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Fideksen vuosi 2012 
(75. vuosikerta)

 nro dl ilmestyy*

 1 2.1. 13.1. (12.2.)
 2 30.1. 10.2. (11.3.)
 3 27.2. 9.3. (15.4.)
 4 2.4. 13.4. (13.5.)
 5 30.4. 11.5. (10.6.)
 6+7 28.5. 8.6. (12.8.)
  
 8 30.7. 10.8. (16.9.)
 9 3.9. 14.9. (14.10.)
 10 1.10. 12.10. (11.11.)
 11 29.10. 9.11. (16.12.)
 12 3.12. 14.12. (13.1.)

*) Sulkuihin on merkitty se päivä-
määrä, johon asti lehdessä julkais-
tavat ohjelmat ja ilmoitukset on 
syytä antaa.
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15.4.PÄÄSIÄISEN2.SUNNUNTAIELIJUMALANLAUPEUDEN
SUNNUNTAI (II)
1l Ap.t. 4:3235
Ps. 118: 24, 1618, 2224.  1
2l 1. Joh. 5:16
ev. Joh. 20:1931

22.4. PÄÄSIÄISEN 3. SUNNUNTAI (III)
1l Ap.t. 3:12a, 1315, 1719
Ps. 4:2, 4+7, 9.  7b
2l 1. Joh. 2:15
ev. luuk. 24:3548

29.4. PÄÄSIÄISEN 4. SUNNUNTAI (IV)
1l Ap.t. 4:812
Ps. 118:1+89, 2123, 26+2829.  22
2l 1. Joh. 3:12
ev. Joh. 10:1118
Kolehti hiippakunnan pappisehdokkaiden hyväksi.

6.5. PÄÄSIÄISEN 5. SUNNUNTAI (I)
1l Ap.t. 9:2631
Ps. 22:26b27, 28+30bc, 3132.  26a
2l 1. Joh. 3:1824
ev. Joh. 15:18

13.5. PÄÄSIÄISEN 6. SUNNUNTAI (II)
1l Ap.t. 10:2526, 3435, 4448
Ps. 98:1, 23ab, 3cd4.  2b
2l 1. Joh. 4:710
ev. Joh. 15:917
Ensi torstaina on velvoittava juhlapyhä.

17.5. torstai, HERRAN TAIVAASEENASTUMINEN – HELATORSTAI, 
juhlapyhä,velvoittava
1l Ap.t. 1:111
Ps. 47:23, 67, 89.  6
2l ef. 4:113 tai ef. 4:17, 1113
ev. Mark. 16:1520

20.5. PÄÄSIÄISEN 7. SUNNUNTAI (III)
1l Ap.t. 1:1517, 20a, 20c26
Ps. 103:12, 1112, 1920.  19a
2l 1. Joh. 4:1116
ev. Joh. 17:11b19

26.5. lauantai, illalla, HELLUNTAIAATON ILTAMESSU
1l 1. Moos. 11:19 tai 1l 2. Moos. 19:38, 1620
tai 1l Hes. 37:114 tai 1l Joel 3:15
Ps. 104:12a, 24+35c, 2728, 29bc30.  30
2l Gal. 5:1625
tai 2l room. 8:2227
ev. Joh. 15:2627, 16:1215
tai ev. Joh. 7:3739

27.5. HELLUNTAISUNNUNTAI
1l Ap.t. 2:111
Ps. 104: 1ab+24ac, 29bc30, 31+34.  30
2l 1. Kor. 12:3b7, 1213
ev. Joh. 20:1923

Sunnuntait ja juhlapyhätPääsiäisen usko
”ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse 
sanoi”, sanoo enkeli naisille Kristuksen tyhjällä haudalla. 
Hauta on tyhjä, eikä ihme, että naisten – ja heidän kans-
saan kaikkien uskovien – sydän on pakahtua epätietoisuu-
desta, ihmetyksestä ja toivosta, joka on syttynyt uudelleen. 
elämä on voittanut kuoleman. rakkaus on voittanut vihan, 
valkeus pimeyden.

Pääsiäisen tapahtumat muuttivat kerta heitolla ja kerta 
kaikkiaan koko ihmiskunnan historian. Mutta silti on vält-
tämätöntä, että me joka vuosi saamme uudestaan elää 
näiden tapahtumien keskellä kirkon liturgiassa erityisesti 
pyhällä viikolla ja pääsiäisen kolmen pyhän päivän aikana. 
Tämä pätee muutenkin: meidän on ruokittava uskoamme 
säännöllisesti, jotta se ei pääsisi heikkenemään vaan se aina 
elävöittäisi meitä tuoreudellaan ja voimallaan.

Sama elävöittävä tarkoitus on paavi Benedictuksen julista-
malla uskon vuodella, johon myös Pohjoismaiden piispat 
kiinnittivät huomiota kevätkokouksessaan maaliskuussa 
(ks. s. 4). Varsinkin länsimaissa kristinuskon voima on hei-
kentynyt ja yhä harvempi tuntee uskon sisällöistä edes 
kaikkein olennaisimpia asioita. ”Miksi pääsiäistä viete-
tään?”, ”Mitä tapahtui helluntaina?” jne. ovat kysymyksiä, 
joihin yhä harvempi suomalainenkaan osaa enää vastata.

Millä tavalla unohdettu usko voisi enää elävöittää ketään 
yksittäistä ihmistä tai ihmisyhteisöä? Miten kristinusko, 
jota ei enää tunneta, voisi olla yhteiskunnan voimavara?

Pohjolan piispat kutsuvat uskon vuotta lähetystehtäväksi. 
He kannustavat kaikkia uskovia osallistumaan sen toteut-
tamiseen. olennaista tässä tehtävässä on kuitenkin vahvis-
tua itse omassa uskossaan, oppia tuntemaan uskon sisältöjä 
paremmin, osallistua yhä aktiivisemmin kirkon sakramen-
taaliseen elämään ja – ennen kaikkea – elää myös arjessa 
aidosti kristillistä elämää. Vain omasta elämästämme lois-
tavan rakkauden esimerkin avulla me voimme olla uskot-
tavia todistajia Kristuksesta tälle epäuskoiselle maailmalle.

Uskon vuoden menestys riippuu siitä, kuinka avoimesti me 
otamme vastaan evankeliumin sanoman ja kuinka todelli-
nen meidän uskomme on Kristuksen ylösnousemukseen.  
Siinä vaaditaan pääsiäisen uskoa.

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

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

katolinenkirjakauppa.net

Toimitukselta
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Uutisia

Paavi Benedictus XVI vie-
raili Meksikossa ja Kuu-
bassa 23.29.3.2012. Matkan 
tarkoitus oli paitsi terveh-
tiä innokkaasti paavia odot-
taneita meksikolaisia myös 
kunnioittaa kaikkien latina-
laisen Amerikan maiden itse-
näisyyden 200-vuotisjuhlaa. 
Kuubassa puolestaan viete-
tään "Nuestra Senora de la 
Caridad del Cobren" kuvan 
löytämisen 400-vuotisjuhlaa; 
laupeuden Neitsyt Maria on 
Kuuban suojelija. Meksikoon 
saapuessaan paavi totesi tule-
vansa "uskon, toivon ja rak-
kauden pyhiinvaeltajana".

Puheenaiheet matkalla liit-
tyivät erityisesti yhteiskun-
nalliseen oikeudenmukaisuu-
teen ja vapauteen.

eräs toimittaja esitti paa-
ville kysymyksen 'vapautuk-
sen teologiasta'. Paavi vastasi, 
että kirkon on luonnollisesti 
aina kysyttävä, tehdäänkö 
tarpeeksi työtä yhteiskunnal-
lisen oikeudenmukaisuuden 
hyväksi. Kirkko ei ole poliit-
tinen voimatekijä tai puolue, 
vaan moraalinen todellisuus, 
moraalinen voima. Kirkon 
tehtävä tällä alueella on ensi-
sijaisesti kasvattaa ihmisten 
omaatuntoa ja siten herättää 
heitä vastuullisuuteen.

Paavi totesi, että latina-
laisessa Amerikassa ja muu-
allakin monia katolilaisia 

vaivaa tietynlainen "skitso-
frenia" henkilökohtaisen ja 
julkisen moraalin välillä. He 
ovat katolilaisia henkilökoh-
taisessa elämässään, mutta 
julkisessa elämässä seuraa-
vatkin suuntauksia, jotka 
eivät vastaa evankeliumin 
arvoja. Siksi kirkon on ope-
tettava myös julkista moraa-
lia: kirkon yhteiskunnallinen 
opetus on tärkeää.

KysymysKuuban
ihmisoikeustilanteesta

Pyhän isän saapuessa 
Kuubaan viitattiin paavi 
Johannes Paavali II:n kuu-
luisiin sanoihin tämän histo-
riallisella Kuubanvierailulla 
1998: "avautukoon Kuuba 
maailmalle ja maailma Kuu-
balle". Paavi totesi, että Johan-
nes Paavali II:n vierailu oli 
avannut tietä yhteistyölle ja 
rakentavalle vuoropuhelulle. 
Se oli  avannut uuden vaiheen 
kirkon ja valtion välisille 
suhteille Kuubassa, vaikka 
monilla alueilla edistystä 
voisi ja pitäisi yhä tapahtua, 
erityisesti mitä tulee uskon-
non julkiseen rooliin yhteis-
kunnassa.

Paavi Benedictus XVI totesi, 
että tämä tie on pitkä ja vaatii 
kärsivällisyyttä. Nykyään 
on selvää, että marxilainen 
ideologia ei vastaa todelli-

suutta, eikä sen pohjalta voi 
rakentaa yhteiskuntaa. Uusia 
malleja on löydettävä. Tämä 
prosessi vaatii paitsi kärsiväl-
lisyyttä myös päättäväisyyttä. 
Kirkko haluaa tarjota apuaan 
vuoropuhelun hengessä mat-
kalla kohti oikeudenmukaista 
yhteiskuntaa. on selvää, että 
kirkko on aina vapauden 
puolella: omantunnon ja 
uskonnonvapauden.

Paavi tapasi Kuubassa pre-
sidentti Raul Castron. Tapaa-
misessa oli esillä kuubalaisten 
tilanne, humanitääriset kysy-
mykset ja kirkon odotukset 
sen palvelutehtävässä yhtei-
sen hyvän puolesta. Paavi oli 
myös pyytänyt presidentti 
Raul Castrolta pitkäperjan-
tain julistamista kansalli-
seksi vapaapäiväksi. Matkan 
jälkeen tuli tieto, että Kuuban 
viranomaiset myöntyivät 
tähän paavin pyyntöön.

Pyhä isä kohtasi lyhyesti 
myös Kuuban entisen johta-
jan Fidel Castron (kuvassa).
Tapaamisessa Castro oli 
ilmaissut ilonsa siitä, että 
Kuuban hyväntekijänä tun-
nettu Kalkutan äiti Teresa 
ja paavi Johannes Paavali 
II, joka osasi kohdata lapset 
ja tavalliset kansalaiset, oli 
julistettu autuaiksi. Castro 
oli myös kysynyt paavilta 
useita kysymyksiä liturgi-

assa tapahtuneista muutok-
sista sekä paavin tehtävästä. 

Paavi puolestaan oli kerto-
nut Castrolle kohtaamisistaan 
eri kansojen kanssa ja palve-
lutehtävästään yleismaail-
mallisessa kirkossa. Castro 
oli nostanut esiin ihmiskun-
nan ahdingon nykymaail-
massa, paavi oli viitannut 
siihen, että Jumalaa ei tunnis-
teta, ja uskon ja järjen välisen 
suhteen perustavaan tärke-
yteen. Castro pyysi paavia 
lähettämään hänelle kirjoja, 
joiden avulla hän voisi pereh-
tyä keskustelussa esiin nous-
seisiin aiheisiin, ja paavi 
lupasi ajatella, mitä tekstejä 
voisi lähettää.

KuubanLaupeuden
Neitsyt

Vuonna 1606 kolme kalas-
tajaa löysi vedestä ajelehti-
masta puisen Neitsyt Marian 
kuvan, johon oli kaiverrettu 
sanat "Minä olen laupeu-
den Neitsyt". Kuva vietiin 
el Cobren kaivoksille. Sinne 
rakennettiin ensimmäi-
nen pyhäkkö vuonna 1684; 
nykyinen pyhäkkö valmistui 
vuonna 1927. Vuonna 1916 
paavi Benedictus XV julisti 
laupeuden Neitsyt Marian 
Kuuban suojelijaksi.

KATT/VIS/Zenit

Paavi Meksikossa ja Kuubassa
SIr

In memoriam:

Kööpen-
ha minan 
emeritus-
piispa on 
kuollut

Kööpenhaminan emeri-
tuspiispa Hans l. Marten-
sen SJ kuoli sakramenttien 
vahvistamana tiistaina 
13.3. klo 12.00 Pyhän Joo-
sefin sisarkunnan ylläpitä-
mässä hoitokodissa Köö-
penhaminassa. 

Hän oli Kööpenhaminan 
piispa vuosina 1965-1995 
ja ehti siten osallistua piis-
pana Vatikaanin II kirkol-
liskokouksen viimeiseen 
istuntokauteen.

Piispa Martensenin 
hautajaismessu vietettiin 
Pyhän Ansgarin katedraa-
lissa lauantaina 17.3. klo 
12.00.

Martensenin jälkeen 
Kööpenhaminan piis-
paksi nimitetty Czeslaw 
Kozon totesi lähettämäs-
sään suruviestissä, että 
“me muistamme kiitolli-
sina ja omistautuen pitkä-
aikaista esipaimentamme 
ja jätämme hänet Jumalan 
armeliaisuuden varaan”.

Kööpenhaminan lähellä 
kokoustaan pitäneet Poh-
joismaiden piispat kävivät 
vielä kuolinpäivän illalla 
pi ispa  Martensenin 
ruumiin äärellä rukoile-
massa. 

Piispa Martensen oli 
syntynyt 7.8.1927, hänet oli 
vihitty papiksi 15.8.1956 ja 
piispaksi 16.5.1965.

Rauha hänen sielulleen.

KATT/katolsk.dk
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Maneesikatu 2a, 00170 Helsinki,
klo 8–15 tai sopimuksen

mukaan, puh. 091357998,
sposti: caritas@caritas.fi
Kotisivut: www.caritas.fi

Kevään tapahtumia:

Vuosikokous

26.4. yhdistyksen sään-
tömääräinen vuosiko-
kous Pyhän Henrikin srk-
salissa (kabinetti) alkaen 
klo 18.00. Pizza- ja viini-
tarjoilu.

Maailma kylässä

26.27.5. Maailma kylässä, 
la 1120, su 1118 Kaisa-
niemen puisto & Rautatie-
ntori, Helsinki

 y Vapaaehtoisia tarvitaan 
Caritaksen osastolle. 
Ilmoittauduthan toimis-
toon, kiitos!

World village festival, sat 1120, 
sun 11-18 Kaisaniemi Park & 
railway Square, Helsinki   

 y Volunteers needed in shifts of 
2 to 3 hours. Please contact 
Caritas office, thank you!

Paasto - Fastan - Lent 
2012

Terveys ja hygienia  Hälsa 
och hygien  Health and 
Hygiene

Keräystili: Sampo Pankki 
FI7380001270154504, viite 
2257

PAINOVIRHE

edellisessä lehdessä pai-
netussa pankkisiirtolo-
makkeessa Caritaksen 
tilinumerosta puuttui vii-
meinen numero. Kerä-
ystilin oikea numero 
on tämä: Sampo Pankki 
FI7380001270154504, viite 
2257.

Pahoittelemme virhettä.

Uskon vuosi

Paavi Benedictus XVI on 
julistanut uskon vuoden, joka 
alkaa 11.10.2012 ja päättyy 
24.11.2013. Vuoden tarkoi-
tuksena on toisaalta juhlis-
taa Vatikaanin II kirkollisko-
kouksen avajaisten 50. vuo-
sipäivää ja toisaalta edistää 
uutta evankeliointia. Piispat 
tukevat voimakkaasti paavin 
aloitetta ja ovat valmiita 
toteuttamaan sitä osaltaan 
saarnojen, meditaatioiden ja 
uskontunnustuksen selitys-
ten avulla. Nämä kommentit 
julkaistaan ja levitetään kai-
kissa Pohjoismaissa. Papistoa, 
seurakuntia, katolisia yhdis-
tyksiä ja nuorisoa rohkaistaan 
osallistumaan tähän lähetys-
tehtävään.

Keskustelut Pohjolan 
johtavien luterilaisten 
piispojen kanssa

Piispainkokouksen jäsenet 
tapaavat säännöllisesti joh-
tavia luterilaisia piispoja 
keskustellakseen asioista, 
jotka kiinnostavat molempia 

osapuolia. Piispat kertoivat 
omalta osaltaan oman kris-
tillisen yhteisönsä huolista ja 
haasteista.

Tällä kertaa pääaiheena oli 
kysymys yhteisestä eukaris-
tiasta. Katolilaiset ja luterilai-
set eivä vielä jaa eukaristiaa 
keskenään. Monille uskoville 
tämä on skandaali, mutta 
kummankin puolen hyvästä 
tahdosta huolimatta mitään 
ratkaisevaa teologista edis-
tystä ei ole tapahtunut.

Luterilaiset ja katoliset 
piispat ilmaisivat toivovansa, 
että lutherjuhlavuoden 2017 
valmistelut ja vietto voisi-
vat yhdistää näiden kahden 
kristillisen yhteisön jäseniä 
yhteisten arvojen löytämisen 
avulla.

Ohjeethyväksikäyttö-
tapauksien varalle

Tarjotakseen välttämätöntä 
suojelua alaikäisille, estääk-
seen seksuaalista hyväksi-
käyttöä ja huolehtiakseen 
siitä, että tällaiset tapauk-
set käsitellään oikeudenmu-
kaisesti Pyhä istuin on jul-
kaissut yleiset ohjeet hyväk-

sikäyttötapauksien varalle 
(linkki). yksittäisten maiden 
lainsäädännön eroavaisuuk-
sien takia piispainkokous ei 
kuitenkaan näe mitään mah-
dollisuutta julkaista yhteisiä 
ohjeita. Jokaisen hiippakun-
nan on tehtävä tämä työ itse.

Puolalaisten 
maahanmuutto

Katolinen kirkko Pohjo-
lassa on saanut paljon uusia 
jäseniä, kun uskovia Puo-
lasta ja muista Itäeuroopan 
maista on muuttanut Pohjo-
laan näiden maiden liittyttyä 
euroopan unioniin vuonna 
2004. esimerkiksi Islannissa 
puolalaisten osuus katolisista 
uskovista on noin 70 prosent-
tia, Norjassa se on tällä het-
kellä noin 50 prosenttia ja 
määrä kasvaa edelleen.

Ilman puolalaisten piis-
pojen ja sääntökuntien apua 
monet Pohjolan hiippakun-
nat eivät olisi selvinneet tästä 
pastoraalisesta haasteesta. 
Tätä asiaa varten piispain-
kokous oli kutsunut paikalle 
piispa Wieslaw lechowichin, 

joka on Tarnowin apostolinen 
administraattori ja Puolan 
piispainkokouksen vastuu-
henkilö ulkomailla asuvien 
puolalaisten sielunhoitoa 
varten.

Piispat sopivat monsig-
nore lechowichin kanssa, 
että vastuu Pohjoismaissa 
asuvista puolalaisista jaetaan 
paikallisten piispojen ja asian-
osaisten puolalaisten kirkol-
listen auktoriteettien kesken.

Piispa Martensenin 
muisto

Piispainkokouksen aikana 
piispat kävivät rukoilemassa 
tiistaina 13.3. kuolleen Köö-
penhaminan emerituspiispa 
Hans l. Martensenin ruumiin 
äärellä. Hän oli sairastellut 
vakavasti jo usean viikon ajan. 
Piispa Martensen oli Köö-
penhaminan piispa vuosina 
1965–1995. Hän vastasi usean 
vuoden ajan piispainkokouk-
sen ekumeenisista suhteista.

KATT/NBK

Pohjoismaiden piispainkokouksen 
kevätkokous Kööpenhaminassa 8.-14.3.2012

Krismamessun saarnassaan 5. 
huhtikuuta 2012 paavi Bene-
dictusXVI muistutti pappeja 
kuuliaisuudesta. Paavin tul-
kittiin ottaneen saarnassaan 
kantaa Itävallan tilanteeseen, 
jossa joukko pappeja oli jul-
kaissut kehotuksen tottele-
mattomuuteen (ns. “Pfarreri-
nitiative”). Tosin paavi tyytyi 
mainitsemaan vain, kuinka 
“hiljattain joukko pappeja 
eräästä euroopan maasta” oli 
julkaissut tällaisen vetoomuk-
sen, jossa oli annettu konk-
reettisia esimerkkejä. Niiden 
joukossa oli myös kysymyk-
siä, joihin liittyy kirkon ope-
tusviran lopullisten päätös-
ten sivuuttaminen, esimer-
kiksi kysymyksessä nais-
pappeudesta. Tästä autuas 
paavi Johannes Paavali II oli 
peruuttamattomasti lausu-
nut, että kirkko ei ole saanut 
Herralta minkäänlaista valtaa 
vihkiä naisia papiksi.

Paavi Benedictus XVI 
kysyi, voiko tottelematto-
muus koskaan olla kirkon 
uudistumisen tie, vaikka hän 
haluaisikin uskoa, että totte-

lemattomuuskehotuksen alle-
kirjoittajien motiivina olisi 
huoli kirkosta ja vakuuttu-
neisuus siitä, että on ryhdyt-
tävä jyrkkiin toimenpiteisiin 
kirkon tuomiseksi nykyai-
kaan vastakohtana instituu-
tioiden hitaalle vauhdille. 
onko tottelemattomuus kui-
tenkaan todella keino toteut-
taa tämä? onko siinä kyse 
Kristuksen kaltaiseksi tulemi-
sesta, joka on kaiken todelli-
sen uudistumisen edellytys, 
vai vain epätoivoisesta yri-
tyksestä muuttaa kirkkoa 
omien toiveiden mukaiseksi?

Kristus kyllä korjasi inhi-
millisiä traditioita, mutta 
herättääkseen uudelleen kuu-
liaisuuden Jumalan todellista 
tahtoa kohtaan. Kristus oli 
kuuliainen ja nöyrä aina ris-
tinkuolemaan asti. ei minun, 
vaan sinun tahtosi; tämä 
osoittaa meille tien.

Paavin mukaan tämä ei 
merkitse pysähtyneisyyden 
puolustamista. Kirkollisko-
kouksen jälkeisessä histori-
assa voi tunnistaa todellisen 
uudistumisen dynamiikan, 

joka usein ilmeni odotta-
mattomissa muodoissa, liik-
keissä joissa “lähes voi kos-
kettaa pyhän kirkon loppu-
matonta elinvoimaisuutta, 
Pyhän Hengen läsnäoloa ja 
vaikutusta.” Jos katsomme 
niitä henkilöitä, joista nämä 
liikkeet ovat saaneet alkunsa, 
huomaamme, että uutta 
hedelmällisyyttä varten on 
oltava “täynnä uskon iloa, 
radikaalia kuuliaisuutta, 
toivon dynamiikkaa ja rak-
kauden voimaa”. Kristuk-
sen kaltaiseksi tuleminen on 
kaiken uudistumisen edelly-
tys ja perusta.

KATT/VIS/Kath.net

Perheiden 
ristintie
Pitkäperjantain iltana Rooman 
Colosseumilla paavi Benedic-
tus XVI:n johdolla vietetyn ris-
tintien hartauden tekstit kes-
kittyivät tällä kertaa erityisesti 
perheisiin. Paavi oli pyytänyt 
tekstien kirjoittajiksi Danilo 
ja Anna Maria Zanzucchin, 
jotka ovat olleet naimisissa 59 
vuotta. Zanzucchit kuuluvat 
Focolare-liikkeeseen.

Ristintien hartauden joh-
dantoteksti muistutti Jeesuk-
sen sanoista “Jos joku tahtoo 
kulkea minun jäljessäni, hän 
kieltäköön itsensä, ottakoon 
joka päivä ristinsä ja seurat-
koon minua”. Tämä kutsu 
koskee kaikkia, naimattomia 
ja naimisissa olevia, nuoria, 
aikuisia ja vanhuksia, rik-
kaita ja köyhiä, kaikkia kan-
sallisuuksia. Se koskee myös 
jokaista perhettä.

Kuten jokaisella kristityllä, 
myös jokaisella perheellä on 
oma ristintiensä: sairaudet, 
kuolema, talousvaikeudet, 
köyhyys, pettäminen, epämo-
raalinen käytös, riidat, onnet-
tomuudet… Mutta jokainen 
kristitty, jokainen perhe voi 
tällä tuskansa tiellä kiinnittää 
katseensa Kristukseen.

KATT/VIS/CNS

Kristuksen kaltaiseksi tuleminen 
ja kuuliaisuus
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Oremus

Rukoilemme...

Huhtikuu

että monet nuoret vastaisivat Kristuk-
sen kutsuun seurata häntä pappeu-
dessa tai sääntökuntaelämässä.

että ylösnoussut Kristus olisi merkki 
todellisesta toivosta kaikille Afrikan  
miehille ja naisille.

Toukokuu

että yhteiskunta ryhtyisi toimiin, jotka 
suojelevat ja vahvistavat perhettä.

että Maria, maailman kuningatar ja 
evankeliumin julistamisen johtotähti, 
innoittaisi kaikkia lähetystyönteki-
jöitä, jotka julistavat hänen poikaansa 
Jeesusta Kristusta

Böneapostolatet

Vi ber ...

April

Att många ungdomar tar emot Kristi 
kallelse att följa honom i prästämbetet 
och klosterlivet.

Att den uppståndne Kristus får vara 
tecknet på verkligt hopp för Afrikas 
män och kvinnor.

 Maj

Att man i samhället tar olika initiativ 
som bidrar till att försvara och stärka 
familjens roll.

Att Maria, världens drottning, blir en 
ledstjärna för evangelisationen och 
inspirerar alla missionärer när de för-
kunnar hennes son, Jesus Kristus.

Meditaatio

Tämän kuukauden rukousaiheit-
ten tarkoitus on vahvistaa Afrikan 

naisten ja miesten sekä kirkon nuorison 
luottamusta maailman tulevaisuuteen. 
Meidän tulevaisuuden toivomme perus-
tuu Kristuksen ylösnousemukseen salai-
suuteen. Astuttuaan taivaaseen hän sai 
Isältään kaiken vallan maan päällä niin 
kuin taivaassakin.

Afrikka on viimeinen maanosa, jossa 
kaikki kansat ja heimot pyrkivät raken-
tamaan sellaisia valtioita, joissa kaikille 
ihmisille on ihmisarvoiset elämänolot, 
eli on paitsi ruokaa jokaiselle, asunto 
perheille, työtä aikuisille ja koulutusta 
lapsille ja nuorille sekä myös rauha, 
oikeudenmukainen hyvinvoinnin jako, 
uskonnonvapaus ja elämän turva ja iloa.

Se, joka muistaa kuinka paljon vuo-
sisatoja on tarvittu meillä euroopassa 
tietyn pysyvän yleisen hyvinvointita-
son saavuttamiseen, ei ihmettele sitä, 

että Afrikan kehitys näyttää vasta alka-
neen ja jääneen meidän oloihin verrat-
tuna suuresti jälkeen. on palautettava 
mieleen, miten röyhkeästi tätä maan-
osaa on käytetty hyväksi, miten sen 
väestö on myyty orjiksi ja viety halpana 
työvoimana muille maille.

Tämä piina ei ole vieläkään loppunut. 
Tällä hetkelläkin maailman hyvinvoin-
timaat kilpailevat keskenään Afrikan 
maaperässä olevista mineraaleista. 
Sen lisäksi tavallisten ihmisten kohta-
lot ovat diktaattorien, korruptoituneit-
ten virkamiesten ja vallanhimoisten 
ryhmien käsissä. Kuitenkaan Afrikka ei 
ole vailla toivoa. Tätä paavi Benedictus 
XVI korosti viime käynnillään Afrikassa. 
Hän perustaa toivonsa Vapahtajan sovi-
tustyöhön ja afrikkalaisten elämänha-
luiseen ja yhteisölliseen luonteeseen. 
on rukoiltava, että usko Jumalan rak-
kauteen ja Kristuksen ylösnousemuk-
seen voittaisi ajan myötä kaikki esteet 
Afrikan kansojen tulevaisuuden rauhai-
salle kehitykselle.

Sanotaan, että kirkon tulevaisuus on 
Afrikassa ja eteläAmerikassa, mutta 
ennen kaikkea koko kirkon nuorisossa. 
on tärkeä saada nuoret miehet ja naiset 
innostumaan Kristuksesta, hänen mis-
siostaan, hänen seuraamisestaan.

Kristuksella on jotakin annettavaa 
ihmiskunnalle ja jokaiselle ihmiselle. 
Juuri sitä kaikki ihmiset kaipaavat sydä-
messään, hänen tarjoamaansa elämän 
leipää, hänen osoittamaansa elämän 
tarkoitusta ja suuntaa, hänen aikaan-
saamaansa yhteyttä ja sovintoa taivaan 
ja maan välillä.

Mutta kuka jakaa nämä siunaukset 
maailmalle, jos ei ole pappeja, jotka Kris-
tuksen nimessä ravitsevat meitä opas-
taen meitä elämän tiellä kohti ikuista 
päämääräämme.  Kuka näyttää elämäl-
lään ihmisille evankeliumin ikuisten 
arvojen mielekkyyttä, jos ei ole sään-
tökuntalaisia, naisia ja miehiä, jotka 
yhteisöissä elävät evankelisten neuvo-
jen mukaisesti ja tuovat työssään meitä 
lähemmäksi Jumalan valtakuntaa?

Tämän kuukauden toinen rukousaihe 
on kutsumusten puolesta rukoileminen, 
erityisesti pappeuden ja sääntökun-
taelämän. ongelmana ei liene se, että 
nykyisin Kristus ei enää kutsuisi naisia 
ja miehiä kirkkonsa palvelukseen eikä 
haluaisi enää vapauttaa joitakin heistä 
pelkästään Jumalan rakkauden julis-
tusta varten, vaan siinä, että ne, jotka on 
kutsuttu, syystä tai toisesta eivät uskalla 
lähteä liikkeelle. on rukoiltava, että he 
saisivat Kristukselta niin paljon luotta-
musta ja rohkeutta, että voivat jättää  
niin kuin apostolit aikoinaan - kotinsa 
ja työnsä ja seurata Herraa sinne, missä 
hän tarvitsee heitä. He ovat niitä, jotka 
Jumalan nimessä antavat tulevaisuuden 
ihmisille; joku omassa maassaan, joku 
toinen muualla lähetysmaissa. Samalla 
he itse tulevat kokemaan elämässään 
sen, että se, joka on pannut toivonsa 
Kristukseen, ei koskaan joudu häpeään.

isä Frans Voss SCJ

Rukouksen 
apostolaatti 

En tankeställare
 
Någon tilltalade dig vänligt.
Någon smålog. Du sade några vänliga ord tillbaka.
Var det bara hövlighet eller fanns där en gnutta kärlek.
 
Det behövs inte mycket för att göra en annans och sin egen dag lycklig 
– ett leende och några ord räcker.
 
Gud, det är i de små gesterna och orden som den sanna kärleken finns.  
I det som var och en kan uppnå. Vi behöver inte alla vara eller bli helgon 
för att få vara nära Dig. Vi är det ju i alla fall.
 
Det viktiga är att vi hålls på vägen och inte tappar bort oss. Vi är ju på 
väg till Dig och vi vill ju komma fram.

Peter von Cornelius: Kolme Mariaa Jeesuksen haudalla.

Ei hän ole täällä, hän on noussut 
kuolleista, niin kuin itse sanoi
Sapatinpäätyttyä,viikonensimmäisenpäivänkoittaessa,
tulivat Magdalan Maria ja se toinen Maria katsomaan 
hautaa. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran 
enkelilaskeutuitaivaasta.Häntulihaudalle,vierittikiven
pois ja istuutui sille. Hän oli hohtava kuin salama ja hänen 
vaatteensaolivatvalkeatkuinlumi.Vartijatpelästyivät
häntäniin,ettäalkoivatvapistajakaatuivatmaahankuin
kuolleet.

Enkelikääntyinaistenpuoleenjasanoi:"Älkäätepelätkö.
Minätiedän,ettäteetsitteristiinnaulittuaJeesusta.Eihän
ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. 
Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi. 
Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen: 
'Hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne 
Galileaan,siellätenäettehänet.'Tämäoliminunsanomani
teille." Naiset lähtivät heti haudalta, yhtaikaa peloissaan 
ja riemuissaan, ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen 
opetuslapsille.

Matt. 28:1-8
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Otteitapiispa
Teemun kalenterista

16.4.23.4. ekumeeninen pyhiin-
vaellus Italiaan

27.4. Suomen ekumeenisen Neu-
voston kevätkokous Keravalla

29.4. Saksankielinen vahvistuk-
sen sakramentti Pyhän Marian 
kirkossa

1.5. Lupausten antamisen juhla 
Pyhän ristin kirkossa: Sisar 
renée Brinker CPPS 60 v. ja 
sisar Theresa Jezl CPPS 50v. – 
Pappien ja sääntökuntalaisten 
yhteinen päivä.   

3.5.-6.5. Visitatio canonica Nasa-
retin pyhän perheen seurakun-
nassa

12.5. Aikuisten kirkkoonottami-
nen Pyhän Henrikin katedraa-
lissa

13.5. Karmeliittasisarien juhla: 
espoon Jumalanäidin luostari 
on saanut virallisen kanonisen 
aseman

14.-17.5. Visitatio canonica Pyhän 
Birgitan ja autuaan Hemmingin 
seurakunnassa

Artikkeleita

Osa1/2.Domini-
kaani-isä Antoine 
Lévyn OP esitelmä 
pappienneuvoston 
kevätkokouksessa oli 
jatkoa syksyllä 19.11. 
järjestetylle seminaa-
rille, jonka aiheena 
oli  ”Suomalaiset ja 
maahanmuuttajat:yksi
kirkko kaikille”. 

Mikä, tai pikemminkin 
kuka, on muukalainen? 

Kuinka hänet voisi määri-
tellä? Muukalainen on joku 
joka ei kuulu seurakuntaan. 
"Il n´est pas de la paroisse". 
Tämä on ainakin yksi “le 
Grand robert” sanakirjan, 
ranskankielen hakusanakir-
jan, antamista esimerkeistä 
hakusanan "seurakunta" alla. 
ei ihme, että tuo esimerkki 
on otettu 1800luvun puoli-
välin sanomalehdestä. Seu-
rakunta oli silloin oma maa-
ilmansa, kollektiivinen iden-
titeettiä määrittävä yksikkö, 
joka paikallistasolla näytti 
sisällyttävän itseensä kaikki 
muut, poliittiset tai kulttuuri-
set, määritteet. olit joko seu-
rakunnan rajojen sisäpuolella 
tai ulkopuolella, joko sisäpii-
riläinen tai ulkopuolinen eli 
muukalainen. Itse asiassa 

"seurakunta"-sanan (paroi-
kos) perusetymologia näyttää 
oikeuttaneen tuontyyppistä 
poissulkevaa mentalitettia. 
Kreikaksi substantiivi "oikos" 
merkitsee taloa, asuinpaik-
kaa, ja prepositio "para" mer-
kitsee "kohti, lähellä". Seu-
rakunnan kirkko on asuin-
paikka, "oikos", niille, jotka 
ovat lähellä sitä, kirjaimelli-
sesti "paroikou", erotuksena 
muukalaisiin, niihin, jotka 
asuvat kaukana. 1800-luvun 
kirjallisuus on täynnä humo-
ristisia tarinoita, joita tavalli-
sessa kielenkäytössä on kut-
suttu "seurakuntakiistoiksi". 
eteläeuropassa seurakun-
tamentaliteetti oli helppo 
kohde satiirille (muistakaa 
”Don Camilloa”!). Tieten-
kään seurakunta sinänsä ei 
ollut naurettava asia. Se, että 
seurakuntaelämä heijastaa 
paikallisten ihmisten menta-
liteettia ja huolenaiheita on 
normaalia, ainakin tiettyyn 
rajaan saakka. Mutta asioista 
tulee huvittavia sitten, kun 
tuo normaalin raja ylitetään. 
Jos sitä käytetään absoluutti-
sena mittapuuna, seurakunta-
mentaliteetti kääntää kirkon 
olennaisimman tarkoituk-
sen ylösalaisin. Kristityistä 
veljistämme ja sisaristamme 
tulee muukalaisia, mahdol-
lisia uhkia, vain siksi, että 
he tulevat kauempaa, oman 
mikromaailmamme rajojen 
ulkopuolelta. Missä silloin on 
yksi Kristuksen kirkko, jonka 
pitäisi ilmentää Jumalan rak-
kautta erotuksetta kaikkia 
ihmisiä kohtaan? on parempi 
nauraa kuin itkeä. Tietenkin 
nykyajan maailma, 2000
luvun Suomi on luultavasti 
hyvin erilainen kuin 1800-
luvun ranska. Silti koh-
taamme saman ongelman 
aina ja kaikkialla, kun halu-
amme kirkkomme, seura-
kuntamme olevan Jumalan 
tahdon uskollinen ilmaus. 
Kuinka voimme sovittaa 
yhteen niiden toiveet, jotka 
haluavat ankkuroida kirk-
komme paikalliseen kulttuu-
riin, omaan kulttuuriinsa, ja 
niiden toiveet, jotka tulevat 
kauempaa ja odottavat löy-
tävänsä luonnollisen kodin 
kirkossa, joka kutsuu itseään 
katoliseksi tai yleismaailmal-
liseksi? Kun sanon "sovit-
taa yhteen", en puhu vain 
enemmän tai vähemmän 
rauhanomaisesta rinnak-
kaiselosta kahden ryhmän, 
paikallisten ja ulkomaalais-
ten, välillä. Mielessäni on 
kirkkomme aito, orgaaninen 
ykseys. että meidät saatai-
siin  etsimään tuota ykseyttä, 

ei luultavasti riitä vedota rak-
kauteen, jolla meidän tulisi 
rakastaa lähimmäistämme. 
Suurin käsky, Jumalan rakas-
tamisen käskyn rinnalla, 
pysyy jotenkin epämääräi-
senä, ja siksi eipakottavana, 
kun se nähdään käskynä 
ilman selitystä. Mutta ei ole 
totta sanoa, että meille ei ole 
annettu selitystä. Meillä on 
pyhät kirjoitukset. Se, mitä 
kutsumme Vanhaksi testa-
mentiksi, on varmasti paras 
avain siihen, mitä Uudella 
testamentilla on sanotta-
vana, koska edellisen tar-
koitus on johdattaa jälkim-
mäiseen. Siinä määrin kuin 
voimme sitä ymmärtää, olen 
vakuuttunut siitä, että Vanha 
testamentti voi ratkaisevalla 
tavalla valaista paikallisten ja 
muukalaisten suhteen tärke-
yttä sille kirkolle, jota yhdessä 
pyrimme muodostamaan. 
Ainakin tätä yritän todistaa 
paneutuessani sen aineistoon.

Tietysti tällaisen teeman 
suhteen joku voisi esittää vas-
talauseen, että on kummal-
lista kääntyä Vanhan testa-
mentin puoleen. eikö Vanha 
testamentti käsittele Israelin 
erottamista kaikista muista 
kansoista, siinä missä Uusi 
testamentti käsittelee niiden 
sovitusta Kristuksessa? ero 
israelilaisten, Abrahamin lail-
listen jälkeläisten, ja muiden 
kansojen välillä on todellakin 
Vanhan testamentin olennai-
nen piirre. Israel kansakun-
tana on ainutlaatuinen, ja 
tämä ainutlaatuisuus on jat-
kuvasti vaarassa hävitä kon-
taktissa muiden kansojen 
kanssa. Tässä mielessä Israel 
– maana, joka on annettu 
Israelille kansakuntana – on 
paikka, jossa tämä ainut-
laatuisuus säilytetään, niin 
kauan kuin sen sotajoukot 
voivat varmistaa, että muuka-
laiskansat pysyvät sen rajojen 
ulkopuolella. Perusajatus on 
tämä. Todellisuus kuitenkin 
on aina ollut kaukana siitä. 
ensiksi, on aina ollut muu-
kalaisia, nokrim, jotka väli-
aikaisesti kulkivat matkalai-
sina Israelin alueen kautta. 
Toiseksi, ja paljon tärkeäm-
pänä ryhmänä, on aina ollut 
siirtolaisia tai "maassa oles-
kelevia", gerim, jotka asuivat 
maassa pitempään, usein 
koko elämänsäkin. Raama-
tun kertomusten epäsuoran 
todistuksen mukaan useim-
mat heistä olivat kanaanilais-
ten heimojen – jebusilaisten, 
edomilaisten, jne. – jälke-
läisiä, jotka asuivat maassa 
ennen Joosuan johtamaa 

valloitusta. oli luultavasti 
myös lukuisia vastatulleita 
siirtolaisia, kuten mooabilai-
nen ruut, jotka olivat tulleet 
paremman elämän toivossa 
tai yksinkertaisesti toivoen 
välttävänsä varman kuole-
man. Muinaisessa Välimeren 
kulttuurissa – ja itse asiassa 
tämä on hyvin totta nykyi-
sessäkin maailmassamme – 
tämän ihmisryhmän asema 
oli varmasti huonompi kuin 
laillisten kansalaisten. Huoli 
heimon (fyle), kansan biolo-
gisen perustan, puhtaudesta, 
ei rajoittunut heprealaisiin, ja 
muukalaisten oli alistuttava 
erilaisiin rajoittaviin lain mää-
räyksiin. orjiksi voitiin ottaa 
vain "keskuuteenne asettu-
neita muukalaisia samoin 
kuin heidän perheenjäseni-
ään" (3. Moos 26:45).  Muu-
kalaisten (gerim) velkoja ei 
annettu anteeksi seitsemän 
vuoden jälkeen, kuten juuta-
laisten suhteen oli laita: "Vie-
rasheimoiselta saatte vaatia 
maksun, mutta maanmiehel-
lenne antamaanne lainaa ette 
saa periä takaisin" (5. Moos. 
15:3). 

Silti on olennainen ero Isra-
elin maan muukalaisten 
(gerim) ja esimerkiksi niiden 
välillä, joita kutsuttiin Krei-
kassa nimellä metoikoi – kir-
jaimellisesti "ne jotka asuvat 
keskellämme". Välimeren 
alueen kehittyneissä yhteis-
kunnissa – tämä pätee paitsi 
Kreikkaan ja roomaan, myös 
egyptiin – jako niiden välillä, 
jotka olivat todella "sisällä" 
ja niiden välillä, jotka olivat 
todella "ulkopuolella", vaikka 
maantieteellisesti olisivatkin 
olleet sisällä, oli kulttuuri-
nen. Ulkomaalainen, joka 
onnistui sulautumaan asuin-
maansa kulttuuriin, saattoi 
toivoa hylkäävänsä alkupe-
räisen tilansa barbaarina ja 
tulevansa osaksi yhteiskun-
taa. Israelissa sitä vastoin 
peruskriteeri ei ollut kulttuu-
rinen, vaan etninen: kukaan 
ei voinut toivoa tulevansa 
osaksi yhteiskuntaa tule-
matta israelilaiseksi tai sulau-
tumatta juutalaiseen kansaan. 
Tämä johtui siitä, että valtion 
perustava periaate oli jaka-
mattomasti uskonnollisetni-
nen. Juutalaiseksi tuleminen 
merkitsi kääntymistä ainoan 
tosi Jumalan uskontoon, ja 
päinvastoin, tosi uskontoon 
liittyminen merkitsi tulemista 
osalliseksi paitsi kansan juma-
lallisista siunauksista, myös 
sen ongelmallisesta historial-
lisesta kohtalosta. raamattu 
kertoo joistakin yksittäisistä 

henkilöistä, jotka tekivät juuri 
näin, alkaen portto rahabista, 
joka auttoi heprealaisia val-
loittamaan Jerikon (Joosua 
2 ja 6:25). Se, että raamattu 
kertoo näistä yksittäisistä hen-
kilöistä niin tarkasti, osoittaa 
sen, että he olivat poikkeuk-
sia. Suurta enemmistöä, niitä, 
jotka jäivät maahan mutta 
eivät kääntyneet, pidettiin 
siten mahdollisina tai todel-
lisina uhkina kansan uskolli-
suudelle Jumalaa kohtaan tai, 
mikä oli sama asia, sen hen-
kiinjäämiselle. Tältä näkökan-
nalta mikään ei ollut pelotta-
vampaa kuin avioliitto hep-
realaisen ja maassa asuvan 
muukalaisen (ger) välillä. Jo 
ensimmäisessä Mooseksen 
kirjassa (luku 24) näemme 
kuinka Abraham, innokkaana 
estämään Isakin avioliiton 
kanaanilaisen naisen kanssa, 
lähettää palvelijansa etsimään 
miniää sukulaistensa parista. 
Monia vuosisatoja myöhem-
min, kun Babyloniaan pak-
kosiirtolaisuuteen viedyt 
heprealaiset palasivat Jeru-
salemiin ja päättivät rakentaa 
temppelin uudelleen, yksi 
heidän ensimmäisistä vaa-
timuksistaan maassa pysy-
neille juutalaisille oli eroami-
nen ei-juutalaisista vaimoista. 
Nehemia 9:12 "Saman kuun 
kahdentenakymmenentenä-
neljäntenä päivänä israeli-
laiset kokoontuivat paastoa-
maan, säkkivaatteet yllään ja 
multaa hiuksissaan. 2 Israelin 
kansaan kuuluvat vetäytyivät 
erilleen kaikista muukalai-
sista, ja sitten he tunnustivat 
omat syntinsä ja myös isiensä 
synnit."

Siten näyttää vaikealta etsiä 
mallia paikallisten ja muu-
kalaisten ykseydelle tästä 
Jumalan kansan suhteesta 
keskellään asuviin muuka-
laisiin (gerim). on kuitenkin 
tärkeää kehittää oikea tulkinta 
tästä erotuksesta tai jakolin-
jasta näiden kahden välillä. 
on mielenkiintoista, että 
juuri lainaamassani jakeessa 
verbi, joka viittaa tähän erot-
tamiseen, lehavdil, on sama 
verbi, jota käytetään ensim-
mäisessä Mooseksen kirjassa 
kuvaamaan luomisproses-
sia erottamisena, havdala, 
valon ja pimeyden, maan ja 
taivaan, päivän ja yön, jne. 
välillä. erottaminen voi olla 
tuskallista, kuten kanaanilais-
ten kanssa naimisissa ollei-
den juutalaisten tapauksessa, 
mutta se on tehty erottautu-
misen vuoksi. Kun kokonai-
suuksia ei enää pysty erotta-
maan, ne palaavat sekatilaan, 

Muukalaiset Vanhassa testamentissa 
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muodottomuuteen, joka luon-
nehti alkukaaosta, tohuva-
bohu. Se, että kokonaisuudet 
erottuvat, ei merkitse, ettei-
vätkö ne voisi olla suhteessa 
toisiinsa. Päinvastoin, aidon 
suhteen syntyminen kahden 
kokonaisuuden välillä vaatii, 
että kumpikin erottuu selvästi 
toisesta. Siten, niin vaativalta 
kuin sen erottautuminen vie-
raista kansoista saattoikin 
näyttää, Israel ei käyttänyt 
hyväksi itsenäisen kansakun-
nan asemaansa sortaakseen 
keskellään asuvia muukalai-
sia. Itse asiassa juuri päinvas-
toin. Muukalaisia (gerim) ei 
vaadittu noudattamaan Moo-
seksen lakia. Heidän sallittiin 
palvoa jumaliaan, paitsi ei 
Molokia, koska tämän kulttiin 
sisältyi ihmisuhreja. Heiltä 
pyydettiin vain vähintä mah-
dollista virallisen uskonnon 
kunnioittamista: että he eivät 
pilkkaisi Siunattua (Herraa), 
että he kunnioittaisivat 
sapatin lepoa, että he eivät 
söisi verta, eivätkä hapanta 
leipää pääsiäisen aikana, että 
heidät ympärileikattaisiin, 
jos he syntymästään saakka 
kuuluivat heprealaiseen talo-
uteen (3. Moos. 24:16; 18:26, 
20:2, 17:10,15; 2. Moos. 20:10, 
12:19).   

on totta, että hyötyen ylem-
mästä asemastaan ja naut-
tien oikeuksista, joita muuka-
laisilla (gerim) ei ollut, hep-
realaisilla oli luonnollisesti 
kiusaus käyttää muukalaisia 
hyväksi monin tavoin. Mutta 
tässä juuri on olennaisin asia. 
Israelin laki ei vain antanut 
muukalaisille (gerim) tiettyjä 
oikeuksia, vaan se selvästi ja 
toistuvasti määräsi kunni-
oittamaan heitä. Kun israe-
lilaiset ovat saapumaisillaan 
maahan, jonka Jumala on 
heille antanut, Mooses varoit-
taa heitä: 

5. Moos. 24:14 "Älä tee vää-
ryyttä köyhälle päivätyöläi-
selle, olipa hän maanmiehesi 
tai maassasi [kirjaimellisesti: 
porttiesi keskellä] asuva muu-
kalainen."

Lyhyydessäänkin kaik-
kein voimakkain tätä asiaa 
koskeva teksti on kuitenkin 
3. Mooseksen kirjan keskellä: 

3. Moos. 19:33 "Kun maa-
hanne tulee muukalaisia 
asumaan keskuudessanne, 
älkää sortako heitä. 34 Koh-
delkaa joukossanne asuvia 
siirtolaisia ikään kuin he oli-
sivat heimolaisianne ja rakas-
takaa heitä kuin itseänne, sillä 

te olette itsekin olleet muuka-
laisina Egyptissä. Minä olen 
Herra, teidän Jumalanne. 35 
"Älkää pettäkö jakaessanne 
oikeutta, älkää myöskään 
mitatessanne pituutta, painoa 
tai tilavuutta. 36 Teillä tulee 
olla virheetön vaaka, ja pun-
nusten, eefa-mitan ja hin-
mitan on oltava oikeat. Minä 
olen Herra, teidän Jumalanne, 
joka toin teidät pois Egyp-
tistä. 37 Sen tähden noudat-
takaa kaikkia minun lakejani 
ja käskyjäni ja täyttäkää ne. 
Minä olen Herra." 

Tästä poikkeuksellisesta teks-
tistä voisi sanoa monia asioita. 
osoitan vain muutamia. Se, 
että Israelin kansa oli erotettu 
kaikista muista kansoista, ei 
ole peruste sille, etteikö sen 
oikeudenmukaisuus koskisi 
myös muukalaisia (gerim). 
Päinvastoin: koska Israel on 
Jumalan kansa, sen oikeu-
denmukaisuuteen täytyy 
sisältyä suhde muukalai-
siin (gerim), sillä seurauk-
sella, että Israelia pyydetään 
olemaan yhtä ankara itseään-
kin kohtaan kuin se on muu-
kalaisia kohtaan. Tämä ei 
tarkoita, että näillä kahdella 
ryhmällä on aivan samat 
oikeudet. Se tarkoittaa, että 
suhteellisesti juutalaisilta ei 
vaadita vähempää suhteessa 
niihin oikeuksiin ja velvol-
lisuuksiin, joita heillä on, 
kuin muukalaisilta suhteessa 
heille myönnettyihin oikeuk-
siin ja velvollisuuksiin. Toisin 
sanoen, edelliset eivät käytä 
hyväkseen ylempää oikeudel-
lista asemaansa riistääkseen 
jäljemmiltä sen, mikä heille 
kuuluu. että Israel on aidosti 
Israel, eli Jumalan kansa, 
todetaan muun muassa siitä, 
millainen sen jäsenten suhde 
on niihin, jotka asuvat sen 
keskellä mutta eivät kuulu 
Jumalan kansaan. Tämä raa-
matun kohta menee jopa 
niin pitkälle, että sanoo, että 
pohjimmiltaan tuon suhteen 
pitäisi perustua rakkauteen; 
ei vähempää kuin siihen rak-
kauteen, jolla jokainen, israe-
lilaiset mukaan lukien, luon-
nostaan rakastaa itseään. 
Nämä ovat sen käskyn sanat, 
joihin Jeesus viittaa suurim-
pana käskynä. Se löytyy myös 
aiemmin samasta 3. Moosek-
sen kirjasta, vaikkakin siellä 
se näyttää viittaavan vain juu-
talaisiin: 

3. Moos. 19:18 Älä kosta 
omaan kansaasi kuuluvalle 
äläkä pidä yllä riitaa hänen 
kanssaan, vaan rakasta lähim-

mäistäsi niin kuin itseäsi. 
Minä olen Herra. 

Mistä tuollainen korostus 
muukalaisten arvosta tulee? 
Kuinka Jumala saattoi pyytää 
israelilaisia ymmärtämään 
tuon käskyn, tai, toisin sanot-
tuna, kuinka Israel tuli tietoi-
seksi sen tärkeydestä? 

Juuri lainattu kohta antaa 
tähän vastauksen:

3. Moos. 19:34 rakastakaa 
heitä kuin itseänne, sillä te 
olette itsekin olleet muuka-
laisina Egyptissä. Minä olen 
Herra, teidän Jumalanne. 

Käsky rakastaa muukalaisia 
(gerim) on juurtunut Israe-
lin kollektiiviseen muistiin. 
Muukalaisen (ger) identi-
teetti ei ole pysyvä. Se, jonka 
minä näen muukalaisena, 
koska hän asuu maassani, 
saa oikeutetusti pitää minua 
muukalaisena huomenna, 
kun joudun asumaan hänen 
maassaan odottamattomien 
olosuhteiden vuoksi. Se, 
että Israel on ollut ger egyp-
tissä, on osa Israelin perus-
tavaa kokemusta. Tämä oli 
onneton kokemus, täynnä 
äärimmäistä sortoa ja loput-
tomia väärinkäytöksiä, mutta 
juuri tämä traaginen ulottu-
vuus teki sen muistamisen 
arvoiseksi, eläväksi lähteeksi 
sen ymmärtämisestä, kuinka 
tulisi toimia. Se, että on täysin 
riippuvainen jostakusta, joka 
ei jaa etnistä identiteettiäsi, 
kulttuuriasi, uskoasi, saa 
ymmärtämään, mikä arvo on 
sillä, joka pysyy, kun kaikki 
muu puuttuu: se, että muu-
kalaiset ja paikalliset ovat 
molemmat ihmisiä. Juutalai-
sia pyydetään ymmärtämään 
tämä juuri siksi, että egypti-
läiset eivät sitä ymmärtäneet. 
elävä muisto ajasta, jolloin 
Israel oli ger egyptissä, on 
jonkinlaisena negatiivisena 
mittapuuna sille, millainen 
Israelin oikean asenteen sen 
omia muukalaisia (gerim) 
kohtaan pitäisi olla, kun se 
on saanut kotimaan Jumalan 
armollisesta ja voimakkaasta 
kädestä.

Antoine Lévy OP

esitelmän jälkimmäinen osa jul-
kaistaan seuraavassa lehdessä 
5/2012. Taittoteknisistä syistä 
johtuen heprealaiset ja kreikkalai-
set sitaatit on jätetty pois.
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luento englanniksi. luentomaksut 5e, opiskelijat 2e.
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MysteriumPaschale
2/3. Hans Urs von 
Balthasarin (1905-1988)  
”MysteriumPaschalea”
luonnehditaan 
kirjan takakannessa 
”katolisen tradition 
syvällisimmäksi 
ristin teologiaksi”.  
Luonnehdintasaattaa
lannistaa kirjaan 
tarttuneenmaallikon:
mahtaakosisällöstä
ymmärtää mitään? Ei 
kannata säikähtää: 
von Balthasarin 
teos ei ole erityisen 
vaikealukuinen. Hän 
esittääsyvällisetasiat
niin selkeästi kuin 
inhimillisesti katsoen 
on mahdollista. 
Vaikka pääsiäismys-
teeri on itsessään 
käsittämätön,sitäon
antoisaa mietiskellä 
tällaisen hyvän oppaan 
ja matkakumppanin 
seurassa.

Jeesuksen asenne
      
”Kaikki on selvää” (Mark. 
14:41). Jeesus on vapaa kai-
kista siteistä, ulkoisista ja 
sisäisistä. Täydellinen keno-
siksen valo loistaa, ”Jumalan 
kirkkauden tuntemisen valo 
loistaa Kristuksen kasvoilla” 
(2. Kor. 4:6).  

Ristiinnaulitseminen
      
VT:ssa Jumala on tuomari. 
Hän antoi lain, hän solmi 
liiton. Jumala on vanhurskas, 
oikeamielinen ja armollinen. 
Jeesuksessa Jumala tulee tuo-
mariksi ja tuomituksi, subjek-
tiksi ja objektiksi, ja asettuu 
ihmisten puolelle puolus-
taakseen heidän puolestaan 
Jumalan asiaa.

Sanat ristillä: ”Minun on 
jano.” ”Katso, äitisi. Katso, 
poikasi.” ”Isä, sinun käsiisi 
minä annan henkeni.”

Temppelin es ir ippu, 
pimeys, maan järinä, kallion 
halkeaminen, hautojen avau-
tuminen. Kyljen lävistävä 
keihäs, veren ja veden vuota-
minen. ”Ecce homo”. Sääriluita 
ei murskattu – viittaus pää-
siäislampaaseen, jonka sääriä 
ei myöskään murskattu (ex 
12:46, Ps. 34: 20). Johannek-
sen mukaan Jeesus ristiinnau-
littiin samalla hetkellä kuin 

pääsiäislammas teurastettiin 
temppelissä (19:4). 

Matkalla ristille Jeesusta ruos-
kitaan. Häntä halveksitaan, 
hänen päälleen syljetään. Hänet 
häpäistään, häneltä riistetään 
vaatteet, häntä pilkataan. Hänet 
naulitaan ristiin.

Maailma vihaa totuutta. 
Maailma halveksii totuutta, 
häpäisee totuuden ja pilkkaa 
totuutta. Maailma yrittää tappaa 
totuuden.
 
Risti ja kirkko

Avoin sydän. levitetyt kädet, 
avoin syli. Veri ja vesi, kirkon 
sakramentit. Sydän on raa-
matussa koko hengellis
ruumiillisen ihmisen todel-
linen keskus ja analogisesti 
Jumalan keskus, Jumalan, 
joka avautuu ihmiselle. 
VT:ssa sydän on enemmän 
hengellisen voiman ja aja-
tuksen tyyssija (kun taas 
sisälmykset ovat tunteiden). 
Nämä kaksi yhdistyvät UT:n 
sydänkäsitteessä.

UT:ssa sielu on täysin inkar-
noitunut sydämessä, ja ruu-
mista tulee sydämessä sielun 
täydellinen ilmaisualue. Kris-
titty on ruumiineen ja sielui-
neen Jumalan kutsumana 
ainutlaatuinen persoona, 
ja kääntyessään Jumalan 
puoleen tarjoaa sydämessään 
sen, mikä on hänessä ainut-
laatuista.
 
Keihäs, ”jano”. Elävä vesi. 
Jumalalla on jano. Hänestä tulee 
ikuinen lähde. Kaste ja eukaris-
tia. Jumalalla on jano. Jumala 
janoaa rakkauttamme. Hän on 
avannut meille oman keskuk-
sensa, oman sydämensä, joka 
virtaa rakkautta maailmaan. 
Hän kaipaa sitä, että rakastamme 
häntä.  

Ristiltä  syntynyt 
kirkko
      
laulujen laulun teologia 
täyttyy, tulee lihaksi. Sulha-
nen on osoittanut uskollisuu-
tensa.

Nainen nousee miehen kyl-
jestä kuten eeva Aadamin. 
Myös Kristus oli ”naisesta 
syntynyt”. 

Koska kirkko on syntynyt 
Jumalan äärettömästä rak-
kaudesta, sekin on olennai-
sesti rakkautta. Sen olemus on 
sen ainoa käsky (Joh. 15:12).

Johannes viittaa opetus-
lasten rakkauteen Kristusta 
kohtaan aina sanalla filein, 
joka merkitsee ihmisten 
välistä rakkautta, ystävyys-

rakkautta, kun taas kristitty-
jen keskinäinen rakkaus on 
agape, jumalallinen rakkaus.

Kristityt sitoo Kristuk-
seen ”ystävyys”, jonka hän 
on perustanut (Joh. 15:13, 
15). Keskenään kristityt ovat 
veljiä, saman Mestarin alaisia, 
saman pään jäseniä ja noudat-
tavat pään asettamaa rakkau-
den lakia, joten heidän tulee 
huolehtia toinen toisistaan 
(room. 12:1; 1. Kor. 13; ef. 
4:11).
 
Kanssa-ristiinnaulittu

Kirkko Kristuksen ruumiina 
tulee ristiinnaulita päänsä 
kera. Syntinen syntisenä 
riippuu ristillä ja Kristus 
kuolee ”minun synnin kuo-
lemani”, kun taas minä saan 
tässä kuolemassa Jumalan 
rakkauden elämän (Gal. 2: 
1920). Tässä ilmaistaan olen-
nainen kirkon olemuksesta. 
Kristityksi tuleminen merkit-
see ristille tulemista.
        
Näin siis von Balthasar. Pystyn 
käsittämään tämän asian vain 
lauseiden tasolla. Ne  tuntu-
vat muodostavan lauseopilli-
sesti selkeän ajatuksen. En silti 
ymmärrä lauseiden sisältöä. 
Mitä tämä kaikki merkitsee joka-
päiväisessä elämässäni, arjessa, 
Helsingissä, keväisellä meren-
rannalla tai syksyn loskassa? 
Miten Kristus kuolee minun 
synnin kuolemani? Mikä o n 
minun ”synnin kuolemani”? 
Liittyykö se fyysiseen kuole-
maani, vai onko se puhtaasti 
hengellinen asia?  Kun ”saan 
Jumalan rakkauden elämän”, 
onko se tämä elämä, jota jo elän, 
vai jotain, minkä opin tunte-
maan myöhemmin? Vai tulenko 
tietoiseksi siitä vasta vähitellen?

Paavali sanoo: ”En enää 
elä minä, vaan Kristus elää 
minussa.”

Kun tämä laki alkaa toimia 
kristityissä, siitä seuraa von 
Balthasarin mukaan ensin: ”En 
enää kärsi minä, vaan Kristus 
kärsii minussa”. Itse koettu-
nakaan kristityn kärsimys ei 
ole hänen omaansa, vaan vain 
laina, josta hän on vastuussa sen 
oikealle omistajalle. ”Sen, mitä 
Kristuksen ahdistuksista vielä 
puuttuu, minä täytän omassa 
ruumiissani hänen ruumiinsa 
hyväksi, joka on seurakunta.”( 
Kol.1:24).

Onko juuri tämä se pääsiäi-
sen mysteeri, ”Mysterium Pas-
chale”? 

Risti ja Pyhä 
Kolminaisuus

Alkuperäinen toimija on 
Jumala Isä. Jumala on aina 
vapaassa kuninkuudessaan 
oman toimintansa ehdoton 
perusta ja tarkoitus. Ristin 
taustalla on aina kolmiyhtei-
nen näkemys, jota ihmiskes-
keinen pyrkimys ei kykene 
pitämään näkyvillä.
   
Pyhä lauantai: menossa 
kuolleiden luo

Jeesus todella kuoli. Kuollut 
ei toimi, vaan on hiljaa. Alku-
kirkko käytti sanaa ”laskeu-
tua”, joka otettiin Apostoli-
seen uskontunnustukseen. Se 
kuulostaa teolta, toiminnalta, 
johon pystyy vain elävä. ”Des-
cendit ad inferna.” 
    
Von Balthasar tahtoo välttää 
verbiä ”laskeutua” ja puhuu 
”menemisestä” (vrt. 1. Piet. 
3:19: ”hän meni saarnaamaan 
vangituille hengille”). Von Balt-
hasar huomauttaa myös, että 
sekä ylösnousemus että taivaa-
seen nousu ovat passiivissa, 
koska aktiivinen toimija tässä on 
Jumala Isä.
          
Kuolemaa luonnehtivat 
”poltot” ja ”kivut” (odines) ja 
sen halu tarttua ja pitää kiinni 
(krateisthai), mutta Jumala on 
vahvempi kuin kuolema. 
Näin Hades itse kokee syn-
nytystuskia luovuttaakseen 
Jeesuksen (vrt. Joona 2:3).

Ahmiva peto ei pysty pitä-
mään saalistaan.
         
Kuolema ”tarttuu ja pitää 
kiinni”. Jumala lahjoittaa.   
 
Sheolin tila

Vanhassa testamentissa kuva-
taan enemmän kuolleiden 
tilaa kuin paikkaa, jossa he 
ovat. Helvetti on myös ”teko” 
eikä vain ”paikka”. Paholai-
nen, joka lähtee helvetistä, 
kantaa sitä silti mukanaan. 
Tätä mieltä on esimerkiksi 
Aleksanteri Halesilainen. 
Augustinuksen mukaan hel-
vetti on luonteeltaan hengel-
linen. Sielu on hengellinen, 
se voi kokea mielen kuvia ja 
koostaa niistä ruumiillisen 
todellisuuden. Nämä kuvat 
voivat sitten kiduttaa sitä tai 
tuottaa sille iloa. Helvetti olisi 
äärimmäisen intensiivinen 
muoto ensin mainitusta. 

Solidaarisuus ja 
pelastus syvyydessä

Kirkkoisä Tertullianuksen 
mukaan vain se, mikä on kes-
tetty, parannetaan ja pelas-
tetaan. Kristuksen piti siis 
mennä tuonelaan ollakseen 
kuten me. Hän vei syvyyksiin 
valon ja toivon ja rakkauden, 
hän ainoana mittasi syvyydet. 

Trinitaarisena tapahtu-
mana tuonelaan meno on 
pelastustapahtuma. ei kui-
tenkaan ole niin, että Kristus 
olisi tyhjentänyt helvetin ikui-
siksi ajoiksi, niin ettei sinne 
joutumista tarvitsisi enää 
pelätä. Kun Kristus nousee 
kuolleista hän jättää taakseen 
Hadeksen: tilan, jossa ihmis-
kunta on erossa Jumalan luo 
pääsystä. Ihmisellä on mah-
dollisuus päättää Kristuk-
sen suhteen “puolesta” tai 
“vastaan”. 
 
Ihmisellä  on vapaa tahto pelas-
tuksensa suhteen.  
 
Pääsiäinen: menossa 
Isän luo
     
Koko Uusi testamentti on 
yksimielinen tästä: risti ja 
Jeesuksen hautaaminen pal-
jastavat merkityksensä vasta 
pääsiäistapahtuman valossa. 
Ilman sitä ei ole kristinuskoa.

Isä on luoja, joka toimi-
essaan pääsiäisenä Pojassa 
saattaa työnsä päätökseen;  
korottaessaan Poikansa Isä 
saattaa myös Pojan tehtävän 
päätökseen ja tekee Pojan 
näkyväksi maailmalle lähet-
tämällä Hengen, joka on 
yhteinen heille molemmille.

Ilman pääsiäisenä alka-
nutta Herran elävää läsnäoloa 
ei ole kirkkoa. ylösnousemus 
on lähtökohta kaikelle kirkon 
elämälle.

Jeesuksen ylösnousemus ei 
ilmaise, että ”kuollut elää”, 
mikä sinänsä ei ole ainutlaa-
tuista raamatussa. ylösnou-
semuksen merkitys on siinä, 
että Jeesus siirtyy olemassa-
olon muotoon, joka on ker-
takaikkisesti jättänyt kuole-
man taakseen (room. 6:10) 
ja siten ylittänyt kertakaik-
kisesti tämän maailmanajan 
rajoitukset Jumalassa (Hepr. 
9:26; 1. Piet. 3:18).

Toisin kuin Daavid ja ne, 
jotka Jeesus itse herätti kuol-
leista, Jeesus ei enää palaa 
katoavaisuuteen (Apt. 13:34), 
hän elää Jumalalle (Room. 
6:10), hän elää 'ikuisesti' ja 
hänellä on 'kuoleman ja tuo-
nelan avaimet' (Ilm. 1:17).
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Ylösnousemus
”He pohtivat keskenään, 

mitä kuolleista nouseminen saattoi merkitä” 
(Mk. 9,10).

 
Jeesuksen ylösnousemuksessa on ilmestynyt todellisuus, 
joka vasta uskossa avautuu meille kokonaan. Tuntemamme 
maailma saa uuden sisällön, kun uskossa opimme tietämään, 
että tämä elämä ulottuu taivaaseen asti. opetuslapset eivät 
alussa ymmärtäneet tai käsittäneet tätä uutta todellisuutta. 
Heidän piti oppia uskomaan ja uskossa ymmärtämään, että 
Jeesus elää uutta elämää kuoleman ja haudan ylitse.
 
Uuteen testamenttiin tallennetut apostolien puheet, saarnat ja 
kirjeet todistavat yksimielisesti ja yksiselitteisesti, että heidän 
tuntemansa Jeesus elää uutta elämää. Kukaan ei ole nähnyt 
itse ylösnousemuksen tapahtumaa. ehkä sitä ei voikaan luon-
nollisin kyvyin havaita. Todistus ylösnousemuksen todelli-
suudesta on yksimielinen, mutta kuvaukset siihen liittyvistä 
tapahtumista, kuten tyhjän haudan löytämisestä ja Jeesuksen 
ilmestyksistä, ovat toisistaan eroavia ja joskus ristiriitaisiakin. 
Kun luemme tai kuuntelemme näitä kirjoituksia, meidän tulee 
olla tietoisina siitä, että ne ovat todistuksia eivätkä todisteita, 
muuten emme kuule emmekä ymmärrä niitä oikein.
 
Jeesuksen ylösnousemus merkitsi hänen opetuslapsilleen, 
että heidän uskonsa Jumalaan sai uuden sisällön. He olivat 
aina jo tunteneet Jumalan heidän esiisiensä elämää johdatta-
neena Jumalana. He tunsivat hänet nimellä Jahve. He olivat 
myös oppineet tuntemaan hänet taivaan ja maan Luojana sekä 
maailmankaikkeuden Herrana. Jeesus opetti opetuslapsiaan 
rukoilemaan häntä sanoilla ”Isä meidän”. ylösnousemuk-
sessa Jumala saa uuden nimen. Hän on Jumala, joka ”herätti 
Poikansa kuolemasta”. ylösnousemuksessa saamme nähdä 
entistä täydellisemmän kuvan Jumalasta. Hän ei anna kuole-
man voittaa vaan voittaa kuoleman. Taivas on auki. raamatun 
sanoilla sanottuna: Kuolema on nielty (1 Kor. 15:54).

Jeesuksen nouseminen kuolleista merkitsee myös sitä, että 
Jeesus itse ylennettiin ja kirkastettiin. Hän ei palannut enti-
seen elämäänsä maan päällä vaan nousi ylös uuteen elämään 
taivaassa. ylösnousemus ei tehnyt kuolemaa tyhjäksi. ylös-
noussut Herra on taivaassa haavoineen. Hänen kunniansa 
ilmaistaan tunnustuksella, että hän on Kristus ja Herra. Hänen 
nimensä olkoon ylistetty aina! Hänen edessään kaikki polvet 
notkistuvat. Hänelle on annettu kaikki valta maan päällä ja tai-
vaassa. Hän on kirkon pää. Nämä kunnioituksen sanat yhdis-
tetään uskontunnustuksessamme yhteen sanaan, että ”hän 
istuu Isän oikealla puolella”.

Apostolit todistavat kolmanneksi, että ylösnoussut Jeesus, 
taivaan Kristus on meidän Pelastajamme. Hän pelastaa meidät 
ruumiin ja sielun kuolemasta. Uusi taivas ja uusi maa tulevat 
näkyviin. Jeesuksen ylösnousemus antaa ihmisille pääsyn 
Jumalan luo ikuisuudessa ja täydellisyydessä. Meidät on sovi-
tettu Jumalan kanssa: järki ei taistele enää Jumalaa vastaan, 
tunteet eivät pelkää enää Jumalaa, aistit havaitsevat kaikkialla 
ja kaikessa Jumalan läsnäolon  ja mukanaolon.
 
Käytän usein ilmaisua, että elämä, siis meidän elämämme 
ulottuu taivaaseen asti. en voi todistaa tätä väitettä mutta 
uskossa pystyn ymmärtämään ja käsittämään sen oikein 
hyvin. Usko antaa minulle tietoa, joka menee pidemmälle kuin 
aistien havainnot ja järjen päätelmät. Tavallisesti koemme, 
että kuolema ottaa meiltä kaiken pois. Parhaatkin ihmiset, 
kauneimmat ihmiset, rakkaimmat ihmiset, kaikki joutuvat 
kuoleman omaksi. Ja sitten näemme ylösnousemuksessa, että 
kuolema on kuollut, että elämä nielee kuoleman ja että onnet-
tomatkin ihmiset loistavat onnellisina kirkkaudessa. Jumala 
voittaa kuoleman ja lisää elämää elämään.

isä Jan Aarts SCJ

Julkaistu joitakin vuosia sitten Pyhän Marian seurakunnan seurakunta-
lehdessä.

Tämä tapahtuma on vailla 
vertaa. Se läpäisee koko elä-
misen ja kuolemisen maa-
ilmamme ainutlaatuisella 
tavalla niin, että tämän läpi-
murron kautta se voi avata 
meille tien Jumalan iankaikki-
seen elämään (1. Kor. 15:21 ).

Tässä ainutlaatuisessa liik-
keessä yhdestä maailma-
najasta (aion) toiseen molem-
mat rajapyykit ovat tärkeät: 
ei vain se, että meidät otetaan 
ylös uuteen maailmanai-
kaan, joka silloin esitettäisiin 
väärin, vastakohtana vanhan 
ajallisuudelle ja siten abst-
raktina ei-ajallisena iäisyy-
tenä, vaan myös terminus 
a quo´n ilmoittaminen, sen 
historian kohdan, jossa his-
toria itse ratkaisevasti ylite-
tään. Siksi ylösnousemusta 
on kutsuttava ”tosi tapahtu-
maksi, koska se tapahtui ajan 
keskellä erityisenä historiana 
ihmisten yleisen historian 
puitteissa.” (Barth)

ylösnousemuksen ”his-
torian ylittävä tapahtuma” 
avautuu historiaa kohti. Kaik-
kina aikoina liiton Jumala ei 
ollut vain elävä, vaan myös 
elämän antaja. Mutta Jeesus, 
Jumalan elävänä ja  lihaksi 
tulleena Sanana, on todella 
elävä (Joh. 14:19), hän on se, 
jossa on elämä Isän kautta 
(Joh. 5:26). Siksi enkeli kysyy: 
”Miksi etsitte elävää kuollei-
den joukosta?”

Myöhäisjuutalaisuudessa 
oli ajatus kuolleiden ylösnou-
semuksesta aikojen lopussa, 
mutta ei tullut kuuloonkaan, 
että joku yksilö olisi noussut 
kuolleista näin ennalta. ylös-
nousemusta, uutta ruumiil-
lista olemassaoloa, odote-
taan vasta uuden maailman 
tulon myötä. Kun opetuslap-
set puhuvat Jeesuksen ylös-

nousemuksesta, he puhuvat 
tästä samasta, ainoasta eska-
tologisesta tapahtumasta. 
Niin myös Paavali (1. Kor. 15: 
2058). Pääsiäiskeerygma on 
juutalaisille ennenkuuluma-
ton julistus. 

Kreikan sanan “aion” olen tässä 
kääntänyt ”maailmanajaksi”. 
Ratkaisu on mielestäni vähän 
epätyydyttävä. Sanat, joissa 
esiintyy ”aika”, mielletään hel-
posti arkisesti: kuin olisi kyse 
jostakin kellolla tai vuodenajoilla 
mitattavasta asiasta.

Von Balthasarin selvennys 
on mielestäni tärkeä. Ylösnou-
semusta ei hänen mukaansa pidä 
ajatella yksipuolisesti abstrak-
tina ajattomana iäisyytenä, vaan 
kuten Barth on todennut:  ylös-
nousemus tapahtui ajan keskellä, 
historian puitteissa.   

Selvennyksestä huolimatta en 
ymmärrä tätä asiaa. En pysty 
mieltämään sitä sanallisesti. 
Kuva kuilusta, sen molem-
mista reunoista ja sillasta joka 
ne yhdistää, auttaa kuitenkin 
hiukan hahmottamaan sitä. 
Samoin se, kun enkeli sanoo hau-
dalla: ”Ei hän ole täällä” (Luuk. 
24:6). Ja kun kaksi enkeliä sanoo: 
”Galilean miehet, mitä te siinä 
seisotte tähyilemässä taivaalle?” 
(Apt. 1:11).

Hän ei ole haudassa eikä yläil-
moissa. Missä hän sitten on? 
Meidän keskellämme.

  
Meiju Salonen

Jatkuu seuraavassa lehdessä.

Hans Urs von Balthasar: ”Myste-
rium Paschale”. T&T Clark, edin-
burgh 1990. reprinted 1993.

Hans Urs von Balthasar 
(1905-1988) oli sveitsiläi-
nen katolinen teologi ja 
pappi. Aluksi hän kuului 
jesuiittoihin, mutta siirtyi 
sitten hiippakuntapapiksi. 
Paavi Johannes Paavali II 
nimitti hänet kardinaa-
liksi, mutta Balthasar kuoli 
kaksi päivää ennen juhlal-
lisuuksia.

Balthasar pyrki antamaan 
älyllisen ja uskosta nou-
sevan vastauksen aikansa 
kysymyksiin. Hän otti 
kantaa erityisesti sveitsiläi-
sen reformoidun teologin 
Karl Barthin näkemyksiin.

Balthasarin runsaan teo-
logisen tuotannon kuu-
luisimpia teoksia ovat 
Mysterium Pascale sekä 
16osainen Trilogia. Hän 
julkaisi teoksia myös kirk-
koisistä ja pyhimyksistä.

Paavi Benedictus XVI:n 
mukaan Hans Urs von 
Balthasar kuuluu 1900-
luvun tärkeimpiin katoli-
siin teologeihin.

KATT

PyhänBenedictuksen
sääntö€18,-

Pyhän Benedictuksen sääntö 
on tärkein yksittäinen länsimai-
sen luostarilaitoksen historiaan 
ja kehitykseen vaikuttanut ohje-
kokoelma. Sen tunteminen avaa 
nykylukijan silmät näkemään 
ja ymmärtämään kristinuskon 
varhaisvaiheita ja luostarilai-
toksen vaikutusta länsimaisen 
kulttuurin kehitykseen kiinnos-
tavalla tavalla. Sen sanoma on 
ikuinen ja silti aina uusi – niin 
kuin evankeliuminkin. Säännön 
on kääntänyt suomalainen bene-
diktiinisisar Mechthild oSB ja 
sen johdannon on kirjoittanut 
rooman Pyhän Paavalin basili-
kan benediktiiniluostarin apotti 
isä edmund Power oSB. Sid. 
177 sivua. 13x18cm. Lukunauha. 
KATT, Porvoo 2011.

Edith Stein: Pieni 
yksinkertainen totuus 
€18,-

edith Stein (18911942), juuta-
laissyntyinen karmeliittanunna, 
kuuluu vuosisatansa suuriin 
naishahmoihin ja uskonnollisiin 

persoonallisuuksiin. ”Tarvit-
semme hetkiä, jolloin vaieten 
kuuntelemme ja annamme 
jumalallisen sanan vaikuttaa 
meissä...” Sid. 76 sivua. 13x18cm. 
Lukunauha. Kokoelma pyhän 
ristin Teresa Benedictan kirjoi-
tuksia KATT Jyväskylä 2008.

katolinenkirjakauppa.net
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Helsingin hiippakun-
nan pappienneuvoston 

ensimmäinen kokous tänä 
vuonna pidettiin birgittalais-
luostarissa Turussa. Sisaret 
hoitivat meitä kaikkia erittäin 
hyvin ja aivan aluksi haluai-
sinkin sydämellisesti kiittää 
heitä!

Aloituspäivänä maanan-
taina kuulimme Brysselistä 
saapuneen belgialaisen karis-
maattisen papin, isä Wilfried 
Brievenin pitämän syvällisen 
esitelmän. Aiheena oli Pyhän 
Hengen vaikutus hengelli-
sessä elämässä. Monia mie-
lenkiintoisia ajatuksia tuli 
esiin, varsinkin kun uudes-
taan korostettiin sakrament-
tien vastaanottoa armon läh-
teenä.

Seuraavana päivänä lau-
des-rukouksen ja messun 
jälkeen isä Antoine Lévy oP 
esitti meille puheessaan, millä 
tavalla Vanhassa testamen-
tissa kohdattiin muukalaiset. 
Tämän pohjalta keskusteltiin 
oman hiippakuntamme tilan-
teesta. Miten voidaan raken-
taa yhteistä kirkkoa, jossa 
puolet on maahanmuutta-
jia? elämme Suomessa tilan-
teessa, jossa kirkkomme 
jäsenet edustavat lähes 100 eri 
kansallisuutta: se on loistava 
rikkaus! Meidän yhteinen 
identiteettimme on nimen-
omaan katolisuus. 

Iltapäivällä oli todella vai-
kuttava kulttuuriohjelma. 
Vierailimme Pyhän Hengen 
kappelissa, jossa arkkitehti 
Benito Casagrande esitteli 
kappelin historiaa. Kappelin 
paikalla toimi jo 1390-luvulla 
Pyhän Hengen hospitaalin 
ylläpitämä Pyhän Hengen 
talo. Talon toiminta loppui 
reformaation myötä. Vuonna 
1986 Pyhän Hengen talon ja 
Pyhän Hengen kirkon jään-
nökset löytyivät arkeologi-
sissa kaivauksissa ja niiden 
päälle rakennettiin kappeli.

S a m a s s a  p a i k a s s a 
tapasimme Jussi Pekka Taa-
vitsaisen, Turun yliopiston 
arkeologian professorin. Hän 
on tutkinut erityisesti Suomen 
esihistoriaa ja keskiaikaa. 
Saimme tietää muun muassa 
minkälaisia pyhäinjäännök-
siä Turun katedraalissa säily-
tetään. Turun tuomiokirkon 
alkuvaiheista on hyvin vähän 
tietoa. Todennäköistä lienee, 
että ensimmäinen kirkko on 
rakennettu aivan 1100luvun 
lopulla ja silloin puusta. esi-

telmän jälkeen vierailimme 
Turun tuomiokirkossa.

Illalla rukoilimme yhdessä 
Pyhän Birgitan ja autuaan 
Hemmingin kirkossa adoraa-
tiossa ja saimme vastaanottaa 
siunauksen pyhällä sakra-
mentilla. Illan kokouksessa 
tuli esiin paljon hienoja ehdo-
tuksia siitä, kuinka voimme 
kasvaa hengellisesti.

Seuraavan päivän työpala-
veri aloitettiin kuuntelemalla 
isä rudolf larenzin esitelmä 

”luominen ja tiede”. Meille 
suositeltiin paavin luomista 
koskevien kirjoitusten luke-
mista.

K o u l u t u s t i l a i s u u d e n 
lisäksi pohdittiin erilaisia 
hiippakuntaamme koskevia 
haastavia aiheita. Toisaalta, 
kuunnellessamme uutisia 
seurakunnista kävi ilmi, että 
tapahtuu myös paljon hyvää, 
luojan kiitos!

Loppujen lopuksi kiitämme 
Jumalaa kaikista hänen meille 

antamistaan hengellisistä lah-
joista: Katolinen Kirkko Suo-
messa kasvaa ja laajenee Jee-
suksen armon avulla. 

 
isä Raimo Goyarrola

yleisvikaari

Pappienneuvoston kokous 
Turussa 5.-7.3.2012

Yläkuvassa papit kokouksessa, 
alla ryhmäkuva; eturivissä 
vasemmalta: isät Peter Gebara 
SCJ, Donbosco Thomas, Rafal 
Czernia SCJ, Dang Tien Dung 
ja Krystian Kalinowski; takari-
vissä vasemmalta: isät Antoine 
Lévy OP, Marco Pasinato, 
Robert Galla SCJ, Frans Voss 
SCJ, Zenon Strykowski SCJ, 
mons. Marino Trevisini, piispa 
Teemu Sippo SCJ, Stanislaw 
Szymajda SCJ, Peter Foleng, 
Oscar Sinchi, Raimo Goyarrola 
ja mons. Rudolf Larenz.
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Ett samhälle utan kärlek
 

Dagens debatt handlar allt mer om eutanasi, abort, vålds-
dåd, pedofili, incest, likgiltighet i trafiken, rån och annat 

som allt vittnar om en avsaknad av kärlek. Det verkar som 
om kärleken helt glömts bort i dagens materialistiska och 
egocentrerade samhälle. Individens njutningar och maximala 
konsumtion av varor och tjänster har kommit i centrum för 
våra värderingar.
 
Ungdomen talar om DINKS (doubble income no kids), juppin 
och andra relationer mellan individer var just den individuella 
njutningen är satt i centrum för existensen. Allt som kan störa 
eller minska denna individuella njutning göms, eller t.o.m. 
med lagliga medel tas bort från samhället. Danmark t.ex. skall 
vara downbarn fritt från 2030.
 
Kärlek är ett relativt fattigt ord som inte på ett holistiskt sätt 
förklarar vad man menar med ordet. I grekiskan finns det fyra 
ord för kärlek – philia, storge, eros och agape.
 
Med begreppet philia förstår man kärlek mellan vänner eller 
vänskap. Det är en kärlek mellan likar t.ex. mellan arbetskam-
rater, klubbmedlemmar, skol och studiekamrater, soldater 
och kamrater som idkar någon sport såsom fotboll eller tennis.  
Philia är inte endast hövlighet utan anger också ett slags soli-
daritet inom t.ex. fackförbund. Kärleken philia kan upphöra 
när man inte längre är medlem i vän gemenskapen.
 
Begreppet storge förklarar kärleken inom familjen, mellan 
familjemedlemmarna, föräldrarna, barnen, mor och far för-
äldrarna. Den beskriver kärleken mellan och inom generatio-
nerna inom samma familj. Hur omfattande denna kärlek är, är 
kultur betingat. I vissa kulturer kan den omfatta en klan eller 
en stam i andra endast kärnfamiljen. I alla fall är den förplik-
tande och anger ansvar för varandra under tider av externa 
eller interna hot eller sjukdomar.
 
Med begreppet eros förstås den romantiska och den erotiska 
kärleken eller kärleken mellan man och kvinna. Den hör 
hemma i familjen och dess grundläggande uppgift är släktens 
fortbestånd. Denna form av kärlek har av media och delvis av 
staten bagatelliserats och kommersialiserats. 
 
Slutligen har vi begreppet agape. Med detta begrepp förstås 
Guds kärlek till människorna som förpliktar människorna att 
älska varandra. Denna form av kärlek är mycket fordrande för 
den omfattar uppoffringar och ett element enligt vilken man 
måste ”ge av sig själv” till sin nästa. Man måste även älska sina 
fiender och ”vända andra kinden”.  I yttersta fall måste man 
älska sin nästa ända till döden såsom Jesus gjorde på korset. 
Det finns otaliga martyrer och helgon som uppfyllde agape
kärleken till sin egen död.
 
Agapekärleken är till sin natur rättvis, självuppoffrande, äkta, 
fullständig, aktiv och söker sin nästas bästa och är korrekt. 
Den heliga eukaristin kallas för kärleksmåltiden, för det var 
Gud själv som gav den till oss och i den kan vi uppleva Kristus 
på nytt och på nytt.
 
I vår tid har man blandat ihop de olika förståelserna för kärlek:  
Philia (vänskapen), storge (kärleken inom familjen), eros (den 
erotiska kärleken) och agape (Gudsförpliktande kärlek). Vi 
vet helt enkelt inte hur vi borde förhålla oss till våra närmaste, 
kolleger och dem som vi råkar träffa i livet och i samhället. Vi 
blandar ihop sådant som inte borde bland ihop t.ex. eros och 
storge/philia.  Detta förvränger vår syn på oss själva och på 
varandra.
 
Alla former av kärlek är tillåtna och bra, men man borde veta 
vart och i vilket sammanhang de hör hemma.  Media och 
samhället kan i detta fall inte hjälpa oss. Den politiska demo-
kratiska processen inom eU och dess medlemsstater grundas 
idag på den neoliberala politiska ideologin som inte känner 
till eller inte vill godkänna människans inneboende sanningar 
och Guds anvisningar. Vi måste själva med kyrkans hjälp finna 
våra egna värderingar. Allt som är lagligt är inte rätt.

Jan-Peter Paul

on sunnuntai-iltapäivä 
helmikuun 19. päivänä – 

ja hiihtolomaleiri alkaa pian. 
Pyörin vielä keittiössa val-
mistamassa lounasta, kun 
kännykkäni soi. Joku van-
hemmista, joka oli tuomassa 
omaa lastaan leirille, kysyi 
minulta, miltä näyttää tie 
Stellikseen ja pääseekö sinne 
rankasta lumisateesta huo-
limatta. en osannut vastata 
siihen kysymyksen, vaikka 
hetken kuluttua minunkin on 
istuttava auton rattiin ja pääs-
tävä leiripaikalle.

Kaupungissa oli erittäin 
huono ajokeli: kaduilla paksu 
lumikerros ja hyvin liukasta. 
yritin ajaa varovasti, koska 
mukanani on kaksi leirille 
tulevaa lasta: Priska ja Sarah. 
Kaupungin ulkopuolella 
moottoritie oli hieman parem-
massa kunnossa. yllätyin 
täysin, kun käännyimme Stel-
liksen tielle, joka oli aurattu! 
enkelien ja kaikkien pyhien 
avulla pääsimme turvalli-
sesti perille. Jumalalle kiitos! 
Alatalon ovesta tervehtivät 
meitä isoset: Vu ja Oskar. Sr 
renata auttoi meitä viemään 
tavaroitamme huoneisiin ja 
Halina tarjosi mehua, kahvia 
ja keksiä. Kännykkäni soi jat-
kuvasti ja leiriläisten vanhem-
mat edelleen kysyivät tien 
kunnosta. Nyt osasin sanoa, 
että huonosta kelistä huo-
limatta pääsin turvallisesti 

perille, vaikka en ole huippu 
kuski. Ja niin aika pian kaikki 
nuoretkin tulivat. Heitä oli 
kahdeksantoista.

Illallisen jälkeen ulkona 
oli jo pimeä, mutta pimeys ei 
estänyt leiriläisiä testaamasta, 
kuinka pulkat luistavat 
mäessä. He ottivat taskulam-
put ja ulkoilivat kauan aikaa 
laskettelemalla ja rakenta-
malla lumitunneleita. Vauhti 
oli hurja ja iloiset äänet kiljui-
vat kaikkialla.

Illalla oli vielä yhteisiä 
tutustumisleikkejä, iltaru-
kous, iltapala ja nukkumaan-
meno. Tämä päivän viimeinen 
ohjelma on nuorten mielestä 
tylsin hetki. Kuitenkin omalla 
auktoriteetillani sain nope-
asti porukan hiljentymään ja 
itse menin nukkumaan pat-
jalle eteiseen, jotta tarvittaessa  
voisin puuttua tilanteeseen 
poikien tai tyttöjen puolella. 
Isä Marco näet oli tulossa lei-
rille vasta maanantaiaamuna.  
Välillä heräsin ja käänsin kui-
vauskaapin nappia, että siellä 
olevat ulkohousut, käsineet, 
hatut, sukat ja kengät kui-
vuisivat yön aikana. Aamulla 
taas tarvitsimme ne ulkoilua 
varten.

Päivät vierivät nopeasti ja 
jokainen oli hyvin erilainen, 
täynnä uusia kokemuksia ja 
haasteita, sekä nuorille että 
meille ohjaajille. Leikimme 
ja rukoilimme, ja tuntui siltä, 

että rukous ei ollut pitkästyt-
tävää ja tylsää. yhdessä on 
hyvä olla: leikkiä, keskustella 
ja rukoilla.

Meidän mieleemme jäi 
hyvin tuhkakeskiviikon litur-
gia, vierailu espoon pappis-
seminaarissa ja karmeliitta-
sisarten luona, hiihtoretki, 
metsäretki kodalle lumessa, 
joka ylettyi polviimme asti, 
kärryajelu ja totta kai talvi-
olympialaiset. Uskokaa pois, 
mutta täällä kerta jaettiin isä 
Marcon kustantamat oikeat 
mitalit! Monille nuorille saatu 
mitali oli niin tärkeä, että he 
nukkuivat se kaulassaan. 
Parasta olivat uudet kaverit 
ja se, että pappi oli mukana 
nuorten kanssa leikeissä, kes-
kusteluissa ja rukouksessa. 
Minun roolini oli mm. pitää 
huolta kurista ja organisoida 
käytännölliset asiat.

Tuli perjantain iltapäivä 
- ja aika lähteä kotiin. Kun 
Priska oli poistumassa autos-
tani, hän sanoi: oli mukavaa 
olla yhdessä mutta sääli, että 
aika oli niin lyhyt. Paluumat-
kalla suunnittelimme jo ensi 
vuoden hiihtolomaleiriä, 
mutta ennen sitä meitä odot-
tavat kesäyllätykset ja tapah-
tumat.

sisar Barbara Ogieniewska USJK 

Hiihtolomaleirillä 
oli hauskaa

Kesäleirit
Kaikki 5 -13 vuotiaat lapset ja nuoret, jotka haluavat kokeilla leirielämää 
Sofia-keskuksessaHelsinginVuosaaressa10.-17.-22.6.ovatsydämellisesti
tervetulleita.Viikonhintaon130€.

Ilmoittautuminen:sisarBarbara040-9644529taisisar.barbara@gmail.com
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Sääntökuntamaal-
likoiden päivän 
yhteydessä Heidi 
Tuorila-Kahanpää 
haastatteliBirgitta
Löwendahlia,
ruotsalaista 
karmeliittamaallikkoa.

Birgitta Löwendahl, miten 
sinusta tuli karmeliittamaal-
likko?

Tapasin karmeliittaisä Wilfrid 
Stinissenin eräässä seminaa-
rissa ja sain tilaisuuden kes-
kustella hänen kanssaan 
kahden kesken. Keskuste-
lusta tuli elämäni käänne-
kohta. Sitten tapasin karme-
liittamaallikko Aina Lars-
sonin, josta tuli katolinen 
kummini. Kaikki palat lok-
sahtivat paikoilleen. olin jo 
aikaisemmin lukenut pyhän 
Avilan Teresan kirjoja, mutta 
en osannut yhdistää niitä kar-
meliittamaallikoihin.

Mitä sinulle merkitsee olla kar-
meliittamaallikko?

Minulla on hengellinen 
perhe, juureni ovat karmeliit-
tasääntökunnan perinteessä. 
rukous on upeaa, sekä sisäi-

nen rukous että hetkirukous. 
Kuljemme sisäisen elämän ja 
syventymisen tietä ja saamme 
hengellistä ohjausta Karme-
lin pyhimyksiltä, jotka ovat 
meidän sisariamme ja vel-
jiämme. Pidän paljon sekä 
pyhästä Teresasta että ristin 
Johanneksesta. Heidän välil-
lään vallitsi syvä yhteys. 
Ristin Johanneksen runous 
on hyvin vaikuttavaa ja ainut-
laatuista. Karmeliittamaallik-
kona toimin yhdyssiteenä 
luostareiden ja maailman 
välillä.

Kunnioitamme myös pro-
feetta eliaa, joka on yhdys-
siteemme vanhaan liittoon. 
Juuriamme Pyhällä maalla 
ei pidä ala-arvioida. olen 
käynyt elian luolassa Kar-
melvuorella. Se oli vaikut-
tava kokemus. Meille karme-
liitoille myös Neitsyt Maria 
merkitsee erityisen paljon.

Mitä Maria merkitsee sinulle 
henkilökohtaisesti?

Maria avaa oven Kristukselle. 
Hän syventää hengellistä elä-
määmme. Hänen avullaan 
oma hengellinen elämäni on 
saavuttanut täyttymyksensä. 
Maria tuli melko myöhään 

elämääni. Hän oli ihana 
yllätys.
Mikä Mariassa herättää sinussa 
myönteisiä tunteita ja ajatuksia?

Mariasta virtaava ihana 
rakkaus. Hän on hyvän 
neuvon äiti, joka rakastaa 
meitä, hänen lapsiaan, usko-
mattomalla rakkaudella ja 
huolenpidolla. Useinkaan ei 
ajatella muuta kuin Marian 
äidillistä puolta ja sitä, että 
hän on opettava nainen. Hän 
on vahva ja älykäs nainen, 
selkeä ja viisas. Hän on sedes 
sapientiae, viisauden valtais-
tuin. Hän vastasi myöntei-
sesti Jumalan aloitteeseen. 
Hän uskalsi, hän oli rohkea, 
hänessä oli ilo. Mutta kaikki 
ei ole iloa. Maria on myös 
tuskien äiti, Mater dolorosa.

Sinä ja karmeliittamaallikko 
Aina Larsson olette yhdessä 
perustaneet Maria Regina Caeli 
-yhdistyksen. Miten se tapah-
tui?

Aina ja minä tutustuimme 
toisiimme seurakuntamme 
rukousryhmässä.  Siinä 
saimme kutsumuksen perus-
taa yhdistyksen, joka pyrkisi 
Pohjoismaissa edistämään 
Marian tuntemusta ja rak-
kautta häntä kohtaan.

Millä tavalla toteutatte tätä 
tavoitetta?

Julkaisemme aikakauslehteä 
nimeltä Jungfru Maria. Tilaa-
jia on noin 750. Järjestämme 
joka vuonna lokakuussa 
Mariakonferenssin Uppsalan 
katolisessa kirkossa. ohjel-
maan kuuluu rukousta para-
nemisen puolesta ja voitelua 
pyhällä öljyllä, pyhä messu, 
ruusukon rukoileminen, esi-
telmiä, jotka valottavat eri 
puolia Marian elämästä tai 
kertovat Marian ilmestyk-
sistä. esimerkiksi vuonna 
2010 esitelmän aiheena oli 
köyhien Maria ja vuonna 
2011 Marian pyhä sydän.

Mariakonferenssi on eku-
meeninen tapahtuma. osan-
ottajilla on hyvin erilaisia 
taustoja. Kotisivullamme 
meillä on rukous, joka ilmai-
see ykseyden kaipaustamme. 
Maria auttaa meitä elämään 
kristittyinä, hän on aikamme 
Tiennäyttäjä.

Yhdistääkö Maria kristittyjä  vai 
erottaako hän?

Pohjimmiltaan Maria luo 
yksimielisyyden ja yhdistää, 

vaikka toiset ovat sitä mieltä, 
että hän erottaa kristittyjä.

Mikä on johtamasi Mariatjänst?

Palvelua Marian kanssa ja 
Mariaa varten. Apua tarvit-
sevien ihmisten auttamista 
eri tavoin, ammattimaisesti 
kotiavun muodossa tai dia-
koniatoimintana (rahaa, neu-
vontaa, terveysvalistusta 
jne.) vapaaehtoistyövoimin. 
Jaamme toisille Kristuksen 
jakamaa yltäkylläisyyttä

Kristuksen ruumiin ja veren 
juhlana vuonna 2006 taju-
simme eukaristisen jakami-

sen ajatuksen. Panis angeli-
cus, enkelten leipä, johti aja-
tuksemme mannaan, joka 
on eräs Vanhan testamentin 
Marian läsnäolon kuvia.
Mariatjänst perustettiin lour-
desin Neitsyt Marian päivänä 
helmikuun 11. päivänä, maa-
ilman sairaidenpäivänä.

Lopuksi haluaisin kysyä sinulta, 
mistä Maria-ikonista sinä pidät 
eniten?

Hellyyden Jumalanäidistä.

Heidi Tuorila-Kahanpää

Neitsyt Marian palveluksessa

Academicum Catholicum
Kevätretki Suomenlinnaan la 26.5.2012

UtfärdtillSveaborglö26.5.2012
 

Ohjelma / Programm:
 
lautta lähtee klo 10.10 Kauppatorin rannasta. opastettu käve-
lykierros alkaa klo 10.25 lauttarannasta ja päättyy klo 11.55. 
Kierrokselle on luvattu selostusta Suomenlinnan katolisesta 
kappelista, opastuksen järjestää ehrensvärdseura.

Färjan från Salutorget kl. 10.10. Promenaden börjar kl. 10.25 vid 
kajen och slutar kl.11.55. Guiden (Ehrensvärd-sällskap) berättar 
också om den katolska kapellen.

Lounas ravintola Chapmanissa. Paluu lautalla jokaiselle sopi-
vimpaan aikaan. / Lunch i restorang Chapman, återfärd enligt 
eget val.
 
opastuksen hinta on 9 euroa/hlö, lounas 15 euroa (kolme 
ruokalajia), plus lauttamaksu. / Pris: 9 e/ person, lunchen 15 e (3 
rätter) plus avgiften för färjan.
 
 
Ilmoittautumiset 30.4. mennessä: Annukka lindholm p. 
0400466402 tai sähköpostilla lindholms@kolumbus.fi. lähetän 
tarvittaessa sähköpostilla ruokalistan. / Anmälninar senast 
30.4.: Annukka Lindholm p. 0400466402 eller e-post lindholms@
kolumbus.fi . Jag skickar gärna menyn per e-post.

Tervetuloa! 
Välkomna!
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”Karmeliittojen sisäisen 
rukouksen ympärille raken-
tunut rukouselämä kuuluu 
koko kirkolle.”

ylläoleva lause on poimittu 
pienestä ruskeasta vihko-
sesta nimeltä Karmeliitta
aforismeja. Se sisältää poi-
mintoja Tukholman hiip-
pakunnan piispan Anders 
Arboreliuksen oCD kar-
meliittamaallikoille pitä-
mistä kuudesta retretistä. 
Vihkonen on pieni helmi, 
osa isommasta helmestä 
nimeltään Suomen karme-
liittojen pienjulkaisusarja.

Sarja alkoi ilmestyä 
vuonna 2004 ja ensimmäi-
senä vuonna ilmestyi neljä 
vihkosta. Niistä ensim-
mäinen, eugene McCaf-
freyn oCD Karmelvuo-
ren Neitsyt Marian ruskea 
skapulaari on valitettavasti 
loppuunmyyty, toisena 
ilmestyi kokoelma Karme-
liittasääntökunnan pyhi-
mykset. Huomiotani herät-
tivät ne monet marttyy-
rit, jotka kuolivat euroo-
pan suurten mullistusten 
aikana, ranskan vallan-
kumouksessa, espanjan 
sisällissodassa ja natsien 
tuhoamisleireillä. Pahuu-
den edessä näyttää usein 
siltä, että hyvyys häviää. 
Hyvyydellä on kuitenkin 
Jumalan antama voima 
elää kuolemankin jälkeen, 
nyt nämä autuaat marttyy-
rit ovat esirukoilijoitamme 
taivaassa.

Samana vuonna 2004 
ilmestyi myös kaksi ruko-
uksesta kertovaa vihkosta, 
Wilfrid Stinissenin oCD 
Retkiä rukouksen maail-
massa ja Anders Arbore-
liuksen Pieni rukouskoulu. 
Näihin kahteen vihkoseen 
mahtuu valtava rukouk-
sen maailma. Ne antavat 
uuden ja laajemman tajun 
siitä, mitä rukous on, mitä 
se voi olla, mitä sen pitäisi 
olla. Miten se kantaa meitä, 
silloinkin kun emme itse 
rukoile.

Viides julkaisu ilmestyi 
2007, autuaan Kolminai-
suuden elisabetin oCD 
Taivas uskossa  rukous 
Pyhälle Kolminaisuudelle. 
elisabet oli Jeesuslap-

sen Teresan oCD, pikku 
Teresan, aikalainen ja koh-
talotoveri, ranskalainen 
karmeliittanunna ,joka eli 
vuosina 1880-1906. Paavi 
Johannes Paavali II julisti 
hänet autuaaksi vuonna 
1984 ja hänet kanonisoi-
daan kesällä 2012. Taivas 
uskossa on ainoa suomeksi 
ilmestynyt mahdollisuus 
tutustua hänen ajatte-
luunsa. Vihkonen sisältää 
myös Tuomo lahdelman 
suomentaman rukouksen 
Pyhälle Kolminaisuudelle, 
jonka loppuun sisältyvä 
pyhän Katariina Sienalai-
sen ajatus yhdistää elisa-
betin myös tämän domini-
kaanipyhimyksen seuraa-
jiin.

Viimeisimpinä vaan ei 
vähäisimpinä ilmestyivät 
vihkoset 6 ja 7, jo mainitut 
Aforismit sekä Carmelus 
totus marianus - Neitsyt 
Maria karmeliittasääntö-
kunnassa. Vihkosen noin 
36. sivuun mahtuu koko-
nainen tiedon maailma, 
pieni lisäaarre katoliseen 
suomenkieliseen Maria
kirjallisuuteen.

Näiden julkaisujen ympä-
rille voi halutessaan koota 
pienen hengellisen luku-
piirin, joka tutustuu kar-
meliittojen hengellisyyteen 
ja ajatteluun. Vihkoset 25 
on saatavissa yhteishin-
taan 10 euroa, Aforis-
mit maksavat 4 euroa ja 
Carmelus totus maria-
nus 5 euroa. Tiedustelut 
ja tilaukset Heidi Tuorila
Kahanpää, p. 0503410248 
tai kahanpaa@ulc.jyu.fi.

Tämän sarjan ulkopuolella 
on ilmestynyt Heidi Tuo-
rilaKahanpään kirjoittama 
teos edith Stein, euroopan 
ikoni, jota on saatavissa 
kirjakaupoista. Se kertoo 
Auschwitzin tuhoamis-
leirillä murhatusta kar-
meliittanunnasta, joka nyt 
on yksi euroopan suojeli-
joista.

Tuula Luoma

Lauantaina 24.3. hiippakun-
tamme sääntökuntamaal-
likot kokoontuivat Pyhän 
Henrikin katedraaliin ja seu-
rakuntasaliin rukoilemaan, 
keskustelemaan ja viihty-
mään yhdessä.

Vierailevana luennoitsi-
jana oli kuvataiteilija, psyko-
terapeutti ja karmeliittamaal-
likko Birgitta löwendahl 
Uppsalasta. Hän ei tiennyt 
mitään Mariasta ennen kato-
liseen kirkkoon liittymis-
tään vuonna 1990, mutta on 
katolilaisena monella tavalla 

saanut suoraa opetusta 
Marialta, joka on auttanut 
häntä ymmärtämään Marian 
osuutta Jumalan pelastus-
suunnitelmassa.

löwendahl on Maria 
regina Caeli  yhdistyksen 
perustajia, Jungfru Maria 
-aikakauslehden vastaava toi-
mittaja ja Mariatjänst  järjes-
tön perustajia ja sen toimin-
nanjohtaja. Mariatjänstillä on 
toistakymmentä palkattua 
työntekijää ja lisäksi vapaa-
ehtoistyöntekijöitä.

”Minusta katolinen kirkko 
Ruotsissa ei ole läsnä sosiaali-
sissa ja diakonisissa konteks-
teissa. Tähän haluan saada 
muutoksen aikaan. Kirkolla 
on melko intellektuelli pro-
fiili ja tämä on hyvä, mutta 
meidän pitää kehittää myös 
muita puolia.” (B.l., Jungfru 
Maria 1/2012)

Heidi Tuorila-Kahanpää

Pieni karmeliittakoulu

Sääntökuntamaallikoiden päivä 2012
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Kaikkiaan 43 osanottajaa 
oli saapunut aloittamaan 

elämä Pyhässä Hengessä 
seminaarin Pyhän Marian 
kirkossa maanantaina 11. 

helmikuuta. Seitsemän vii-
koittaisen session ensimmäi-
sen osion vetäjänä toiminut 
Jenny Baker (kuvassa alla)
englannista avasi tilaisuu-

den. Hän toimii kotimaassaan 
kautta englannin ja Walesin 
kulkevan suositun Katolisen 
perhekonferenssin aluekoor-
dinaattorina ja on erittäin toi-
vottu erilaisten konferens-
sien, seminaarien ja seura-
kuntien tilaisuuksien puhu-
jana.

Seminaarin puheosuu-
dessa Jenny Baker avasi 
evankeliumin sanomaa kirk-
kaalla, positiivisella ja rohkai-
sevalla tavalla, käyttäen hen-
kilökohtaisia kokemuksiaan 
apuna opetuksessaan. Joh-
dannon jälkeen hän kävi läpi 
ensimmäisen session aiheesta 
Jumalan rakkaus. Taivaalli-
nen Isämme vuodatti rakkau-
tensa meille, niin että voimme 
tuntea olevamme hänen lap-
siaan. Hän on Isä, joka antoi 
meille identiteetin rakastet-
tuina poikinaan ja tyttäri-
nään, hän tuntee meidät läpi-
kotaisin, aina viimeistä hius-
karvaa myöten. Jo ennen kuin 
hän meidät äitimme koh-
dussa muovasi, me olimme 
Jumalan mielessä ja sydä-
messä. Tämä on se rakkaus, 
jota varten meidät on luotu.

Puheiden jälkeen seurasi 
pyhän sakramentin adoraa-
tio ja rukouspalvelu. Ilta-
messu päätti päivän ohjel-

man. Useimmat mukana 
olleista osallistuivat ensim-
mäistä kertaa tämän tyyppi-
seen seminaariin.

Sessiot jatkuivat maalis-
kuun loppuun asti isä Robert
Gallan SCJ johdolla aiheina:  
Vapaus Jeesuksessa,  Pyhän 
Hengen voima, Karismojen 
hengelliset lahjat, elämän 
täyteys ja Vahvistettu palve-
lemaan.

Lauantaina 17. maaliskuuta 
isä Alessandro Pennesi Ita-
liasta vietti parantumisen 
messua Pyhän Marian kir-
kossa. Musiikkia johti diakoni 
PanchoChinALoi, joka on 
Ruotsin Katolisen karismaat-
tisen uudistumisen puheen-
johtaja. Pyhän messun jälkeen 
rukoiltiin seminaarin osanot-
tajien Pyhän Hengen kasteen 
puolesta.

Kiittäkäämme Herraa, hän on 
hyvä, iäti kestää hänen armonsa. 
(Ps 107:1)

Seminaarin järjestäjät
 

Pyhän Marian seurakunnassa etsittiin

Yltäkylläistä elämää

Todistus

Monen viikon seminaa-
rin jälkeen ja parantumisen 
messun jälkeen, osallistuin 
henkilökohtaiseen tilaisuu-
teen, jonka aiheena oli Pyhän 
Hengen kaste. Tätä kastetta 
olin vähän epäillyt ja pelän-
nyt, mutta tunsin sentään 
myös vetoa siihen osallistu-
miseen. on vaikeaa löytää 
sanoja, jotka kuvaisivat 
sisäistä tapahtumaa. Lähinnä 
tulee mieleen sisäinen maan-
järistys ja että esteet, joita en 
ollut edes tuntenut, repesi-
vät. Jotakin uutta valui tun-
temattomiin tiloihin. Vertaus-
kuvia, joita ennen koin pelk-
kinä sanoina tai jopa fraaseina 
muuttuivat eläviksi. ”lähde, 
josta pulppuaa elävää vettä”, 
”uusi ihminen”, ”syntyä 
uudelleen”. Tuntui, että 
ymmärsin, mitä ensimmäi-
set opetuslapset ja apostolit 
olivat kokeneet. Ja meidän 
tulee varjella tätä elämystä 
hakemalla tukea toisistamme 
niin, että kokemus ei pinnal-
listuisi. Minulle oli suuri lahja 
olla mukana ja toivon har-
taasti, että voisin antaa eteen-
päin edes jotakin siitä, mitä 
sain vastaanottaa.

Nina, 70 vuotta
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Den danske filosofen Kier-
kegaard har konstaterat 

att ”innerst inne i varje män-
niska bor ångesten för att 
vara ensam i världen, glömd 
av Gud”. ensamheten är som 
att ha huset fullt av drömmar 
och kärlek som ingen vill ha.

ensamheten har alltså 
två  grundläggande dimen-
sioner. Den ena är att vara 
glömd, det vill säga att ingen 
kommer ihåg en eller ser en, 
inte ens Gud. Den andra är att 
man har känslan av att ha så 
mycket att ge en annan eller 
världen, men världen vill 
inte ha det man vill ge – ens 
drömmar och ännu viktigare 
ens kärlek.

Men ensamheten har också 
en tredje dimension. Den är 
längtan efter Gud, att få vara 
nära honom. ensamheten 
kan även tolkas som ett slags 
auditorium var man verkli-
gen kan finna Gud.

Jesus, under tider då han 
började med något betydel-
sefullt eller inför en para-
digmförskjutning eller en 
period av svåra lidanden 
sökte han ensamheten. Han 
var 40 dagar ensam i öknen 

innan han inledde sin mis-
sionsverksamhet. Han sökte 
sig till ensamheten i naturen 
innan han gick sin död till 
mötes. ensamheten betydde 
för honom en tid av förbere-
delse. Han förberedde sig för 
de kommande utmaningarna 
genom att be till Gud i ensam-
het.

Jesus lämnades även ensam 
när han skulle vittna om sin 
gudom. Han blev ensam när 
översteprästernas knektar 
och soldater skulle anhålla 
honom och föra honom till 
Pontius Pilatus för att dömas 
till döden. Alla hans vänner 
och medhjälpare flydde. Jesus 
lämnades även ensam då han 
dog på korset. endast hans 
moder Maria och hans käraste 
lärjunge Johannes var med 
honom. T.o.m. hans bästa 
vän, Petrus lämnade honom 
ensam när han förhördes och 
torterades av soldaterna.    

ensamheten hör till den 
kristna tron. Det är ett starkt 
element som kan leda till en 
närmare relation med och 
kontakt till gud. Det var inte 
en tillfällighet att heliga per-
soner såsom munkar, nunnor 

och helgon sökte ensamheten 
då de bad till Gud. Under 300
talet uppkom främst bland 
ordensbröder en tradition 
enligt vilken man sökte sig till 
ensamheten för t.o.m. mycket 
långa tider. Man levde som 
eremit, endast i sällskap av 
Gud. Denna tradition finns 
fortfarande kvar i den öster-
ländska kristliga traditionen 
på  Athosberget. I väst har 
många munk och nunne-
ordnar infört traditioner som 
omfattar långa perioder av 
ensamhet i form av reträtter 
eller tystnad.  Man anser att 
tider av ensamhet och tystnad 
är böner i sig själv och för en 
närmare Gud. Man behöver 
inte säga en massa ord för att 
be. Det räcker med en närvaro 
och en vilja av bön.

ensamheten som sådan kan 
också vara en bön. Frågan är 
hur man uppfattar sin ensam-
het. ensamheten är även i sig 
själv världens största gemen-
skap. Alla är ensamma många 
gånger i ens liv. en betydande 
del av storstädernas befolk-
ning bor ensamma. om man 
ber tillsammans med de 

andra ensamma bildar man 
en gemenskap i Gud.

ensamheten är också ett 
tillstånd då man kan skapa 
något nytt. Det är, om man 
som en mogen person förstår 
att dra nytta av ensamheten, 
ett tillstånd då man skapar 
något nytt. Man kan föränd-
ras genom ensamheten. Man 
kan bli en större och bättre 
person. Man kan verkligen 
komma närmare gud och 
varandra genom ensamheten.  

ensamheten kan naturligt-
vis också ha en negativ inne-
börd. Denna dimension av 
ensamhet kan komma fram 
för den som har sig själv som 
centrum i livet, inte Gud. 
om man försöker bryta detta 
slags av ensamhet förlitande 
på ens egna krafter kan man 
mycket snabbt hamna på vil-
lovägar. Man kan bli självcen-
trerad, uppleva känslor av 
frustration, att ingen älskar en 
och slutligen alienation från 
samhället och andra männis-
kor med eventuellt förfärliga 
följder, såsom sjukdom och 
död.

ensamheten måste ses som 
en gåva av Gud. Som med alla 
gåvor måste man inse gåvans 
värde och innehåll. gud vill 
genom ensamheten föra en 
närmare honom och mot ens 
frälsning. Då vi är ensamma 
eller hamnar i en situation av 
ensamhet måste vi be. De är 
endast genom bönen som vi 
kan komma närmare gud. Vi 
skall inte vara oroliga eller 
rädda. Gud kommer nog 
emot oss. Hans skyddsängel 
skyddar oss även för oss 
själva.  

låt oss be till jungfru 
Maria, Guds moder. Vi vet 
ju att Jesus inte kan vägra sin 
moder något som hon ber av 
honom. 
 
Hell dig, Maria,
full av nåd,
Herren är med dig.
Välsignad är du 
bland kvinnor
Och välsignad är 
din livsfrukt, Jesus.
Heliga Maria, Guds moder,
bed för oss syndare
nu och i vår dödsstund.
Amen.

Jan-Peter Paul

yle radioandakt 28.3.2012 

SCJmaallikkojen retretti on jokavuotinen 
tapahtuma paastonaikana ennen pääsiäistä. 
Tällä kertaa maallikot viettivät yhdessä bir-
gittalaissisarten kanssa laudesin, vesperin ja 
adoraation sekä kompletoriumin. 

Kuten retretin otsikko ”Palava rakkauden 
ahjo” antaa ymmärtää, oli isä Mis pohjannut 
retretin ensimmäisen mietiskelyn Jumalan 
rakkauden ymmärtämiseen. 

Toinen mietiskely käsitteli Jumalan rak-
kauden tunnustamista ja ymmärtämistä: 
Mitä on dehoniaanisesti Pyhän sydämen 
hurskaus ja ymmärtäminen. Kolmantena 

mietiskelyn aiheena oli mm. neljä hetkeä 
päivän aikana. Aamulla Nasaret, keskipäi-
vällä Jerusalem, kello 15 Golgata ja illalla 
getsemane. 

Neljännessä mietiskelyssä meillä oli mah-
dollisuus suoraan pohtia uskoamme. Kii-
tämme isä Mis’iä sekä sisaria sujuvasta ohjel-
masta, ruokailuista ja majoituksesta. 

Johannes Salminen

Palava rakkauden ahjo - maallikkojen retrettiin 
23-25.3.2012 osallistujia oli yhteensä 20.

Palava rakkauden ahjo 

TAIZÉ TULEE, 
OLETKO VALMIS? 
ETSITÄÄN 
MAJOITTAJIA 
TAIZÉ-NUORILLE 
SYYSKUUN 
LOPUSSA!
Taizén ekumeenisessa luosta-
riyhteisössä Ranskassa vierai-
lee vuosittain satoja tuhansia 
nuoria eri puolilta maailmaa. 
Taizé järjestää myös alueelli-
sia tapahtumia Ranskan ulko-
puolella. Tämä ”luottamuksen 
pyhiinvaellus” saapuu ensim-
mäistä kertaa Suomeen syys-
kuun 28.-30. päivä 2012. Hel-
singin keskustassa järjestetään 
erityisesti Suomen, muiden 
Pohjoismaiden, Baltian, Puolan 
ja Venäjän nuorille suun-
nattu alueellinen tapaaminen. 
Tämän tapahtuman toteutta-
miseen osallistuvat Helsingin 
evankelisluterilaisen Tuomio-
kirkkoseurakunnan Taizépro-
jekti (koostuu vapaaehtoisista 
ja yhdestä palkatusta työnte-
kijästä), Taizén veljet ja lisäksi 
paikalliset eri tunnustuskun-
tien seurakunnat sekä lukuisat 
vapaaehtoiset. Vapaaehtoisia 
kutsutaan parhaillaan mukaan 
monenlaisiin talkootehtäviin 
sekä erityisesti pääkaupunki-
seudulla nuorten majoittajiksi 
perheisiin. Viikonlopun ajan 
nuoret rukoilevat yhdessä, lau-
lavat Taizén lauluja ja hiljenty-
vät, osallistuvat monenlaisiin 
workshoppeihin ja tutustuvat 
toisiinsa. Tuomiokirkonmäellä 
ja Senaatintorin tuntumassa on 
siis syyskuun lopussa iloista, 
kansainvälistä ja ekumeenista 
kuhinaa! Seurakuntasi nuoret 
haluavat varmasti olla tässä 
tapahtumassa mukana!

Tapahtumaan odotetaan 1000–
2000 noin 15–35-vuotiasta 
nuorta ja nuorta aikuista, joten 
seurakuntien ja seurakunta-
laisten panos majoittamisessa 
tulee olemaan erittäin tärkeä. 
Voisitko Sinä itse tarjota kotiasi 
kahden yön majoitukseen? 2 
neliömetriä lattiatilaa per vieras 
on riittävä majoituksen taso, 
sillä nuoret tuovat itse makuu-
pussinsa ja alustansa. yksin-
kertainen aamiainen ja iltapala 
viikonlopun ajan pe–su riittää. 
Nuoret saapuvat perjantaina 
iltapäivällä ja lähtevät sunnun-
taina viimeistään iltapäivällä. 
Päivät ja illat nuoret ovat itse-
näisesti keskustassa eikä heitä 
tarvitse viihdyttää. Kaikilla 
on HSl:n sponsoroima seutu-
lippu. Kielitaitovaatimuksia ei 
ole, hymyllä ja käsiesperantolla 
pärjää!

erityisesti etsimme pääkau-
punkiseudulta majoitusseura-
kuntia, joissa oltaisiin valmiita 
tarjoamaan yhden ihmisen osit-
taista työpanosta (joko maal-
likko tai työntekijä) majoitus-
perheiden etsintään sekä per-
jantaina 28.9. muutamaksi tun-
niksi ohjaamaan nuoria oman 
seurakunnan vastaanottopis-
teestä majoitusperheisiin. yksi 
tila tätä varten riittää. Jo pari-
kymmentä nuorta per seura-
kunta olisi upea määrä! Seu-
rakunnan omille nuorille tämä 
tarjoaisi näppärän tavan tutus-
tua ulkomaisiin nuoriin ja kivaa 
tekemistä viikonlopun ajaksi.

"Älkää unohtako osoittaa vie-
raanvaraisuutta, sillä jotkut ovat 
yösijan antaessaan tulleet majoitta-
neeksi enkeleitä." (Hepr 13:2)

Majoittajaksi tai majoitusseura-
kunnaksi haluava, ilmoita itsesi 
maikki.viljanen@yahoo.com / 
050 3080159.

Ensamheten
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English

Would you like to become more familiar with the basic 
teaching of the Catechism of the Catholic Church? A 
study group of englishspeaking people meets twice 
a month at the Studium Catholicum, ritarikatu 3 b A 
4, Helsinki. The study group is open to all those who 
are interested.
  Monday at 18.45 – April 16th. 
  Contact person: Diana Kaley, 0407235703 (gsm). 
Moderator of the group: fr. Antoine lévy, oP.

English-languagecatechismforadults

on Saturday 11th Febru-
ary we had an enrich-

ing event in the church of 
St. Mary. There were 43 par-
ticipants attending the start 
of the life in the Holy Spirit 
seminar. Jenny Baker from 
United Kingdom launched 
the seminar. She is the current 
regional Coordinator of the 
popular Celebrate Catho-
lic Family Conferences that 
run throughout england and 
Wales.

Jenny Baker communi-
cated the challenges of the 
Gospel in a clear, positive and 
encouraging way, using per-
sonal experiences to illustrate 
her teaching. After introduc-
tion, she gave the first session 
about the love of God. The 
Heavenly Father who lav-
ished his love on us so we 
can know we are His chil-
dren. As a Father who gave 
us an identity as beloved sons 
and daughters. He knows us 
through and through, every 
hair on our heads is counted. 
even before the time in moth-
er’s womb we were in the 
mind and heart of God. This 
is the love we are created for.

Later in the day we adored 
Jesus in the Blessed Sacra-
ment and we had possibil-
ity to receive prayer. evening 
Mass closured the day. For 
most of the participants this 
was the first time to attend 
such a seminar.

The seminars continued 
until end of March guided 
by Fr. robert Galla SCI with 
as topics: Freedom in Jesus,  
Power of the Holy Spirit, 
The Spiritual Gifts or Char-
isms,  The Fullness of life and  
empowered to serve.

on Saturday 17th March 
at 15 hours there was a Holy 
Mass for Healing, conducted 

by Fr. Alessandro Pennesi (in 
the picture) from rome with 
Music Ministry by Deacon 
Pancho Chin A loi, Chairman 
of the Swedish Catholic Char-
ismatic Renewal.

Following the Holy Mass 
the participants of the 
Seminar received prayer for 
the Baptism in the Holy Spirit.

We give thanks to the 
lord for he is good, his love 
endures for ever. (Ps 107:1)

The Organizers

For more information, contact Mrs. 
lina JoannouJyränki, email ljoan-
noujyranki@gmail.com, tel.  044
3140847.

A Testimony

After many seminary weeks and after the healing mass, I 
attended a personal event that was the Baptism in the Holy 
Spirit. I had been anxious and afraid about it, but I had an 
inner thirst to attend it. It is difficult to explain what happened 
to me inside. I can only think about an inner earthquake and 
the obstacles, I was not even aware of, broke and were torn 
down.  Something new was flowing into unknown space. The 
sayings I had felt before to be only words or even phrases 
became alive: “The fountain of living water”, “a new man”, 
“to be reborn”.  I felt, that I understood what the first disciples 
and apostles had experienced.  We have to protect this experi-
ence by each other so that it will not become only a worldly, 
lukewarm memory. For me it was a great present to be able 
to attend the seminar and I hope from my heart that I will be 
able to give forward to others, even little of what I was given.

Nina, 70 years

life in abundancePope's Easter Message: 

"Christ is hope and comfort” 
"If Jesus is risen, then  and only then  has something truly 
new happened, something that changes the state of humanity 
and the world. Then He, Jesus, is someone in whom we can put 
absolute trust; we can put our trust not only in his message, but 
in Jesus himself, for the risen one does not belong to the past, 
but is present today, alive." These are the words spoken by Holy 
Father Benedict XVI at noon on easter Sunday, April 8, from 
the central loggia of St. Peter's Basilica. In his easter Message, 
followed by the easter wishes in 65 languages to peoples and 
nations throughout the world, and the Blessing Urbi et orbi, the 
Pope said: "Christ is hope and comfort to the Christian commu-
nities suffering most for their faith on account of discrimination 
and persecution. And he is present as a force of hope through 
his Church, which is close to all human situations of suffering 
and injustice. "

Benedict XVI continued: "May the risen Christ grant hope 
to the Middle east and enable all ethnic, cultural and religious 
groups in that region to work together to advance the common 
good and respect for human rights. Particularly in Syria, may 
there be an end to bloodshed and an immediate commitment 
to the path of respect, dialogue and reconciliation, as called for 
by the international community. May the many refugees from 
that country who are in need of humanitarian assistance find 
the acceptance and solidarity capable of relieving their dreadful 
suffering. May the Paschal victory encourage the Iraqi people 
to spare no effort in pursuing the path of stability and develop-
ment. In the Holy land, may Israelis and Palestinians coura-
geously take up anew the peace process."A particular memory 
on behalf of the Pope went to the African continent: "May the 
lord, the victor over evil and death, sustain the Christian com-
munities of the African continent; may he grant them hope 
in facing their difficulties, and make them peacemakers and 
agents of development in the societies to which they belong. 
May the risen Jesus comfort the suffering populations of the 
Horn of Africa and favour their reconciliation; may he help the 
Great lakes region, Sudan and South Sudan, and grant their 
inhabitants the power of forgiveness. In Mali, now experien-
cing delicate political developments, may the Glorious Christ 
grant peace and stability. To Nigeria, which in recent times has 
experienced savage terrorist attacks, may the joy of easter grant 
the strength needed to take up anew the building of a society 
which is peaceful and respectful of the religious freedom of all 
its citizens." KATT/Fides

__________

Cardinal Moussa dies
The Syrian Cardinal H.B. Ignace Moussa I Daoud died at eight 
o’clock in the morning of Holy Saturday, 7 April in rome. 
He was Prefect emeritus of the Congregation for the eastern 
Churches and Patriarch emeritus of Antioch for Syrians. When 
the Pope learned the news of his death, he remembered the 
deceased Cardinal in prayer and sent a telegram in French to 
H.B. Ignace youssif II younan, Patriarch of Antioch for Syrians. 
The following is a translation of the French text of the Pope’s 
Telegram which was released on 7 April. KATT/VIS

Learning with sorrow of the death of H.B. Cardinal Ignace Moussa 
I Daoud, Patriarch emeritus of Antioch for Syrians and Prefect 
emeritus of the Congregation for the Eastern Churches, I wish to 
express to you my union in prayer with your Patriarchal Church, 
with the family of the deceased Cardinal and with all those who are 
affected by this bereavement. In these days when we are celebrating 
the Resurrection of the Lord, as I remember the peoples of the region 
who are living through difficult moments, I ask him to welcome 
into his joy and peace the soul of this faithful Pastor who dedicated 
himself with faith and generosity to the service of the People of God. 
As a pledge of comfort, I warmly impart the Apostolic Blessing to 
you, Your Beatitude, as well as to the bishops, priests and faithful 
of the Patriarchate of Antioch for Syrians, to the members of the 
family of the deceased and to all those who will be taking part with 
hope at his funeral liturgy.

BENEDICTUS PP XVI



Fides 4/2012 – 17

Nuorille

Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Pietari kieltää 
Jeesuksen
(Mark. 14:66-72)

Pietari oli alhaalla pihassa. 
Muuan ylipapin palvelusty-
töistä tuli sinne, ja nähdes-
sään Pietarin lämmittele-
mässä hän katsoi tätä ja sanoi: 
“Sinäkin olit tuon nasaretilai-
sen kanssa, tuon Jeesuksen.” 

Mutta Pietari kielsi sen. “en 
ollenkaan ymmärrä mistä 
puhut”, hän sanoi ja siirtyi 
ulos etupihalle.

Tyttö näki hänet uudelleen 
ja sanoi siellä oleville: “Tämä 
mies on samaa joukkoa.” Taas 
Pietari kielsi. Mutta hetken 
kuluttua muutkin siellä 
olevat sanoivat hänelle: “Sinä 
olet varmasti samaa joukkoa, 
olethan sinäkin galilealai-
nen.”

Pietari alkoi sadatella ja 
vannoi: “Minä en tunne sitä 
miestä, josta te puhutte.”

Samassa kukko lauloi, toisen 
kerran. Pietari muisti, mitä 
Jeesus oli hänelle sanonut: 
“ennen kuin kukko kahdesti 
laulaa, sinä kolmesti kiellät 
minut.” Hän puhkesi itkuun.

Kommentti

Tämä evankeliuminkohta 
on erittäin tärkeä. Pietari on 
apostoli, ensimmäinen apos-
toli. Hän sai suoraan Jeesuk-
selta selvän tehtävän. Hänet 
on nimitetty kallioksi, jolle 
Jeesus rakentaa kirkkonsa. 
Siitä huolimatta Pietari kieltää 
Jeesuksen.

Kiusaus näyttää aluksi olevan 
vain pieni, koska se tulee pal-
velustytöltä. Mutta Pietari on 
alhaalla pihalla, kaukana Jee-
suksesta. Alussa Pietari puo-
lustautuu antamalla vastauk-
sen, joka ei ole aivan vilpitön; 
hän teeskentelee, peittelee. 
“en ymmärrä mistä puhut!” 
Hän ei pysty puhumaan totta, 
eikä oikeasti pakene kiusa-
usta. 

Seuraavaksi kiusaus tulee 
uudelleen vähän vahvem-
pana. Nyt vain hiljaisuus on 
Pietarin vastauksena. Hänellä 
ei ole uskallusta, eikä hän ole 
rohkea. Sitten tulee kolmas 
kerta, ja tällöin Pietari kieltää 
Jeesuksen suoraan: “en tunne 
häntä.”

Aina löytyy joku kukko 
ympäriltäni tai sisimmästäni 
vieläkin valppaampi sellai-
nen, joka auttaa minua huo-
maamaan, että olen kaukana 
Jumalasta, koska olen tehnyt 
syntiä ja tarvitsen Hänen 
armoansa. Joskus se kukko 
on omatuntoni, joka häiritsee 
sisäistä rauhaani. Joskus se 
saattaa puolestaan olla joku 
kaveri, joka auttaa minua 
näkemään selvemmin tai 
sitten joku hyvä kirja, jota 
olen lukemassa. Jopa jokin 
loistava elokuva tai laulu. 
Joskus… aina on kukko.

Pyhimykset eivät olleet täy-
dellisiä, synnittömiä ihmisiä. 
Hekin tekivät väärin ja syntiä. 

Tärkeintä heidän elämässään 
ei ollut pystyä olemaan teke-
mättä syntiä, vaan rakas-
taa aidosti Jumalaa. Tämän 
rakkauden seurauksena on 
syntien tunnustaminen.

Tulevaisuudessa itkun seu-
rauksena Pietari ansaitsee 
uudelleen Jeesuksen armon. 
Sen armon avulla hän on 
uskollinen Jeesukselle aina, 
jopa keisarin langettaman 
kuolemanrangaistuksen var-
jossa.

isä Raimo Goyarrola

Maallikkodominikaanit järjestävät

Katekismuksen opiskelua

Studium Catholicumissa, ritarikatu 3.

Seuraava kokoontuminen on lauantaina 21. huhtikuuta klo 1416. Tut-
kimme katekismuksen sivuja 247 - 256. Kevään viimeinen kokoontumi-
nen on 12.5. Muutokset ovat mahdollisia ja niistä pyritään ilmoittamaan 
Fideksessä.
  Jokaisessa kokoontumisessa on myös pappi mukana. oma katekis-
mus mukaan. Tiedustelut: Kaarina Koho, 096129479. Uudet osallistujat 
ovat tervetulleita!

HerZlICHe eINlADUNG ZUM

FRANZISKANISCHEN EINKEHRTAG

IN DeUTSCHer SPrACHe

mit  Pater  Franz  richardt  oFM (osnabrück) am Samstag den 
19. Mai im Gemeindesaal St Heinrich 9.30–17 Uhr.

Das  Motto  des  Tages  lautet:  Seht!  Ich mache alles neu! Teil-
nahmegebühr 15 euro (anschl. Mittagessen und Kaffee). 

Anmeldung und Information bei: Marko Pitkäniemi oFS 
tel: 0466175314 oder eMail: marko.pitkaniemi@catholic.fi. 
(Bezahlung vor ort). HerZlICH WIllKoMMeN!

KARISMAATTINEN NUORISOTAPAAMINEN
yhdyshenkilö Suomessa: lina JoannouJyränki, 

email ljoannoujyranki@gmail.com, puh.  0443140847.

BirgittalaissisartenYstävätry:n

VUOSIKOKOUS 

pidetään luostarin Birgittasalissa, Ursininkatu 15, Turku, kes-
kiviikkona 18. huhtikuuta alkaen klo 18. Kokouksen jälkeen 
tuomiorovasti rauno Heikola esitelmöi aiheenaan  ”Marttyy-
ripiispa Henrik – kristinuskon Suomeen tuoja?”.

KUVIA KIRKON 
ELÄMÄSTÄ

Katolisen tiedotuskeskuk-
sen kuvapankkiin voi lähettää 
kuvia kirkon elämästä digi-
taalisessa muodossa. Kuvien 
pitää olla riittävän laadukkaita 
ja tarkkoja ja kooltaan seuraa-
vien rajojen puitteissa: lyhyt 
sivu vähintään 1000 px, pitkä 
sivu korkeintaan 5000 px. Mak-
simikoko n. 5 MB. Kuvat lähe-
tään sähköpostilla osoitteeseen 
kuvat@catholic.fi. Sähköpostiin 
pitää kirjoittaa lisäksi (mahdol-
lisuuksien mukaan) ainakin 
seuraavat tiedot: kuvaaja 
(tai kenen hallussa kuva on), 
paikka, aika (päivämäärä tai 
vuosi), kuvissa selvästi näky-
vien henkilöiden nimet, tapah-
tuma/tilaisuus. Kuvat tallen-
netaan Katolisen tiedotuskes-
kuksen kuvapankkiin. lähettä-
mällä kuvat tähän osoitteeseen 
ymmärrämme Katoliselle tie-
dotuskeskukselle myönnetyn 
kuvien täyden käyttö ja julkai-
suoikeuden. otamme mielel-
lämme vastaan myös vanhem-
paa, digitoitua (skannattua) 
aineistoa. Kiitos yhteistyöstä! 
KATT
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SEUrAKUNNAT

HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraali-
seurakunta

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

la 17.40 vesper, 18.00 aatto-
messu. Su 9.45 messu latinaksi/
englanniksi, 11.00 päämessu, 
12.30 erikielisiä messuja tai per-
hemessu, 18.00 iltamessu. Ma, 
ke, pe 18.00 messu, ti, to 7.30 
messu. Ke 17.30 ruusukkoru-
kous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 
19.30 Neokatekumenaaliyhtei-
sön liturgia. rippiaika la 17.00
17.45 ja sopimuksen mukaan.

Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass 
in Finnish. Sun. 9.45 Mass in 
Latin/English, 11.00 High Mass 
in Finnish, 12.30 Mass (1st Sun. 
Italian, 2nd Family Mass, 3rd 
Swedish, 4th Russian), 18.00 Mass 
in Finnish. Mon., Wed., Fri. 18.00 
Mass in Finnish, Tues., Thurs. 
7.30 Mass in Finnish. Wed. 17.30 
Rosary, Fri. 17.30 Adoration. Wed., 
Sat. 19.30 Liturgy of the Neoca-
techumenal Way. Confessions Sat. 
17.00-17.45 and by appointment. 
Masses also in other cities. (See the 
Mass schedule for diaspora below.) 

13.4. pe 18.00 elokuvakerho
14.4. la 10.30-13.00 uskonnon-

opetus vahvistuksen sakra-
menttia varten, 17.40 vesper, 
18.00 aattomessu

15.4. su pääsiäisen 2. sunnun-
tai: 9.45 lat/engl, 11.00 pää-
messu, 12.30 messu ruot-
siksi/Mässa på svenska, 16.00 
messu Porvoossa, 18.00 ilta-
messu

16.4. ma 18.30 johdantokurssi 
seurakuntasalissa

17.4. ti 16.30–18.30 uskonnon-
opetus vahvistuksen sakra-
menttia varten, 18.00 CSC: 
ruusukko ja messu, 19.00 
katekeesi aikuisille

19.4. to 18.00 lectio divina, 
19.00 katekeesi aikuisille

21.4. la 17.40 vesper, 18.00 aat-
tomessu

22.4. su pääsiäisen 3. sunnun-
tai: 9.45 lat/engl, 11.00 pää-
messu, 12.30 messu venä-
jäksi, 16.00 messu Tikkuri-
lassa, 18.00 iltamessu

24.4. ti 19.00 katekeesi aikui-
sille

26.4. to 18.00 Caritaksen vuo-
sikokous kabinetissa, 19.00 
katekeesi aikuisille

28.4. la 10.00-13.00 opetus ensi-
kommuuniota varten, 17.40 
vesper, 18.00 aattomessu

29.4. su pääsiäisen 4. sunnun-
tai: 9.45 lat/engl, 11.00 pää-
messu, 18.00 iltamessu

5.5. la 9.30-12.00 uskonnon-
opetus ensikommuuniota 
varten (11.30 parannuksen 

sakramentti kirkossa), 17.40 
vesper, 18.00 aattomessu

6.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 
9.45 lat/engl, 11.00 päämessu 
ja ensikommuunio, 12.30 
messu italiaksi, 16.00 messu 
puolaksi, 18.00 iltamessu

10.5. to 18.00 lectio divina
12.5. la 9.30-12.00 uskon-

nonopetus ja parannuksen 
sakramentti ensikommuu-
niota varten, 10.00 lastentar-
han kevätjuhla seurakunta-
salissa, 18.00 aattomessu ja 
kirkkoon ottaminen

13.5. su pääsiäisen 6. sunnun-
tai: 9.45 lat/engl, 10.3013.00 
lastenkerho, 11.00 päämessu 
ja ensikommuunio, 12.30 
perhemessu, 13.3017.45 ado-
raatio, 18.00 iltamessu

14.5. ma 10.00 lastentarhan 
kevätjuhla seurakuntasalissa

15.5. ti 18.00 CSC: ruusukko ja 
messu

17.5. to helatorstai: 11.00 pää-
messu

19.5. la 9.30-12.00 uskonnon-
opetus ja parannuksen sakra-
mentti ensikommuuniota 
varten, 10.0017.00 fransis-
kaaniretretti, 17.40 vesper, 
18.00 aattomessu

20.5. su pääsiäisen 7. sunnun-
tai: 9.45 lat/engl, 11.00 pää-
messu, 12.30 messu ruot-
siksi/Mässa på svenska, 16.00 
messu Porvoossa, 18.00 ilta-
messu

24.5. to pyhän Johannes Kasta-
jan syntymä: 18.00 juhlapy-
hän messu

26.5. la 17.40 vesper, 18.00 aat-
tomessu

27.5. su helluntaisunnuntai: 
9.45 lat/engl, 11.00 päämessu, 
16.00 messu Tikkurilassa, 
18.00 iltamessu

DIASPorA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarin-

malmi): 15.4., 20.5. su 16.00 
messu

Tikkurila (ort. kirkko, länti-
nen Valkoisenlähteentie 48): 
22.4., 27.5. su 15.30 ruusukko, 
16.00 messu

Pyhän Marian 
seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 
092411633, fax 092411634. Säh-
köposti maria@catholic.fi. Koti-
sivu maria.catholic.fi.

la 9.30 messu suomeksi, 18.00 
aattomessu suomeksi. Su 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 pää-
messu suomeksi, 11.30 messu (1. 
su ruotsiksi, 2. ja 4. lastenmessu, 
3. vietnamiksi, 5. saksaksi), 16.00 
messu (2. su espanjaksi, 3. puo-
laksi), 17.30 ruusukko englan-
niksi, 18.00 messu englanniksi. 
Ma, ti, ke, to, pe 7.30 laudes, 
18.00 messu suomeksi, 18.30
19.00 adoraatio, ti 17.30 ruusuk-
korukous. rippitilaisuus: ma, ti, 
ke, to, pe, la 17.3017.55, su 9.30
9.55 ja 17.3017.55. Seurakunnan 
kanslia on avoinna ti ja ke klo 
13-16 ja to klo 9-12.

Sat. 9.30 Mass in Finnish, 18.00 
Mass in Finnish. Sun. 9.30 Rosary 
in Finnish, 10.00 High Mass in 
Finnish, 11.30 Mass (1st Sun. in 
Swedish, 2nd and 4th Mass for 

children, 3rd in Vietnamese, 5th in 
German), 16.00 Mass (2nd Sun. 
in Spanish, 3rd in Polish), 17.30 
Rosary in English, 18.00 Mass in 
English. Mon., Tues., Wed., Thurs., 
Fri. 7.30 Laudes, 18.00 Mass in 
Finnish, 18.30-19.00 adoration. 
Tues. 17.30 Rosary in Finnish. Con-
fessions Mon., Tues., Wed., Thurs., 
Fri., Sat. 17.30-17.55, Sun. 9.30-
9.55 and 17.30-17.55. Parish office 
open: Tues. and Wed. 13-16, Thurs. 
9-12.

15.4. su pääsiäisen 2 sunnuntai: 
9.30 ruusukkorukous, 10.00 
messu suomeksi, 11.30 messu 
vietnamiksi, 16.00 messu puo-
laksi/Msza sw. po polsku, 17.30 
ruusukkorukous englanniksi/
rosary in english, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in english

22.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 
9.30 ruusukkorukous, 10.00 
messu suomeksi, 11.30 lasten-
messu, 16.30 adoraatio, 17.30 
ruusukko englanniksi/rosary 
in english, 18.00 messu englan-
niksi/Mass in english

25.4. ke 18.00 messu suomeksi, 
18.40 kokoontuminen seura-
kuntasalissa ensikommuunio-
lasten vanhemmille

28.4. la 9.30 messu suomeksi, 
10.00–14.00 opetus englantilai-
sessa koulussa ensikommuu-
niota ja vahvistuksen sakra-
menttia varten, 18.00 messu 
suomeksi

29.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 
9.30 ruusukkorukous, 10.00 
messu suomeksi, 11.30 piis-
panmessu saksaksi ja vahvis-
tusjuhla/Messe auf Deutsch, 
17.30 ruusukko englanniksi/
rosary in english, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in english

6.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 
9.30 ruusukkorukous, 10.00 
messu suomeksi ja ensikom-
muuniojuhla, 12.00 messu 
ruotsiksi/Mässa på svenska, 
17.30 ruusukko englanniksi/
rosary in english, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in english

13.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 
9.30 ruusukkorukous, 10.00 
messu suomeksi ja ensikom-
muuniojuhla, 12.00 lasten-
messu, 16.00 messu espanjaksi/
Santa Misa en Castellano, 17.30 
ruusukko englanniksi/rosary 
in english, 18.00 messu englan-
niksi/Mass in english

17.5. to Herran taivaaseenas-
tuminen: 9.30 ruusukkoru-
kous, 10.00 messu suomeksi, 
11.30 messu saksaksi ja ensi-
kommuuniojuhla/Messe auf 
Deutsch, 18.00 messu englan-
niksi/Mass in english

DIASPorA
Hanko (Täktomin kappeli, Kap-

pelitie 36): 14.4. la 16.00, 26.5. 
la 16.00

TURKU

Pyhän Birgitan  
ja autuaan  

Hemmingin 
seurakunta 

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

Su 10.00 ruusukko, 10.30 pää-
messu, 18.30 iltamessu englan-
niksi tai latinaksi. Ma, ke, pe, la 
7.30 aamumessu, ti, to 18.30 ilta-
messu. To 18.00 adoraatio. rip-
pitilaisuus puoli tuntia ennen 
messuja ja sopimuksen mukaan.

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

14.4. la 10.00 messu Ahvenan-
maalla

15.4. su Jumalan laupeuden sun-
nuntai: 10.30 päämessu, 15.00 
messu eurajoella, 18.30 messu 
englanniksi/Mass in english

17.4. ti 19.00 teologinen opinto-
piiri

20.4. pe 18.00 messu Porissa
21.4. la 9.30 katekeesi, 13.15 per-

hemessu
22.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 

10.30 päämessu, 18.30 messu 
englanniksi/Mass in english

24.4. ti 19.00 informaatiokurssi
28.4. la 10.30 lastenkerho, 12.30 

perhemessu, 17.00 messu puo-
laksi/Msza sw. po polsku

29.4. su pääsiäisen 4. sunnun-
tai: 10.30 päämessu, 15.00 
messu eurajoella, 18.30 Mass 
in english

6.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 
10.30 päämessu, 18.30 messu 
latinaksi

8.5. ti 19.00 miestenpiiri
13.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 

10.30 päämessu ja ensikom-
muunio, 12.30 messu vietna-
miksi, 15.00 messu eurajoella, 
18.30 messu englanniksi/Mass 
in english

17.5. to Herran taivaaseenastu-
minen: 10.30 piispanmessu

18.5. pe 18.00 messu Porissa
19.5. la 10.30 lastenkerho, 12.30 

perhemessu, 17.00 messu puo-
laksi/Msza sw. po polsku

20.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 
10.30 päämessu, 15.00 messu 
eurajoella, 18.30 messu eng-
lanniksi/Mass in english

DIASPorA
Ahvenanmaa: 14.4. la 10.00
eurajoki: 15.4., 29.4., 13.5., 20.5. 

su 15.00
Pori: 20.4., 18.5. pe 18.00

KATeKeeSI
21.4. la 9.30

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin 
seurakunta

yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. 
Puh. 014612659, fax 014612660. 
Isä Krystian Kalinowski 044-
5001383. Sähköposti olavi(at)
catholic.fi. Kotisivu olavi.catho-
lic.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 neo-
katek. sanan liturgia ja la 19.00 
neokatek. eukaristia (seura-
kuntasalissa). 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. Ado-
ration after Evening Mass. Tues. 
and Sat. 19.00 Liturgy of the Neo-
catechumenal 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.)

13.4. pe 18.00 messu Kiteellä
14.4. la 9.45 katekeesi Joen-

suussa, 11.00 messu Joen-
suussa, 15.00 messu Varkau-
dessa

15.4. su Jumalan laupeuden sun-
nuntai: 10.30 päämessu, 12.00 
messu englanniksi/Mass in 
english, 18.30 messu Kajaa-
nissa

20.4. pe 18.00 iltamessu, sen 
jälkeen johdantokurssi kato-
liseen uskoon (aiheena avio-
liitto)

21.4. la 9.00 katekeesi Jyväsky-
lässä, 12.15 perhemessu

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

25.4. ke pyhä evankelista 
Markus: 18.00 messu

28.4. la 9.45 katekeesi Savonlin-
nassa, 11.00 messu Savonlin-
nassa, 15.00 messu Mikkelissä

29.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 
10.30 päämessu, 12.00 messu 
englanniksi/Mass in english, 
18.30 messu Kuopiossa

2.5. ke pyhä Atanasius: 18.00 
messu

3.5. to pyhät apostolit Filippus ja 
Jaakob: 18.00 messu

4.5. pe 18.00 messu Kiteellä
5.5. la 9.45 katekeesi Joensuussa, 

11.00 messu Joensuussa, 15.00 
messu Varkaudessa

6.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 
10.30 päämessu, 12.00 messu 
englanniksi/Mass in english, 
18.30 messu Kajaanissa

13.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 
10.30 päämessu, 12.00 messu 
englanniksi/Mass in english

14.5. ma pyhä apostoli Mattias: 
18.00 messu

16.5. ke 18.00 iltamessu, sen 
jälkeen raamattupiiri

17.5. to Herran taivaaseenastu-
minen (velvoittava juhlapyhä): 
18.00 messu

DIASPorA
Joensuu (ort. kirkon srksali, 

Kirkkokatu 32): 14.4., 5.5. la 
11.00

Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 
17 A): 15.4., 6.5. su 18.30

Kitee (ev.lut. kirkko, Savikontie 
5): 13.4., 4.5. pe 18.00

Kuopio (ort. tuomiokirkon srk-
sali, Snellmaninkatu 8): 29.4. 
su 18.30

Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon 
krypta, Savilahdenkatu 20): 
28.4. la 15.00

Savonlinna (ort. kirkko, erkon-
katu 11): 28.4. la 11.00

Varkaus (ort. kirkko, relande-
rinkatu 5): 14.4., 5.5. la 15.00

KATeKeeSI
Jyväskylä: 21.4. la 9.00
Joensuu: 14.4., 5.5. la 9.45
Savonlinna: 28.4. la 9.45

TAMPERE

Pyhän ristin 
seurakunta

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

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 
päämessu, 17.00 iltamessu eng-
lanniksi. 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 las-
tenkerhot yms. saattavat aihe-
uttaa 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 bul-
letin board at the back of church for 
possible changes. Masses also in 
other cities. (See the Mass schedule 
for diaspora below.)

14.4. la 10.00 katekeesi, 14.00 
perhemessu

15.4. su pääsiäisen 2. sunnun-
tai: 10.30 päämessu, 11.45 
sakramenttiopetus ensikom-
muuniolapsille, 14.00 messu 
puolaksi/Msza sw. po polsku, 
18.00 messu englanniksi/Mass 
in english

22.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 
10.30 päämessu, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in english

28.4. la 10.30 lastenkerho, 12.30 
perhemessu

29.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 
10.30 päämessu, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in english

1.5. ti 17.00 juhlamessu (sisar 
Theresa Jezlin lupausten anta-
misen 50–vuotisjuhla)

5.5. la 10.00 katekeesi, 14.00 
perhemessu, 17.30 hyvänteke-
väisyysillallinen

6.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 
10.30 päämessu, 11.45 sakra-
menttiopetus ensikommuuni-
olapsille, 18.00 messu englan-
niksi/Mass in english

13.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 
10.30 päämessu, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in english

17.5. to helatorstai (velvoittava 
juhlapyhä): 10.30 juhlamessu, 
18.00 messu englanniksi/Mass 
in english

19.5. la 11.00 ensikommuuni-
olasten parannuksen sakra-
mentti ja harjoitus

20.5. su pääsiäisen 7. sunnun-
tai: 10.30 päämessu ja ensi-
kommuunio, 14.00 messu 
puolaksi/Msza sw. po polsku, 
18.00 messu englanniksi/Mass 
in english

27.5. su helluntaisunnuntai: 
10.30 päämessu, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in english

30.5.–3.6. piispantarkastus

DIASPorA
Hämeenlinna (ort. kirkon 

srksali, Matti Alangon katu 
11): 6.5., 3.6., 2.9. su 15.00 (ei 
messua heinäkuussa ja elo-
kuussa.)

Seurakunnat
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Kokkola (ort. rukoushuone, 
Katariinankatu 3): 12.5., 21.7. 
la 16.00, 9.9. su 16.00

(Koivuristin seurakuntakoti, 
oravankatu 29): 9.4. ma 18.00, 
21.4. la 18.00, 27.5., 1.7., 5.8. su 
18.00

Kristiinankaupunki (uusi 
kirkko, läntinen Pitkäkatu 20): 
27.4., 25.5. pe 18.00

lapua (yksityiskodissa, lisä-
tietoja seurakunnasta): 9.4. la 
9.00, 12.5., 30.6., 14.7., 4.8., 8.9. 
la 12.00

Pietarsaari (Pyhän Mikaelin 
kappeli, Kappelitie 5): 9.4. 
ma 12.00, 22.4., 13.5., 27.5. su 
12.00, 2.6. la 12.00 piispan-
messu ja vahvistuksen sakra-
mentti, 16.6. la 12.00, 1.7., 12.7., 
29.7., 5.8. su 12.00, 18.8., 25.8. la 
12.00, 9.8. su 12.00

Seinäjoki (ev.lut. kirkon srksali, 
AlaKuljankatu 1): 11.5., 8.6., 
31.8. pe 18.00

Vaasa (rauhankatu 8 C 22): 15.4., 
22.4. su 16.00, 29.4. su 12.00!, 
13.5. su 16.00, 26.5. la 16.00, 
2.6. la 17.00! piispanmessu, 
9.6., 16.6., 30.6. la 16.00, 8.7. su 
16.00, 14.7. la 16.00, 22.7., 29.7. 
su 16.00, 18.8., 25.8., 1.9., 8.9. 
la 16.00

KOUVOLA

Pyhän Ursulan 
seurakunta

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

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

14.4. la 13.00 perhemessu
15.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 

18.00 messu
19.4. to 18.00 iltamessu
22.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 

18.00 messu
26.4. to 18.00 iltamessu
29.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 

11.00 messu
3.5. to 18.00 iltamessu
6.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 

11.00 messu
10.5 to 18.00 iltamessu
12.5. la 13.00 perhemessu
13.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 

11.00 messu
17.5. to Herran taivaaseenastu-

minen: 11.00 messu
20.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 

18.00 messu
24.5. to 18.00 iltamessu
27.5. su helluntaisunnuntai: 

11.00 messu ja ensikommuu-
nio, seurakuntajuhla

29.5. ti pyhä Ursula: 18.00 juh-
lamessu

31.5. to Neitsyt Marian käynti 
elisabetin luona: 18.00 messu

DIASPorA
Hamina (ev.lut. srkkeskus, 

Mannerheimintie 12): 15.4. su 
11.00 (Huom! ei messua 27.5.)

Kotka (srkkeskus, Mariankatu 
14D): ei tänä aikana.

lahti (ort. kirkko): ei tänä 
aikana. (Huom! ei messua 
huhtikuussa.)

Lappeenranta (Linnoituksen ort. 
kirkko): 15.4., 20.5. su 12.00

KATeKeeSI
Lahti (ort. kirkon seurakunta-

sali): 5.5. la 14.0016.00
Kouvola (seurakuntasali): 14.4., 

12.5. la 11.00 (messu klo 13.00)
Kotka (srkkeskus, Mariankatu 

14 D): Sopimuksen mukaan.

Kevättalkoot28.4.laklo12
Mukaan tarpeelliset työvälineet 
ja eväitä grillijuhlaa varten. Ter-
vetuloa!

Riemuisaa pääsiäisaikaa kaikille 
seurakuntalaisillemme ja ystä-
villemme!

OULU

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta

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

Su 10.00 messu englanniksi, 
11.15 päämessu. Ma, ti, ke, to, 
pe 17.00 iltamessu. To adoraatio 
messun jälkeen. Ti, ke, la 19.30 
neokatekumenaaliyhteisön 
liturgia. rippitilaisuus pe 17.30
18.30, puoli tuntia ennen messua 
ja sopimuksen mukaan.

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

sunnuntai: 10.00 messu eng-
lanniksi/Mass in english, 
11.15 päämessu, 17.00 messu 
Kemissä

22.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 
10.00 messu englanniksi/Mass 
in english, 11.15 päämessu, 
17.00 messu Raahessa

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

6.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 
10.00 messu englanniksi/Mass 
in english, 11.15 päämessu, 
17.00 messu Torniossa

13.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 
10.00 messu englanniksi/Mass 
in english, 11.15 päämessu, 
17.30 messu Rovaniemellä

17.5. to helatorstai: 17.00 messu
20.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 

10.00 messu englanniksi/Mass 
in english, 11.15 päämessu, 
17.00 messu Kemissä

26.5. su helluntaisunnuntai: 
10.00 messu englanniksi/Mass 
in english, 11.15 päämessu, 
17.00 messu Raahessa

DIASPorA
Kemi (lehtokatu 31): 15.4., 20.5. 

su 17.00
Tornio (lukiokatu 1): 6.5. su 

17.00
raahe (Brahenkatu 2): 26.5. su 

17.00
rovaniemi (ounasvaarantie 16): 

13.5. su 17.30

USKoNNoNoPeTUS
ensikommuuniota ja vahvistuk-

sen sakramenttia varten kuu-
kauden ensimmäisenä ja kol-
mantena lauantaina klo 10.00.

lASTeNMeSSU
kuukauden kolmantena lauan-

taina heti uskonnonopetuksen 
jälkeen.

lASTeNMeSSU
18.2., 17.3.TOIMISTOT

Katekeettinen
keskus

Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 
092416095. Sähköposti kate-
keesi@catholic.fi. Kotisivu: kato-
linen.net/katekeesi.

Katolinen 
tiedotuskeskus

Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 
Helsinki. Puh. 096129470, fax 
09-650715. Avoinna arkisin klo 
1016. Sähköposti info@catholic.
fi. Kotisivu katolinen.net.

KESKUKSET

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

Studium 
Catholicum

ritarikatu 3b A, 00170 Hel-
sinki. Puh. 0961206711, fax 
0961206710. Sähköposti: kir-
jasto@studium.fi. Kotisivu 
www.studium.fi. 

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

Aamumessu ma, ke, pe klo 
7.45. Lauantaisin klo 18 yleensä 
messu vanhan dominikaanirii-
tuksen mukaan tai hepreankie-
linen messu, tarkemmat tiedot 
www.studium.fi. ekumeeninen 
aamurukous torstaisin klo 8.30. 
lisätietoja luennoista, hengelli-
sestä ohjelmasta ja muusta toi-
minnasta www.studium.fi.

Suomen Caritas
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. 
Puh 091357998, fax 0968423140. 
Sähköposti caritas@caritas.fi. 
Kotisivu www.caritas.fi. Ks. 
myös s. 4.

TAPAHTUMIA

Academicum
Catholicum

ohjelma keväällä 2012 
Verksamhetskalender för våren 2012 

Kokoukset pidetään Studium 
Catholicumissa, ritarik. 3 b A, 
Helsinki. Möteslokal är Studium 
Catholicum, Riddareg. 3 b A, 
Helsingfors. Tilaisuudet ovat 
avoimia kaikille./ Öppet för alla. 

Torstaina 19.4. klo 17.30 AC:n 
jäsenet kutsutaan vuosiko-
koukseen, jossa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Vuo-
sikokouksen jälkeen n. klo 
18.00 dosentti Agneta Ahl-
qvist puhuu ruotsiksi aiheesta 
”Paavi, joka rakasti metsiä”, 
Göran Steniuksen postuu-
mista kirjasta paavi Pius II:sta, 
jonka tunnuslause kuului ”Sil-
varum amator et vari videnti 
cupidus”.. / Torsdagen 19.4. 
kl.17.30 sammankallas AC:s 
medlemmar till årsmöte. På 
årsmötet behandlas stadgeen-
liga ärenden. Ca. kl. 18.00 
talar docent Agneta Ahlquist 
om Göran Stenius postuma 
bok ”Påven som älskade sko-
garna”, Pius II, påven vars 
valspråk lydde: ”Silvato-
rum amator et vari videnti 
cupidus”. 

Lauantaina  26.5.  teemme retken 
Suomenlinnaan. Tarkemmat 
tiedot julkistetaan Fidesissä 
kevään aikana./Den 26 maj 
gör vi en ufärd till Sveaborg. 
Programmet publiceras i Fides 
under våren

Birgittalaisoblaatit
Birgittalaisoblaatttien kuukau-
sikokous luostarissa perjantaina 
27.4.2012 alkaen klo 16.30 ves-
perillä.

Birgittalaisoblaatit  luostari-
sääntökunnan maallikkojen 
ryhmä, nettisivut www.kolum-
bus.fi/birgitta.turku/oblaatit.  
Vs. yhteyshenkilö Markku Vähä-
talo, vahatalo@iki.fi.

CatholicStudents’
Club

rosary and Holy Mass or Ado-
ration in latin with readings 
and Homily in english at Saint 
Henry’s Cathedral. Afterwards, 
a nice gettogether in the parish 
hall. Welcome! See: cschelsinki.
wordpress.com. Apr. 17; May 1 
& 15
      

Fransiskaani-
maallikot OFS

Ordo Franciscanus Saecularis

Kevät 2012 – 64. toimintavuosi 
Suomessa
                                                        
ohjelmalliset kokoukset tiis-
taisin kello 16.00 - noin 18.00 
Pyhän Marian srksalissa Män-
tytie 2, 00270 HelSINKI.  Koko-
uksemme ovat avoimia kaikille 
uskoville. Kokouksen jälkeen 
mahdollisuus osallistua iltames-
suun, joka alkaa kello 18.00.
 
Tiistai 17.4 Aihe: Triesten maal-

likkofransiskaanit/Piero Polle-
sello

Tiistai 15.5 Aihe: Suomen roma-
nien tilanne/Hemmi Palm

E n n a k k o t i e d o t e:  Tapaa-
misemme fransiskaaniisä Franz 
richardin oFM kanssa on nyt 
tarkentunut toukokuun 19. päi-
väksi Pyhän Henrikin srk-salissa 
klo 9.30  17.00.  retretti on sak-
sankielinen. Teema on ”Seht! 
Ich mache alles neu.” Ilmoittau-
tuminen Marko Pitkäniemi 046

6175314 tai sähköposti marko.
pitkäniemi@catholic.fi

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni 

Kotisivu gregoriusyhdistys.wor-
dpress.com. Sähköposti sum-
morum@gmail.com. Kotisivu: 
Puheenjohtaja Diana Kaley. 
Moderaattori isä Antoine lévy 
oP. 
Messu vanhan dominikaani-
riituksen mukaan klo 18:00 
Pyhän olavin kappelissa 
(Studium Catholicum, ritari-
katu 3 B A 4): 14.4., 28.4., 12.5.

Jeesuksen pyhän 
sydämen  

maallikot (SCJ)
Moderaattori Zenon Stry-
kowski SCJ. Puheenjohtaja 
Matti Andelin, gsm 0409668288, 
email matti.andelin@welho.
com. 

Helsinki: yhdyshenkilö Harri 
M ä k e l ä ,  H a a h k a p o l k u 
3 A 21, 00200 Helsinki, 
gsm 0407365470, email 
harri.v.makela@kolumbus.fi.

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

Turku: yhdyshenkilö Hilkka 
Bernard, gsm 0405243676, 
email  hi lkka.bernard@
hotmail.com

Kirjallisuuspiiri
jatkaa vauhdikkaita ja keskus-
televaisia kokoontumisiaan 
jälleen kevätkaudella. Paikka on 
entinen: Studium Catholicum, 
ritarikatu 3b A, 3. krs, ja kellon-
aikakin entinen klo 18. Päivät ja 
kirjat ovat seuraavat:

23.4. Viivi luik: Varjoteatteri
14.5. Daniel Katz: Kun isoisä 

Suomeen hiihti

Kaikki kirjoista kiinnostuneet, 
tervetuloa! Tarjolla aina myös 
kahvia ja teetä!

Rakkauden 
lähetyssisaret

Vironkatu 6 A 12, 00170 Hel-
sinki, puh. 0409601211. 

Adoration on Monday at 17:30.

Teresa ry
Teresa ry:n kevään 2012 ohjelma

ti 17.4.2012 teatteri
ti 8.5.2012 kevätjuhlat

rAdIO JA Tv
 

lauantai 14.4.2012 klo 6.15 ja 7.50 
aamuhartaus (piispa Teemu 
Sippo SCJ) – yle radio 1

fredag 20.4.2012 kl. 6.54 och 
8.54 andrum (Jan-Peter Paul) 
– radio Vega

SEKALAISTA

Seniorit
Tiistaina 17. huhtikuuta messu 
Pyhän Henrikin katedraalissa 
klo 14 ja sen jälkeen tapaami-
nen seurakuntasalissa. Kaarina 
Koho kertoo pyhästä Katariina 
Sienalaisesta ja hänen teokses-
taan Dialogi Jumalan kaitsel-
muksesta!

Keskiviikkoklubi
Marian srk:n Maanantaiklubi 
jatkuu uusin voimin joka kuu-
kauden 1. keskiviikkona paitsi 
pyhällä viikolla. Kokoontumiset 
ovat 28.3. – 2.5. 2012. Nimi on 
nyt MArIAN KeSKIVIIKKo-
KlUBI.

Kaikki ovat tervetulleita, sekä 
seniorit että myös kaikki muut 
kiinnostuneet, joille sopii aika 
klo 14.00–16.30, tapaamaan 
tuttuja, seurustelemaan, keskus-
tellaan ajankohtaisista aiheista. 
Messu tai ruusukko klo 14.00 ja 
sen jälkeen kahvitus srk-salissa.

Tapahtumat

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraa-
vaan lehteen (5/2012) ajalle 11.5.–10.6. on toimitet-
tava viimeistään 30.4.2012 mieluiten sähköpostitse  
osoitteeseen info@catholic.fi. Säilytä aina tärkeästä 
aineistosta kopio itselläsi!

Verbi Dei sono 
Schola cantorum 

Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja muihin tilaisuuk-
siin. Gregorian chant for weddings, funerals and other occa-
sions. yhteys, Contact: Markus Mäkelä 0445021206.
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Takasivu

Paastonaikana, jolloin 
urkujensoittokirkon
liturgiassa on muita aikoja 
vähäisempää, urkujenkor-
jaajilla eri puolilla maailmaa 
on kiire. Kirkkourkujen 
juhla-aika pääsiäinen on jo 
ovella, ja silloin soitinten on 
oltava kunnossa. Näin on 
myösmeilläSuomessa.

Pyhän Henrikin katedraalin urut pää-
sivät paastonajan puolivälissä perin-
pohjaiseen kunnostukseen. Kunnos-
tus kesti reilut pari viikkoa, ja työ 
tuli sopivasti valmiiksi pyhän viikon 
alussa. Kunnostus sisälsi sekä pillien 
puhdistuksen, virityksen että parin 
äänikerran uudistamisen. 

Suuri ilo urkurille

Katedraalin urkuri Marko Pitkäniemi 
kertoo, että “urkupillien puhdistus tuli 
tosi tarpeeseen, sillä normaalisti ulkoa 
kertyvän pölyn ja noen lisäksi urkuja 
ovat rasittaneet myös viime vuosien 
remontit, ensin ikkunatyöt ja sitten 
suuritöinen kattoremontti”. Tämä pil-
leihin kertyvä lika vaikuttaa urkujen 
sointiin ja vireeseen. Uruista kuulee 
myös ilman lämpötilan ja kosteuden 
vaihtelun vaikutuksen.

Pitkäniemen mukaan “iso puhdis-
tusoperaatio on välttämätön kaikissa 
uruissa tietyin väliajoin”. Pyhän Hen-
rikin katedraalissa viimeisin iso puh-
distustoimenpide tehtiin 90-luvun 
loppupuolella. 

Nyt Pitkäniemi iloitsee suuresti 
urkujen “uudesta elämästä”. Vaikka 
urkurit voivat itsekin tehdä pieniä kor-
jauksia, on isommat työt viisasta jättää 
ammattilaisen harteille. Silloin koko 
soitin tavallaan tulee uudeksi, “koko 
seurakunnan ja musiikin ystävien 
iloksi ja – ennen kaikkea – Jumalan 
suuremmaksi kunniaksi”, Pitkäniemi 
vakuuttaa.

Hyvissä käsissä

Katedraalin urkujen kunnostuksesta 
vastasi maamme eturivin urkuteknik-
koihin lukeutuva Pertti Metsävuo. 
yli neljänkymmenen vuoden koke-
muksella Metsävuon työ ei nytkään 
ollut vain vanhan kunnostamista vaan 
myös uuden luomista. Henrikin urut 
hän tuntee jo parinkymmenen vuoden 
takaa. Hän on vastannut soittimen 
huollosta ja virityksestä jo vuosien 
ajan.

Metsävuolle työ Henrikin urkujen 
parissa oli selvästi innostava tehtävä. 

Siitä huolimatta, että jokaisen pillin 
– ja pillejä on tuhat! – irrottaminen, 
peseminen ja virittäminen on työläs ja 
aikaa vievä projekti, hän jaksoi odottaa 
innolla työn valmistumista. Urkuihin 
kyllästyminen ei uhkaa, kun jokai-
nen pilli on erilainen ja pian niitä saa 
kuulla oikeassa käytössä, messussa tai 
konsertissa. Se on suurenmoista!

Pääsiäisestä alkaen uudistuneet 
urut soivat jälleen täydellä pauhulla 
Pyhän Henrikin katedraalissa.

90-luvun lama näkyy yhä

Pertti Metsävuo on kuin kävelevä suo-
malaisen urkujenrakennuksen his-
toriikki. Uruista ja urkurakentami-
sesta kertoessaan hän palasi 90-luvun 
lamaan ja muisteli, että nuo ajat olivat 
hankalia. Vaikka urkurakentamoilla 
laman ensi vuosina vielä riittikin sovit-
tuja töitä useammaksi vuodeksi, eivät 
seurakunnat sen jälkeen enää uskalta-
neet tehdä uusia tilauksia. Tilaukset 
loppuivat ja lopulta myös työt. eikä 
tilanne vieläkään ole paljon parempi.

ongelmia on myös urkureiden 
rekrytoinnissa, luonnollisesti ennen 
kaikkea luterilaisen kirkon puolella, 
jossa kirkkomuusikoille maksetaan 
oikeata palkkaa. Vaikka kirkkomuu-
sikon lähes 7-vuotisen akateemisen 
koulutuksen käy SibeliusAkatemi-
assa läpi moni opiskelija, on syrjäalu-
eilla vaikea saada töihin päteviä urku-
reita. Työ suurten asutuskeskusten 
ulkopuolella ei kiinnosta. – eivätkä 
katolilaiset voi urkurin virkaa luteri-
laisessa kirkossa saada, vaikka osaisi-
vat ja haluaisivatkin.

Niin kuin millä tahansa käsityö-
alalla, urkurakentajalle on tärkeää 
tietty ammattiylpeys. Pertti Metsä-
vuo pahoittelee sitä, että yhä jatku-
vassa urkurakentamisen lamassa 
myös tavoitteet asetetaan matalalle. 
“Minulle on urkurakentajana tärkeää, 
että voin luvata tekemilleni uruille 
ainakin 300 vuoden käyttöiän. Tietysti 
hyvin huollettuina. Mutta nykyään 
halutaan, että annetaan vanhoillekin 
uruille vain 20 vuoden jatkoaikoja”, 
Metsävuo vertailee.

Urkumusiikin paluu?

Niin Marko Pitkäniemi kuin Pertti 
Metsävuokin rakastavat urkumusiik-
kia ilmiselvästi. Kummankin mie-
lestä urkujen soitto kuuluu olennai-
sesti kirkon liturgiaan ja jumalanpal-
veluselämään, tosin ei tietenkään vain 
siihen. Siksi molempia myös yhdis-
tää huoli siitä, ettei urkuja enää aina 
arvosteta kevyemmän musiikin ja 
siihen paremmin sopivien soittimien 
yleistyttyä hengellisen musiikin esit-
tämisessä.

on kuitenkin tärkeää muistaa, että 
hengellistä musiikkia on myös muu-
takin kuin se, mitä soitetaan liturgi-
assa. Katolisen kirkon liturgiassa sen 
sijaan uruilla on gregoriaanisen laulun 

rinnalla yhä keskeinen rooli, eikä ole 
mitään syytä epäillä, etteikö niin olisi 
myös jatkossa. Vatikaanin II kirkollis-
kokouksen mukaan: “Urkuja pidet-
täköön latinalaisen Kirkon piirissä 
suuressa arvossa, koska tämän perin-
teisen musiikki-instrumentin ääni 
pystyy lisäämään kirkollisiin menoi-
hin ihmeellistä loistoa ja kohottamaan 
mielet Jumalaa ja taivasta kohti.” 
(Sacrosanctum Concilium, 120)

Pienessä katolisessa paikalliskirkos-
samme on joitakin kelvollisia urkuja 
ja monia taitavia urkureita. ehkäpä 
tulevina vuosina voisimme kuulla 
heidän soittoaan entistä enemmän ja 
siten oppia arvostamaan tätä hienoa 
soitinta, joka osaa ilmaista uskon tun-
teita melkein yhtä hienosti ja moni-
puolisesti kuin ihmisääni. 

Marko Tervaportti

Katedraalin urut saatiin kuntoon

”Urkujen ääni pystyy 
kohottamaanmielet
Jumalaa ja taivasta kohti.”

Katedraalin 
urkujen dispositio:

MANUAL  I MANUAL  II

Principal 8´  Koppelflöjt 8´
Spetsflöjt 8´   Kvintadena 4´
octava 4´   Principal 2´
Svegel 2´   Seskvialter IIIII
Mixtur IV   Scharf  II

PEDAL

Subbas  16´
Flagflöjt 8´
Koralbas II         IIP,  IP, M III

Urut rakensi ruotsalainen richard 
Jacoby ja ne valmistuivat vuonna 
1967. Uruissa on yhteensä 1006 
pilliä.

”Minulle on urkurakentajana tärkeää, että voin luvata tekemilleni uruille ainakin 300 
vuoden käyttöiän. Tietysti hyvin huollettuina”, urkuteknikko Pertti Metsävuo sanoo.


