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A Paavi Benedictuksen ero on historiallinen tapahtuma, joka yllät-

ti lähes koko maailman. Paavin ystävät suhtautuivat uutiseen 
ensin järkytyksellä, haikeudella ja jopa vähän pettyneinä, mutta 
paavin sanat sekä eroilmoituksen yhteydessä että sen jälkeisissä 
tapaamisissa ovat rauhoittaneet monien mieliä. Paavin voimien 
väheneminen on ollut nähtävissä, ja hänen ratkaisunsa voidaan 
vilpittömästi ymmärtää nimenomaan siitä näkökulmasta käsin, 
että hän teki sen kirkon parhaaksi.

Samaan aikaan toisaalla sekulaari media on ottanut paavin eron 
vastaan kohtuullisen neutraalisti. Tietysti nyt oletetaan taas 
kerran kaiken muuttuvan. Ilmaistaan yllättävän avoimesti, että 

“maailma odottaa nyt liberaalimpaa paavia”. Olennaisena pidetään, että uusi 
paavi olisi valmis muuttamaan kirkon opetusta yhdessä jos toisessakin asiassa ja 
että nyt olisi “todellinen mahdollisuus” saada paavi Italian ja jopa Euroopan ul-
kopuolelta. Niin paljon kirkolta nyt vaaditaan asioita, että Vatikaanin valtiosih-
teeristön oli nimenomaisesti vaadittava, että kirkon vapaus ja konklaaviin osal-
listuvien kardinaalien riippumattomuus ei saa joutua uhatuksi.

Yleensä näissä keskusteluissa ei huomata sitä, että kirkko ei ole paavin omai-
suutta, vaan päinvastoin paavi on tietyssä mielessä kirkon omaisuutta. Paavi 
on servus servorum Dei, Jumalan palvelijoiden palvelija, jonka tehtävänä ei ole 
maailman tahdon mukaisten uudistusten toteuttaminen kirkossa, vaan Juma-
lan tahdon etsiminen ja Jumalan tahdossa pysyttäytyminen kaikesta huolimatta, 
kaikessa nöyryydessä. Paavin lähestulkoon pyhä velvollisuus on koko yleismaa-
ilmallisen kirkon pitäminen sen perinnöksi saamassa ja Jumalan ilmoittamassa 
uskossa “veljiä vahvistaen”.

Median kuva viimeisten paavien toiminnasta on varsin mustavalkoinen. Paavin 
sanat tulkitaan negatiivisten silmälasien läpi. Paavi Benedictuksen kautta luon-
nehditaan opillisesti konservatiiviseksi, vaikka todistusaineisto puhuu jostakin 
muusta. Mistään muusta paavi Benedictus XVI – saatikka hänen edeltäjänsä, au-
tuas Johannes Paavali II – ei ole puhuneet yhtä paljon kuin rakkaudesta: Jumalan 
rakkaudesta ihmistä kohtaan ja ihmisen rakkaudesta Jumalaa ja lähimmäisiään 
kohtaan. Tietysti tuohon rakkauteen kuuluu uskollisuus Jumalan suunnitelmal-
le, sillä toimiminen tuon suunnitelman vastaisesti ei koskaan voi olla todellista 
rakkautta.

Paavi Benedictuksen aika kirkon johdossa muistetaan vielä pitkään. Hänen teo-
loginen viisautensa, liturginen näkemyksensä ja hänen valmiutensa ekumeeni-
seen ja uskontojenväliseen vuoropuheluun ovat kaikki jättäneet pysyviä jälkiä 
kirkon elämään. Tätä muistoa eivät mitenkään himmennä ne surulliset skandaa-
lit, jotka likasivat kirkon mainetta täysin paavista riippumattomista syistä.

Kiittäkäämme Jumalaa paavi Benedictuksen ajasta yleismaailmallisen kirkon 
paimenena, rukoilkaamme emerituspaavi Benedictuksen puolesta ja pyytäkääm-
me Pyhän Hengen apua konklaaviin kokoontuville kardinaaleille. Fiat voluntas 
tua!

Kiitos
AjankohtaistaPääkirjoitus

Paavi Benedictuksen kir-
jallinen tuotanto on hy-
vin laaja. Suomeksi on 

tähän mennessä ehditty julkais-
ta joitakin teoksia niin hänen 
kardinaaliajaltaan kuin paaviu-
tensa vuosilta. Joitakin kirjoja 
on vielä tulossa.

Katolisessa tiedotuskeskuk-
sessa on myynnissä:

Matkalla Jeesuksen Kristuk-
sen luokse / Joseph Ratzinger 
(Benedictus XVI) 17.00€

Kiertokirje Spe salvi (Toivos-
sa pelastetut) / Benedictus XVI 
10.00€

Kiertokirje Deus caritas est 
(Jumala on rakkaus) / Benedic-
tus XVI 10.00€

Apostolinen kehotuskirje Ver-
bum Domini (Herran sana) / 
Benedictus XVI 12.00€

Paavin Jeesus Nasaretilainen 
-kirjasarjan osa 1 on jo julkaistu 
(Edita) ja osa 2 julkaistaan piak-
koin (Perussanoma).

Katolinen tiedotuskeskus jul-
kaisee tässä kuussa vielä paa-
vin kolmannen (ja viimeisen) 
kiertokirjeen ”Caritas in verita-
te”. Myöhemmin tänä vuonna 
julkaistaan paavin haastattelu-
kirja ”Maailman valo” ja kar-
dinaali Ratzingerin liturginen 
klassikko ”Liturgian henki”.

KATT

Suuren paavin 
tuotantoa”

Maanantaina 25. hel-
mikuuta julkaistiin 
odotetusti paavi 

Benedictus XVI:n omasta aloit-
teestaan antama apostolinen 
kirje (Motu proprio) “Normas 
nonnullas”, jossa tehdään pie-
niä muutoksia paavin valintaa 
koskeviin sääntöihin. Muutok-
sista keskeisin koskee konklaa-
vin alkamisen ajankohtaa. 
Yleensä sede vacante-tilanteen 
alkamisesta on odotettava 15 
päivää ennen kuin konklaavi 

voidaan aloittaa, jotta muualta 
tulevat kardinaalit ehtivät saa-
pua. Jos kuitenkin kaikki ää-
nestysikäiset kardinaalit ovat 
jo koolla, kardinaalien on mah-
dollista aloittaa konklaavi jo en-
nen kuin 15 päivää on kulunut. 
Uudessa motu propriossa tar-
kennettiin myös konklaavin sa-
laisuutta koskevia sääntöjä.

KATT/VIS

Pieniä muutoksia 
konklaavia koskeviin 
sääntöihin
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Sisältö

Kansikuva: Paavi Benedictuksen ero on historial-
linen tapahtuma.

Hän oli kotoisin Askolasta ja myöhem-
min Kouvolasta. Hän liittyi katolisen kir-
kon jäseneksi vuonna 1957 ja sai samana 

vuonna vastaanottaa vahvistuksen sakramentin 
piispa Cobbenilta Pyhän Marian seurakunnassa.

Vuonna 1964 hän liittyi Jeesuksen Pyhän Sydä-
men sisarkuntaan ja antoi ensimmäiset luostarilu-
paukset tammikuussa 1967 sisarkunnan pääluosta-
rissa Veldhovenissa Hollannissa.  

Sisar Marie-Céline toimi vuosina 1967-1973 us-
konnonopettajana Pyhän Henrikin seurakunnassa 

ja samalla avusti seurakuntaa toimistotöissä. Vuo-
sina 1973-1993 hän auttoi Pyhän Birgitan seurakun-
taa samoissa tehtävissä.

Vuonna 1993 hän palasi Hollantiin ja asui sisar-
kunnan silloisessa pääluostarissa Rosmalenissa.

Sisar Marie-Céline oli kauan sairaana ja hänen 
sairautensa paheni. Kuollessaan hän oli 75-vuotias.

Hautajaisia vietettiin torstaina 7.2. luostarin hoi-
tokodissa Nylandissa, jonka hautausmaalle hänet 
myös haudattiin.     

Jeesuksen Pyhän Sydämen sisar Marie-Céline 
Laine nukkui pois Herrassa 1.2.2013

Helsingin Sanomissa (24.2.) Tommi Niemisen 
kirjoittamassa jutussa ”Historian kuusi pahaa 
paavia. Moni paavi on ollut musta lammas” esi-
tettiin yhtenä ”pahoista paaveista” myös Paava-
li VI (1897-1978). Helsingin piispa Teemu Sippo 
SCJ kirjoitti tämän vastineen, jonka Helsingin 
Sanomat julkaisi 26.2.

Hel sin gin Sa no mien sun nun tai si vuil la jul-
kais tiin 24. hel mi kuu ta jutt u ”His to rian 
kuu si pa haa paa via”.

On tott a, ett ä his to rian saa tos sa Py hän Pie ta rin 
is tui mel la on ol lut vi ras sa joi ta kin paa ve ja, jot ka 
ovat käytt ä neet hen gel lis tä ja maal lis ta val taan sa 
vää rin. On nek si ti lan ne on lop pu jen lo puk si ai na 
kor jaan tu nut.

Var sin kin uu sim man ajan paa vit ovat ol leet esi-
mer kil li siä kir kon joh ta jia, jot ka ovat an sain neet 
ka to li lais ten ja myös mo nien mui den hy vän tah-
don ih mis ten kun nioi tuk sen ja rak kau den.

Ju tus sa nos tett iin vii mei se nä esi merk ki nä pa-

hois ta paa veis ta esiin paa vi Pius 
XII. Tä män ka to lis ta kirk koa vuo-
si na 1939–1958 joh ta neen paa-
vin ni men mai nit se mi nen vir kaa 
huo nos ti hoi ta nei den paa vien rin-
nal la oli his to rial li sen to dis tus ai-
neis ton va los sa epä asial lis ta ja jul-
keaa. Louk kaa vuutt a li sä si Pius 
XII:n kut su mi nen ”nat si paa vik-
si”.

Väi te toi min nas ta pe rus tui yh-
teen läh tee seen, 15 vuott a sitt en il-
mes ty nee seen kir jaan. Tut ki joi den 
kä si tys täs tä so dan ajan paa vis ta, 

jo ka tun nett iin jo elin ai ka naan rau han omai se na ja 
vii saa na kir kon pai me ne na, on avau tu nei den ar-
kis to läh tei den va los sa muutt u nut. Esi mer kik si Je-
ru sa le min Yad Vas hem -mu seo on hil jatt ain muut-
ta nut sel väs ti luon neh din taan sa paa vis ta.

Ita lias sa ja muual la kin seu ra kun nat ja luos ta rit 
ott i vat paa vin aloitt ees ta suo je luk seen sa kaik kiaan 
sa to ja tu han sia juu ta lai sia ja mui ta ih mi siä, jot ka 
pa ke ni vat nat se ja tai fa sis te ja.

Tie ten kin voi daan ar vos tel la paa vi Piuk sen pää-
tös tä ol la tuo mit se matt a jul ki suu des sa jyr käs ti nat-
sien toi min taa.

Ar vos te li joi den on kui ten kin muis tett a va, ett ä 
näin toi mien paa vi Pius XII on nis tui pe las ta maan 
sa to jen tu han sien ih mis ten hen gen.

Mis sään ta pauk ses sa paa vi Pius XII ei to del la-
kaan kuu lu his to rian pa ho jen paa vien jouk koon. 

Tee mu Sip po 
Hel sin gin ka to li nen piis pa

Piispa Teemu Sippo: ”Pius XII oli hyvä paavi, 
joka auttoi juutalaisia”

Sääntökuntamaallikkojen tapaaminen 2.2.2013

Hiippakunnassamme toimivilla sääntökun-
tamaallikoilla on jo usean vuoden ajan 
ollut tapana kokoontua yhteiseen vuosit-

taiseen tapaamiseen talven selän taittuessa. Tänä 
vuonna tapaaminen pidettiin Pyhän Marian kir-
kossa kynttilänpäivänä 2. helmikuuta. Järjestely-
vastuussa olivat tällä kertaa Jeesuksen pyhän sy-
dämen maallikot. Paikalla oli heidän lisäkseen 
maallikkofransiskaaneja, birgittalaisoblaatteja, 
kalleimman veren sisarten partnereita, maallikko-
dominikaaneja sekä Couples for Christ –ryhmän 
edustaja.

Tapaaminen alkoi vaikuttavalla kynttiläkulku-
eella messuun, jonka vietti isä Ryszard Mis SCJ. 
Tämän jälkeen kokoonnuimme seurakuntasaliin, 
jossa isä Mis piti perusteellisen meditaation lähtö-
kohtanaan kuluva uskon vuosi. Hän toi lähisun-
nuntaiden evankeliumitekstien pohjalta esiin kaksi 

sääntökuntamaallikoillekin keskeistä kysymystä 
siitä, miksi nykypäivän ihmiset niin laajamittaisesti 
hylkäävät Kristuksen ja miten evankeliumia pitäisi 
julistaa nykyajan ihmisille.

Näitä kysymyksiä pohdittiin myös herkulli-
sen lounaan jälkeisessä pienryhmätyöskentelys-
sä. Ryhmissä todettiin, että oma esimerkkimme on 
evankelioinnin olennaisin keino.

Tapaamisemme päättyi perinteisessä dehoniaa-
nisessa hengessä adoraatioon, jonka päätteeksi isä 
Mis luki kauniin sovitusrukouksen Jeesuksen py-
hälle sydämelle ja antoi sakramentaalisen siunauk-
sen vahvistamaan meitä Kristuksen rakkauden ju-
listamisessa maailmalle.

Nikodemus Heikman OP
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Isä Lévy Itä-Suomen 
yliopiston professoriksi

Dominikaani-isä Antoi-
ne Lévy OP on valittu 
viideksi vuodeksi osa-

aikaiseksi professoriksi (50% työ-
ajalla) Itä-Suomen yliopiston or-
todoksisen teologian osastolle. 
Hänen tutkimuskohteinaan ovat 
Venäjän aatteet ja uskonto sekä 
erityisesti kansallisen Venäjän 
aatteellinen perusta.

Suomen ortodoksisen kirkon 
verkkosivuilla isä Lévy kertoo tu-

levista tehtävistään näin: ”Tutkin 
muun muassa arvoja venäläises-
sä kulttuurissa, millaisia jännit-
teitä on venäläisen identiteetin 
ja demokratian käsitteen välillä. 
Tutkimustyöni aihepiiriin sisäl-
tyvät myös ortodoksinen traditio 
ja kulttuuri suhteessa venäläiseen 
kulttuuriin, miten ortodoksinen 
traditio on juurtunut Venäjälle ja 
miten sitä siellä tulkitaan, sekä 
idän ja lännen kirkkojen erot.”

Isä Lévy on toiminut Studium 
Catholicum -kulttuurikeskuksen 
johtajana Helsingissä vuodesta 
2004, ja opettanut teologiaa Hel-
singin yliopistossa dosenttina 
vuodesta 2007.

KATT/ort.fi

Helsingin seurakuntien ja Katolisen tiedotuskeskuksen järjestämä

JOHDANTOKURSSI KATOLISEEN 
USKOON 2013

Johdantokurssin luennot pidetään Pyhän Henrikin katedraalin 
seurakuntasalissa osoitteessa Pyhän Henrikin aukio 1 (Tehtaan-
kadun ja Puistokadun kulmassa) maanantai-iltaisin klo 18.30 
alkaen. Kurssin materiaalina käytetään pääasiassa Katolisen kir-
kon katekismusta.

Johdantokurssin ohjelma 2013

Rukous kristillisessä elämässä
18.3.2013  Rukouksista ja hartauksista (Marjatta 
 Jaanu-Schröder)

8.4.2013  Neitsyt Maria ja pyhät (Javier Salazar)

22.4.2013  Eläminen kirkon yhteydessä (Marko Tervaportti)
Lopuksi
6.5.2013  Harjoitus

7.-17.5.  Rippi (järjestetään jonkun papin kanssa)

Kirkkoonotto
Lauantaina 18.5.2013 klo 18.00

Paavin Jeesus Nasaretilainen -kirjan toinen 
osa ilmestyy pian suomeksi

Joseph Ratzingerin/paavi Benedictus XVI:n 
Jeesus Nasaretilainen –trilogian toinen osa 
(2011) ilmestyy lähiaikoina suomeksi. Kirjan 

on kustantanut Perussanoma ja suomennoksen ni-
menä on ”Jeesuksen viimeiset päivät”. Toinen osa 
käsittelee Jeesuksen elämän tapahtumia Jerusale-
miin tulosta ylösnousemukseen.

Suomen Raamattuopiston Säätiön omistama 
kustannusliike Perussanoma halusi julkaista kirjan 
sen sanoman vuoksi. Suomen Raamattuopiston 
toiminnanjohtaja Timo Junkkaala totesi, että paavi 
kirjoittaa Jeesuksesta ”paljon paremmin kuin moni 
luterilainen teologi tai piispa”. Perussanoma tote-
aakin kirjan esittelysanoissa, että “kirjassa loistaa 
laajasti oppinut tiedemies, suuri ajattelija ja hen-
gellinen paimen”, ja että paavin siinä nostamaa 
haastetta Jeesuksen opetuksen, elämän, kuoleman 
ja ylösnousemisen merkityksen pohdintaan on vai-
kea panna syrjään.

Perussanoman internetsivulla (www.perussa-
noma.fi) kirja on jo ennakkomyynnissä hintaan 
35EUR. Sitä tulee aikanaan myyntiin myös Katoli-
seen kirjakauppaan.

KATT

21.  helmikuuta 2013 YLE kertoi aamu-
uutisissa ja myös internetsivullaan,   
että New Yorkin kardinaali Dolan 

pantiin syrjään virastaan hyväksikäyttöepäilyjen 
vuoksi. YLE:n mukaan uutistoimisto AP kertoi, 
että kardinaali Timothy Dolanin on luovuttava vi-
rastaan toistaiseksi. YLE:n uutisessa kerrottiin, että 
”hänet on yhdistetty syytöksiin Milwaukeen ark-
kihiippakunnassa epäillystä seksuaalisesta hyväk-
sikäytöstä”.

AP:n uutinen kuitenkin koski sitä, että kardi-
naali Dolania kuulusteltiin Milwaukeen, hänen 
entisen arkkihiippakuntansa, asioista. Uutisessa 
käytettiin verbiä ”was deposed about” eli ”kuulus-
teltiin jostakin”. YLE kuitenkin omassa uutisoin-
nissaan käänsi depose-verbin virheellisesti sen toi-
sen merkityksen ”panna viralta” mukaan.

Milwaukeen arkkipiispana Dolan teki yhdeksän 
vuotta sitten päätöksen julkistaa kaikkien siellä 
hyväksikäytöstä epäiltyjen pappien nimet. Valaeh-
toisessa kuulustelussa Dolan vastasi muun muassa 
tätä koskeviin kysymyksiin.

YLE:n uutinen taas teki kardinaalista aluksi jopa 
hyväksikäyttöepäillyn.YLE korjasi internetsivun 
uutisessaan olleen virheen 22. helmikuuta 2013. 
YLE:n uutinen oli aluksi perustunut AP:n lyhyem-
pään uutiseen, josta sanan “deposition” merkitys 
ei ehkä käynyt yksiselitteisesti ilmi. YLE julkaisi 
22.2. myös uuden uutisen, jossa oikaistiin aiemmin 
kerrotut väärät tiedot.

KATT

Pastoraalineuvoston seuraava ko-
kous on ennakkotiedoista poi-
keten lauantaina 23.3. klo 9.30 
alkaen Pyhän Marian seurakun-
nassa. Kyseessä on uuden pasto-

raalineuvoston ensimmäinen ko-
koontuminen.

KATT

Uusi pastoraalineuvosto 
kokoontuu 23.3.

YLE kertoi virheellisesti: 
”Kardinaali syrjään virastaan 
hyväksikäyttöepäilyjen 
vuoksi”

Societas Sancti Gregorii Magni

Vanhan messun päivät 5.–7.4.2013 Tridentine Days

Isä Marek Grabowski FSSP vierailee Suomessa:

TAMPERE perjantai 5.4. friday
18.00  Pyhä Messu (MR 1962) Pyhän ristin kirkossa

TAMPERE lauantai 6.4. saturday
11.00  Pyhä Messu (MR 1962) Pyhän ristin kirkossa; 

tapaaminen isä Grabowskin kanssa

HELSINKI sunnuntai 7.4. sunday
12.30  Gregoriaaninen messu (Missa Cantata, MR 

1962) Pyhän Henrikin katedraalissa

 gregoriusyhdistys.wordpress.com

Nyt m
yös T
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ell
a!



5MAAILMALTA • RUKOUS

Sunnuntait ja juhlapyhät Rukous

Tämän kuukauden molemmat rukousaiheet käsittelevät kirkon evankelioimistehtävää. 
Tämä ei ole vain kirkon vihittyjen palvelijoiden vastuulla, vaan on myös maallikkojen 
tehtävä. Se on kaikkien kirkon jäsenten yhteinen tehtävä. Valitettavasti kaikille ei ole ai-
van selvää, mikä ero on pappien ja maallikkojen roolien välillä kirkon elämässä. Luul-
laan, että pappien tehtävä olisi huolehtia kaikesta, mikä kuuluu uskonelämään ja kirkon 
toimintaan, ja maallikkojen osa on vain käydä kirkossa ja huolehtia kolehdista. Pikem-
minkin molemmilla ryhmillä on vastuunsa kirkon toiminnasta, vaikka eri tavalla. Juma-
lan pelastussuunnitelman rinnalla on yhä voimassa Jumalan alkuperäinen luomissuun-
nitelma. Meidän pelastuksen tarpeemme tähden unohdamme helposti, että Kristuksen 
pelastustyön tarkoitus on pelastaa kaikki Jumalan luomissuunnitelman mukaisesti: ke-
hittää maailmankaikkeutta ja meitä itseämme Luojamme suunnitelman mukaan ja yh-
teistyössä Jumalan kanssa ja hänen kunniakseen, ihmiskunnan hyödyksi ja meidän it-
semme ikuiseksi iloksi.
      Tämä uskon näky on kuvattu kauniisti Turun Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin 
kirkon isossa lasimaalauksessa. Taivaallinen Isä on kuvattu ylhäällä vasemmalla puo-
lella kirkkaana valona. Keskellä on iso kala, jonka selässä on leipäkori, joka muistut-
taa meitä Kristuksesta, Elämän leivästä. Hän on meidän matkaeväämme. Hän vahvis-
taa meitä omalla ruumiillaan ja verellään antaen meille osallisuuden Pyhästä Hengestä. 
Tällä tavalla hän opastaa meitä taivaan Isän luokse.

Lasimaalauksen oikealla puolella on näkyvissä kaikenlaisia kaloja, jotka uivat ison kalan 
perässä kohti elämän ikuista päämäärää, taivaan kirkkautta. Tämä kalaparvi olemme 
me, Kristuksen seuraajat. Kristukseen liittyneinä me saamme jo tässä ajassa esimakua 
luomakunnan tulevasta uudistuksesta ja omasta kirkastuksestamme. Lasimaalauksen 
aihe perustuu kuuluisan paleontologin ja jesuiittapapin Teilhard de Chardinin näke-
mykseen maailmankaikkeuden kehityksestä Jumalan luomis- ja pelastussuunnitelmas-
sa. Hänen mielestään ihmisen elämässä loppujen lopuksi on tärkeä vain se, että hän 
näkee Jumalan kaikkialla, kaiken yhteydessä ja kaiken pohjana. Kun tätä elämän perus-
totuutta ei oteta huomioon, tasapaino luomakunnassa ja ihmisessä häiriintyy kaikkine 
tunnettuine seurauksineen. Kristus on korjannut tämän tasapainottomuuden ristillään 
ja ylösnousemuksessaan. Kaikki, jotka antautuvat uskossa hänen johdatukseensa saa-
vuttavat elämänsä päämäärän. 
    Paaston aikana jokaisella meistä on tilaisuus tarkistaa oman uskonsa syvyyttä ja tehdä 
parannusta suhteessa Jumalaan, lähimmäisiinsä ja omaan itseensä. Piispalla, papistolla 
ja diakoneilla on saamansa vihkimyksen perusteella erikoinen palvelutehtävä hiippa-
kuntalaisten hyväksi. Ensimmäiset apostolit ja evankelistat olivat ammatiltaan kalasta-
jia. He varmasti osasivat kalastaa. Mutta luonnolliset lahjat ja koulutus eivät vielä tehneet 
heistä ihmisten kalastajia. He tarvitsivat erityistä kutsumusta ja vihkimystä voidakseen 
toimia Vapahtajan persoonassa - niin kuin Vatikaanin II opettaa: rakentaa sakramentaa-
lisesti Jumalan ja ihmisten välistä rakkauden liittoa ja levittää Jumalan rauhaa niiden sy-
dämiin, jotka kaipaavat elämän pyhyyttä ja vapautusta synnin pahuudesta.

Tämän kuukauden aikana on rukoiltava sekä maallikkojen että kirkon vihittyjen palve-
lijoiden puolesta, että he yhdessä kumpikin omalla tavallaan palvelisivat vilpittömin ja 
iloisin mielin Jumalan valtakuntaa ja hänen suunnitelmiaan. Voimme erityisesti rukoilla 
entisen paavi Benedictuksen ja hänen seuraajansa puolesta!      

Rukoilkaamme...

Maaliskuu
• Että luonnon kunnioittaminen kasvaisi sekä ymmärrys siitä, että koko 
 luomakunta on Jumalan työtä, josta ihmisellä on vastuu.
• Että piispat, papit ja diakonit julistaisivat uupumatta evankeliumia  
 kaikkialla maailmassa.

Huhtikuu
• Että harras julkinen jumalanpalvelus olisi elämän lähde kaikille uskoville.
• Että lähetysmaiden kirkot olisivat merkki toivosta ja ylösnousemuksesta  
 sekä tie osallisuuteen niistä.

Mars
• Att respekten för naturen växer. Den är Guds verk som anförtrotts åt oss 
 för att vi skall ta ansvar för den.
• Att biskopar, präster och diakoner oförtröttligt predikar evangeliet ända 
 till världens ände.

April
• Att de kristnas gemensamma böner blir en källa till liv för alla troende.
• Att kyrkorna i missionsländerna får bli tecken och medel för hopp 
 och uppståndelse.

isä  Frans Voss SCJ

Rukouksen apostolaatti  
Maaliskuun 2013 rukouksen apostolaatin palsta

10.3. PAASTON 4. SUNNUNTAI (IV) – LAETARE
1L Joos. 5:9a, 10-12
Ps. 34: 2-3, 4-5, 6-7. - 9b
2L 2. Kor. 5:17-21
Ev. Luuk. 15:1-3, 11-32
Voidaan käyttää myös vuoden A lukukappaleita.

17.3. PAASTON 5. SUNNUNTAI (I)
1L Jes. 43:16-21
Ps. 126:1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6. – 3
2L Fil. 3:8-14
Ev. Joh. 8:1-11
Voidaan käyttää myös vuoden A lukukappaleita.

19.3. tiistai PYHÄ JOOSEF, NEITSYT MARIAN PUOLISO, JUHLAPYHÄ
1L 2. Sam. 7:4-5a, 12-14a, 16                
Ps. 89:2-3, 4-5, 27+29. – 37
2L Room. 4:13, 16-18, 22
Ev. Matt. 1:16, 18-21, 24a tai Ev. Luuk. 2:41-51a

Pyhä viikko
24.3. HERRAN KÄRSIMISEN PALMUSUNNUNTAI
Ennen palmukulkuetta: Ev. Luuk. 19:28-40
Messussa: 1L Jes. 50:4-7
Ps. 22:8-9, 17-18a, 19-20, 23-24. - 2a
2L Fil. 2:6-11
Ev. Luuk. 22:14 - 23:56 tai Ev. Luuk. 23:1-49

(Herran syntymän ilmoittamisen juhlapyhä 25.3. siirtyy tänä vuonna pääsiäisoktaavin jäl-
keiseen maanantaihin 8.4.)

Pääsiäisen kolme pyhää päivää
28.3. KIIRASTORSTAI, iltamessu
1L 2. Moos. 12:1-8, 11-14
Ps. 116:12-13, 15+16bc, 17-18. - 1. Kor. 10:16
2L 1. Kor. 11:23-26
Ev. Joh. 13:1-15

29.3. PITKÄPERJANTAI, paasto- ja abstinenssipäivä
Juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi:
1L Jes. 52:13 - 53:12
Ps. 31:2+6, 12-13, 15-16, 17+25. - Luuk. 23:46b
2L Hepr. 4:14-16, 5:7-9
Ev. Joh. 18:1-19:42

30.3. pyhä lauantai
PYHÄN PÄÄSIÄISYÖN VIGILIA
1L 1. Moos. 1:1 - 2:2 tai 1L 1. Moos. 1:1, 26-31a
Ps. 104:1-2a, 5-6, 10+12, 13-14, 24+35c. - 30 tai Ps. 33:4-5, 6-7, 12-13, 20+22. - 5b
2L 1. Moos. 22:1-18 tai 2L 1. Moos. 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18
Ps 16:5+8, 9-10, 11. – 1
3L 2. Moos. 14:15 - 15:1
Ps. 2. Moos. 15:1-2, 3-4, 5-6, 17-18. - 1a
4L Jes. 54:5-14
Ps. 30:2+4, 5-6, 11+12a+13b. - 2a
5L Jes. 55:1-11
Ps. Jes. 12:2-3, 4bcd, 5-6. – 3
6L Bar. 3:9-15, 3:32 - 4:4
Ps. 19:8, 9, 10, 11. - Joh. 6:68
7L Hes. 36:16-17a, 18-28
Ps. 42:3, 5bcd, 43:3, 4. - 42:2 tai Ps. Jes. 12:2-3, 4bcd, 5-6. - 3 tai Ps. 51:12-13, 14-15, 18-19. - 12a
Epistola: Room. 6:3-11
Ps. 118:1-2, 16-17, 22-23
Ev. Luuk. 24:1-12

31.3. PÄÄSIÄISSUNNUNTAI
1L Ap.t. 10:34a, 37-43
Ps. 118: 1-2, 16-17, 22-23. – 24
2L Kol. 3:1-4 tai 1. Kor. 5:6b-8
Ev. Joh. 20:1-9 tai pääsiäisvigilian evankeliumi. Iltamessussa: Luuk. 24:13-35

7.4. PÄÄSIÄISEN 2. SUNNUNTAI ELI JUMALAN LAUPEUDEN SUNNUNTAI (II)
1L Ap.t. 5:12-16
Ps. 118: 2-4, 22-24, 25-27a. – 1
2L Ilm. 1:9-11a, 12-13, 17-19
Ev. Joh. 20:19-31

8.4. maanantai, HERRAN SYNTYMÄN ILMOITTAMINEN, JUHLAPYHÄ (siirretty)
1L Jes. 7:10-14, 8:10b
Ps. 40:7-8a, 8b-9, 10, 11. - 8a+9a
2L Hepr. 10:4-10
Ev. Luuk. 1:26-38

14.3. PÄÄSIÄISEN 3. SUNNUNTAI (III) 
1L Ap.t. 5:27b-32, 40-41
Ps 30:2+4, 5-6, 11+12a+13b. - 2a
2L Ilm. 5:11-14
Ev. Joh. 21:1-19 tai Ev. Joh. 21:1-14
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Rakkaat veljet, en kutsunut teitä 
tähän konsistoriin vain kolmen 
kanonisaation vuoksi, vaan il-

moittaakseni päätöksen, joka on kirkon 
elämän kannalta hyvin tärkeä. Tutkit-
tuani toistuvasti omaatuntoani Jumalan 
edessä olen tullut varmuuteen siitä, että 
ikääntymiseni vuoksi voimani eivät enää 
riitä Pietarin palveluviran hoitamiseen 
asianmukaisella tavalla. Olen hyvin tie-
toinen siitä, että tätä palveluvirkaa on 
sen hengellisen olemuksen vuoksi hoi-
dettava paitsi teoin ja sanoin, myös kär-
sien ja rukoillen.

Kuitenkin nykypäivän maailmassa, 

jossa tapahtuu nopeita muutoksia ja jota 
ravisuttavat kysymykset, joilla on usko-
nelämän kannalta suuri merkitys, pyhän 
Pietarin veneen ohjaamiseksi ja evanke-
liumin julistamiseksi tarvitaan sekä ruu-
miin että sielun voimia. Voimia, jotka 
minulla viime kuukausina ovat vähen-
tyneet niin, että olen joutunut tunnusta-
maan, etten kykene hoitamaan hyvin mi-
nulle uskottua palveluvirkaa.

Siksi, hyvin tietoisena tekoni vaka-
vuudesta ja tehtyäni päätökseni täysin 
vapaasti ilmoitan, että luovun Rooman 
piispan ja pyhän Pietarin seuraajan pal-
veluvirasta, jonka kardinaalit uskoivat 

minulle 19. huhtikuuta 2005, niin, että 
28. helmikuuta 2013 kello 20.00 (klo 21.00 
Suomen aikaa) alkaen Rooman piispan-
istuin, pyhän Pietarin piispanistuin on 
tyhjä ja asianmukaisten tahojen on kut-
suttava koolle konklaavi uuden paavin 
valitsemiseksi.

”Rakkaat veljet, kiitän teitä sydämestä-
ni siitä rakkaudesta ja työstä, jolla olette 
kanssani kantaneet palveluvirkani taak-
kaa, ja pyydän anteeksiantoa kaikista 
puutteistani.

Uskokaamme nyt pyhä kirkko ylim-
män paimenensa, Herramme Jeesuksen 
Kristuksen hoitoon, ja pyytäkäämme 
hänen pyhän äitinsä Marian esirukouk-
sia, jotta hän äidillisellä hyvyydellään 
auttaisi kardinaaleja uuden paavin valin-
nassa. Mitä minuun tulee, tahdon myös 
tulevaisuudessa palvella koko sydämes-
täni, rukoukseen omistetulla elämällä, 
Jumalan pyhää kirkkoa.”

Tuhkakeskiviikkona 13. helmikuuta 
paavi Benedictus XVI kommentoi keski-
viikon yleisvastaanottonsa alussa päätös-
tään luopua paaviudesta näin: “Rakkaat 
veljet ja sisaret, kuten tiedätte, olen päät-
tänyt luopua palveluvirasta, jonka Herra 
uskoi minulle 19. huhtikuuta 2005. Olen 
tehnyt tämän täysin vapaasti kirkon hy-
väksi, rukoiltuani kauan ja tutkittuani 
omaatuntoani Jumalan edessä. Tein sen 
hyvin tietoisena tämän teon vakavuu-
desta, mutta samalla tietoisena siitä, etten 
enää kykene hoitamaan Pietarin seuraa-
jan palveluvirkaa sillä voimalla, jota se 
vaatii. Minua tukee ja valaisee varmuus 
siitä, että kirkko on Kristuksen kirkko, 
eikä Kristus koskaan jätä sitä vaille oh-
jaustaan ja huolenpitoaan. Kiitän kaikkia 
rakkaudesta ja rukouksista, joilla olette 
saattaneet minua. Näinä päivinä, jotka 
eivät ole olleet minulle helppoja, olen 
tuntenut lähes fyysisesti rukouksen voi-
man, jonka rakkaus kirkkoa kohtaan, tei-
dän rukouksenne, minulle antaa. Rukoil-
kaa jatkuvasti minun puolestani, kirkon 
puolesta, tulevan paavin puolesta. Herra 
ohjaa meitä.”

Viimeisellä keskiviikon yleisvastaan-
otollaan 27.2.2013 paavi Benedictus XVI 
totesi, että kun hän 19. huhtikuuta lähes 
kahdeksan vuotta sitten hyväksyi Pieta-
rin viran vastaanottamisen, ”päätöksen 
vakavuus oli juuri siinä, että tuosta het-
kestä alkaen olin aina ja ikuisesti Herran 
palveluksessa. Aina: sillä, joka ottaa vas-
taan Pietarin viran, ei enää ole minkään-
laista yksityisyyttä. Hän kuuluu aina ja 
kokonaan kaikille, koko kirkolle. Hänen 
elämänsä on niin sanotusti ilman yksi-

tyisaluetta. Olen kokenut ja koen nytkin, 
että ihminen todella saa elämänsä anta-
essaan sen lahjana. Sanoin aiemmin, että 
monet ihmiset, jotka rakastavat Herraa, 
rakastavat myös Pietarin seuraajaa. Paa-
villa todella on veljiä ja sisaria, poikia ja 
tyttäriä kaikkialla maailmassa, ja heidän 
yhteytensä syleilyssä paavi on turvassa, 
koska hän ei kuulu enää itselleen, vaan 
kaikille, ja kaikki ovat todella hänen omi-
aan. Aina ja ikuisesti: yksityiseen elä-
mään ei ole paluuta. Päätökseni luo-
pua viran hoitamisesta ei muuta tätä. En 
palaa yksityiseen elämään, johon kuu-
luisi matkoja, tapaamisia, vastaanottoja, 
kokouksia. En hylkää ristiä, vaan pysyn 
uudella tavalla ristiinnaulitun Herran lä-
hellä. Minulla ei enää ole virkaan kuulu-
vaa valtaa johtaa kirkkoa, mutta rukouk-
sen palveluksessa niin sanoakseni pysyn 
pyhän Pietarin rajojen sisäpuolella. Pyhä 
Benedictus, jonka nimeä paavina kan-
nan, on tästä minulle suurena esimerkki-
nä. Hän osoitti meille tien elämään, joka 
kuuluu – olipa se aktiivista tai passiivista 
– kokonaan Jumalan työlle.”

Emerituspaavi

Eroilmoituksen jälkeen on vähä vähältä 
saatu lisätietoja siitä, mitä tapahtuu. Vä-
littömästi eron jälkeen Benedictus XVI 
vetäytyy ensin paavien kesäpalatsiin 
Castel Gandolfoon, joka sijaitsee hieman 
Rooman eteläpuolella. Kun Vatikaanissa 
sijaitsevan entisen nunnaluostarin kor-
jaustyöt valmistuvat, Benedictus XVI 
muuttaa sen yhteyteen. Vatikaanissa hän 
aikoo keskittyä rukoilemiseen ja mietis-
kelyyn. Hänen kanssaan sinne muuttaa 
myös hänen sihteerinsä, arkkipiispa Ge-
org Gänswein, sekä neljä paavin talou-
desta huolehtinutta Memores Domini-
maallikkonaista. Arkkipiispa Gänswein 
on kuitenkin samalla myös uuden paa-
vin palveluksessa paavillisen talouden 
prefektinä.

Eron jälkeen Benedictus XVI:n arvoni-
mi on ”emerituspaavi” ja hänestä käyte-
tään edelleen nimitystä ”hänen pyhyy-
tensä”. Emerituspaavi käyttää jatkossa 
yksinkertaista valkoista kasukkaa, mutta 
ilman mozzettaa. Hänen kalastajansor-
muksensa ja lyijysinettinsä murretaan, 
mistä vastaa kardinaalicamerlengo.

On ymmärrettävää, ettei vanha paavi 
voi puuttua millään erityisellä taval-
la uuden paavin viranhoitoon. Hän ei 
myöskään aio osallistua eikä vaikuttaa 
uuden paavin valintaan millään tavalla.

Se, että paavi eroaa virastaan, on ollut 

Pyhä isä

Paavi Benedictus XVI luopui 
virastaan 28. helmikuuta 2013 

Paavi Benedictus XVI luopui paaviudestaan 

28. helmikuuta 2013. Hän antoi yllättävän 

ilmoituksen erostaan konsistoriin 

kokoontuneille kardinaaleille 11. helmikuuta. 

Eron syyksi hän ilmoitti voimiensa 

vähenemisen, jonka vuoksi hän ei enää 

kykene hoitamaan paavinvirkaa sen 

vaatimalla tavalla.
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Pyhä isä

Yllätyksenä tulleeseen paavin 
eroilmoitukseen toki reagoi-
tiin monin tavoin. Kommentteja 

pyydettiin paitsi katoliselta kirkolta - 11. 
helmikuuta ja sitä seuranneina päivinä 
erityisesti piispa Teemu Sippo SCJ ja Ka-
tolisen tiedotuskeskuksen johtaja Marko 
Tervaportti joutuivat antamaan tiedotus-
välineille haastatteluja toisensa perään 
– myös muilta. Median antama vastaus 
siihen, mistä  Benedictus XVI:n paavius 
muistetaan, näyttää varsin yksioikoises-
ti olevan ”pedofilia- ja muista skandaa-
leista”. Tietenkään kirkon piirissä ilmi 
tulleet skandaalit eivät voi olla vaikutta-
matta paaviin (saati keneen tahansa ka-
tolilaiseen), eikä paavi ole niitä vähätel-
lyt, päin vastoin. Silti ei paavin erotessa 
ensi sijassa tee mieli korostaa, mitä paavi 
on tehnyt ja sanonut missäkin kriisivai-
heessa. 

19. huhtikuuta 2005 vastavalitun paavi 
Benedictus XVI:n ensimmäiset sanat Pie-
tarinkirkon parvekkeelta olivat: ”Suuren 
paavi Johannes Paavali II:n jälkeen kardi-
naalit ovat valinneet minut, yksinkertai-
sen ja nöyrän työntekijän Herran viini-
tarhassa. Minua lohduttaa se, että Herra 
tietää, kuinka tehdä työtä ja toimia jopa 
riittämättömien työvälineiden kautta...” 
Sellaisena häntä ajattelemme: nöyränä 
työntekijänä Herran viinitarhassa.

Benedictus XVI on paaviutensa ai-
kana voimakkaasti korostanut uskon 
perusasioita: Kristuksen kohtaamisen 
merkitystä, uskon uuden julistamisen 
tärkeyttä. Parhaillaan vietetään paavin 
julistamaa Uskon vuotta, ja Benedictus 
XVI  perusti Paavillisen uuden evankeli-
oimisen neuvoston. Uskon keskeisyydes-
tä Benedictus XVI:n paaviudessa eivät 
kuitenkaan kerro vain tällaiset erityiset 
teot, vaan hänen saarnansa ja katekeesin-
sa koko lähes kahdeksan vuoden aikana. 
Ajatellaan vain keskiviikkoaudienssien 
katekeesien aiheita, jotka ovat keskitty-
neet Raamattuun ja kirkon traditioon: 
paavi on puhunut Psalmeista, apostoleis-
ta, pyhästä Paavalista (2008-2009 yhteen-

sä 20 katekeesia keskittyi Paavalin kirjei-
siin), muista varhaisen kirkon keskeisistä 
hahmoista, kirkkoisistä, keskiajan teolo-
geista, ei vain miehistä vaan myös kir-
kon suurista naisista (muistettakoon, 
että vuonna 2012 Benedictus XVI nimit-
ti pyhän Hildegard Bingeniläisen kirkon 
-opettajaksi); Psalmeista, rukouksesta ja 
uskosta.

Benedictus XVI on ollut liturginen 
paavi. Hänen erityinen rakkautensa kir-
kon liturgiaa ja traditiota kohtaan, muis-
tutus eukaristian, adoraation keskeisyy-
destä on käynyt ilmi monista puheista, 
saarnoista ja paavin viettämistä messuis-
ta. Motu proprio Summorum Pontificu-
min myötä kirkossa voidaan viettää roo-
malaisen riituksen tavallisen muodon 
ohella myös sen vanhempaa, ”erityistä” 
muotoa. 

Benedictus XVI on ollut teologinen 
paavi. Joseph Ratzinger oli jo ennen paa-
viksi valintaansa kiistatta yksi nykyajan 
tunnetuimmista katolisista teologeis-
ta. Yksin luettelo Ratzingerin kirjoista ja 
teologisista artikkeleista on todella pitkä. 
Paavina Benedictus XVI ehti julkaista 
kolme kiertokirjettä. Niistä Deus Caritas 
est (Jumala on rakkaus) ja Spe salvi (Toi-
vossa pelastetut) on julkaistu suomek-
si jo aiemmin. Kirkon yhteiskunnallista 
opetusta käsittelevä Caritas in veritate 
(Rakkaus totuudessa) ilmestyy suomeksi 
keväällä 2013. Kannattaa muistaa myös 
kehotuskirjeet Sacramentum caritatis eu-
karistiasta sekä Verbum Domini –Herran 
sana (julkaistu suomeksi 2012), puhu-
mattakaan monista muista asiakirjoista. 

Ilman muuta erikseen on mainittava 
kolme Jeesus Nasaretilainen -kirjaa. Jo si-
nänsä on valtava historiallinen teko, että 
ympäri maailmaa bestseller-listojen kär-
keen nousivat kirjat, joiden aiheena on 
Jeesus ja joiden kirjoittaja on paavi. Oli 
poikkeuksellista, että paavi kirjoitti nämä 
kirjat ”teologina, ei paavina”. Jeesus ei 
välttämättä ole nykymedialle kiinnosta-
va aihe, eikä ainakaan silloin, jos media 
kirjoittaa katolisesta kirkosta. Paavi kui-
tenkin kirjoitti Jeesuksesta paitsi teologi-
na huomattavan hyvin myös niin, että sa-
noma tavoitti miljoonia lukijoita.

Benedictus XVI on puhunut usein 
myös esimerkiksi ekologiasta ja ympä-
ristöarvoista – ei kuitenkaan vain luon-
non vaan myös ihmisen ekologiasta: sen 
kunnioittamisesta, että ihminen on luotu 
mieheksi ja naiseksi. Ei pidä suojella pel-
kästään ympäristöä vaan myös ihmistä – 
häneltä itseltään.

Katri Tenhunen

Paavin eroa kommentoivat 
useat valtionpäämiehet ja 
kirkkokuntien johtajat 

Eräs kauneimmista ja osuvimmista oli ehkä Israelin presiden-
tin Shimon Peresin reaktio: ”Olen surullinen paavi Benedic-
tus XVI:n päätöksestä luopua tehtävästään ja toivotan hänelle 
pitkää ja tervettä elämää. Paavi Benedictuksella on suuren ajat-
telijan syvyyttä, suuren uskovan vilpittömyyttä, rauhantekijän 
intohimoa sekä viisautta ottaa huomioon historian muutokset 

muuttamatta omia arvojaan.” Peres totesi, että paavi Benedictuksen johdolla Vati-
kaani on ollut kuuluva ääni rasismia ja antisemitismiä vastaan ja kuuluva ääni rau-
han puolesta. Positiivinen vuoropuhelu katolisen kirkon ja juutalaisten välillä on 
todistus paavin uskosta dialogiin ja yhteistyöhön. 

Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka Bartolomeus tote-
si, että paavi Benedictus XVI:lla olisi ”viisaudellaan ja kokemuk-
sellaan ollut vielä paljon annettavaa kirkolle ja koko maailmalle. 
Me ortodoksit pidimme häntä aina kirkkomme ystävänä ja yk-
seyden asian uskollisena palvelijana.” 

Kirkkojen Maailmanneuvoston pääsihteeri Olav Fykse Tveit 
puolestaan sanoi, että paavin päätöstä on kunnioitettava. ”Sy-
vällä kunnioituksella olen seurannut, kuinka hän on kantanut 
palveluvirkansa vastuun ja taakan korkeassa iässä ja kirkon kan-
nalta hyvin vaativana aikana. Arvostan hänen rakkauttaan ja 
sitoumustaan kirkkoa ja ekumeenista liikettä kohtaan. Rukoil-
kaamme Jumalan siunausta hänelle tässä elämänvaiheessa, ja 

myös, että Jumala ohjaisi ja siunaisi roomalaiskatolista kirkkoa tänä hyvin tärkeänä 
siirtymäaikana.” 

KATT/L’Osservatore Romano/oikumene.org

tähänkin asti täysin mahdollista, vaik-
kei niin olekaan tapahtunut yli puo-
leen vuosituhanteen. Siksi ei ole perus-
teltua väittää, että paavi Benedictuksen 
ero muuttaisi jollakin olennaisella tavalla 
paavinviran olemusta.

Uuden paavin valinta

Uusi paavi valitaan normaalisti paavin 
valintaa varten kutsuttavan konklaavin 
toimintaa säätelevien säädösten mukai-
sesti. Konklaavin on kokoonnuttava 15-
20 päivää sen jälkeen, kun paavin istuin 
on jäänyt tyhjäksi. Koska tässä tapauk-
sessa kuitenkin sede vacante-tilanteen 
alkamisajankohta oli etukäteen tiedossa, 
spekuloitiin, että paavinvaalin alkamis-
ta saatettaisiin aikaistaa. Maanantaina 25. 
helmikuuta julkaistiinkin odotetusti paa-
vi Benedictus XVI:n omasta aloitteestaan 
antama apostolinen kirje (Motu proprio) 
“Normas nonnullas”, jossa hän teki pie-
niä muutoksia paavin valintaa koske-
viin sääntöihin. Muutoksista keskeisin 
koskee juuri konklaavin alkamisen ajan-
kohtaa. Yleensä sede vacante-tilanteen 
alkamisesta on odotettava 15 päivää en-
nen kuin konklaavi voidaan aloittaa, jotta 
muualta tulevat kardinaalit ehtivät saa-

pua. Jos kuitenkin kaikki äänestysikäiset 
kardinaalit ovat jo koolla, kardinaalien 
on mahdollista aloittaa konklaavi jo en-
nen kuin 15 päivää on kulunut. Uudes-
sa motu propriossa tarkennettiin myös 
konklaavin salaisuutta koskevia sääntöjä.

Konklaavissa, joka valitsee Benedictus 
XVI:n seuraajan, on todennäköisesti 115 
kardinaalia. Konklaavissa voivat äänes-
tää kardinaalit, jotka ovat alle 80-vuoti-
aita “sede vacante” -tilanteen alkaessa 
28. helmikuuta (heistä kardinaali Walter 
Kasper täyttää 80 vuotta vain viisi päi-
vää “sede vacanten” alkamisesta). Alle 
80-vuotiaita kardinaaleja on kaikkiaan 
117, mutta indonesialainen kardinaa-
li Julius Darmaatmadja (78) on ilmoitta-
nut, ettei heikon terveytensä vuoksi voi 
matkustaa konklaaviin. Paavi hyväksyi 
25.2.2013 skotlantilaisen kardinaali Keith 
O’Brienin eronpyynnön, eikä hänkään 
osallistu konklaaviin. Siten konklaavis-
sa lienee 115 kardinaalia. He tulevat 50 
eri maasta. Suurin osa (60) on Euroopas-
ta, heistä italialaisia on 28. Latinalaises-
ta Amerikasta on 19 valitsijaa, Pohjois-
Amerikasta 14, Afrikasta 11, Aasiasta 10 
ja Oseaniasta 1.

KATT

Mistä me muistamme 
paavi Benedictus XVI:n

Pyhän Henrikin katedraalissa vietettiin 
torstaina 28. helmikuuta 2013 klo 18 
kiitosmessu paavi Benedictus XVI:n 
pontifikaatista. Messun vietti piispa Teemu 
Sippo SCJ.
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E
i ole aivan sattumaa, 
että paavi Benedictus 
XVI eroaa virastaan 
tämän vuoden helmi-
kuun viimeisenä päi-

vänä. Ajankohdan valinta on merki-
tyksellinen ja sopiva ajatellen hänen 
luonteenomaista hienotunteisuuttaan. 
Helmikuun 22. päivänä, noin viikko 
ennen varsinaista eroamispäivää, on 
apostoli Pietarin opetusviran liturgi-
nen juhla. Juhlan aiheena on aposto-
li Pietarin kutsumus kirkon korkeim-
paan opetusvirkaan. Tämä Pietarin 
palveluvirka on siirtynyt tähän päi-
vään saakka paaveille, ja se tulee Kris-
tuksen antaman lupauksen mukaan 
olemaan heillä aikojen loppuun saak-
ka. Hän sanoi apostoli Simonille: ”Sinä 
olet Pietari, ja tällä kalliolle minä ra-
kennan kirkkoni ja tuonelan portit ei-
vät sitä voita.” Samalla hän antoi Pie-
tarille taivasten valtakunnan avaimet 
(Matt. 16:13-20). Virassaan Pietarin tuli 
vahvistaa veljiensä uskoa, ja näin paavi 
Benedictus XVI on vilpittömästi tehnyt 
melkein kahdeksan vuoden ajan. Hän 
pyrki olemaan Jumalan palvelijoiden 
palvelija paavi Gregorius Suuren kuu-
dennella vuosisadalla käyttöön otta-
man kunnianimen mukaan.

Saksan Baijerissa syntynyt Joseph Rat-
zinger, josta tuli paavi vuonna 2005, oli 
työskentelyt papiksi vihkimyksensä jäl-

keen melkein koko elämänsä teologian pa-
rissa, ensin tutkijana, sitten professorina. 
Vatikaanin kirkolliskokouksessa vuosina 
1962 -1965 hän oli Kölnin arkkipiispan teo-
loginen neuvonantaja. 10 vuotta myöhem-
min hänestä tuli Münchenin arkkipiispa 
ja kardinaali. Hänen sittemmin autuaaksi 
julistamansa puolalainen paavi Johannes 
Paavali II kutsui hänet Roomaan vuonna 
1982 johtamaan Uskonopin kongregaatio-
ta, jonka tehtävä on edistää ja valvoa oikea-
ta uskoa koko kirkossa. Kardinaali Joseph 
Ratzinger hoiti 23 vuotta tarmokkaasti tätä 
vaikeaa tehtävää paavin lähimpänä neu-
vonantajana.

Hänen myötävaikutuksellaan paavi Jo-
hannes Paavali II julkaisi monia tärkeitä 
asiakirjoja, muun muassa Katolisen kirkon 
katekismuksen, johon on koottu katolisen 
kirkon uskonaarre. Lopuksi hänet valittiin 
omaksi yllätyksekseen paaviksi. 78-vuoti-
as kardinaali piti itseänsä liian vanhana ja 
enemmän professorina kuin kirkon ylim-
pänä johtajana. Kuitenkin hän otti nöyräs-
ti viran vastaan kutsumustehtävänä ja hoiti 
sitä uskollisesti seuraten niin hyvin kuin 
pystyi edeltäjiensä esimerkkejä. Hänen 
paaviutensa aikana ei tapahtunut paljon 
huomiota herättäviä uudistuksia kirkon 
elämässä. Hän lähinnä esitti kirkon ope-
tukset niin selkeästi, että myös tavalliset ih-
miset ymmärsivät niitä.

Mutta hän ei säästynyt kirkon elämän 
suurilta ongelmilta. Hän osasi kohdata 

esiin tulleet vaikeudet rehellisesti ja lem-
peämmin kuin aikaisemmin. Hän kärsi 
uskon vähenemisestä, kirkon palvelijoiden 
tekemistä virheistä ja maallikkojen kasva-
vasta välinpitämättömyydestä erityises-
ti niin sanotuissa hyvinvointimaissa. Hän 
itse eli sitä, mitä hän saarnasi tai kirjoitti, 
hän valaisi kaiken Vapahtajan ilosanoman 
valolla ja todisti siitä toivossa, jonka Kristus 
on antanut kirkolleen. 

Kuten edeltäjänsäkin, paavi Benedictus 
XVI on pyrkinyt vahvistamaan kirkon jä-
seniä korostamalla opetuksissaan erityises-
ti Kristusta, Jumalan ihmiseksi tullutta Poi-
kaa, uskonelämän keskuksena. Kristus on 
A ja O, hän on tie, totuus ja elämä. Hän on 
sekä pyhän Raamatun että kirkon elämän 
keskus. Onhan hän kirkon ruumiin pää. 
Ilman yhteyttä häneen pyhässä Raamatus-
sa ja kirkon sakramentaalisessa elämässä 
kirkko olisi kuollut ruumis.

Paavi Benedictuksen mielestä usko ei ole 
pelkästään tietoa Jumalasta, vaan elämää 
kolmiyhteisen Jumalan kanssa. Usko ei ole 
terveen järjen saavutuksia vastaan, vaan 
Jumalan meille antama lahja, joka puh-
distaa, syventää ja täydentää ihmisen ym-
märryksen. Usko on Kristuksen sovitus-
työn lahja, samoin on lahja myös se toivo, 
joka on antanut uskoville horjumattoman 
luottamuksen Kristukseen ja hänen lupaa-
maansa tulevaisuuteen. Tämä jumalallinen 
toivo voittaa tämän ajan kärsimyksen ja 
kuoleman ahdistuksen ja antaa meille osan 

Kristuksen ylösnousemuksesta. Lopuksi 
uskon lahjaan kuuluu myös pyyteettömän 
rakkauden lahja, jonka avulla Kristus liit-
tää meidät Pyhässä Hengessä lujasti itseen-
sä. Hänen kauttaan liitymme myös taivaal-
liseen Isään ja kaikkiin ihmisiin, joilla on 
hyvä tahto. Näin vaellamme kohti sitä het-
keä, jolloin Kristuksen pelastustyö on täyt-
tynyt, ja Jumala on kaikki kaikessa.

Tällä tavoin paavi Benedictus on pyrki-
nyt vahvistamaan uskoa kirkossa ja herät-
tänyt kunnioitusta kristinuskoa kohtaan 
myös kirkon ulkopuolelta. Hän otti vas-
taan lukemattomat ihmiset ja valtuuskun-
nat Roomassa ja muissa maissa, joissa hän 
kävi aina katolisen nuorison Maailmanpäi-
viin saakka. Hänen puheensa olivat aina 
raamatullisia, myönteisiä ja rohkaisevia.

Hän itse ehti julkaista kolme tärkeätä 
ensyklikaa eli kiertokirjettä: ensimmäisen 
Rakkaudesta, toisen Toivosta ja kolman-
nen Totuudesta rakkaudessa. Sen lisäksi 
hän julkaisi henkilökohtaisen kolmiosaisen 
teoksen Nasaretin Jeesuksesta: hänen lap-
suudestaan, hänen julkisesta elämästään ja 
hänen kuolemastaan ja ylösnousemukses-
taan.

50 vuotta sitten Roomassa pidetty Va-
tikaanin toinen kirkolliskokous oli anta-
nut kirkon uudistukselle arvokkaat suun-
taviivat. Mutta nämä eivät enää riittäneet. 
Ne eivät ole kylliksi konkreettisia ajatel-
len nykyajan maailmaa. Kuluneiden vuo-
sikymmenien aikana tekniikan ja viestin-

Kiitos entiselle paaville ja 
rohkaisuksi uudelle paaville
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Piispan viesti 
hiippakuntalaisille 
paavin erosta
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Rakkaat hiippakuntalaiset, 

Paavi Benedictus XVI:n eroilmoi-
tus tuli 11.2.2013 suurena yllä-
tyksenä – miltei järkytyksenä 

– koko katoliselle maailmalle. Yksikään 
paavi uudella ajalla ei ole eronnut Pieta-
rin viran tehtävästä. Vaikka meille Pyhän 
isän eroilmoitus on yllättävä, niin hänen 
perustelunsa päätökselleen ovat varsin 
ymmärrettäviä. Paavin voimat ovat sii-
nä määrin heikentyneet, ettei hän enää 
katso voivansa hoitaa vastuullisesti Pie-
tarin virkaa. Tapasin paavin tammikuun 
17. päivänä yksityisaudienssilla, joka 
vuosittain suodaan suomalaiselle eku-
meeniselle delegaatiolle. Havaitsin omin 
silmin, että Pyhä isä oli edellisvuoteen 
verrattuna vanhentunut ja heikentynyt. 
Siinä mielessä hänen eroilmoituksensa ei 
tullut yllätyksenä, vaikka emme olekaan 
tottuneet paavin eroihin.

Näinä päivinä lukemattomat katolilai-
set – niin myös me – ajattelevat lämmöllä 
ja kiitollisuudella Pyhää isää ja toivotta-
vat hänelle sydämestä antoisia ja levolli-
sia vanhuuden päiviä.

+ Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa

 

Kära stiftsbor, 

Påven Benedikt XVI meddelade 
11.2.2013 att han avgår, vilket 
kom som en stor överraskning 

– för att inte säga chock – för hela den 
katolska världen. Ingen påve har i mo-
dern tid avgått från Petrusämbetet. Trots 
att beskedet om den helige Faderns av-
gång var överraskande så är den motive-
ring han ger för beslutet mycket förståe-
lig. Påvens krafter har sinat i sådan grad 
att han inte längre anser sig ansvarsfullt 
kunna sköta Petrusämbetet. Jag träffade 
påven den 17 februari i samband med 
den privata audiens som varje år beviljas 
en ekumenisk delegation från Finland. 
Jag kunde med egna ögon se att den he-
lige Fadern hade blivit äldre och svagare 
sedan mitt besök ett år tidigare. Såtillvida 
kom hans besked inte som en överrask-
ning, trots att vi inte är vana vid att påven 
avgår.

I dag tänker otaliga katoliker – och vi 
med dem – med värme och tacksamhet 
på den helige Fadern och önskar honom 
av hjärtat att han på sin ålderdom ska få 
njuta av givande och lugna dagar.

+ Teemu Sippo SCJ
Biskop av Helsingfors

Dear Members of the Diocese,

The news that Pope Benedict 
XVI is resigning came as a great 
surprise – almost as a shock – to 

the entire Catholic world on February 11, 
2013. No pope in modern times has re-
signed the Petrine ministry. Even though 
the Holy Father announcing his resigna-
tion was surprising, the reason he gave 
for his decision is quite understandable. 
The Pope’s strength has waned and he 
is no longer able to adequately exercise 
the Petrine ministry. I met the Pope on 
January 17 during the private audien-
ce that is granted the Ecumenical Dele-
gation from Finland every year. I could 
see for myself that the Holy Father had 
grown older and weaker in the year that 
had passed since I last met him. In that 
sense his resignation did not come as a 
surprise, even though we are not accus-
tomed to Popes resigning.

Today and in the coming days untold 
numbers of Catholics – including oursel-
ves – will be thinking with warmth and 
gratitude of the Holy Father and from 
our hearts wishing him rewarding and 
peaceful days in his old age.

+ Teemu Sippo SCJ
Bishop of Helsinki

nän valtava kehitys on tehnyt maailman 
pieneksi; maailma on globalisoitunut kaik-
kine myönteisine ja kielteisine seurauksi-
neen. Tilanne on sekoittanut monien kir-
kon jäsenten päät ja sydämet. Osa heistä 
on vieraantunut esi-isiensä uskosta ja on 
hiljaisesti lähtenyt kirkostaan. Toiset, jotka 
ovat jääneet, kaipaavat kirkon elämään uu-
distuksia, jotka vastaavat nykyajan hengel-
lisiin tarpeisiin.

Paavi Benedictuksen yksi vastaus nyky-
ajan ongelmien kohtaamiseen on parhail-
laan käynnissä oleva Uskon vuosi, joka 
pyrkii uudelleen evankelioimaan kirkkoa 
ja maailmaa. Vuoden tavoite on auttaa kir-
kon jäseniä tarkastelemaan evankeliumin 
hengessä suhdettaan Jumalaan ja kirkkoon 
ja täten päivittämään uskonelämäänsä. Va-
litettavasti paavi Benedictus ei voi viedä te-
kemäänsä aloitetta loppuun.

Paavi Benedictus XVI:n tunnuslauseena 
on ollut - vapaasti käännettynä - ”Työto-
veri totuuden palveluksessa”. Tämä lause 
luonnehtii hyvin koko hänen elämänsä. 
Saamme olla kiitollisia Vapahtajalle, että 
hän on antanut kirkolle Benedictuksessa 
paavin, joka on muistuttanut kirkkoa ja jo-
kaista meistä uskonelämän keskeisistä to-
tuuksista tässä ajassa, jonka suurin haaste 
kirkolle on uskonnollinen relativismi. Sen 
vaikutuksesta ihmiset helposti unohtavat 
Luojansa ja Isänsä maailman ja oman elä-
mänsä vahingoksi. On hyvä syy kiittää 
paavi Benedictusta kaikesta, mitä hän on 
tehnyt kirkon hyväksi elämänsä aikana - 
erityisesti ajasta, jona hän paavina on joh-
tanut kirkkoa.

Millainen paavi voisi olla hänen seu-
raajansa? Ehkä nyt tarvitaan paavia, joka 
on vähemmän opettaja ja luonteeltaan 
enemmän sielunhoitaja. On uskottava, että 
konklaavissa Jumalan Henki on mukana 
valitsemassa sopivaa sijaista Kristukselle, 
kirkon varsinaiselle ylipapille ja paimenel-
le. On myös rukoiltava, että uusi paavi olisi 
sellainen Jumalan palvelijoiden palvelija, 
jota kirkko tarvitsee ja joka pystyy myös 
tuomaan maailmaa lähemmäksi Jumalaa, 
joka on rakastanut kaikkia ihmisiä. 

isä Frans Voss scj
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Kristuksen ylösnousemus on us-
komme perusta. Pyhä Paavali kir-
joittaa: “Ellei Kristusta ole herätet-

ty, silloin meidän julistuksemme on turhaa 
puhetta, turhaa myös teidän uskonne” (1. 
Kor. 15:14). Kolme säettä myöhemmin hän 
toistaa: “Mutta ellei Kristusta ole herätetty, 
teidän uskonne on pohjaa vailla ja te olette 
yhä syntienne vallassa.”

Kirkko on niiden yhteisö, jotka uskovat 
Ylösnousseeseen ja siihen että hän elää, että 
hän on Jumala ja ihminen, että hän on lä-
hellä meitä erityisesti eukaristian viettämi-
sessä, että hän kutsuu meitä elämään seu-
raamalla hänen jalanjälkiään ja että hän 
tulee takaisin kunniassaan. Tämän pitää 
vaikuttaa siihen, millä tavalla me elämme 
oman elämämme.

Naiset tulivat haudalle ja näkivät sen 
tyhjäksi. Usein me etsimme Jeesusta siel-
tä, mistä häntä ei voi löytää. Luukkaan 
evankeliumin kertomus tyhjästä haudas-
ta osoittaa, että nekin naiset, jotka olivat 
seuranneet Jeesusta kauan, etsivät häntä 
pääsiäisaamuna sieltä, missä häntä ei voi-
nut löytää. Enkeli moitti heitä lempeästi: 
“Miksi te etsitte elävää kuolleiden joukos-
ta?” (Luuk. 24:5). Tyhjä hauta osoittaa, että 
he etsivät Jeesusta väärästä paikasta.

Monet meistä etsivät Jeesusta, mutta 
usein me teemme niin kuin nämä naisetkin 
tekivät. Me etsimme häntä kuolleiden, em-
mekä elävien joukosta. Ja me teemme näin 
useammin kuin luulemme. Kun ajattelem-
me häntä, mutta emme tavalla joka kosket-
taa sydäntä, kun luemme kirjoja hänestä 
tai keskustelemme hänestä rakastamatta 
häntä, kun kuulemme hänen sanansa otta-
matta niitä vastaan ja elämättä niiden mu-
kaisesti, silloin me etsimme Jeesusta kuol-
leiden, emmekä elävien joukosta. Aina kun 
kohtaamme elämämme matkalla ihmisiä, 
joista ei tule lähimmäisiämme, me etsim-
me Jeesusta kuolleiden joukosta, sillä hän 
elää ihmisissä.

Mutta koska naiset etsivät Jeesusta vil-
pittömästi ja rehellisesti, heille kerrottiin, 
mistä hänet voi löytää: elävien joukosta. Ja 
naisten käskettiin kiiruhtaa opetuslasten 
luokse kertomaan heille heti, että heidän 
oli mentävä Galileaan, missä he näkisivät 
Jeesuksen.

Kyse on Jeesuksen tunnistamisesta. 
Hän tulee luoksemme monessa hahmos-
sa, mutta aina kätketysti. Hän tulee luok-
semme eukaristiassa, Raamatussa, köyhis-
sä ja syrjäytyneissä ihmisissä, perheessä ja 
ystävissä sekä jokapäiväisen elämämme 
tapahtumissa. Ylösnousemuksen jälkeen 
opetuslapset uskoivat, että hän tuli ulko-
apäin ja lähti taas pois, että hän kulki sul-
jettujen ovien ja seinien läpi. Mutta asia ei 
ollut niin. Hän oli heidän luonaan koko 
ajan, silloinkin kun he eivät kyenneet nä-
kemään häntä. Mutta aina joskus hän “sy-
tyttää valot”, niin että he voivat nähdä 

hänet, kuulla häntä ja koskettaa häntä, jotta 
he voisivat tottua hänen uuteen tapaan-
sa olla läsnä. Hän haluaa vakuuttaa heil-
le, ettei hän ole hylännyt heitä, ja heillä on 
aikaa harjoittaa uskon silmiään näkemään 
hänet. Kun Jeesus astuu taivaaseen 40 päi-
vää myöhemmin, heidän uskonsa on tul-
lut jo kyllin vahvaksi tunnistamaan Herran 
ilman aistien apua. Myös meidän täytyy 
harjoittaa uskomme silmiä tällä tavalla,

Tyhjä hauta on myös merkki ilosta. Se 
on merkki siitä, että kuolema ja synti on 
voitettu. Kristus on tuhonnut pahuuden 
juuren ylösnousemuksellaan. Kuolemal-
laan ja ylösnousemuksellaan hän avasi 
uuden tien taivaan ja maan välille, kuten 
Heprealaiskirjeessä sanotaan (10:20): “Jee-
sus … on avannut meille uuden, elämään 
vievän tien, joka kulkee verhon - hänen 
ruumiinsa - kautta.”

Hän ei ole haudassa, se merkitsee: kuo-
lemaa ei enää ole. Se on voitettu, tehty tyh-
jäksi. Me elämme vielä vähän aikaa kuo-
leman maailmassa, mutta kuolema on 
kuolettavasti haavoitettu. Se merkitsee, 
että synnin kahle on murrettu. Synnillä on 
yhä ote meistä, mutta Kristus on voimak-
kaampi ja hän on sovittanut kaiken: sen pa-
himmankin, mitä voimme tehdä tai olem-
me tehneet, sen mikä on tuskallisinta ja 
hävettävintä. Pahan valta on voitettu. Mei-
dän syyttäjällämme, Saatanalla, ei tarvit-
se olla viimeistä sanaa elämässämme. Me 
saamme rohkeasti ja varmasti ilmaista Ju-
malalle rukouksemme ja elämämme, sillä 
hän ei ole enää haudassa, “hän elää iäti ru-
koillakseen meidän puolestamme” (Hepr. 
7:25). 

Jumala on avannut uuden tien taivaan 
ja maan välille. Me voimme julistaa hyvää 
sanomaa, ja kun me kuolemme, me saam-
me elää Kristuksen kanssa taivaassa. Hän, 
Ylösnoussut, odottaa meitä ja ottaa meidät 
vastaan, rakkaat ystävät! Aamen.

+ Berislav Grgic
Tromssan piispa-prelaatti    

Nousi kuolleista kolmantena 
päivänä, astui ylös taivaisiin

Tällä Uskon vuosi –teemasivulla julkaistaan Uskon vuo-
den aikana Pohjoismaiden piispojen lyhyitä mietelmiä 
Apostolisen uskontunnustuksen eri kohdista. Tämän pie-
noiskatekeesin on kirjoittanut Tromssan piispa Berislav 
Grgic.

Uskon vuoden tapahtumia Helsingin 
katolisessa hiippakunnassa

On tärkeää, että tieto Uskon vuoden tapahtumista saavuttaa kaikki hiippakuntalai-
set. Fides pyrkii kokoamaan tiedot kaikista Uskon vuoteen liittyvistä tapahtumis-
ta, luennoista, seminaareista, retreteistä ja muista hengellisistä tilaisuuksista koko 
hiippakunnassa. Kaikkia seurakuntia ja yhdistyksiä pyydetään lähettämään tiedot 
Uskoon vuoteen liittyvistä tapahtumistaan osoitteeseen fides@catholic.fi. Uskon 
vuoden aineistoa löytyy myös internetistä osoitteesta katolinen.net > Uskon vuosi.

Uskon vuoden katekeesi pyhän Marian 
seurakunnassa (Mäntytie 2, Helsinki)

Katekeesit pidetään iltamessun ja adoraation jälkeen klo 19 seurakuntasalissa. 
Huom! Joinakin viikkoina katekeesi on tiistaina, toisina torstaina, tarkista aika! Ka-
tekeesi jakautuu alkeis- ja jatkokurssiin, joista ensimmäinen on käytännönläheinen, 
toinen teologisempi. Jatkokurssille osallistuminen ei kuitenkaan vaadi alkeiskurs-
sia. Opettajana teol.maist. Emil Anton. Tervetuloa!

Ohjelma:

To 14.3.  Extra ecclesiam nulla salus? Ekklesiologia ja soteriologia uusiksi
Ti 19.3. Jatkuvuuden, epäjatkuvuuden ja reformin hermeneutiikka
Ti 2.4.  Konsiilin jälkeen - Johannes Paavali II:n missio ja saavutukset
Ti 9.4.  Konsiilin jälkeen - Benedictus XVI:n missio ja saavutukset

Usko arjessa ja työssä –keskustelusarja 
Pyhän ristin seurakunnassa (Tampere)

Usein ajatellaan, että usko liittyy vain kirkkoon, pyhäpäiviin, messuun ja eukaris-
tiaan osallistumiseen ja että se on mukana arvokkaissa tilaisuuksissa kuten kaste, 
hautajaiset tai avioliittoon vihkiminen. Mutta usko liittyy myös muuhun. Se on en-
nen kaikkea läsnä henkilökohtaisessa suhteessamme Jumalaan, elämään, toisiin ih-
misiin ja ympäristöön, se on vaikuttamassa arkisissa tapahtumissa ja tekemässäm-
me työssä.

Tervetuloa keskustelupiiriin, jossa käsitellään uskomme vaikutusta seurakuntalais-
ten arkielämässä. Tervetuloa tähän mielenkiintoiseen ja inspiroivaan tilaisuuteen, 
jossa kodikkaassa ilmapiirissä saamme jakaa keskenämme jotakin uskomme kau-
neudesta ja voimasta. Sydämellisesti tervetuloa kuuntelemaan, kyselemään ja kes-
kustelemaan!

Ke 13.3. Ikääntyvän seurakuntalaisen usko nykyajan arjessa: Maija Markkula
Ke 3.4. Katolisen maahanmuuttajan usko arjessa ja työelämässä: Nhuan Tram

Tilaisuudet ovat Pyhän Ristin kirkon seurakuntasalissa klo 18.45.
Alustus on 10-15 minuuttia, jonka jälkeen kysymyksiä ja keskustelua.
Lopuksi soveltuva Raamatun kohta ja rukous.
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Hyvät hiippakuntalaiset

Hiippakunnan piispa vierailee 
aika ajoin seurakunnissa ja viet-
tää yhdessä uskovien kanssa py-

hää vahvistuksen sakramenttia. Tavalli-
sesti teini-ikäiset nuoret katolilaiset tai 
kirkon yhteyteen otettavat aikuiset saa-
vat ryhmänä vastaanottaa tuon sakra-
mentin. Mutta itse asiassa kaikki ne kato-
lilaiset, joilla on täysi yhteys kirkkoonsa 
ja jotka syystä tai toisesta eivät ole saa-
neet vahvistusta, voivat valmistusajan 
jälkeen vastaanottaa sen. Tätä kirkko 
lämpimästi myös suosittelee, koska il-
man vahvistuksen sakramenttia liittymi-
nen kirkon jäsenyyteen jää vajaaksi.

Vahvistuksen vastaanottamisen edel-
lytys on ennen muuta se, että ihminen on 
kastettu. Kasteessa hänestä tulee Juma-
lan lapsi, Jeesuksen kärsimyksen, kuo-
leman ja ylösnousemuksen kautta hän 
saa osakseen pelastuksen ja hän saa lah-
jaksi Pyhän Hengen täyteyden. Kaste on 
vahva perusta elämälle kristittynä. Vah-
vistus kuuluu läheisesti kasteen yhtey-
teen. Se täydellistää kasteen armon. Vah-
vistuksessa korostetaan vielä enemmän 
kuin kasteessa Pyhän Hengen läsnäoloa 
ja vaikutusta. Siinä kastettu saa lahjaksi 
niin sanotusti Pyhän Hengen ylenpaltti-
suuden.

Itäisessä kristikunnassa vahvistuk-
sen sakramentti annetaan välittömästi 
kasteen jälkeen, kun taas lännessä nuo 
sakramentit on erotettu ajallisesti toisis-
taan. Idässä kastava pappi antoi alusta 
lähtien myös vahvistuksen kasteen jäl-
keen, kun taas lännessä vahvistuksen ja-
kaminen varattiin piispoille, jotka eivät 
aina voineet olla läsnä kasteen vietos-
sa. Läntisessä kirkossa tästä käytännös-
tä ei ole luovuttu ennen muuta siitä syys-
tä, että se tarjoaa mahdollisuuden antaa 
opetusta vahvistettavalle niin, että hän 
voi omasta vakaumuksestaan käsin päät-
tää sakramentin vastaanottamisesta.

Kun kasteen peruselementti on vesi, 
niin vahvistuksessa keskeisellä sijalla on 
jotakin inhimillistä, ihmisen käsi. Vahvis-

tuksen sakramentin jakaja asettaa käten-
sä vahvistettavan pään päälle ja samalla 
hänen sormensa voitelee pyhällä kris-
malla ja piirtää ristin vahvistettavan ot-
saan. Monissa ihmiskunnan uskonnois-
sa on suuria hetkiä, kun uskonnollinen 
johtaja asettaa ihmisten päälle kätensä. 
Vanhassa testamentissa kerrotaan miten 
Jaakob laskee kätensä Joosefin molem-
pien poikien pääl-
le. Tuo ele merkitsee 
siunauksen virtaus-
ta, johdatusta ja vih-
kiytymistä johonkin 
tiettyyn elämän vai-
heeseen tai virkaan 
vihkimistä. Myös 
Mooses asetti kätten 
päälle panemisella 
seuraajansa Joosuan 
virkaansa.

Myös öljyllä tai 
balsamilla voite-
lemisella on pit-
kät perinteet kan-
sojen uskonnoissa. 
Muinaisessa Egyptissä itse faarao voite-
li tärkeimmät virkamiehensä. Voideltui-
na heidän tuli säteillä kunniaa, loistoa ja 
mahtia. Israelin kuninkaat voideltiin teh-
täväänsä. Profeettojen suorittama voite-
lu merkitsi myös Jumalan siunausta ja 
Jumalan hengen lahjoittamista. Kunin-
gas Daavidin viimeiset sanat kuuluvat: 
“Näin sanoo Daavid, Jaakobin Jumalan 
voideltu, Herran Henki puhuu minun 
kauttani.” Voitelu öljyllä on siis voitelu 
Hengellä.

Voideltu messias on suuri toivon ja elä-
män hahmo, jota Israel odotti. Tuo lopun 
ajan suuri kuningas on oleva läpikotai-
sin täynnä Jumalan kirkkautta, voimaa ja 
pyhyyttä. Kristittyinä me uskomme, että 
Jeesus Kristus on tuo kuningas ja messi-
as. Vahvistuksen kautta kristityt osallis-
tuvat syvällisemmin Jeesuksen Kristuk-
sen tehtävään ja saavat täydellisemmin 
osakseen Pyhän Hengen täyteyden. Jee-
sus lahjoittaa opetuslapsilleen Pyhän 
Hengen ylenpalttisuuden ja tekee hei-

Piispan paimenkirje paastonajalle 
vahvistuksen sakramentista (2013)

dät näin osallisiksi omasta elämästään, 
kirkkaudestaan ja pyhyydestään. Kris-
tuksen lahja, Pyhän Hengen vuodattami-
nen tapahtui erityisesti helluntaipäivä-
nä. Me uskomme Kristuksen asettaneen 
myös vahvistuksen sakramentin jatka-
maan Hengen vuodattamista uskovil-
leen kaikkina aikoina. Apostolien teoissa 
kerrotaankin Pyhän Hengen antamises-

ta joillekin uskoville, 
jonka voimme tulkita 
vahvistuksen sakra-
mentiksi. Tuon sakra-
mentin vastaanot-
taminen ei ole vain 
lyhyt ohimenevä toi-
mitus, jonka saatuaan 
voi asettaa sen mui-
den menneisyyden ta-
pahtumien joukkoon. 
Eleenä se on yksinker-
taisen koruton, mutta 
tuota elettä selittävät 
sanat “ota vastaan 
Pyhän Hengen lahjan 
sinetti” on suuri lupa-

us meille. Itse Jumalan kolmas persoona, 
Pyhä Henki, astuu kaikessa täyteydes-
sään, voimallaan ja lahjoillaan vahviste-
tun elämään. Tämä Pyhän Hengen sinetti 
— sieluun painettu katoamaton hengel-
linen merkki — merkitsee, että kristitty 
kuuluu kokonaan Kristukselle.

Kirkossa luetellaan nuo Hengen lahjat: 
viisauden ja ymmärryksen henki, neu-
von ja voiman henki, totuuden tuntemi-
nen, hurskauden ja Herran pelon henki. 
Varhaisessa kirkossa esiintyi voimak-
kaasti Pyhän Hengen epätavallisia vai-
kutuksia. Pyhän Hengen voimalla paran-
nettiin sairaita, ajettiin ulos demoneja ja 
puhuttiin kielillä. Näitä Pyhän Hengen 
lahjoja esiintyy yhä vieläkin. Kuitenkin 
Pyhä Henki lahjoittaa vastaanottajilleen 
myös kaikessa kristillisen elämän tavalli-
suudessa rakkauden, ilon, rauhan, kärsi-
vällisyyden, ystävällisyyden, hyvyyden, 
pitkämielisyyden, uskollisuuden, vaa-
timattomuuden ja siveyden hedelmiä. 
Juuri nämä hedelmät ravitsevat ja raken-

tavat sekä ihmisen omaa että perheen, 
seurakunnan ja kirkon elämää. Siksi 
pyhän vahvis- tuksen sakramentin 
vaikutus ulot- tuu koko elämään. 
Jatkuvasti ja yhä uudelleen voimme huo-
mata Jumalan Hengen vaikutusta elä-
mässämme.

Pyhä Henki ei kuitenkaan toimi auto-
maattina, vaan Hän edellyttää meidän 
taholtamme avoimuutta. Hänen voi-
mallaan voimme olla Kristuksen aitoi-
na todistajina levittääksemme ja puo-
lustaaksemme uskoa sanoin ja teoin. 
Kuten helluntaina meidän tulee yhä uu-
delleen lietsoa Pyhän Hengen tuli pala-
vaksi meissä, tuli, jonka olemme saaneet 
lahjaksi piispan — tai joskus hänen val-
tuuttamansa papin — kätten päälle pane-
misen ja voitelun kautta vahvistuksessa. 
Me voimme tehdä sen rukoilemalla, osal-
listumalla eukaristian viettoon, käymäl-
lä ripittäytymässä, tekemällä hyvää lä-
himmäisille — rakkaus on kekseliäs ja se 
toteutuu tuhansin eri tavoin. Eikö juuri 
paastonaikana olisi hyvä antaa Pyhän 
Hengen puhdistaa sydämemme ja uu-
distaa meissä vahvistuksen sakramentis-
sa saamamme Pyhän Hengen lahjat ja to-
teuttaa konkreettisesti se, minkä olemme 
lahjaksi saaneet? Tämä sopii hyvin myös 
meneillään olevan Uskon vuoden ajatuk-
seen julistaa evankeliumia rohkeasti.

Kuljemme kohti pääsiäistä, Kristuk-
sen ylösnousemuksen juhlaa. Pääsiäisen 
sisältö ei rajoitu kuitenkaan vain mah-
tavaan Kristuksen ylösnousemukseen. 
Siihen kuuluu myös Kristuksen taivaa-
seenastuminen ja Hengen vuodattami-
nen helluntaina. Pyhä Henki on se, joka 
vahvistaa meidän uskoamme, herättää 
iloisen toivomme ja rakkaudellaan saa 
aikaan meissä lähimmäisenrakkauden 
tekoja. Antakoon tuo henki meille voi-
man myös todistaa tästä kaikille tapaa-
millemme ihmisille.

+Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa

Bästa stiftsbor,

Då och då besöker biskopen för-
samlingarna i stiftet och firar 
bekräftelsens sakrament till-

sammans med de troende. I vanliga fall 
är det unga katoliker i tonåren eller vux-
na som upptas i kyrkan som i grupp 
får ta emot det sakramentet. Men i själ-
va verket är det så att alla katoliker som 
lever i full gemenskap med kyrkan och 
som av någon anledning inte har fått 
bekräftelsens sakrament tidigare kan ta 
emot sakramentet efter en tid av förbe-
redelse. Det är också något som kyrkan 
varmt rekommenderar, för utan bekräf-

telsens sakrament är medlemskapet i 
kyrkan bristfälligt.

En förutsättning för att man ska kunna 
ta emot bekräftelsens sakrament är att 
man har blivit döpt. I dopet blir en män-
niska Guds barn, och genom Jesu lidan-
de, död och uppståndelse får hon del i 
frälsningen och i gåva får hon den heli-
ge Andes fullhet. Dopet är den stadiga 
grund som det kristna livet står på. Men 
bekräftelsens sakrament är nära förknip-
pat med dopet och kompletterar den 
nåd som dopet innebär. I ännu högre ut-
sträckning än i dopet betonar bekräftel-
sen den helige Andes närvaro och inver-
kan. I bekräftelsen får den döpta i gåva 

”den helige Andes fullhet som han [Kris-
tus] har i överflöd”.

I östkyrkan ges bekräftelsens sakra-
ment genast efter dopet, medan man i 
väst har valt att lägga en tidsperiod mel-
lan de två sakramenten. I öst har dop-
prästen från början gett bekräftelsen efter 
dopet, medan man i väst har valt att för-
behålla bekräftelsen för biskoparna – och 
det är inte alltid en biskop är närvarande 
vid dopet. I västkyrkan har man inte av-
stått från den här praxisen och det fram-
för allt av en orsak: det ger möjlighet att 
ge konfirmanden undervisning så att han 
av sin egen övertygelse kan fatta beslutet 
om att ta emot sakramentet.

Medan dopets element är vatten så är 
det något mänskligt som är centralt i be-
kräftelsens sakrament, nämligen en män-
niskas hand. Den som förmedlar bekräf-
telsens sakrament lägger sin hand på 
konfirmandens huvud. Samtidigt smör-
jer han konfirmanden med helig krisma 
och tecknar ett korstecken i konfirman-
dens panna. I många religioner finns det 
stora stunder då en religiös ledare läg-
ger sin hand på människors huvuden. I 
Gamla testamentet får vi höra hur Jakob 
lägger sin hand på Josefs båda söner. Det 
är en gest som symboliserar välsignelse, 
ledning och vigning – att ett nytt skede i 
livet inleds eller att en person vigs till ett 
nytt ämbete. Moses använde också hand-
påläggning för att ge sitt ämbete vidare 
till sin efterträdare Josua.

Biskopens herdebrev för fastetiden, 
om bekräftelsens sakrament (2013)

Fortsättning på sidan 14
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Mitä lectio divina on? ”Lectio 
divina” tarkoittaa ”hengel-
listä luentaa”, jossa yksi-

löllisellä tai yhteisöllisellä tasolla luetaan 
pidempi jakso Raamatusta Jumalan sana-
na. Lectio divinan tarkoituksena on joh-
dattaa Hengen innoittamana meditaati-
oon, rukoukseen ja kontemplaatioon ja 
syventää yhteyttämme sanassaan läsnä-
olevaan Jumalaan. ”Lectio divina on sitä, 
että me katsomme omaa elämäämme Ju-
malan silmin. Se on elämäntapa, jossa 
Jumalan sanasta tulee keskus.”[1] Lectio 

divinassa Jumala itse puhuu meille hen-
kilökohtaisesti, Pyhän Hengen kautta. 
”Totuus odottaa ottaakseen meidät sy-
liinsä.”[2]

Lectio divinan juuret ovat Vanhassa 
testamentissa. Jumalan valitun kansan 
elämä ja palvonta keskittyivät Jumalan 
sanan kuuntelemiseen ja säilyttämiseen. 
Ensimmäisten kristittyjen elämässä Ju-
malan sana tuli uudella tavalla eläväk-
si, kun pyhissä kirjoituksissa ilmenevä 
pelastussuunnitelma sai täyttymyksen-
sä Jeesuksessa Kristuksessa. Vanhaa tes-

tamenttia luettiin ihmiseksi tulleen 
ja ylösnousseen Kristuksen valossa. 
Lectio divina kehittyi keskiajan mo-
nastisessa kulttuurissa ja sai silloin 
neliosaisen runkonsa. Tähän mm. be-
nediktiinimunkkien käyttämään har-
joitukseen kuuluu neljä vaihetta: lec-
tio (luenta), meditatio (mietiskely), 
oratio (rukous) sekä contemplatio (si-
säinen katselu). Lectio divina sai kes-
kiajalla vaikutteita myös skolastises-
ta teologiasta. Välillä lectio divina oli 
lähes unohduksissa, lukuun ottamat-
ta luostareita, joissa runsaasti luettiin 
Raamattua ja pyhien isien kirjoituk-
sia. Nykyään Vatikaanin II kirkollis-
kokouksen jälkeen lectio divina on 
tullut uudelleen esiin ja on otettu ak-
tiiviseen käyttöön seurakunnissa.

Lectio – luenta, kirjaimellinen 

merkitys. Luemme valitut raama-
tunkohdat tarkasti, sanakirjat apu-
namme. Annamme Jumalan puhua 
meille sanansa kautta. ”Suuri valo al-
kaa loistaa sanasta ja lävistää sydä-
memme. Tulemme sanan todelliseen 
merkitykseen.” [3]

Meditatio – mietiskely. Etsimme 
luetusta avainsanat tai lauseet ja tut-
kistelemme niitä. Tämä johtaa meidät 
vähitellen Jumalan sanan salaisuu-
teen. ”Mietiskelemme sanaa niin että 
se voi valaista meitä, kaikkea mitä 
päivän mittaan teemme.”[4] ”Medi-
taatio on sitä, että valaisemme edes-
sämme olevaa sanaa toisella sanalla 
Vanhasta testamentista tai Uudesta 
testamentista, kirkon liturgiasta tai 
kirkkoisiltä.”[5]

Oratio – rukous. Käännymme Ju-
malan puoleen sydämessämme. Tut-
kimme hiljaa, mitä Jumalan sana 
puhuu meille, miten voimme käyt-
tää sitä päivittäisessä elämässämme. 

”Oratio on täynnä luottamusta olevaa 
keskustelua Jeesuksen kanssa. ” ”Sana 
muuttuu teoksi.”[6]

Contemplatio – sisäinen katselu. 

Olemme koko olemuksellamme läsnä Ju-
malan edessä. Kiitämme Jumalaa ja pyy-
dämme hartaasti hänen armeliaisuut-
taan. ”Sana vaikuttaa meissä ja muuttaa 
meitä.”[7]

”Raamattu on kuin metsäviikunapuu, 

Jumalan armon puu. Se odottaa että Sak-
keuksen tavoin kapuamme siihen, jotta 
voisimme nähdä vilauksen Jumalasta, 
joka kulkee kaupunkimme halki päivit-
täin ja tahtoo puhua sydämellemme.”[8]

Pyhän Henrikin seurakunnassa ja 
Pyhän Marian seurakunnassa on mah-
dollisuus osallistua lectio divinaan. Ko-
koonnumme kerran kuussa tunnin ajaksi 
rukoilemaan ja lukemaan Jumalan sanaa. 
Kullekin vuodelle on oma teemansa; nyt 
uskon vuonna olemme lukeneet Aposto-
lien tekoja. Käytössämme on ”kansanta-
juinen” lectio divinan muoto, jonka vas-
tuuhenkilönä toimii Silvia Bertozzi ocv. 
Kokoontumisajat löytyvät tästä lehdestä 
ja kirkon ilmoitustaululta.

Jotta Jumalan sana avautuisi meil-
le – ja me sille – virittäydymme aluk-
si yhteisellä rukouksella pyytäen Pyhää 
Henkeä avaamaan sydämemme. Näin 
valmistaudumme ottamaan vastaan Ju-
malan sanan. Sitten luemme vuorossa 
olevan raamatunkohdan pannen merkil-
le monet yksityiskohdat sellaisina kuin 
ne tekstissä esiintyvät. Esitämme kysy-
mykset: kuka, mitä, missä ja milloin? Ja 
tutkimme, miten sana vastaa näihin. Vä-
hitellen astumme sisään Jumalan sanan 
hengelliseen todellisuuteen, joka on totta 
elämässämme tänään. Kuuntelemme Ju-
malan sanaa avoimin sydämin ja annam-
me sen puhutella itseämme. Sitten etsim-
me meitä eniten puhuttelevan lauseen tai 
yksittäisen sanan ja jaamme omat huomi-
omme lyhyesti. Lopuksi rukoilemme yh-
dessä.

Meiju Salonen

Lainaukset:
1  Piotr Stawartz SDS
2  Amedeo Cencini FdCC
3  Innocenzo Gargano OSB Cam.
4  Danuta Pietcarz, tohtori, raamatun- 
 tutkija
5  Innocenzo Gargano OSB Cam.
6  Gianfranco Ravasi, kardinaali
7  Innocenzo Gargano OSB Cam.
8  Krysztow Wons SDS

Lähteet: 
Katolisen kirkon katekismus, KATT 2005
Kuinka lukea Raamattua, KATT 1968
Lectio divina / Biblio, ojcyzno moja. Stu-
dio Katolik, 2012. CFD, Centrum For-
macji Duchowej, Krakow

Lectio divina
Pyhä Raamattu

Paavi Johannes Paavali II on sanonut, 

että kristillisten seurakuntien tulisi olla 

rukouksen kouluja ja siksi lectio divinan 

tulisi olla osa jokaisen seurakunnan 

elämää. Myös paavi Benedictus XVI on 

usein puhunut lectio divinasta ja suositellut 

sitä.
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Seuraavat kolme vuotta tuemme yh-
dessä Ulkoasiainministeriön kanssa 
naisten tukikeskus Ariadnaa Mol-

dovassa. Pilottihanke vuonna 2010 toteu-
tettiin hyvällä menestyksellä. Se sai laajaa 
huomiota tiedotusvälineissä. Tukikeskus 
järjestää ihmiskaupan ja kotiväkivallan uh-
reille majoitusta kriisitilanteessa. Se tarjo-
aa naisille lääketieteellistä, psykologista ja 
sosiaalista tukea päämääränä turvallinen 
paluu omiin yhteisöihinsä. Pohjois-Moldo-
vassa koottu liikkuva yksikkö, joka pyrkii 
tunnistamaan väkivallan ja ihmiskaupan 
uhrit, vie sosiaalityöntekijän, psykologin ja 
juristin palveluja sadoille naisille.

Hankkeen kehitystavoite on muut-
taa asenneilmapiiriä naisia suojelevaksi 
ja luoda tukiverkosto kotiväkivallan ja ih-
miskaupan uhrien auttamiseksi Moldovan 
pohjoisosaan. Yhteistyökumppani Pub-
lic Association ARTEMIDA taistelee laa-
jalla rintamalla kotiväkivaltaa vastaan yh-
teistyössä  Drochian aluehallinnon kanssa, 
joka mahdollistaa laajemman yhteistyön 
kuntien viranomaisten, koulujen, poliisin, 
sosiaalisektorin, sairaaloiden ja oikeuslai-
toksen kanssa. Suurelle yleisölle ja erityi-
sesti koululaisille suunnataan valistuskam-
panjoita mm. ulkomaisten työtarjousten 
vaaroista.

Under de kommande tre åren stöder 
vi tillsammans med Utrikesmi-
nisteriet Kvinnornas stödcentrum 

i Ariadna. Pilotprojektet förverkligades 
2010.

På bred front kämpar vår samarbets-
partner Public Association ARTEMIDA 
mot våld i hemmet och trafficking. En am-
bulerande enhet bestående av socialarbeta-
re, psykolog och jurist möjliggör service för 

behövande, som bor på längre avstånd.
I Ariadna-centret i Drochia orgniseras 

rehabilitering och skolning för kvinnor i 
krissituationer och de erhåller medicinskt-, 
psykologiskt- och socialt stöd.

Målsättningen med detta projekt är att 
ändra och påverka rådande attityder till att 
beskydda kvinnor, skapa ett stödande nät-
verk och hjälpa offren som utsatts för våld 

i hemmet och trafficking i Moldovas 
norra del. Samarbetet med Drochias loka-
la förvaltning, gör det möjligt att på breda-
re skala koordinera kommunernas myn-
digheter, 

skolor, polisen, den sociala sektorn, sjuk-
husen och organisationer som underlyder 
FN. 

This is a continuation project called 
Centre Ariadna; Supporting Wo-
men in Crisis Situations, which 

focuses on human trafficking and domes-
tic violence against women in Republic 
of Moldova. The long term objective is to 
contribute to changing the mentality of 
Moldova regarding the problems of do-
mestic violence and human trafficking by 
awareness raising campaigns. 

The local partner of the project is Public 
Association ARTEMIDA cooperating with 
the District Council of Drochia and  multi-
disciplinary team members from northern 
Moldova for identification, referral and as-
sistance of the victims. The project provi-
des a safe place where the victims can find 
temporary shelter and receive social, medi-
cal and psychological assistance. To hun-
dreds of women outside the center qualita-
tive services of social worker, psychologist 
and lawyer will be provided by the mobile 
team ensuring long-term reintegration. 

PAASTOKERÄYS

Paastokeräys

Valistusta ja turvallisia palveluja

Upplysning och trygg service

Care and Qualitative Services

PAASTO
     FASTAN

           LENTEN 2013

Kuva; Naisten turvakoti, Moldova 
 

Saajan 
tilinumero 

Mottagarens 
kontonummer 

Danske Bank 
800012-70154504       FI73 8000 1270 1545 04 

 

TILISIIRTO   GIRERING 
Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten 
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. 
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för  
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit. 

Saaja 
Mottagare 

Suomen Caritas ry 
Maneesikatu 2a 
00170 Helsinki             

Rahankeräyslupa  
2020/2011/392 
 

Maksaja 
Betalare 

           Paastouhri 2013 
Fasteinsamling 2013 
Lenten Action 2013 

Allekirjoitus 
Underskrift 

 Viitenumero 
Ref. nr 2257 

Tililtä nro 
Från konto nr 

                Eräpäivä 
Förfallodag            

Euro 

          

 

PAASTOKERÄYS 2013 -
”Valistusta ja turvallisia palveluja”, ” Upplysning och trygg service”, 
”Care and Qualitative Services”

$

$



FIDES 314

Sillä hetkellä temppelin väliverho 
repesi kahtia, ylhäältä alas asti. 
Maa vavahteli, kalliot halkeilivat, 

haudat aukenivat, ja monien poisnukku-
neiden pyhien ruumiit nousivat ylös.

He lähtivät haudoistaan, ja Jeesuksen 
ylösnousemuksen jälkeen he tulivat py-
hään kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä 

monille.
Kun sadanpäällikkö ja miehet, jotka 

hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näki-
vät maan vavahtelun ja kaiken, mitä ta-
pahtui, he pelästyivät suunniltaan ja sa-
noivat: “Tämä oli todella Jumalan Poika!”

Siellä oli myös useita naisia jonkin 
matkan päässä tätä katselemassa. Galile-

asta lähtien he olivat kulkeneet Jeesuksen 
mukana ja palvelleet häntä. Heidän jou-
kossaan olivat Magdalan Maria, Jaakobin 
ja Joosefin äiti Maria ja Sebedeuksen poi-
kien äiti.

Kommentti

Juuri silloin, kun Jeesus antaa henken-
sä, tapahtuu paljon suuria asioita. Luo-
makuntakin haluaa ikään kuin osallistua 
Jeesuksen kuolemaan osoittamalla suru-
aan: maa vavahtelee ja kalliot halkeile-
vat. Mutta tämä suru ei ole hedelmätöntä 
eikä toivotonta: haudat aukeavat, elämä 
palaa kuolleisiin.

Samalla temppelin väliverho repeää 
kahtia. Siihen aikaan Jerusalemin temp-
pelissä oli kaksi verhoa. Toinen verho-
si Sancta Sanctorumia, kaikkeinpyhintä, 
jossa säilytettiin liiton arkkia ennen sen 
katoamista. Toinen oli ulkoverho sisään-
käynnin edessä, ja peitti siten tabernaak-
kelin näkyvistä. Kumpi siis repesi? Sen 
revettyä salaisuuden kammio aukenee 
kaikille.

Uusi liitto ei kumoa vanhaa liittoa, 
vaan on sen täyttymys. Uusi liitto ei sul-

keudu yhteen kansaan eikä yhteen temp-
peliin. Uuteen liittoon on kutsuttu kaikki 
ihmiset ja kaikki kansat. Ei ole yhtään es-
tettä. Jeesuksen lävistetty sydän ja temp-
pelin ovet ovat auki.

Herramme kuolema on voittanut 
oman kuolemamme. Monet poisnukku-
neet ihmiset nousivat kuolleista. Se oli 
tietysti vain toistaiseksi, mutta tapahtu-
ma oli jo selvä merkki siitä, että Jeesuk-
sen kuolema tuo elämän.

Pakanoiden lausuma on myös mielen-
kiintoinen: ”Tämä on todella Jumalan 
Poika.” Kyseessä on ensimmäinen usko-
vien todistus valitun kansan ulkopuolel-
ta.

Esille tulee uudestaan selkeästi naisten 
horjumaton rohkeus. Heidän uskollisuu-
tensa on hieno todistus Jeesuksen vallas-
ta. Hän on maailman Herra: kuoleman 
ja elämän Herra. Kaikki on jo täytetty. 
Kaikki on nyt alkanut: Jeesuksen univer-
saalinen pelastus.

isä Raimo Goyarrola

Nuorille

Tapaaminen Jeesuksen kanssa

Jeesus antaa Henkensä
(Matt. 27:51-56)

Det finns dessutom en lång tradi-
tion av smörjning med olja eller 
balsam i världens religioner. 

I det forna Egypten smorde farao själv 
sina viktigaste ämbetsmän. Smorda skul-
le de utstråla glans, makt och ära. Israels 
konungar smordes till sitt ämbete. Den 
smörjning som profeterna utförde inne-
bar också Guds välsignelse och att de fick 
ta emot Guds ande. Kung Davids sista 
ord löd: ”Så talar David, Jishajs son, så ta-
lar han som den Högste har upphöjt, han 
som Jakobs Gud har smort till konung 
och som Israels värn håller kär. Herrens 
ande talar genom mig, hans ord är på 
min tunga.” Smörjning med olja innebär 
alltså att man blir smord med Anden.

Den smorde messias är den livets och 
hoppets man som Israel väntade på. De 
yttersta tidernas store konung skall vara 
helt fylld av Guds klarhet, styrka och 
helighet. Som kristna tror vi att Jesus 
Kristus är den konungen, den messias. 
Genom bekräftelsen deltar kristna på ett 
djupare sätt i Jesu Kristi uppdrag och får 
på ett mer fullständigt sätt delaktighet i 
den helige Ande. Jesus ger sina lärjung-
ar den helige Andes fullhet och överflöd 
och gör dem på så sätt delaktiga i sitt eget 
liv, i sin förklaring och helighet. Kristi 
gåva, utgjutandet av den helige Ande, 
skedde vid pingsten. Vi tror att Kristus 
även tillsatte bekräftelsens sakrament för 
att fortsätta utgjutelsen av Anden till sina 
troende i alla tider. I Apostlagärningarna 
berättas det att den helige Ande gavs till 
vissa troende och det kan vi tolka som 

bekräftelsens sakrament. Mottagandet av 
det sakramentet är inte bara en kort för-
rättning som sedan kan placeras bland 
andra händelser i det förflutna. Som gest 
är sakramentet enkelt, men de ord som 
följer med handpåläggningen, ”tag emot 
inseglet på den helige Ande som blir 
given åt dig” är ett stort löfte som ges 
oss. Själva Guds tredje person, den heli-
ge Ande, stiger i sin fullhet, sin kraft och 
sina gåvor in i den bekräftades liv. Detta 
helige Andens insegel – ett outplånligt 
andligt märke i själen – innebär att den 
kristna helt tillhör Kristus.

I kyrkan räknar vi upp dessa Andens 
gåvor: vishetens och förståndets Ande, 
rådets och styrkans Ande, insiktens och 
fromhetens Ande, gudsfruktans Ande. I 
den tidiga kyrkan förekom kraftfulla ut-
tryck för ovanliga verkningar av den he-
lige Ande. Med den helige Andes kraft 
botade man sjuka, fördrev demoner och 
talade i tungor. De här formerna av den 
helige Andes gåva förekommer fortfa-
rande. Ändå ger den helige Ande också 
sina mottagare de frukter som är vanli-
gare i det kristna livet: kärlek, glädje, frid, 
tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, 
ödmjukhet och självbehärskning. Det är 
just de frukterna som ger näring och byg-
ger upp både människans eget liv, men 
också familjens, församlingens och kyr-
kans liv. Därför sträcker sig effekterna av 
bekräftelsens heliga sakrament till hela 
livet. Ständigt och om och om igen får vi 
se att Guds Ande har en inverkan i våra 
liv.

Men den helige Ande är inte en auto-
mat, utan Andens inverkan förutsätter att 
vi är öppna för Honom. Han ger oss kraft 

att vara Kristi sanna vittnen och sprida 
och försvara tron i ord och handling. Lik-
som på pingsten ska vi om och om igen 
blåsa liv i den helige Andes eld, få den att 
blossa upp i oss, för det är en eld som vi 
har fått i gåva i bekräftelsen genom hand-
påläggning och smörjelse av en biskops 
hand – eller ibland av en präst som bisko-
pen har befullmäktigat. Vi kan blåsa liv i 
den elden genom bön, genom att delta i 
firandet av eukaristin, genom att gå och 
bikta oss, genom goda gärningar för våra 
medmänniskor – kärleken är fyndig och 
tar sig i uttryck på tusentals olika sätt. 
Och är inte just fastetiden en lämplig tid 
att låta den helige Ande rena våra hjärtan 
och förnya den helige Andes gåvor som 
vi har fått i bekräftelsen, och konkret för-
verkliga det som har getts åt oss. Den tan-
ken passar också in Trons år, som vi som 
bäst firar, och som uppmanar oss att mo-
digt förkunna evangelium.

Vi vandrar mot påsken, mot Kristi upp-
ståndelses fest. Men påskens innehåll är 
inte bara begränsad till Kristi uppstån-
delse. I påsken ingår också Kristi him-
melsfärd och utgjutandet av den helige 
Ande vid pingsten. Den helige Ande är 
den som stärker vår tro, som väcker vårt 
glada hopp och som med sin kärlek får 
oss att utföra kärleksgärningar. Låt den 
Anden också ge oss kraft att vittna om 
det inför alla människor vi möter. Amen.

+ Teemu Sippo SCJ
Biskop av Helsingfors

Biskopens herdebrev för fastetiden, 
om bekräftelsens sakrament (2013)

Uppföljning på sidan 11
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16€.

katolinenkirjakauppa.net
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Den universella katolska kyrkan 
firar Trons år från oktober i fjol 
till november i år. Vi är med an-

dra ord i mitten av detta heliga år som 
borde föra oss närmare Kristus och öp-
pna våra ögon för vår egen tro. Under 
Trons år firar katolikerna dels början 
av det Andra Vatikankonciliet och dels 
20-års-jubileet då den nya Katolska kyr-
kans katekes publicerades.

Vardera händelsen är av avgörande 
betydelse för kyrkans framtid och ut-
veckling för de möjliggör, för oss krist-
na, en närmare gemenskap med Gud och 
hans kyrka.

Andra Vatikankonciliet ledde till en 
betydande ny utveckling av hela den ka-
tolska kyrkan. Några praktiska och syn-
liga exempel är bl.a. att mässorna skul-
le hållas på nationalspråk och att altaren 
svängdes så att prästen ser på försam-
lingen under mässan. De grundläggan-
de teologiska principerna eller dogmer-
na bibehölls naturligtvis, men allt annat 
var öppet för diskussion och utveckling.

Den nya Katolska katekesen är ett om-
fattande verk, med ingående förklaring-
ar som passar dagens välutbildade män-
niska.

Den ledande tanken under Trons år 
är budskapet - trons dörr alltid är öppen 
för var och en av oss. Såsom påven Bene-
dikt XVI konstaterar - gemenskapen med 
Gud är såsom en tröskel som kan passe-
ras då Guds ord förkunnas och var och 
ens hjärta låter sig formas genom nåden 
som förvandlar. Att träda in genom trons 
dörr är detsamma som att slå in på en 
väg som varar hela livet. Den börjar med 
dopets nåd, varigenom vi kan kalla Gud 
för Fader, och den slutar med övergång-
en från död till evigt liv.

Detta tycks låta lätt eller självklart. 
Men vårt moderna samhälle med dess 
social-liberala värderingar och därmed 
sammanhängande omfattande sociala, 
politiska och kulturella tryck kan leda 
till att man förnekar sin tro eller råkar ut 
för en djup troskris. Det kan vara svårt 
för många kristna att skilja åt vad som 
är trons lära. Ändå så får vi kristna inte 
mista vår sälta. Vi måste söka oss tillbaka 
till vår tro och bära vittnesbörd om den i 
vårt dagliga liv. Vi måste arbeta för den 
föda som består och skänker evigt liv.

Under trons år är det var och en kris-
tens uppgift att återupptäcka tron. Mil-
jontals martyrers lidande och död för sin 
tro får inte ha varit förgäves. De trodde 
enskilt och förkunnade offentligt, fritt 
och medvetet, invändigt och utvändigt, 
ödmjukt och frimodigt.

Under Trons år vill den katolska kyr-
kan nå en fullständig och rätt insikt om 
sin tro, till att väcka, förnya, befästa och 
bekänna den.

I sista hand är det Kristi kärlek som 
tvingar oss till tro. Det är hans kär-
lek som fyller våra hjärtan. Påven kon-
staterar ”Tron växer, när den levs som 
en erfarenhet av nåd och glädje. Tron 
gör oss fruktsamma. Den öppnar hjärta 
och sinne hos dem som lyssnar och tar 
emot Herren som inbjuder.” Det är alltså 
genom tro som tron växer och blir star-
kare. 

Den helige Augustinus från 
300-talet skrev:

”Den heliga hemlighetens trosbekän-
nelse, som vi tillsammans tagit emot 
och som ni idag var och en avlagt, är 
de ord på vilka heliga moder Kyrkans 
tro är fast grundad. På den säkra grund 
som är Kristus Herre. Ni har alltså tagit 
emot och avlagt vad ni i själ och hjärta 
alltid bör hålla kvar, genom att ni näm-
ner den i sängen, tänker över den på tor-
gen, och inte glömmer den under målti-
derna; även när ni sover kroppsligen, bör 
ni vaka med den i hjärtat.”

Paulus skriver att man blir rättfär-
digad genom hjärtats tro, men genom 
munnens bekännelse blir man frälst. En 
sann tro fordrar en offentlig vittnesbörd 
och ett offentligt åtagande. En kristen får 
aldrig tänka att hennes trosakt är hennes 
privatsak. Det är den heliga Andens gåva 
som gör oss dugliga till mission, stärker 
vår vittnesbörd och gör det frimodigt och 
ihärdigt. 

Vi ber att vi idag får vara modiga i vår 
tro och bära offentlig vittnesbörd över 
den.
Amen

Jan-Peter Paul
Radioandakt, Yle 21.2.2013

Trons år
Petersplatsen har under dagen och 

dagarna efter meddelandet om 
den helige faderns abdikation va-

rit lugn, knappt något mer än de vanli-
ga pilgrims och turist grupperna. Det vi-
sar på reaktionerna till påvens budskap 
på måndagen. Hade vi fått höra att han 
var döende eller plötsligt avlidit hade Pe-
tersplatsen snabbt fyllts av människor, 
samlade för att be för honom. Påvar är 
generellt äldre män och vi vet att de rätt 
snart kommer att avlida, vi kan hantera 
det och vet vad vi har att göra. För en ab-
dikation finns det inga normala, inöva-
de rutiner. Vi vet inte vad vi skall göra 
eller hur vi skall reagera. En sorts chock 
lamslår oss. Påvar abdikerar helt enkelt 
inte.

Här och där kommer Benedikts be-
gäran om förbön upp i samtal. Hur han 
vid sitt första framträdande efter kon-
klaven bad oss alla att be för honom så 
att han ”inte skall fly av rädsla för var-
garna”. Och ja, det finns en nästan skam-
set undertryckt känsla hos många av oss 
som vill säga ’han har flytt från vargar-
na’, ’han har övergivit oss’.  Men vi vill 
inte säga eller tänka så om honom. Inte 
om Benedikt. 

När konklaven inleddes efter Johan-
nes Paulus II:s död var det just Ratzing-
er som många av oss i hemlighet dröm-
de om som nästa påve. Samtidigt som vi 
egentligen inte ens vågade hoppas på att 
han skulle bli vald. När hans val kungjor-
des var det mer än bara glädjen att en ny 
påve hade blivit vald som grep oss. Det 
var han som från troskongregrationen så 
länge lett oss i kampen för en ren och klar 
katolsk tro, som varit en fast punkt i den 
tragiska inre splittring som fortfarande 
plågar kyrkan.

I de sista åren av Johannes Paulus II:s 
tid var det Ratzinger som framträdde 
som den som städade upp och tog tag 
i de skamliga pedofilskandalerna som 
överskyggade slutet av hans föregång-
ares regim. Det var han som skulle leda 
kyrkan tillbaka till trofasthet gentemot 
sin lära och ta upp kampen mot relati-

vismens diktatur. Han har gjort mycket 
av det och mer. Vi vill inte säga eller ens 
tänka att han, just han, har flytt från var-
garna eller dragit sig tillbaka för att han 
inte orkar mer. Påvar gör inte sånt.

Så vi försöker visa god min och för-
medla uppskattning och tacksamhet för 
de senaste 8 åren, vi vill önska honom en 
god pensionstid. Samtidigt börjar speku-
lationerna ta fart. Vad ligger det bakom 
det här? Vad är det som vi inte har bli-
vit meddelade? Konspirationsteorierna 
börjar redan ta form. För påvar abdike-
rar inte utan allvarliga orsaker. En påv-
lig abdikation har inte ägt rum på 600 
år, inte sedan Gregorius XII abdikerade 
för att underlätta lösningen av den stora 
västliga schismen under slutet av 1300-
talet och början av 1400-talet då det för 
en tid fanns 3 ”påvar”. Gregorius abdi-
kation gav en möjlighet för de stridande 
parterna att komma överens vid konci-
liet i Konstans och så återställa kyrkans 
gemenskap. Celestinus V - aningen mer 
än 100 år före Gregorius XII - abdikerade 
1294 eftersom hans styre gjorts omöjligt 
på grund av Charles II av Siciliens poli-
tiska ingripanden. Med lite historie kun-
skap det är svårt att se Benedikts abdi-
kation som bara en pensionering. Det är 
naturligt att söka efter allvarligare orsa-
ker. Om det är något vi kommer att höra 
mycket av inom de närmaste månaderna 
och åren är det konspirationsteorier om 
varför han har dragit sig tillbaka.

På sätt och vis skulle det vara lättare 
att följa någon av konspirationsteorierna. 
Att en påve abdikerar med hög ålder som 
främsta eller enda orsak sätter onekligen 
ett oroande prejudikat. Det är något som 
varken kan eller bör tas lättvindigt. Hur 
det kommer att inverka på Benedikts ef-
terträdare och - vill Gud - hans efterträ-
dares efterträdare är allt annat än klart. 
Hela situationen är ännu så ny och oer-
hörd att det är svårt att ens spekulera om 
dess konsekvenser på lång sikt.  

Anders Hamberg

Påvar gör inte sånt?
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Dear faithful of the diocese,

The Bishop of a diocese visits in 
the parishes from time to time 
and celebrates, together with 

the faithful, the holy sacrament of Con-
firmation. Usually teenaged young Cat-
holics or adults, who have been united 
with the Catholic Church, receive this 
sacrament as a group. But, as a matter of 
fact, all those Catholics, who are united 
with the Church and who for one reason 
or another have not been confirmed, may 
after a time of preparation receive Confir-
mation. The Church also warmly recom-
mends this, because without the Sacra-
ment of Confirmation membership in the 
Church remains incomplete.

The main prerequisite for receiving 
Confirmation is that the person is bap-
tised. In Baptism the Christian becomes a 
child of God; through the suffering, death 
and resurrection of Jesus he receives the 
fruits of salvation and is gifted with ful-
filment of the Holy Spirit. Baptism is the 
strong foundation for our lives as Chris-
tians. Confirmation is closely connected 
with Baptism. It completes the grace of 
Baptism. The presence and the effects of 
the Holy Spirit are emphasized more in 
Confirmation than in Baptism. In Confir-
mation the baptized are gifted with the 
so-called overflowing grace of the Holy 
Spirit.

In Eastern Christianity the sacrament 
of Confirmation is given immediate-
ly after Baptism, and in the West these 
sacraments are separated by time from 
one another. In the East the priest who 
is baptising has always given Confirma-
tion after Baptism. In the West, the dis-
tribution of the Sacrament of Confirma-
tion has been reserved to the Bishop, 
who cannot always be present at Bap-
tism. This practice has continued in the 
Western Church most of all because it 
gives the opportunity to instruct those to 
be confirmed in such a way that they can 
decide to receive the Sacrament of Con-
firmation out of their own conviction.

While the main element in Baptism is 
water, it is something human in Confir-
mation, the Bishop’s hand. During the 
sacrament of Confirmation the Bishop 
places his hand on the top of the head of 
the one to be confirmed, on whose fore-
head also he anoints with Holy Chrism 
and draws a cross. In many world re-
ligions there are significant moments 
when the religious leader places his hand 
on the believer’s head. In the Old Testa-

ment we are told how Jacob placed his 
hands on the heads of both of Joseph’s 
sons. This gesture indicates the flow of 
blessings, dispensation and consecration 
in some certain stage of life or to some 
position. Moses ordained Joshua as his 
successor by placing his hand on Josh-
ua’s head.

Anointing with 
oil or balsam is 
an old tradition 
among the reli-
gions of the world. 
In ancient Egypt 
the pharaoh him-
self anointed im-
portant officials. 
The anointed was 
to radiate honour, 
glory and might. 
The kings of Israel 
were anointed to 
their tasks. The anointing by the prophets 
meant the blessing of God and the gift-
ing of the Spirit of God. The last words of 
David were: “So says David, the anoint-
ed of Jacob’s God, the Spirit of the Lord 
speaks through me.” Anointing with oil 
is therefore anointing by the Spirit.

The anointed messiah is the great fig-
ure of hope and life, which Israel await-
ed. This great king of the last times was 
to be full to the core of God’s radiance, 
strength and holiness. As Christians we 
believe that Jesus Christ is that king and 
messiah. Through Confirmation Chris-
tians participate more deeply in the 
works of Jesus Christ and receive more 
completely the fulfilment of the Holy 
Spirit. Jesus gifted his disciples with full-
ness of the Holy Spirit and made them 
participants of his own life, his radiance 
and his holiness. This gift of Christ, this 
pouring down of the Holy Spirit hap-
pened in a special way at Pentecost. We 
believe that Christ instituted the Sacra-
ment of Confirmation to continue the 
pouring down of the Holy Spirit to the 
believers of all times. In the Acts of the 
Apostles we are told that the Holy Spir-
it was given to some believers, which we 
can interpret as the Sacrament of Confir-
mation. Receiving this sacrament is not 
just a short hardly noticed rite, which we 
may place among other things that have 
happened to us in the past. As a gesture it 
is unembellished in its simplicity, but the 
words that explain that gesture ”Receive 
the seal of the gift of the Holy Spirit” is a 
great promise to us. The Third Person of 
the triune God, the Holy Spirit, comes in 

all its fullness, strength and gifts into the 
life of the one confirmed. The seal of the 
Holy Spirit– a permanent spiritual mark 
pressed into the soul—means that the 
Christian belongs entirely to Christ.

In church we name these gifts of the 
Spirit: the spirit of wisdom and under-

standing, the spir-
it of counsel and 
strength, the spir-
it of knowledge (of 
the truth), of piety 
and fear of the Lord. 
In the early Church 
many strong and 
unusual effects 
of the Holy Spirit 
were seen and ex-
perienced. The sick 
were cured, de-
mons were cast out 
and other languag-

es were spoken by the power of the Holy 
Spirit. These gifts of the Holy Spirit hap-
pen in our day. However the Holy Spir-
it gifts the everyday lives of the Chris-
tian who receives Confirmation with the 
fruits of love, joy, peace, patience, kind-
ness, goodness, forbearance, fidelity, 
humility and modesty. It is these fruits 
which nourish and build the person’s 
own life as well as those of the family, the 
parish, and the Church. Thus the effect 
of the holy Sacrament of Confirmation 
reaches into our whole life. Continually 
over and over again we can notice the ef-
fect of the Spirit of God in our lives.

The Holy Spirit does not, however, 
work automatically; rather He requires 
an active openness to it. With His power 
we can be an authentic witness of Christ 
by spreading and defending our faith 
through word and deed. As at Pente-
cost we must again stir up the fire of the 
Holy Spirit to burn within us, fire which 
we have received as a gift from the plac-
ing of the bishop’s –or sometimes an ap-
pointed priest’s–hand on our heads and 
by the anointing in Confirmation. We can 
do it by praying, by participating in the 
celebration of the Eucharist, by going to 
confession, by doing good to our neigh-
bour—love is inventive and can be car-
ried out in thousands of ways. And 
wouldn’t Lent be a good time to let the 
Holy Spirit cleanse our hearts and renew 
in us the gifts of the Holy Spirit which 
we received in the sacrament of Confir-
mation, and concretely put into practice 
that which we have received as gift? This 
would also be appropriate to the idea of 

The Bishop’s pastoral letter for lent:  
The Sacrament of Confirmation (2013)

• 8.-10.3.  
Visitatio canonica Pyhän Ursulan 
seurakunnassa.
• 12.3. 
Suomen Ekumeenisen neuvoston 
jaostojen kokous.
• 15.-20.3. 
Pohjoismaiden piispainkokous Heili-
genkreutzissa.
• 23.3. 
Pastoraalineuvoston kokous Pyhän 
Marian kirkolla.
• 24.3. 
Palmusunnuntain messu katedraalissa.
• 26.3. 
Krismamessu katedraalissa.
• 28.3. 
Kiirastorstain iltamessu katedraalissa.
• 29.3. 
Juhlallinen jumalanpalvelus Herran 
kärsimisen muistoksi katedraalissa.
• 30.3. 
Pyhän pääsiäisyön vigilia katedraalissa.
• 31.3. 
Pääsiäissunnuntain messu Pyhän 
Marian kirkossa.
• 5.4. 
Vierailu Parolannummen 
varuskunnassa.

Piispan kalenteri

the Year of Faith which we are now ob-
serving, to courageously proclaim the 
Gospel.

We are going toward Easter, the feast 
of the resurrection of Christ. But Easter 
does not consist purely of the great resur-
rection of Christ. The ascension of Christ 
into heaven and the descent of the Holy 
Spirit at Pentecost also belong to the East-
er mystery. The Holy Spirit is that which 
strengthens our faith, arouses our joy-
ful hope and with its love achieves in us 
works of love for our neighbour. May 
this Spirit give us the strength to witness 
this to all the people we meet. Amen.

+Teemu Sippo SCJ

Bishop of Helsinki
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Monday March 18th at 18.45
Monday April 8th at 18.45

PAASTOKERÄYS 2013

Tänä  vuonna paastokeräyksen teema 
on Valistusta ja turvallisia palveluita, 
Upplysning och trygg service, Care and 
Qualitative Services. Keräyskohteena on 
naisten turvakoti Moldovassa. Keräystili: 
FI73 8000 1270 1545 04, viite 2257.

TULEVIA TAPAHTUMIA

13.3. (ke) Teatteriesitys ”Nenäpäivä” 
Kansallisteatterin Pienellä näyttämöl-
lä klo 19. Lipun hinta on 28 € (norm.32 
€) Vielä mahtuu joukkoon. Tule viihty-
mään ja kannattamaan!

24.3.  Palmusunnuntain basaari Pyhän 
Henrikin srk-salissa 10.30-14.30 Basaa-
rin pystytys lauantaina 23.3. alkaen klo 
15.00. Tervetuloa!

Poikkea Caritas-kauppaan Maneesika-
dulla! (www.caritas.fi)

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

 
 Maallikkodomini-
 kaanit järjestävät

Katekismuksen 
opiskelua

Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3, 
III kerr., Kruununhaka

Käymme läpi kirkon sakramentteja, nyt 
parannuksen sakramenttia ja sairaiden 
voitelua nro 1465 - 1532. Kokoontuminen 
on lauantaina 23.3. klo 14-15.50, ja sen jäl-
keen rukoilemme vesperin.

Kevään muut kokoontumiset ovat 13.4. ja 
18.5. Jokaisessa kokoontumisessa on mu-
kana joku papeista. Ilmoittautumista ei 
tarvita. Oma Katekismus mukaan. 

Tervetuloa!
Maallikkodominikaanit

IN ENGLISH • ILMOITUKSET

Ajankohtaiset Ilmoitukset

Caritas-
kuulumisia

Retretti 8.-10.3.2013
Jeesuksen pyhän sydämen maallikot viet-
tävät vuotuista retrettiään isä Frans Vossin 
SCJ johdolla 8.-10.3.2013 Turussa birgitta-
laissisarten luona. Retretin aihe on Uskon 
vuosi ja  Jeesuksen pyhän sydämen rak-
kaus. Retretti on avoin kaikille ja se mak-
saa 100 euroa. Retretti alkaa 8.3. klo 18.00 
ja päättyy 10.3. iltapäivällä. Sydämellisesti 
tervetuloa.

Radio ja televisio
Messuja radiossa (Yle Radio 1)

28.3. klo 18.00 pyhä messu Pyhän Henrikin 
katedraalista (kiirastorstai)

Radiohartauksia (Yle Radio 1)
26.3. klo 18.50 iltahartaus: isä Ryszard Mis SCJ

3.4. klo 6.15 ja 7.50 aamuhartaus: piispa Teemu Sippo SCJ

Mässor i radio (Radio Vega)
28.4. kl. 13.03 heliga mässan från Sankt Henriks katedral (inbandat)

Radioandakter (Radio Vega)
11.3. kl. 19.20 aftonandakt: Caterina Stenius
18.3. kl. 19.20 aftonandakt: Caterina Stenius

7.3. kl. 19.20 aftonandakt: Jan-Peter Paul

Suomen Samaritas-apu ry
(Finlands Samaritas-hjälp rf)

Postitusosoite Rastaspuistontie 3 M 106, 
02620 Espoo. Kotisivu sites.google.com/site/
suomensamaritas. 

Pankkiyhteys FI81 1478 3000 7283 16. Puheen-
johtaja Jan Krook, Gsm 041-5067808, E-mail 
jan.krook@gmail.com. Sihteeri Miira Kuhl-
berg, Gsm 044-3336767, E-mail miira.makela@
welho.com.

Isä etsii meitä – 
sielunhoitoseminaari

lauantaina 20.4.2013 klo 9.30 – 17.00

Pyhän Marian seurakunta, Mäntytie 2, 
00270 Helsinki. Puh. 09-2411633. Pysäk-
ki: Meilahden sairaala

Kohderyhmä: Papit, työntekijät, rukous-
palvelijat, pienryhmien vetäjät, lääke-
tieteen ammattilaiset ja muut jäsenet 
srk:ssa. Hinta: 10€ sisältäen kahvin. 
Koordinaattori: Andy Chambers, Suo-
men Elävät vedet.

Ohjelma:

09.30 Ylistys
10.00 Isä etsii meitä: Vakuuttumisen tar-
peemme toteaminen (Recognizing our 
Need for Affirmation)
11.30 Lounas lähiravintolassa 
13.00 Isä etsii meitä:  Rakkauden tar-
peemme toteaminen (Recognizing our 
Need for Love)
14.30 Kahvi
15.00 Ylistys
15.30 Pojan rakkaus: Jeesuksen ja Hänen 
ristinsä tunteminen (Experiencing Jesus 
and the Cross)
16.30 Rukous ja rippi
17.00 Loppu

Andy Chambers asuu Jyväskylässä ja 
työskentelee Aslan ry:ssä  ja on järjestä-
nyt useita Elävät vedet – ja Kutsu kas-
vuun – ryhmiä. Andyn oma tarina löy-
tyy Aslanin sivuilta www.aslan.fi. Mirka 
Salmensaari asuu Vantaalla. Hän on As-
lan ry:n jäsen ja sihteeri. Hän on opetta-
nut elävien vesien kursseja Helsingissä 
ja Vilnassa. Ilmoittautumiset 12.4.2013 
mennessä e-mail maria@katolinen.fi tai 
P. Marian seurakuntaan. Tiedustelut: 
Lina Joannou-Jyränki, puh. 044-3140847.

Jeesus Nasaretilainen 
-kirjan toinen osa

Piispa Teemu Sippo SCJ osallistuu paavi 
Benedictus XVI:n Jeesus Nasaretilainen 
-kirjan toisen osan ”Jeesuksen viimeiset 
päivät” ja Perussanoma Oy:n julkaise-
man ”Euangelium benedictum, Siunattu 
evankeliumi” -kokoomateoksen julkista-
mistilaisuuteen Helsingin tuomiokirkon 
kryptassa to 21.3. klo 10. Keskustelun 
juontaa Teemu Laajasalo.

Piispa Teemu keskustelee paavi Benedic-
tuksen Jeesus-kirjasta yhdessä Helsingin 
luterilaisen emerituspiispa Eero Huovi-
sen kanssa Akateemisessa kirjakaupassa 
maanantaina 25.3. klo 17. 

Tervetuloa!

Verbi Dei sono 
Schola cantorum 

Gregoriaanista laulua häihin, hauta-
jaisiin ja muihin tilaisuuksiin. Gre-
gorian chant for weddings, funerals 
and other occasions. Yhteys, Contact: 
Markus Mäkelä 044-5021206.

Urkumusiikin 
juhlaa katedraalissa

Urkureita läheltä ja kaukaa

DOMINIQUE SAUER
(Osnabrück)

Urkukonsertti Pyhän Henrikin 
katedraalissa torstaina 

4. huhtikuuta 2013 klo 18.00.

Ruumis Jumalan kuvana
Jason Lepojärvi

Johdatus 
paavi 
Johannes 
Paavali II:n 
ruumiin 
teologiaan. 
Katsaus 
joihinkin 
katolisen 
ihmiskäsi-

tyksen ydinkysymyksiin. 131 
sivua, nid., 20€. 
katolinenkirjakauppa.net

Teresa ry
Teresat kokoontuvat ohjelmassa ilmoitettuina 
aikoina tiistaisin messun jälkeen. Toivotamme 
tervetulleiksi mukaan kaikki nykyiset ja uudet 
Teresat ja teresaystävät.

Kevään 2013 ohjelma

•  Ti 12.3.2013 Vuosikokous, vaalikokous
•  Ti 16.4. Helsingin Kaupunginteatteri, mu 
 sikaali Viulunsoittaja katolla (15 lippua)
•  Ti 14.5.2013 Kevätjuhlat. Toukokuun, 
 Marian kuukauden, kunniaksi 
 Marjatta Jaanu-Schröder kertoo kirjastaan  
 ”Ruusuja Neitsyt Marialle”. 

Tervetuloa!

Seniorit
Tiistaina 19. maaliskuuta messu Pyhän Henri-
kin katedraalissa klo 14 ja sen jälkeen tapaami-
nen seurakuntasalissa. Isä Frans Voss kertoo 
pappeudesta. Tervetuloa!
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Pyhän Henrikin
katedraali seurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 
09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@
katolinen.fi. Kotisivu henrik.katolinen.fi.
• La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.45 
missa latina, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä 
messuja, perhemessu tai gregoriaaninen messu, 
18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 18.00 messu, ti ja to 
7.30 messu. Ke 17.30 ruusukkorukous, pe 17.30 
adoraatio. Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhtei-
sön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja sopimuk-
sen mukaan.
• Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun. 
9.45 Mass in Latin, 11.00 High Mass in Finnish, 
12.30 Mass in other languages, family Mass or Gre-
gorian Mass, 18.00 Mass in Finnish. Mon., Wed., 
Fri. 18.00 Mass in Finnish, Tues. and Thurs. 7.30 
Mass in Finnish. Wed. 17.30 Rosary, Fri. 17.30 Ado-
ration. Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechu-
menal Way. Confessions Sat. 17.00-17.45 and by ap-
pointment. Masses also in other cities. (See the Mass 
schedule for diaspora below.)

8.3. pe 18.00 Ketko-ryhmä seurakuntasalissa
9.3. la 11.00-15.30 nuortenryhmä (Raamatun 

tutkiminen ja adoraatio), 17.40 vesper, 18.00 
aattomessu

10.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 
10.30-13.00 lastenkerho, 11.00 päämessu, 12.30 
perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 il-
tamessu

12.3. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
14.3. to 18.00 lectio divina, 18.00 elokuvakerho
16.3. la 10.30-13.00 uskonnonopetus vahvistuk-

sen sakramenttia varten, 17.40 vesper, 18.00 
aattomessu

17.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 11.00 
päämessu, 11.30-15.30 uskonnonopetus ruot-
siksi/undervisning på svenska, 12.30 messu 
ruotsiksi/Mässa på svenska, 15.00 messu Por-
voossa, 18.00 iltamessu

18.3. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
19.3. ti 14.00 seniorit: messu ja kokous, 16.30-

18.30 uskonnonopetus vahvistuksen sakra-
menttia varten

23.3. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
24.3. su palmusunnuntai: 9.45 lat/engl, 11.00 

palmukulkue ja päämessu, Caritas-basaari 
seurakuntasalissa, 12.30 messu italiaksi/messa 
in italiano, 15.00 messu Tikkurilassa, 18.00 
iltamessu

26.3. ti 18.00 krismamessu
28.3. to kiirastorstai: 18.00 iltamessu eukaristi-

an asettamisen muistoksi, hiljainen palvonta 
sakramenttikappelissa

29.3. pe pitkäperjantai: 9.00 hetkipalvelus, 
14.00–14.45 mahdollisuus ripittäytymiseen 
kirkossa, 15.00 liturgia Herran kärsimisen ja 
kuoleman muistoksi

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

31.3. su pääsiäissunnuntai: 9.45 lat/engl, 11.00 
päämessu, 18.00 iltamessu

1.4. ma pääsiäismaanantai: 11.00 päämessu, ei 
iltamessua

4.4. to 18.00 urkukonsertti
6.4. la 11.00-15.30 nuortenryhmä (Raamatun 

tutkiminen ja adoraatio), 17.40 vesper, 18.00 
aattomessu

7.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 
11.00 päämessu, 12.30 gregoriaaninen messu, 
16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 
18.00 iltamessu

8.4. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
9.4. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
11.4. to 18.00 lectio divina
13.4. la 10.30-13.00 uskonnonopetus vahvistuk-

sen sakramenttia varten, 17.40 vesper, 18.00 
aattomessu

14.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 
10.30-13.00 lastenkerho, 11.00 päämessu, 12.30 
perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 il-
tamessu

DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 17.3. su 
15.00  • Tikkurila (ort. kirkko, Läntinen Valkoi-

senlähteentie 48): 24.3. su 15.00

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, 
fax 09-2411634. Sähköposti maria@katolinen.fi. 
Kotisivu maria.katolinen.fi.
• La 9.30 tai 11.00 aamumessu suomeksi, 18.00 
aattomessu suomeksi. Su 9.30 ristintienhartaus 
tai ruusukko, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 
messu (1. su ruotsi, 2. ja 4. su lastenmessu, 3. su 
vietnami, 5. su saksa), 16.00 messu (2. su espanja, 
3. su puola), 17.30 ristintienhartaus tai ruusukko 
englanniksi, 18.00 messu englanniksi. Ma, ti, ke, 
to, pe 18.00 messu suomeksi, 18.30-19.00 adoraa-
tio, ti 17.30 ruusukkorukous. Rippitilaisuus: ma, 
ti, ke, to, pe, la 17.30-17.55, su 9.30-9.55 ja 17.30-
17.55. Seurakunnan kanslia on avoinna ti 13-16, 
ke 9-12 ja to 13-16.
• Sat. 9.30 or 11.00 Mass in Finnish, 18.00 Mass in 
Finnish. Sun. 9.30 Stations of the Cross or Rosary in 
Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 Mass 
(1st Sun. Swedish, 2nd ja 4th Sun. Family Mass, 
3rd Sun. Vietnamese, 5th Sun. German), 16.00 Mass 
(2nd Sun. Spanish, 3rd Sun. Polish), 17.30 Stations 
of the Cross or Rosary in English, 18.00 Mass in Eng-
lish. Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in 
Finnish, 18.30-19.00 adoration. Tues. 17.30 Rosary 
in Finnish. Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., 
Fri., Sat. 17.30-17.55, Sun. 9.30-9.55 and 17.30-
17.55. Parish office open: Tues. 13-16, Wed. 9-12 and 
Thurs. 13-16.

8.3. pe 17.30 ristintienhartaus, 18.00 messu suo-
meksi ja adoraatio

9.3. la 10.00–14.00 lauantaikurssi Englantilai-
sessa koulussa, 11.00 messu suomeksi, 18.00 
messu suomeksi

10.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 ristintien-
hartaus, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lasten-
messu, 16.00 messu espanjaksi/Santa Misa en 
Castellano, 17.30 ristintie englanniksi/Stations 
of the Cross, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

16.3. la 9.30 messu suomeksi, 10.00–14.00 opetus 
Englantilaisessa koulussa ensikommuunio-
ta ja vahvistuksen sakramenttia varten, 18.00 
messu suomeksi

17.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.30 ristintien-
hartaus, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu 
vietnamiksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. 
po polsku, 17.30 ristintie englanniksi/Stations 
of the Cross, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

19.3. ti pyhä Joosef: 17.30 ruusukkorukous, 
18.00 messu suomeksi

24.3. su palmusunnuntai: 10.00 kulkue ja messu 
suomeksi, 12.00 lastenmessu, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

26.3. ti 8.00 messu suomeksi, illalla ei messua 
kirkossamme

28.3. to kiirastorstai: 18.00 iltamessu eukaristian 
asettamisen muistoksi, adoraatio

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

30.3. la pyhä lauantai: 10.00 ruoan siunaus/Bles-
sing of Easter food, 21.30 pääsiäisyön vigilia ja 
juhlallinen messu, ruoan siunaus

31.3. su pääsiäissunnuntai: 12.00 piispanmessu 
suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

1.4. ma pääsiäismaanantai: 10.00 messu ruotsik-
si/Mässa på svenska, 11.30 messu suomeksi, 
14.00 messu vietnamiksi

6.4. la 10.00–14.00 lauantaikurssi Englantilai-
sessa koulussa, 11.00 messu suomeksi, 18.00 
messu suomeksi

7.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 9.30 ruusukko-
rukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu 
ruotsiksi/Mässa på svenska, 17.30 ruusukko 
englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

13.4. la 9.30 messu suomeksi, 10.00–14.00 opetus 
Englantilaisessa koulussa ensikommuunio-
ta ja vahvistuksen sakramenttia varten, 18.00 
messu suomeksi

14.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.30 ruusuk-
korukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 las-
tenmessu, 16.00 messu espanjaksi/Santa Misa 
en Castellano, 17.30 ruusukko englanniksi/
Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

DIASPORA
Stella Maris (Sirkkoontie 22, Koisjärvi): messu 

suomeksi joka sunnuntai klo 11.00
Hanko (Täktomin kappeli, Kappelitie 36): 23.3., 
20.4., 25.5. la 16.00 messu

TURKU

Pyhän Birgitan ja autuaan  
Hemmingin seurakunta 

Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389, 
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@katolinen.fi. 
Kotisivu birgitta.katolinen.fi.
• Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.30 il-
tamessu englanniksi tai latinaksi. Ma, ke, pe, la 
7.30 aamumessu, ti, to 18.30 iltamessu. To 18.00 
adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen 
messuja ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 
18.30 Mass in English or Latin. Mon., Wed., Fri., 
Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues., Thurs., 18.30 Mass 
in Finnish. Thurs. 18.00 Adoration. Confessions half 
an hour before Mass and by appointment. Masses 
also in other cities. (See the Mass schedule for diaspo-
ra below.)
Masses also in other cities. (See the Mass schedule for 
diaspora below.)

7.3. to 18.00 ristintienhartaus
9.3. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu, 

17.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku
10.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajo-
ella, 18.30 messu englanniksi/Mass in English

12.3. ti 19.00 teologinen opintopiiri
15.3. pe 18.00 messu Porissa
17.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

18.30 messu englanniksi/Mass in English
19.3. ti 19.00 informaatiokurssi
23.3. la 9.30 katekeesi, 13.15 perhemessu, 10.00 

messu Ahvenanmaalla
24.3. su palmusunnuntai: 10.30 päämessu, 15.00 

messu Eurajoella, 18.30 messu englanniksi/
Mass in English

28.3. to kiirastorstai: 19.00 messu eukaristian 
asettamisen muistoksi

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

30.3. la pyhä lauantai: 9.00 laudes, 12.00 ruoan 
siunaaminen, 22.00 pääsiäisyön vigilia ja juh-
lallinen messu

31.3. su pääsiäissunnuntai: 10.30 päämessu, 
12.30 messu vietnamiksi, 16.00 messu Porissa, 
18.30 messu englanniksi/Mass in English

2.4. ti 19.00 miestenpiiri
7.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.30 

päämessu, 18.30 messu latinaksi
9.4. ti 19.00 teologinen opintopiiri
13.4. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu, 

17.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku
14.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 päämes-

su, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu 
Eurajoella, 18.30 messu englanniksi/Mass in 
English

DIASPORA
Ahvenanmaa: 23.3. la 10.00
Eurajoki: 10.3., 24.3., 14.4. su 15.00
Pori: 15.3. pe 18.00, 31.3. su 16.00

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, 
fax 014-612660. Isä Krystian Kalinowski 044-
5001383. Sähköposti olavi@katolinen.fi. Kotisi-
vu olavi.katolinen.fi.
• Su 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi. 
Ruusukko joka kuukauden ensimmäisenä sun-
nuntaina klo 9.45. Ma, ti, ke, pe 18.00 iltamessu, 
to 18.30 iltamessu. Ti ja to 7.00 messu (sisarten 
kappelissa, Kalervonkatu 6). To 18.00 adoraatio. 
Ti 19.00 neokatekumenaalisen tien sanan litur-
gia ja la 19.30 neokatekumenaalisen tien eukaris-
tia seurakuntasalissa. Rippitilaisuus puoli tuntia 
ennen messun alkua ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 10.30 High Mass in Finnish, 12.00 Mass in 
English. Rosary in Finnish the first Sunday of each 
month at 9.45. Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00 Mass 
in Finnish, Thurs. 18.30 Mass in Finnish. Tues. and 
Thurs. 7.00 Mass in Finnish (in Sisters’ chapel at Ka-

lervonkatu 6). Thurs. 18.00 Adoration. Thurs. 19.00 
Liturgy of the Word and Sat. 19.30 Eucharist of the 
Neocatechumenal Way in the parish hall. Confessions 
half an hour before Mass and by appointment.

7.3. to 19.00 katekeesi aikuisille ja nuorille
8.3. pe 17.30 ristintienhartaus
10.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

12.00 messu englanniksi/Mass in English
11.3. ma 19.00 katekeesi aikuisille ja nuorille
14.3. to 16.00 seniorit, 19.00 katekeesi aikuisille 

ja nuorille
15.3. pe 17.30 ristintienhartaus
16.3. la 9.00 katekeesi Jyväskylässä, 12.15 per-

hemessu
17.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

12.00 messu englanniksi/Mass in English
18.1. ma 19.00 katekeesi aikuisille ja nuorille
19.3. ti pyhä Joosef: 18.00 messu
21.3. to 19.00 katekeesi aikuisille ja nuorille
22.3. pe 17.30 ristintienhartaus, 18.00 iltamessu, 

19.00 johdantokurssi
24.3. su palmusunnuntai: 10.30 kulkue ja pää-

messu
25.3. ma 18.00 parannuksen liturgia englannik-

si/Penitential liturgy in English, 19.00 katekee-
si aikuisille ja nuorille

26.3. ti 18.00 krismamessu Pyhän Henrikin ka-
tedraalissa Helsingissä, ei messua Jyväskyläs-
sä/No Mass in Jyväskylä

27.3. ke 18.00 parannuksen liturgia
28.3. to kiirastorstai: 18.00 messu
29.3. pe pitkäperjantai (paasto ja abstinenssipäi-

vä): 15.00 liturgia Herran kärsimisen ja kuole-
man muistoksi

30.3. la pyhä lauantai: 22.00 pyhän pääsiäisyön 
vigilia

31.3. su pääsiäissunnuntai: 12.00 päämessu
1.4. ma pääsiäismaanantai: 10.30 päämessu, 

12.00 messu englanniksi/Mass in English
7.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10:30 

päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English

12.4. pe 18.00 iltamessu, 19.00 johdantokurssi
14.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10:30 päämes-

su, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

DIASPORA
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32): 
10.3., 7.4. su 17.00 • Kajaani (ort. kirkko, Kirk-
kokatu 17 A): 24.3., 28.4. su 12.00 • Kuopio (ort. 
tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8): 24.3., 
28.4. su 17.00 • Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon 
krypta, Savilahdenkatu 20): 23.3., 27.4. la 15.00 • 
Savonlinna (Pääskylahden ev.lut. kirkko, Kaarti-
lantie 62): 10.3. su 9.00 (paikka ei varma), 7.4. su 
9.00 • Varkaus (ort. kirkko, Relanderinkatu 5): 
23.3., 27.4. la 18.30

KATEKEESI
Jyväskylä: 16.3., 20.4. la 9.00
Joensuu: 10.3., 7.4. su 18.00
Kuopio: 24.3., 28.4. su 16.00
Savonlinna: 10.3., 7.4. su 10.00

JOHDANTOKURSSI
22.3. pe 19.00 Rukous kristillisessä elämässä: Elä-
minen kirkon yhteydessä
12.4. pe 19.00 Kirkkoon liittymisestä kiinnos-
tuneiden tapaaminen seurakunnassa (palaute 
kurssista, kirkkoherran tapaaminen, kummi)

Huom! Ohjelmaan voi tulla muutoksia. Päivitet-
ty ohjelma löytyy seurakunnan kotisivulta osoit-
teesta olavi.katolinen.fi.

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-
2127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@kato-
linen.fi. Kotisivu risti.katolinen.fi.
• Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 
17.00 iltamessu englanniksi. Ke 17.40 iltaruko-
us, pe 18.30 adoraatio. La messu kysy papilta. 
Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai 
sopimuksen mukaan. Huom. matkat, katekee-
sipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheut-
taa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin 
lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kir-
kon 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. Confes-
sions every day half an hour before Mass or by ap-
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pointment. Please check the bulletin board at the back 
of church for possible changes. Masses also in other ci-
ties. (See the Mass schedule for diaspora below.)

8.3. pe 17.30 ristintienhartaus, 18.00 iltamessu
9.3. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
10.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

11.45 sakramenttiopetus ensikommuuniolap-
sille, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

13.3. ke 17.40 vesper, 18.00 iltamessu, 18.45 
kaikille avoin keskustelutilaisuus (alustaja-
na Maija Markkula: Ikääntyvän katolilaisten 
elämä ja usko nykyajan arjessa)

15.3. pe 17.30 ristintienhartaus, 18.00 iltamessu
17.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

14.00 messu puolaksi/Msza św. po polsku, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

19.3. ti pyhä Joosef: 18.00 iltamessu
22.3. pe 17.30 ristintienhartaus, 18.00 iltamessu
24.3. su palmusunnuntai: 10.30 päämessu, 18.00 

messu englanniksi/Mass in English
28.3. to kiirastorstai: 19.00 messu eukaristian 

asettamisen muistoksi ja adoraatio
29.3. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran 

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

22.00 pääsiäisyön vigilia
31.3. su pääsiäissunnuntai: 10.30 messu suo-

meksi, 14.00 messu puolaksi/Msza św. po 
polsku, 16.00 messu englanniksi/Mass in 
English

1.4. ma pääsiäismaanantai: 10.30 päämessu
3.4. ke 17.40 vesper, 18.00 iltamessu, 18.45 kai-

kille avoin keskustelutilaisuus (alustajana 
Nhuam Tram: Katolisen maahanmuuttajan 
usko Suomessa ja työelämässä)

6.4. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
7.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

11.45 sakramenttiopetus ensikommuuniolap-
sille, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

13.4. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
14.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 päämes-

su, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon srksali, Matti Alangon 
katu 11): 7.4. su 15.00 • Kokkola (ort. rukoushuo-
ne, Katariinankatu 3): 1.4. ma 16.00 (Koivuristin 
seurakuntakoti, Oravankatu 29): 16.3. la 18.00
• Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätieto-
ja seurakunnasta): - Lapua (yksityiskodissa, lisä-
tietoja seurakunnasta): 16.3. la 13.00, 6.4. la 12.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelin-
tie 5): klo 12.00: su 10.3., su 24.3., ma 1.4., su 14.4.
• Seinäjoki (ev.lut. kirkon srksali, Ala-Kuljanka-
tu 1): klo 18.00: la 9.3. • Vaasa (Rauhankatu 8 C 
22): klo 16.00: su 10.3.,su 24.3., su 31.3., la 6.4., su 
14.4.

KOUVOLA

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251. 
Sähköposti ursula@katolinen.fi. Kotisivu ursu-
la.katolinen.fi. Pankkiyhteys: Sampo 800015-
1888441.
• Su 11.00 (1., 2., 4. ja 5. su) tai 18.00 (3. su) pää-
messu, to 18.00 iltamessu. Joka kuukauden 1. 
pe messu ja adoraatio klo 18.00. Rippitilaisuus 
puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mu-
kaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten tors-
taisin.
• Sun. 11.00 Mass in Finnish (1st, 2nd, 4th and 5th 
Sun.) or 18.00 (3rd Sun.). Thurs. 18.00 Mass in Fin-
nish. 1st Friday of each month 18.00 Mass and Ado-
ration. Confessions half an hour before Mass and 
by appointment. Pastor most easily contacted on 
Thursdays. Masses also in other cities. (See the Mass 
schedule for diaspora below.)

7.3. to 18.00 messu
8.3. pe 18.00 ristintienhartaus
10.3. su paaston 4. sunnuntai: 11.00 piispan-

messu
14.3. to 18.00 messu
15.3. pe 18.00 ristintienhartaus
16.3. la 13.00 perhemessu
17.3. su paaston 5. sunnuntai: 18.00 messu
19.3. ti pyhä Joosef: 18.00 juhlamessu
21.3. to 18.00 messu
22.3. pe 18.00 ristintienhartaus
24.3. su palmusunnuntai: 11.00 messu
28.3. to kiirastorstai: 18.00 messu eukaristian 

asettamisen muistoksi
29.3. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran 

kärsimisen ja kuoleman muistoksi
30.3. la pyhä lauantai: 18.00 pääsiäisyön liturgia
31.3. su pääsiäissunnuntai: 11.00 messu
1.4. ma pääsiäismaanantai: 11.00 messu
4.4. to 18.00 messu
5.4. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja 

adoraatio
7.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 11.00 messu
8.4. ma Herran syntymän ilmoittaminen: 18.00 

messu
11.4. to 18.00 messu
14.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 11.00 messu

DIASPORA
Hamina (seurakuntalaisten kodeissa): Sopi-
muksen mukaan seurakuntalaisten kodeissa.
Kotka (Ev.lut. seurakuntakeskus, Mariankatu 
14 D, kastekappelissa): 10.3., 14.4., 12.5. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): 6.4., 4.5. la 16.00
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): 17.3., 
21.4., 19.5. su 12.00

KATEKEESI
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 6.4., 4.5. la 
14-16 • Kouvola (seurakuntasali): Huom. 16.3.!, 
13.4., 11.5. la 11-13 (messu klo 13.00)

PIISPANTARKASTUS PYHÄN URSULAN 
SEURAKUNNASSA 9.-10.3.
• la 9.3.
10.00 kirkonkirjojen ja kirkkotilojen tarkastus
14.00 seurakunnan neuvostojen tapaaminen 
piispamme kanssa
16.00–18.00 piispan vastaanotto seurakuntasalis-
sa niille, jotka haluavat tavata piispan
• su 10.3.
11.00 juhlallinen piispanmessu, messun jälkeen 
tapaaminen seurakuntalaisten kanssa
16.00 piispanmessu Kotkassa
Tervetuloa mukaan!

PÄÄSIÄISEN KOLME PYHÄÄ PÄIVÄÄ 
PYHÄN URSULAN SEURAKUNNASSA
28.3. to 18.00 kiirastorstain liturgia
29.3. pe 15.00 pitkäperjantain liturgia: Jumalan 
sanan liturgia, ehtoollisen jakaminen, adoraatio-
hetki Jeesuksen haudan ääressä
30.3. la 18.00 pyhän pääsiäisyön liturgia: uuden 
tulen siunaaminen ja kulkue, Exsultet, Jumalan 
sanan liturgia, kasteveden liturgia, eukaristia, 
pääsiäisruokien siunaaminen

OULU

Liisantie 2, 90560 Oulu. Fax ja puh 08-347834. 
Sähköposti perhe@katolinen.fi. Kotisivu 
perhe.katolinen.fi

• Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu. 
Ma, ti, ke, pe 17.00 iltamessu. To 17.00 adoraatio, 
messu adoraation jälkeen. Ti, ke, la 19.30 neoka-
tekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 
17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopi-
muksen mukaan.
• Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in 
Finnish. Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in Fin-
nish. Thurs. 17.00 Adoration, Mass after Adoration. 
Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechume-
nal 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.)

10.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 
17.30 messu Rovaniemellä

17.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 
17.00 messu Kemissä

19.3. ti pyhä Joosef: 17.00 messu
24.3. su palmusunnuntai: 10.00 messu englan-

niksi/Mass in English, 11.15 palmukulkue ja 
päämessu, 17.00 messu Raahessa

27.3. ke 17.00 rippiliturgia ja messu
28.3. to kiirastorstai: 18.00 iltamessu
29.3. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran 

kärsimisen ja kuoleman muistoksi
30.3. la pyhä lauantai: 10.00 laudes, 22.00 pääsi-

äisyön vigilia
31.3. su pääsiäissunnuntai: 11.15 päämessu
7.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.00 

messu englanniksi/Mass in English, 11.15 pää-
messu, 17.30 messu Rovaniemellä

14.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 
17.00 messu Kemissä

DIASPORA
Kemi (Lehtokatu 31): 17.3., 14.4., 18.5. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 5.5. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 24.3., 21.4. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 10.3., 7.4., 12.5. 
su 17.30

USKONNONOPETUS ensikommuuniota ja 
vahvistuksen sakramenttia varten
16.3., 20.4.

NEOKATEKUMENAALISEN TIEN katekeesi 
nuorille ja aikuisille
11.3., 13.3. klo 18.00

RISTINTIENHARTAUS
8.3., 15.3., 22.3. pe klo 17.00 (iltamessu klo 17.30)

Toimistot

Katekeettinen keskus
Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 09-2416095. Säh-
köposti katekeesi@katolinen.fi. Kotisivu: katoli-
nen.net/katekeesi.

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki. Puh. 
09-6129470, fax 09-650715. Avoinna arkisin klo 
10-16. Sähköposti info@katolinen.fi. Kotisivu 
katolinen.fi. 

Keskukset
Stella Maris

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019-335793.

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 09-
61206711, fax 09-61206710. Sähköposti: kirjasto@
studium.fi. Kotisivu www.studium.fi. 

Kirjasto on auki tiistaisin ja torstaisin klo 13-16 ja 
keskiviikkoisin klo 13-18. Ekumeeninen aamu-
rukous torstaisin klo 8.30.

Lisätietoja luennoista, hengellisestä ohjelmas-
ta ja muusta toiminnasta www.studium.fi sekä 
puhelimitse kirjaston aukioloaikoina.

 
Suomen Caritas

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

Academicum Catholicum
Ohjelma keväällä 2013 / Verksamhets- 

kalender för våren 2013
Kokoonnumme Pyhän Marian seurakunnan 
seurakuntasalissa, Mäntytie 2,  keskiviikkoisin 
klo 18.00. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille. / Vi 
samlas i Sankta Marias församlingssal, Tallvä-
gen 2,  på onsdagar kl. 18.00. Mötena är öppna 
för alla.

Keskiviikkona 20.3. klo 17.30 AC:n jäsenet kut-
sutaan vuosikokoukseen, jossa käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Vuosikokouksen jälkeen n. klo 
18.00 TT Timo Nisula esitelmöi aiheesta: 2000-
luvun Augustinus –katsaus  nykytutkimukseen. 
/ Onsdagen 20.3. kl.17.30 sammankallas AC:s 
medlemmar till årsmöte. På årsmötet behandlas 
stadgeenliga ärenden. Ca kl. 18.00 talar TD Timo 
Nisula på finska om ”2000-talets Augustinus – 
en översikt av aktuell forskning”.

Keskiviikkona 24.4 klo 18.00: Heidi Tuorila-Ka-
hanpään aiheena on Karmeliittasääntökunnan 
synty ja karmeliittasääntö/Onsdagen 24.4. Heidi 
Tuorila-Kahanpää talar om karmelitorderns 
ursprung och  karmelitregeln, på finska.

Birgittalaisoblaatit
Birgittalaisoblaatit – luostarisääntökunnan 
maallikkojen ryhmä, nettisivut: www.kolum-
bus.fi/birgitta.turku/oblaatit. Vs. yhteyshenkilö 
Markku Vähätalo, vahatalo@iki.fi.

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass or Adoration in Latin 
with Readings and Homily in English at 
Saint Henry’s Cathedral starting at 18.00. 
Afterwards, a nice get-together in the parish 
hall. Welcome! See: cschelsinki.wordpress.
com. Mar. 12, 26; Apr. 9, 23; May 7, 21.

Elokuvakerho
jatkaa Henrikin seurakuntasalissa. Kevään 
alustava ohjelma:
14.3. Näin hänen kuolevan
18.4. auki
2.5. Isä Camillo näkee punaista
Aloitamme aina klo 18. Tervetuloa!

Fransiskaanimaallikot OFS
Ordo Franciscanus Saecularis

Kevät 2013 - 65. toimintavuosi Suomessa
Ohjelmalliset kokoukset tiistaisin kerran kuu-
kaudessa klo 16-18 Pyhän Marian srk-salissa, 
Mäntytie 2, 00270 HELSINKI. Kokouksemme 
ovat avoimia kaikille uskoville. Kokouksen jäl-
keen on mahdollisuus osallistua iltamessuun 
klo 18.00.

• Tiistaina 12.3. Aihe: Katolinen rukousperin-
ne. Risto Mantovani • Tiistaina 12.4. Aihe: Pyhä 
Maximilian Kolbe ja Immaculatafransiskaanit. 
Marko Pitkäniemi • Tiistaina 14.5. Aihe: Kan-
sainvälinen fransiskaaninuoriso. Mari Malm

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni

Kotisivu gregoriusyhdistys.wordpress.com. 
Puheenjohtaja Diana Kaley. Moderaattori isä 
Antoine Lévy OP.
Vanhan messun päivät, erillinen ilmoitus s. 4

Jeesuksen pyhän sydämen 
maallikot (SCJ)

Moderaattori Zenon Strykowski SCJ. Pu-
heenjohtaja Matti Andelin, gsm 040-9668288, 
E-mail matti.andelin@welho.com.

• Helsinki: 
Yhdyshenkilö Harri Mäkelä, Haahkapolku 
3 A 21, 00200 Helsinki, gsm 040-7365470, E-
mail harri.v.makela@kolumbus.fi.
• Tampere: 
Yhdyshenkilö Sinikka Meurman, gsm 040-
4197077, E-mail sinikka.meurman@gmail.
com.
• Turku: 
Yhdyshenkilö Hilkka Bernard, gsm 040-
5243676, E-mail hilkka.bernard@hotmail.com

Karmeliittamaallikot (OCDS)
Vastuuhenkilö: Sinikka Luukkanen,
puh. 040-4137498, s-posti: sinikka.luukkanen@
helsinki.fi

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu Studium Catholicumissa, Ritarika-
tu 3b A, 3. krs. Alustava ohjelma on seuraava:

• 11.3. Tatu Vaaskivi: Pyhä kevät
• 15.4. Tadeusz Konwicki: Isoäitini tarina
• 20.5. Renata Wrede: Roomalainen leijona
Illat alkavat klo 18. Tervetuloa!

Maallikkodominikaanit OP
Laici ordinis praedicatorum

Vastuuhenkilö: Nikodemus Heikman OP, puh. 
050-564 0686, s-posti: nikodemus.heikman@
gmail.com.

Katolisen kirkon katekismuksen opiskelua 
Studium Catholicumissa lauantaisin 23.3., 
13.4. ja 18.5 klo 14-16. Joka kerran päätteeksi 
yhteinen vesper. Ks. myös erillinen ilmoitus. 
Tervetuloa! maallikkodominikaanit.blogspot.fi

Maria-klubi
3.4. TM Marjatta Jaanu-Schröder esittelee kirjat 
Ruusuja Neitsyt Marialle ja Naisena Jaavalla.
8.5. Lehtori Pekka Kivekäs kertoo Piae Cantio-
nes -perinteestä. Messu klo 14.00 Pyhän Mari-
an kirkossa ja sen jälkeen kahvitus srk-salissa 
ja ohjelma.  Tervetuloa!

Marian legioona
kokoontuu joka perjantai Pyhän Marian seura-
kuntasalissa iltamessun ja adoraation jälkeen 
noin klo 19.

Rakkauden lähetyssisaret
Vironkatu 6 A 12, 00170 Helsinki, puh. 040-
9601211. Adoration on Monday at 17:30.

SEURAKUNNAT JA OHJELMAT
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Uusi seurakuntaneuvosto 
valittu myös Tampereella

Hiippakunta

Katolilaisten määrä kasvaa Suo-
messa tasaisesti. Viime vuoden 
lopussa rekisteröityjä katolilai-

sia oli maassamme 12 434. Kasvua edel-
liseen vuoteen verrattuna on yhteensä 
4,7%.

Seurakunnat
Seurakuntien jäsenmäärän muutos on 
seuraavanlainen: Henrikissä oli vuoden-
vaihteessa 3775 jäsentä (kasvua 152), Ma-
riassa 3505 (+151), Birgitassa 1728 (+87), 
Olavissa 814 (+39), Ristissä 1253 (+83), 
Ursulassa 615 (+16) ja Perheessä 744 
(+32). Luvuissa on nähtävissä, että edel-
lisen vuoden tilastoissa olleita lukuja on 
jälleen vähän tarkistettu.

Absoluuttisesti kasvu oli suurinta Hel-
singin seurakunnissa, kummassakin 
yli 150 hengellä, kun taas suhteellisesti 
kasvu oli voimakkainta Pyhän ristin seu-
rakunnassa, jonka jäsenmäärä lisääntyi 
7,1 prosentilla.

Jäsenmäärän kasvuun ovat vaikutta-
neet muun muassa seuraavat tekijät: kas-
teet (237), kirkkoon ottaminen (65), toi-
sesta hiippakunnasta muutto (379).

Jäsenmäärä on vähentynyt vastaavas-

ti muun muassa kuolemien (48), toiseen 
hiippakuntaan muuttamisen (85) ja kir-
kosta eroamisen (56) kautta.

Sakramentit
Ensikommuunion sai 167 seurakunta-
laista. Vahvistuksen sakramentin otti 
vastaan yhteensä 173 katolilaista. Aviolii-
ton sakramentteja vietettiin yhteensä 41. 
Näistä kahden katolilaisen välisiä avio-
liittoja oli 6 (ainakin toinen osapuoli Hel-
singin hiippakunnasta). 

Uskonnonopetus
Uskonnonopetusiässä olevia lapsia ja 
nuoria oli yhteensä 1911. (Koska Pyhän 
Marian seurakunnan tarkempia luku-
ja ei ole tullut, käsitellään seuraavat lu-
vut ilman niitä. Tällöin suhdelukuna 
toimii 1417.) Opetusta sai kouluissa 650 
ja muulla tavoin 306 oppilasta. Näin ol-
len tilastoidun uskonnonopetuksen ul-
kopuolella on 32,5 prosenttia katolisista 
koululaisista.

KATT

Yllä oleva kaavio näyttää rekisteröityjen katolilaisten 
määrän (vihreä) sekä eri kieliryhmien osuuden siitä.

Seurakuntien suhteellinen osuus hiippakunnan jäsenistöstä.

Seurakuntavaalit on käyty vihdoin 
kaikissa seurakunnissa. Tampe-
reen Pyhän ristin seurakunnan 

vaaleissa lähetettiin vaaliliput 893 seu-
rakuntalaiselle, joista 174 (19,48%) osal-
listui vaaleihin täyttämällä oikein vaali-
lipun.

Vaalilippujen laskennassa saatiin kah-
delle ehdokkaalle sama äänimäärä. Seu-
rakuntaneuvoston sääntöjen 14 kohdan 
mukaan arpa ratkaisee valituksi tulemi-
sen järjestyksen, mikäli kaksi ehdokasta 
saa saman äänimäärän

Valituksi tulivat siten seitsemän eniten 

ääniä saanet ehdokkaat: Mari Malm, Jee-
suksen pikkusisar Leila, Marja-Liisa Lin-
der, Ngo Tiny Hung, Allaa Yousuf, Kari 
Kemppinen ja Analin Arguelles. 

Sen lisäksi seurakuntaneuvostoon 
kuuluvat: isä Zenon Strykowski SCJ, isä 
Zdzislaw Huber SCJ ja sisar Theresa Jezl 
CPPS.

Hiippakunnan pastoraalineuvoston 
jäseneksi Tampereen seurakunta nimesi 
Kari Kemppaisen, varajäseneksi Marja-
Liisa Linderin.

KATT

Kasvu jatkuu

Helsingin katolinen hiippakun-
ta ottaa näinä päivinä käyttöön 
katolinen.fi-loppuiset sähkö-

postit (papisto, työntekijät, seurakunnat, 
keskukset) ja avaa osoitteessa www.ka-
tolinen.fi myös uudet kotisivut. 

Toistaiseksi catholic.fi-sähköpostit 
ovat kuitenkin vielä käytössä ja yhtey-
denottajien kannattaa odottaa kunkin 
sähköpostin käyttäjän omaa viestiä siitä, 
koska uusi sähköposti on aktiivisessa 
käytössä.

Toistaiseksi catholic.fi-sähköpostit 
ovat kuitenkin vielä käytössä ja yhtey-
denottajien kannattaa odottaa kunkin 
sähköpostin käyttäjän omaa viestiä siitä, 
koska uusi sähköposti on aktiivisessa 
käytössä.

Hiippakunnan kotisivu katolinen.net 
jatkaa toimimistaan vielä jonkin aikaa, 
mutta päivitysten pääpaino siirtyy uu-
delle katolinen.fi-sivustolle jo ennen 
uuden paavin valintaa. On kuitenkin 
hyvä muistaa, ettei vanhan sivuston 
koko sisältö ole vielä siirretty, eikä kaik-
kia toiminnallisia ominaisuuksia ole 
otettu käyttöön. Pääosiltaan uudet sivut 
ovat kuitenkin valmiit. 

Samassa yhteydessä myös seurakun-
tien kotisivut löytyvät katolinen.fi-alido-
mainien kautta. Esimerkiksi katedraali-
seurakunnalla on uudet, hyvin toimivat 

kotisivut osoitteessa henrik.katolinen.fi.
Katolisen tiedotuskeskuksen tuottamia 

tai välittämiä uutisia ja tiedotteita on lu-
ettavissa myös tiedotuskeskuksen Face-
book-sivulla ja Twitterissä.

Mahdollisuus meditaatioon: 
Pyhä tila
Yhteistyössä irlantilaisten jesuiittojen 
kanssa sisar Theresa Jezl CPPS on Kato-
lisen tiedotuskeskuksen myötävaikutuk-
sella koordinoinut kansainvälisen, päi-
vittäisiä mietiskelyjä kokoavan Sacred 
Space -sivuston suomenkielisen version 
tekemistä. Sivut on nyt avattu osoittees-
sa pyhatila.fi.

KATT

La Sainte Messe sera célébré en français 
les samedis 23 mars au Studium Catho-
licum à 17h30. Le Studium se trouve au 
centre de Helsinki Ritarikatu 3 B. Tous 
bienvenue.

Hiippakunta ottaa käyttöön 
katolinen.fi-tunnukset


