkälaista on vuorovaikutus ulkomaalaissyntyisten ja suomalaissyntyisten
hiippakuntalaisten välillä?
Meillä on eri taustat, mutta
elämme samassa todellisuudessa. Kuinka kohtaamme erilaisuuden, mikä
meitä yhdistää? Mitä ajattelemme kirkostamme tässä
suhteessa, sen vahvuudet ja
ongelmat? Kuinka ymmärtäisimme toisiamme paremmin ja toimisimme paremmin yhdessä?
Aloitamme messulla
Pyhän Henrikin katedraalissa klo 10. Sieltä siirrymme Johanneksen seurakuntasaliin (ruotsinkielisen
seurakunnan sali, Korkeavuorenkatu 10 D, 3. kerros).
Kahvien jälkeen piispa avaa

tapahtuman. Sen jälkeen
on isä Antoine Lévyn esitelmä aiheesta ”Muukalainen Raamatussa”. Sen
jälkeen on lounas, jonka eri
maista olevat vapaaehtoiset
ovat valmistaneet. Iltapäivän paneelikeskustelussa
joitakin ulkomaalaissyntyisten ja joitakin suomalaissyntyisten hiippakuntalaisten edustajia kertoo
omista kokemuksistaan, ja
sen jälkeen on tilaisuus keskusteluun, piispan yhteenveto tapahtumasta ja loppusiunaus. Tapahtumassa
käytetään sekä suomea että
englantia.
Ilmoittautumiset (ruokailun järjestämiseksi välttämätön!) 10.11. mennessä:
Isä Marco Pasinato, m_pasinato@hotmail.com, 0465711152, tai Pyhän Henrikin
katedraaliseurakuntaan.
Pyydetään vapaaehtoisia
lahjoituksia lounaan kustannuksiin.
Alustava ohjelma:
Paikka: Johanneksen kirkon
seurakuntasali

Aihe: ”Suomalaiset ja maahanmuuttajat: yksi kirkko
kaikille”
10.00-10.30: Messu Pyhän
Henrikin katedraalissa,
piispa Teemu Sippo
10.30-11.00 siirtyminen
Johanneksen seurakuntasaliin (Korkeavuorenkatu 10 D) ja kahvit
11.00-11.15: Piispan alkusanat
11.15-11.45: Isä Antoine
Lévyn esitelmä ”Muukalainen Raamatussa”
12.00-13.00: Lounas
13.00-13.50: Maahanmuuttajien puheenvuorot
13.50-14.30: Keskustelu
14.30-15.00: Kahvit
15.00-15.40: Suomalaisten
puheenvuorot
15.40-16.10: Tapahtuman
arviointia
16.10-16.30: Piispan päätössanat, rukoushetki ja
loppusiunaus.

pitkämielisyys, lempeys,
uskollisuus, vaatimattomuus,
itsehillintä ja siveys.” (Gal.
5:22–23).
Meidän kannattaa kohdella
Pyhää Henkeä hyvin ja totella
Häntä nöyrästi. Hän vahvistaa ja lohduttaa meidän sielujamme; samoin myös Henki
auttaa meitä voittamaan heikkoutemme. “Sillä me emme
tiedä, mitä meidän pitää
rukoileman, niin kuin rukoilla
tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme
sanomattomilla huokauksilla”
(Room. 8: 26).
Helluntaipäivänä Pyhä
Henki sytytti apostolien järjen
ja vahvisti heidän tahtoansa.
Pyhä Henki johdattaa kirkkoa,
ettei se joutuisi harhaan. Hän
on totuuden henki. Hän puolustaa kirkkoa. Hän johtaa sitä.
Hän pyhittää sen.
isä Raimo Goyarrola

November 19th, 2011, Forum
"Finnish Catholics and Catholic Immigrants: One Church
for All" with Bishop Teemu
Sippo. Place: Korkeavuorenkatu 10 D (Parish Hall of the
Swedish-speaking Lutheran
parish).
		 Bishop Teemu Sippo SCI,
together with Studium Catholicum 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 concerns. Is there a lack of communication between Finnish-born
and foreign-born 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 seurakuntasali, Korkeavuorenkatu 10 D,
where coffee will be served.
The Bishop will then open the
Forum. After Bishop's introduction, 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 foreign-born
and some representatives of
Finnish-born Catholics will
share their experiences, followed 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, 046-5711152, or St. Henry's
Cathedral Parish.
		 The participants will be
asked to contribute to the costs
of the lunch.
Preliminary programme:
Place: Korkeavuorenkatu 10 D,
Johanneksen kirkon seurakuntasali
Topic: ”Finnish Catholics and
Catholic Immigrants: One
Church for All”
10.00-10.30: Mass at St. Henry's
Cathedral, Bishop Teemu
Sippo
10.30-11.00 transfer to Johanneksen seurakuntasali (Korkeavuorenkatu 10 D), coffee
11.00-11.15: Opening of the
Forum, Bishop Teemu Sippo
11.15-11.45: Fr. Antoine Lévy OP,
"The Foreigner in the Bible"
12.00-13.00: Lunch
13.00-13.50: Sharing experiences,
representatives of Catholic
immigrants
13.50-14.30: Discussion
14.30-15.00: Coffee break
15.00-15.40: Sharing experiences,
representatives of Finnishborn Catholics
15.40-16.10: General discussion
and evaluation of the event
16.10-16.30: Closing words by
Bishop Teemu Sippo, prayer
and blessing.

Piispa Teemu Sippo SCJ toivottaa hiippakuntalaiset tervetulleiksi Suomalaiset ja maahanmuuttajat -foorumiin: ”Toivotan lämpimästi kaikki kiinnostuneet
tervetulleiksi tähän kokoontumiseen pohtimaan yllä mainittua ja jatkuvasti ajankohtaista aihetta: miten muodostamme yhteisen katolisen kirkon Suomessa.”

Fides 12/2011 – 15

Maneesikatu 2a, 00170 Helsinki,
klo 8–15 tai sopimuksen
mukaan, puh. 09-1357998,
s-posti: caritas@caritas.fi
Kotisivut: www.caritas.fi

In English
All Saints and All Souls celebration moved in Finland
In the Catholic liturgical calendar, All Saints
Day is found on the first day of November,
and All Saints Day is found on the second day
of November.
However, as Lutheran practice has influenced the secular calendar in Finland, these both
days have been integrated into one celebration. This “pyhäinpäivä” or “Saints Day” is
celebrated always on a Saturday that falls
between October 31 and November 6. Traditionally, Finns then usually visit the cemeteries to remember their past relatives, and light
candles at the graves.
Due to this public occurrence, the Catholic Church in Finland has also made some
changes in her local liturgical calendar. Therefore, All Souls Day is celebrated in Finland
always at the same Saturday as the secular/
Lutheran “Saints Day”, and the Solemnity of
All Saints on the following Sunday.
This year, then, in the Catholic Church in
Finland, All Souls Day is celebrated on Saturday, November 5, and All Saints Day, on
Sunday, November 6.
The first two days of November are therefore
celebrated as normal days of the week.
KATT
Pope: Fight witchcraft
Pope Benedict XVI has urged the Catholic
Church in Angola to build up family life while
fighting witchcraft and tribalism.
“Christians breathe the spirit of his time and
are under pressure from the mores of their
society but, by the grace of baptism, are called
to give up harmful prevailing trends and to go
against the current, guided by the spirit of the
Beatitudes,” said the Pope Oct. 29.

The Angolan bishops were in Rome for their
“ad limina” visit during which they update the
Pope and the Vatican on the Catholic Church
in the southwest African state.
It is estimated that over half the Angolan
population is Catholic although many newer
converts still practice remnants of traditional
African religions.
The Pope highlighted three areas where he
wished to impart guidance and encourage the
Angolan Church in its mission.
The first was family life where the Pope expressed concern at the low number of Catholic
marriages in Angola. The country’s bishops
have chose marriage and the family as their
current pastoral priority.
“Help couples acquire the necessary human
and spiritual maturity to take responsibly their
mission as Christian spouses and parents,”
said the Pope, “reminding them that their
spousal love should be as unique and indissoluble as the covenant between Christ and
his Church. This precious treasure is to be safeguarded at all costs.”
Pope Benedict visited Angola in 2009. There he
heard firsthand how many Catholics mingle
their Christianity with traditional African religions that often indulge in witchcraft.
He said the “abominable effect” of such practices can be witnessed in the “marginalization and even murder of children and the
elderly, who are condemned by false dictates
of witchcraft.”
“Mindful that human life is sacred in all its
phases and situations,” he said, “continue,
dear bishops, to raise your voice in favor of
their victims.”
KATT/VIS/CNA

Caritas-kuulumiset
yy ANNA LÄHIMMÄISELLESI LAHJAKSI 2 TUNTIA AIKAASI!
Saat itsellesikin hyvän joulumielen! Caritas on Tuomaan markkinoilla 7.-22.12.2011. Markkinapaikka on poikkeuksellisesti
Senaatintori.
yy 20.11. Marrasmarkkinat Pyhän Henrikin srk-salissa. Markkinoiden pystytys lauantaina 19.11.
Vapaaehtoisia kaivataan!

Ukrainalainen liturgia
Ukrainalainen liturgia Studium Catholicumissa
sunnuntaina 27.11. klo 11

KATT

Burmese priest visits Finland
Fr. Soe Naing will be visiting Finland and especially the
Burmese community from Dec. 19, 2011 to Jan. 6, 2012.
KATT

Magyar Adventi Szent mise
Adventtimessu unkarin kielellä - Hungarian Mass

Isä Bela Barany saapuu Unkarista viettämään pyhää messua
unkarin kielellä 27.11.2011 klo 15.00 Pyhän Marian kirkossa.
Messun jälkeen on vapaata keskustelua kirkkokahvilla seurakuntasalissa. Ennen messua on mahdollista käydä ripittäytymässä unkariksi klo 14.30 alkaen.

Maallikkodominikaanit järjestävät

English-language catechism for adults
Would you like to become more familiar with the basic
teaching of the Catechism of the Catholic Church? A
study group of English-speaking 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: November 14th, November 28th,
December 12th.
		Contact person: Diana Kaley, 040-7235703 (gsm).
Moderator of the group: fr. Antoine Lévy, OP.

Ennakkotilauksia
ORDO. Helsingin hiippakunnan kalenterin mukainen Ordo kirkkovuotta 2011-2012 ilmestyy lähiaikoina. Sitä
voi tilata jo ennakkoon Katolisesta tiedotuskeskuksesta: info@catholic.fi tai puh. 09-6129470. Arviohinta on 10
euroa, postituskulut lisätään päälle.
SEINÄKALENTERI. Viime vuonna ilmestynyt hiippakunnan seinäkalenteri saa jatkoa. Tänä vuonna kalenteritoimikunnan ja piispan aihevalinta osui autuaaksi julistettuun paavi Johannes Paavali II:een, josta kalenterissa
julkaistaan osittain myös Suomessa ennen julkaisemattomia valokuvia. Kalentereita myydään seurakunnissa ja
Katolisessa tiedotuskeskuksessa. Hinta tarkentuu lähiaikoina. Tuotto jää myyvän seurakunnan hyväksi.
Osoitekalenteri. Hiippakunnan osoitekalenteri ilmestyy vuodenvaihteessa. Kalenteriin merkittyihin tietoihin pyydetään korjauksia 30.11. mennessä osoitteeseen info@catholic.fi.
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Katekismuksen opiskelua
Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3.
TAAS PÄIVÄMÄÄRÄMUUTOS: Seuraava kokoontuminen on lauantaina 26. marraskuuta klo 14-16, ja tutkimme katekismuksen sivuja 191206. Syksyn viimeinen kokoontuminen on 17.12. myös Studiumissa.
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, 09-6129470. Myös uudet
osallistujat ovat tervetulleita!

Helsingin seurakuntien
johdantokurssi katoliseen uskoon
Johdantokurssin luennot pidetään Pyhän Henrikin katedraalin seurakuntasalissa osoitteessa Pyhän Henrikin aukio 1 (Tehtaankadun ja Puistokadun kulmassa) maanantai-iltaisin klo 18.30 alkaen.
14.11.2011 pappeus ja eukaristia
28.11.2011 rippi ja sairaiden voitelu
12.12.2011 avioliitto
9.1.2012 kirkkoon liittymisestä kiinnostuneiden tapaaminen seurakunnassa

