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A Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam! 

Ilmoitan teille suuren ilon: Meillä on paavi!

Näillä sanoilla saimme kuulla uuden paavin valinnasta. Yllättävästä ja ilahdutta-
van nopeasta valinnasta. Paavi Franciscus on aloittanut viranhoitonsa ja osoitta-
nut jo ensimmäisten viikkojen aikana sen, ettei hän ole kopio edeltäjistään. Mutta 
tarkoittaako tämä sitä, että kaikki muuttuu?

Monia emerituspaavi Benedictuksen ja uuden paavi Franciscuksen toimintata-
pojen erilaisuus on puhuttanut. Tästä erilaisuudesta saatiin esimakua jo paavin-
valinnan iltana, kun pyhä isä astui Pietarinkirkon parvekkeelle ilman punaista 
mozzettaa ja stolaa. Paavi halunnee ratkaisuillaan ilmaista omaa persoonaansa 
leimaavaa vaatimattomuutta ja köyhyyden asennetta, ominaisuuksia, joista hä-
net tunnettiin jo kardinaalina.

On turhaa yrittää lukea uuden paavin toiminnassa jotakin kritiikkiä aikaisem-
man paavin toimintatapoja kohtaan. Jokainen paavi on myös oikea ihminen, 
joka valituksi tultuaan ei vain vedä viran edellyttämää haarniskaa päälleen vaan 
hoitaa virkaansa omana itsenään. Jokainen pyhän Pietarin seuraajaksi valittu vä-
rittää tehtäväänsä omalla elämänkokemuksellaan ja omilla tottumuksillaan – sii-
nä määrin, kuin se on mahdollista. Uusi paavi rakentaa edellisten paavien luo-
malle perustalle ja tekee avauksia.

Kieltämättä on ollut jännittävää seurata, minkälainen vaikutus paavi Francis-
cuksella on ollut. Siinä missä paavi Benedictus kirjoitti syvällistä teologiaa, jonka 
viisaus läpäisi hänen saarnansa ja opetuksena, paavi Franciscus on puhunut yk-
sinkertaisia asioita suoraan monien ihmisten sydämiin. Jopa maallinen lehdistö 
on ollut innoissaan. Ydinsanoma on mennyt läpi: Paavi on positiivinen, Kristus 
on keskipiste.

Jatkuvasti toistuu kysymys: Muuttaako uusi paavi kirkon “vanhoillisen opetuk-
sen”? Vastaus on melko selvä: se uskon talletus, jonka Kristus kirkolleen antoi, 
on tarkoitettu säilytettäväksi muuttumattomana maailman loppuun saakka. Sitä 
ei voi muuttaa edes paavi. 

Toisaalta kirkon elämässä on paljon asioita, joita voi tehdä toisella tavalla. Niis-
sä paavi voi olla esimerkki ja tienraivaaja (niin kuin oli paavi Benedictuskin). 
Uudella paavilla on aina tilaisuus uudistaa kirkkoa hengellisesti ja kutsua myös 
aivan konkreettisiin lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden tekoihin. 
Siinä lienee paavi Franciscuksen varsinainen tehtävä, jonka hän on suurisydämi-
sesti ottanut haltuunsa korostamalla uskon, armon ja anteeksiannon keskeisyyttä 
ja puolustamalla köyhiä, sairaita ja vähäosaisia.

Samalla kun muistamme rukouksissamme emerituspaavi Benedictusta, rukoil-
kaamme päivittäin myös paavi Franciscuksen puolesta, kiittäen  Jumalaa siitä, 
että kirkko on jälleen saanut hyvän paimenen.

Uusi paavi, 
uudet tuulet?

AjankohtaistaPääkirjoitus

Argentiinalainen joulu-
kuussa 1936 syntynyt 
kardinaali, Buenos Aire-

sin arkkipiispa Jorge Mario Ber-
goglio on valittu katolisen kirkon 
266. paaviksi. Hän on valinnut 
nimekseen Franciscus. Hän on 
historian ensimmäinen jesuiitta-
veljistöön kuuluva paavi.

Kardinaalikonklaavi valit-
si 13.3.2013 illan äänestyksissä 
uuden paavin. Paavin valinnas-
ta kertova valkoinen savu alkoi 
tulla Sikstiiniläiskappelin savu-
piipusta vähän klo 20:n jälkeen. 
Valinnasta kertoivat myös Pyhän 
Pietarin basilikan kirkonkellot.

Uuden paavin henkilö ja vir-
kanimi saatiin selville pian klo 
21:n jälkeen, kun kardinaalipro-
todiakoni Jean-Louis Tauran il-
moitti ilouutisen Pietarinkirkon 
loggian parvekkeelta.

Kiittäkäämme Jumalaa siitä, 
että hän on antanut kirkolleen 
uuden paimenen!

KATT

Uusi paavi on 
valittu: Franciscus

Helsingin katolinen piis-
pa Teemu Sippo SCJ otti 
iloiten ja luottavaisesti 

vastaan uuden paavin valinnan. 
Suomen katolilaisten esipaime-
nena hän antoi Katoliselle tiedo-
tuskeskukselle seuraavan lau-
sunnon paavin valinnasta:

Me iloitsemme tiedosta, että 
uusi paavi on valittu. Kiitämme 
tästä Jumalaa, ja rukoilemme 

paavi Franciscuksen puolesta, 
että hän voisi siunauksellises-
ti toimia kirkon ja koko maa-
ilman hyväksi. Haasteet, jotka 
hän tulee kohtaamaan, ovat to-
della suuret. Annamme uudelle 
Pietarin viran haltijalle kaiken 
tukemme.

KATT

Helsingin piispa: 
Iloitsemme uudesta paavista

Uuden paavin valinta 
tuntui myös Suomes-
sa. Helsingin piispa Tee-

mu Sippo SCJ vietti jo torstaina 

14.3. iltapäivällä messun 
Pyhän Henrikin kated-
raalissa kiitokseksi uu-
den paavin valinnasta. 
Krismamessuun tiistaina 
26.3. piispa kutsui kaik-
ki hiippakuntalaiset yhtä 
lailla rukoilemaan ja kiit-
tämään uudesta paavista. 
Samaa kiitollisuutta ko-
ettiin messuissa kaikissa 
seurakunnissa.

KATT

Messuissa kiitettiin 
uudesta paavista



3

2    Uusi paavi, uudet tuulet?

     Helsingin piispa: Iloitsemme uudesta   
     paavista

3    Pohjoismaiden piispainkokouksen   
     kevätistunto

4    Piispa puolustaa perinteistä 
     avioliittokäsitystä 

5    Sunnuntait ja juhlapyhät 
    
     Rukouksen apostolaatti

6    Kuka on uusi paavi?

7    Paavi Franciscuksen saarna 
     virkaanastujaismessussaan 19.3.2013

8    Keskustelua paavista ja Lutherista

9    Paavi Franciscuksen vaakuna

10    Uskon vuosi

11    Uskon vuodesta Ursulassa

12   Isä Marco Pasinaton haastattelu

13   Nuorten pääsiäisesitys Ristin valossa

15   Trons år

     På tal om påvevalet: liberal eller    
     konservativ?

16   An extraordinary day in Rome

17   Ilmoituksia

18    Seurakunnat ja ohjelmat

20    Kirkko Roomassa: Sant’Andrea 
     delle Fratte

Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältö

Kansikuva: Uusi paavi Franciscus

Pohjoismaiden piispat päättivät kevätko-
kouksensa Heiligenkreuzissa Itävallassa 
20. maaliskuuta. He nauttivat Wienin lä-

hellä sijaitsevan sisterssiläisluostarin munkkien 
vieraanvaraisuudesta. Piispat vierailivat kokous-
ohjelmansa ohella myös Itävallan apostolisen nun-
tiuksen luona, Klosterneuburgin luostarissa sekä 
Trumaussa sijaitsevassa kansainvälisessä teologi-
sessa instituutissa.

Onnittelu ja kiitos
Kirjeessään paavi Franciscukselle piispat onnitte-
levat pyhää isää hänen valintansa ja virkaanastu-
misensa johdosta. He lupaavat, että he ja heidän 
maidensa uskovat tukevat häntä rukouksillaan. 
He ilmaisevat myös kiitoksensa paavi Benedictuk-
selle siitä, kuinka hän on johtanut kirkkoa ja kan-
tanut paaviuden raskaan taakan näinä kahdeksa-
na vuotena.

Kirkko ja media
Piispojen syyskuussa Tromssassa Norjassa pidet-
tävän kokouksen pääaiheena on media ja kirkko. 
Kirkko ei halua kritiikitöntä lehdistöä, mutta se toi-
voo voivansa ilmaista tehokkaammin oman ajat-
telunsa ja toimintansa mediassa. Merkittävä osa 
tiedotusvälineistä on viime aikoina kertonut kir-
kollisista asioista, esimerkiksi ikään kuin mitään 

ei olisi tehty menneiden hyväk-
sikäyttötapausten selvittämisek-
si ja hyväksikäytön tehokkaaksi 
estämiseksi nykyään. Piispat ky-
syvät, onko kyse heidän osaltaan 
riittämättömästä tiedottamisesta 
vai median osalta asianmukaisen 
kohtelun puutteesta. Kokoukses-
sa on mukana asiantuntijoina toi-
mittajia, että piispat voivat ym-
märtää aihetta paremmin.

Pappiskoulutus ja teologian 
opiskelu

Hyväksyttiin säännöt pohjoismaisten seminaari-
en rehtoreiden kokousta varten. Pappeuteen val-
mistautuvien nuorten miesten määrä on kasvanut 
huomattavasti; tällä hetkellä noin 60 saa pappis-
koulutusta seminaareissa ja sääntökuntien taloissa 
työskennelläkseen maissamme. Rehtorit jatkavat 
yhteistyötä saavuttaakseen korkean akateemisen 
ja inhimillisen tason opiskelijoilleen. Seminaareja 
ja piispoja auttaakseen myös katoliset teologit te-
kevät yhteistyötä ja pyrkivät saamaan kirkon tun-
nustuksen akateemisille tutkinnoilleen. Monet 
heistä ovat luterilaisuudesta kääntyneitä ja aikovat 
laajentaa ja täydentää teologista koulutustaan.

Itäisten riitusten katolilaiset
Paljon itäisiin riituksiin kuuluvia katolilaisia on 
muuttanut Pohjoismaihin, erityisesti Ruotsiin. 
Piispat ovat heihin läheisessä yhteydessä ja pyrki-
vät huolehtimaan heidän tarpeistaan. Kysymyksiä 
jurisdiktiosta ja siitä, kenelle muodollinen vastuu 
kuuluu, pohditaan ja käsitellään yhteisymmärryk-
sessä itäisten riitusten katolilaisten itsensä sekä Py-
hän istuimen kanssa.

Lehdistötiedote Pohjoismaiden piispainkokouksen 
kevätistunnosta (Stift Heiligenkreuz, Itävalta, 15.-20. 
maaliskuuta 2013)

Pohjoismaiden piispainkokouksen 
kevätistunto

Uuden paavin ensimmäinen tervehdys
Kardinaaliprotodiakonin sanat:
HABEMUS PAPAM: EMINENTISSIMUM AC RE-
VERENDISSIMUM DOMINUM, DOMINUM GE-
ORGIUM MARIUM, SANCTÆ ROMANÆ EC-
CLESIÆ CARDINALEM BERGOGLIO, QUI SIBI 
NOMEN IMPOSUIT FRANCISCUM

Uuden paavin ensimmäinen tervehdys

Veljet ja sisaret, hyvää iltaa!

Te tiedätte, että konklaavin tehtävänä oli an-
taa piispa Roomalle. Minusta näyttää siltä, 
että kardinaaliveljeni ovat valinneet hänet 

maailman ääristä, mutta tässä me nyt olemme.
Haluaisin kiittää kaikkia teitä läheisyydestänne. 
Rooman hiippakunnallinen yhteisö on saanut piis-
pansa: kiitos! Ja ennen kaikkea haluaisin rukoilla 
emerituspiispamme Benedictus XVI:n puolesta. 
Rukoilkaamme kaikki yhdessä hänen puolestaan, 
jotta Herra siunaisi häntä ja Neitsyt Maria huoleh-
tisi hänestä.

[Isä meidän, Terve Maria, Kunnia (italiaksi)]

Aloittakaamme nyt tämä tiemme yhdessä, piispa 
ja kansa. Rooman kirkon tie, kirkon, joka johtaa 
kaikkia kirkkoja rakkaudessa. Se on keskellämme 

vallitsevan veljeyden, rakkauden ja luottamuksen 
tie. Rukoilkaamme aina toistemme puolesta. Ru-
koilkaamme koko maailman puolesta, jotta saavu-
tettaisiin suuri veljeys.

Toivon, että tämä kirkon tie, jonka tänään aloi-
tamme ja jolla minua auttaa täällä läsnäoleva kar-
dinaalivikaarini, kantaa hedelmää tämän kauniin 
kaupungin evankelioinnissa!
Ja nyt haluan antaa teille siunaukseni. Mutta ensin 
pyydän teidän apuanne. Ennen kuin piispa siunaa 
kansan, pyydän, että te rukoilette Herraa siunaa-
maan minua; pyydän kansan rukousta piispansa 
siunaamiseksi. Rukoilkaamme hiljaisuudessa tei-
dän rukoustanne minun puolestani.

[Urbi et orbi]

Veljet ja sisaret, jätän teidät nyt. Kiitos läheisyy-
destänne. Rukoilkaa puolestani, ja nähdään pian! 
Huomenna haluan mennä pyytämään Neitsyt Ma-
rian esirukouksia, jotta hän suojelisi koko Roomaa. 

Hyvää yötä ja hyvää lepoa!

KATT/VIS
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Hiippakunnasta

Pääsiäisajan tervehdys 
Pyhän Marian seurakunnan 
messupalvelijoilta

Hiippakunnan uusi pastoraalineu-
vosto piti ensimmäisen kokouk-
sensa Pyhän Marian seurakun-

nassa 23.3.2013.
Pastoraalineuvoston puheenjohtaja on 

piispa Teemu Sippo SCJ ja varapuheen-
johtaja yleisvikaari Raimo Goyarrola. Seu-

rakuntien edustajat (varajäsenet suluissa) 
ovat:
Henrik: Mervi Sarimo (Timo Ala-Kön-
ni), Maria: Elie El-Khouri (Laura Wen-
zel), Birgitta: Jouni Leinonen (Vally Is-
hak), Olavi: Ville Savolainen (Christian 
Guerrero Dürr), Risti: Kari Kemppinen 
(Marja-Liisa Linder), Ursula: Anja Pur-
honen (Helmut Wiemers), Perhe: Risto 
Hämeenkorpi (Khalid Hommy). 

Pappienneuvoston edustaja on mons. 
Marino Trevisini (isä Marco Pasinato) ja si-
sarten edustajat sisar Violetta O.SS.S. (sisar 
Theresa Jezl CPPS) sekä pikkusisar Leila 
(sisar Malgorzata Grzeskowiak USJK). 

Uusi pastoraalineuvosto

Hyvät hiippakuntalaiset
Nykyään kuulemme mediassa paljon vaatimuksia samaa sukupuolta olevien henkilöi-

den oikeudesta solmia avioliitto keskenään. Puolestapuhujat pyrkivät voimakkaasti muok-
kaamaan yleistä mielipidettä sen hyväksi ja saamaan lopulta lainmuutoksen taakse riittävän 
enemmistön eduskunnassa.

Katolisen kirkon opetus tässä asiassa on yksiselitteinen. Katekismus luonnehtii avioliittoa 
näin: “Avioliiton, jolla mies ja nainen perustavat keskinäisen, koko elämän kestävän kump-
panuuden ja joka luonteeltaan suuntautuu puolisoiden hyvään ja lasten synnyttämiseen ja 
kasvattamiseen, on Kristus, Herra, korottanut sakramentin arvoon, kun kyseessä on kaksi 
kastettua.”(KKK 1601) Edelleen: “Kutsumus avioliittoon on kirjoitettu syvälle jo miehen ja 
naisen luontoon, sellaisina kuin he ovat lähteneet Luojan käsistä.”(KKK 1603)

Jos valtiollinen avioliittolaki samaa sukupuolta olevien vihkimisestä astuisi voimaan, niin 
vaikka se ei suoranaisesti koskisikaan katolista kirkkoa, niin se kuitenkin aiheuttaisi sekaan-
nusta ihmisten mielissä. Jeesuksen ja kirkon vuosituhantisen opetuksen mukaan avioliitto 
on naisen ja miehen välinen elämän liitto, joka laajenee lapsissa perheeksi rakkauden hedel-
mänä. Tämä jo luonnon sanelema avioliittokäsitys on yleinen kaikissa kulttuureissa. Muiden 
ihmissuhteiden kutsuminen avioliitoksi hämärtäisi ja heikentäisi avioliiton ja perheen mer-
kitystä ja saattaisi aiheuttaa suuria ongelmia yhteiskunnalle.

Katolilaisina kunnioitamme jokaista ihmistä ja samalla pitäydymme kirkon opetukseen 
avioliitosta.

+ Teemu Sippo SCJ , Helsingin piispa

Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ on 8.4.2013 antanut 
lausunnon samaa sukupuolta olevien henkilöiden oi-
keudesta solmia avioliitto keskenään:

Piispa puolustaa 
perinteistä 
avioliittokäsitystä Hoosianna Daavidin poika!

Siunattu olkoon hän, joka 
tulee Herran nimessä, Israelin kuningas!
Hoosianna korkeuksissa!
Siunattu hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä!
Taivaassa rauha, kunnia korkeuksissa! (Luuk. 19:38)

Kulkue lähestyy Pyhän Marian kirkkoa.

Palmunoksien siunausrukous.

Palmunoksien siunaus.

Hiippakunnan 
jäsenmaksu

Saaja: Katolinen kirkko Suomessa
Pankkitili: FI78 1014 3000 2374 91
NDEAFIHH
Viitenumero: 90010
Lisätietoja: katolinen.fi

Jäsenmaksun maksaminen on vapaa-
ehtoista, mutta koska katolisella kir-
kolla ei ole oikeutta kerätä jäsenmak-
sua valtionverotuksen yhteydessä, 
sen maksaminen, samoin kuin seu-
rakunnan tukeminen ja Fides-lehden 
vuosikerran maksaminen, on erittäin 
tarpeellista koko hiippakunnan ja seu-
rakuntien toiminnan ylläpitämiseksi ja 
kehittämiseksi.

Membership fee of 
the Diocese

Receiver: Katolinen kirkko Suomessa
Bank account: FI78 1014 3000 2374 91
NDEAFIHH
Reference number: 90010
More information: katolinen.fi

The paying of the membership fee 
is not obligatory, but – as the Catho-
lic Church in Finland has not got the 
right to collect the so called church tax 
through the state – paying it as well as 
supporting the parish and the Dioc-
esan Magazine Fides are very impor-
tant for sustaining and developing the 
activities of the parishes and the whole 
Diocese.
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Sunnuntait ja juhlapyhät Rukous

On mielenkiintoista vertailla tämän kuukauden rukouksen apostolaatin aiheitten eri 
kielillä olevia käännöksiä toisiinsa. Ne täydentävät hyvin toisiansa. Käännösten yhtei-
nen tavoite on tehdä meitä uskovia tietoisiksi vastuustamme toistemme uskonelämäs-
tä ja siitä, miten me yhdessä voimme auttaa kanssaihmisiämme löytämään uskon tien.

Sekä ruotsinkielinen että englanninkielinen käännös korostaa kirkon jäsenten yhteis-
tä ja julkista uskon salaisuuden viettoa parhaana todistuksena uskostamme ja meidän 
kaikkien uskonelämämme lähteestä. Suomenkielinen käännös puhuu sen lisäksi usko-
vien hartaasta osallistumisesta jumalanpalvelukseen ja alleviivaa seurakuntalaisten sy-
dämestään mukanaoloa pyhässä messussa. 

Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen asiakirjassa käytetään toista sanaa harrasta mu-
kanaoloa kuvaamaan. Se puhuu uskovien aktiivisesta osanotosta liturgiaan. Tässä on 
haasteellinen opetustehtävä papeille. Konstituutiossa pyhästä liturgiassa on kirjoitettu 
näin: ”Kirkko toivoo hartaasti, että kaikki uskovat johdatettaisiin täyteen, tietoiseen ja 
aktiiviseen liturgian vieton osallistumiseen. Jo itse liturgian luonne vaatii sitä, ja siihen 
on kristitty kansa kasteen perustella oikeutettu ja velvoitettu”( n:o 14). Tämä konsiilin 
antama ohje oli hyvin harkittu päätös, joka otti huomioon nimenomaan nykyajan elä-
män todellisuuden ja kasvatuksen lainalaisuudet.

Säännöissä, jotka perustuvat mm. liturgian yhteisölliseen luonteeseen, kehotetaan pait-
si yhteiseen vuororukoukseen papin ja seurakuntalaisten välillä, noudattamaan myös 
hiljaisuutta liturgian vieton aikana ajallaan. Nykyisin keskustellaan siitä, ketkä tarvitse-
vat jumalanpalveluksessa hiljaisuutta, milloin, missä ja kuinka paljoa sitä tarvitaan, jotta 
kaikki saisivat tilaisuuden sydämestään kiittää Jumalaa ja jotta he yhdessä rukoillessaan 
saisivat ylhäältä sitä apua, mitä he tarvitsevat tai kaipaavat elämäänsä.

Me olemme Jumalan ikioma kansa. Jumalan ihmiseksi tullut Poika on tämän kansan 
pää, ja me hänen ruumiinsa. Ilman yhteyttä Kristukseen ja hänen ruumiiseensa eksym-
me helposti. Ilman harrasta ja aktiivista osallistumista kirkon elämään emme pääse juo-
maan elämän lähteestä eikä meillä ole paljoa annettavaa toisillemme eikä maailmalle.

Kirkon yhteisöllisyys ei ole sama kuin penkkiurheilu. Se on meidän yhteisen uskom-
me salaisuuksien viettoa. Siksi kokoonnumme säännöllisesti yhdessä messuun. Juma-
la on meidän aikamme ja rakkautemme arvoinen. Sen tähden meidän on oltava myös 
valmiit yhdessä palvelemaan häntä, kirkkoa ja maailmaa. Se on myös yhteinen todistus 
siitä, mihin meidän toivomme perustuu ja mistä meidän uskomme voima on lähtöisin.

Samasta uskon lähteestä saavat myös lähetysmaiden kristityt sammuttaa todellisen elä-
mänjanonsa ja opastaa elämän lähteelle niitä kanssaihmisiään, jotka vielä eivät tunne 
Kristusta ja hänen kirkkoaan.
                                                                                                                           

Rukoilkaamme...

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

tie osallisuuteen niistä.

Toukokuu
• Että ne, jotka yhteiskunnassa ovat vastuussa oikeudenmukaisuudesta, toimisi-

vat aina rehellisesti ja viisaasti.
• Että seminaarit varsinkin lähetysmaissa kasvattaisivat Kristuksen mielen mu-

kaisia paimenia, jotka täysin antautuvat evankeliumin julistamiseen.

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.

Maj
• Att de som har ansvar för rättvisan i samhället alltid handlar med integritet 

och klokhet.
• Att seminarierna, speciellt de som finns i missionsländerna, utbildar herdar 

enligt Kristi Hjärta, så att de blir helt hängivna sin uppgift att förkunna evan-
geliet.

isä  Frans Voss SCJ

Rukouksen apostolaatti  
Huhtikuun 2013 rukouksen apostolaatin palsta

14.4. 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

21.4. PÄÄSIÄISEN 4. SUNNUNTAI (IV)
1L Ap.t. 13: 14, 43-52
Ps. 100:1b-2, 3, 5. - 3c
2L Ilm. 7:9, 14b-17
Ev. Joh. 10:27-30

28.4. PÄÄSIÄISEN 5. SUNNUNTAI (I)
1L Ap.t. 14:21b-27
Ps. 145:8-9, 10-11, 12-13a. - 1bc
2L Ilm. 21:1-5a
Ev. Joh. 13:31-33a, 34-35

5.5. PÄÄSIÄISEN 6. SUNNUNTAI (II)
1L Ap.t. 15:1-2, 22-29
Ps. 67:2-3, 5, 6+8. – 4
2L Ilm. 21:10-14, 22-23
Ev. Joh. 14:23-29

9.5. HERRAN TAIVAASEENASTUMINEN 
– HELATORSTAI, JUHLAPYHÄ
1L Ap.t. 1:1-11
Ps. 47:2-3, 6-7, 8-9. – 6
2L Hepr. 9:24-28, 10:19-23
Ev. Luuk. 24:46-53

12.5. PÄÄSIÄISEN 7. SUNNUNTAI (III)
1L Ap.t. 7:55-60
Ps. 97:1+2b, 6+7c, 9. - 1a+9a
2L Ilm. 22:12-14, 16-17, 20
Ev. Joh. 17:20-26

18.4.  Suomen Ekumeenisen Neuvos- 
 ton kevätkokous Helsingissä
26.-28.4. Jerusalemin pyhän haudan rita- 
 rikunnan investituura 
 Helsingissä
11.5.  Diakoni Matthew Azzopardin   
 papiksivihkiminen Pyhän Henri- 
 kin katedraalissa klo 11.00

Piispan kalenteri

Piispan onnitteluviesti paaville
Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ lähetti paavinvaalia seuraavana päivänä englannin-
kielisen onnitteluviestin paavi Franciscukselle. Viestin suomennos esitetään alla:

Helsingissä, 14. maaliskuuta 2013

Hänen pyhyytensä
Paavi Franciscus
Vatikaani

Pyhä isä

Suuren ja syvän ilon täyttämänä kiitän Jumalaa siitä, että hän on valinnut Teidät apostoli 
Pietarin seuraajaksi apostolisessa Rooman kirkossa. Haluan myös kiittää Teitä siitä, että 
otitte vastaan tämän palveluviran kirkkoa ja maailmaa varten. Minun ja kaikkien Helsin-
gin hiippakunnan katolilaisten rukoukset seuraavat Teitä. 

Rakas pyhä isä, juuri nyt me elämme aivan erityistä aikaa: Pyhä Henki kutsuu meitä yh-
teiskunnan uuteen evankelioimiseen. Suomen katolilaiset haluavat elää meidän Herram-
me Jeesuksen Kristuksen evankeliumia uskollisesti ja hedelmällisesti ja myös viedä tätä 
ilosanomaa kaikille.
Kaikkien tämän hiippakunnan uskovien rakkauden ja rukouksien vahvistamana pyy-
dämme Neitsyt Mariaa, apostolien kuningatarta, varjelemaan ja ohjaamaan Teitä uudes-
sa tehtävässänne.
Pyytäen Teitä siunaamaan meidät kaikki täällä Suomessa,

+ Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa

Piispa

Kärlek och 
ordning

O Gud, alltings Skapare!

I allt som finns till kan vi erfara

Din vishet och allmakt.

Du är livets vän och vill att vi lever rätt.

Låt våra gärningar, traditioner och lagar

Helt uppfyllas av din kärleks anda.

Då uppstår ordning och samförstånd

bland oss människor.

Ur: Novena inför den helige 
Ignatius av Loyolas fest (31.8)
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Pyhä isä

Kuka on uusi paavi?

Kansani on köyhä ja 
minä olen yksi heistä”, 
hän totesi selittäessään, 
miksi hän arkkipiispa-
nakin oli päättänyt asua 

tavallisessa huoneistossa ja valmistaa 
itse illallisensa. Papeilleen hän aina 
korosti, että on osoitettava laupeutta, 
apostolista rohkeutta ja pidettävä ovet 
avoinna kaikille. Hänen mukaansa pa-
hinta, mitä kirkossa voi tapahtua, on 
“se, mitä de Lubac kutsuu hengellisek-
si maallisuudeksi”, eli “itsensä asetta-
minen keskipisteeksi”. 

Puhuessaan yhteiskunnallisesta oikeu-
denmukaisuudesta Bergoglio kehotti en-
simmäisenä ottamaan esille katekismuk-
sen, löytämään kymmenen käskyä ja 
autuaaksijulistukset. Hänen ohjelmansa 
on yksinkertainen: seuraamalla Kristusta 
ymmärtää, että “ihmisen arvokkuuden 
polkeminen on raskas synti”.

Huolimatta varautuneesta luontees-
taan – hänen virallinen elämäkertansa on 
lyhyt, ainakin Buenos Airesin arkkipiis-
paksi nimittämiseen saakka – Bergoglio 
on tullut tunnetuksi voimakkaista kan-
nanotoistaan maataan vuonna 2001 koh-
danneen talouskriisin aikana.

Jorge Mario Bergoglio syntyi 17. joulu-
kuuta 1936 Argentiinan pääkaupungissa 
Buenos Airesissa italialaisen siirtolaisper-
heen poikana; vanhemmat olivat kotoisin 
Piemontesta. Hänen isänsä Mario oli kir-
janpitäjänä rautateiden palveluksessa, ja 
äiti Regina Sivori huolehti kodista ja vii-
den lapsen kasvatuksesta.

Valmistuttuaan kemian teknikok-
si Bergoglio valitsi pappiskutsumuksen 
seuraamisen ja meni Villa Devoton hiip-
pakunnalliseen seminaariin. 11. maa-
liskuuta 1958 hän siirtyi jesuiittojen no-
visiaattiin. Hän täydensi humanistisia 
opintojaan Chilessä ja vuonna 1963 palat-
tuaan Argentiinaan hän suoritti filosofian 
lisensiaatin tutkinnon Colegio Máximo 
San Joséssa San Miguelissa. 1964-1965 
hän opetti kirjallisuutta ja psykologiaa 
San Fessä sijaitsevassa Colegio de la Inm-
aculadassa ja vuonna 1966 samoja aineita 
Buenos Airesissa (Colegio del Salvador). 
Vuodet 1967-1970 hän opiskeli teologiaa 
San Miguelissa.

13. joulukuuta 1969 arkkipiispa Ramón 
José Castellano vihki Bergoglion papiksi. 
Hän jatkoi valmistautumistaan Alcalá de 
Henaresissa Espanjassa ja antoi 22. huh-
tikuuta 1973 ikuiset lupauksensa jesuiit-
tana. Palattuaan Argentiinaan Bergogli-
osta tuli noviisimestari Villa Barilarissa 
San Miguelissa, teologian professori, je-
suiittaprovinssin neuvonantaja ja myös 
Colegio San Josén rehtori. 31. heinäkuu-
ta 1973 hänet valittiin kuudeksi vuodek-
si Argentiinan jesuiittojen provinsiaalik-
si. Sen jälkeen hän palasi yliopistouralle 
Colegio San Josén rehtoriksi ja oli myös 
kirkkoherrana San Miguelissa. 1986 hän 
lähti Saksaan viimeistelemään väitöskir-
jaansa. Sen jälkeen esimiehet lähettivät 
hänet Buenos Airesin Colegio del Salva-
doriin ja sitten jesuiittojen kirkkoon Cor-
dobaan hengelliseksi ohjaajaksi ja rippi-
isäksi.

Kardinaali Antonio Quarracino toivoi 
Bergogliota avustajakseen Buenos Aire-
sissa. Niinpä 20. toukokuuta 1992 paavi 
Johannes Paavali II nimitti hänet Aucan 
titulaaripiispaksi ja Buenos Airesin apu-
laispiispaksi. 27. kesäkuuta Bergoglio 
vihittiin piispaksi Buenos Airesin ka-
tedraalissa, päävihkijänä oli kardinaali 
Quarracino. Hän valitsi tunnuslauseek-
seen Miserando atque eligendo, “armah-
taen ja valiten”. Hänen piispanvaakunas-
saan on lisäksi kristogrammi IHS, (Iesus 
Hominum Salvator = Jeesus, ihmisten Pe-
lastaja), joka on jesuiittojen tunnus.

Bergoglio nimitettiin piispanvikaariksi 
Floresin aluetta varten, ja 21. joulukuuta 
1993 hänestä tuli myös arkkihiippakun-
nan yleisvikaari. Ei ollut yllätys, että 3. 
kesäkuuta hänet ylennettiin Buenos Ai-
resin seuraaja-arkkipiispaksi. Vajaan yh-
deksän kuukauden kuluttua kardinaali 
Quarracino kuoli, ja 28. helmikuuta 1998 
Bergogliosta tuli Buenos Airesin arkki-
piispa, Argentiinan priimas ja ordinarius 
maassa asuvia itäisen riituksen katolilai-
sia varten, joilla ei ole oman riituksen or-
dinariusta.

Kolme vuotta myöhemmin konsisto-
rissa 21. helmikuuta 2001 Johannes Paa-
vali II loi hänet kardinaaliksi. Hänen ti-
tulaarikirkokseen Roomassa tuli San 
Roberto Bellarmino. Tuolloin Bergoglio 
kehotti uskoviaan, että näiden ei pidä 
matkustaa Roomaan juhlimaan uutta 
kardinaaliaan, vaan mieluummin antaa 
matkarahat köyhille.

Bergoglio on Argentiinan katolisen yli-

opiston kansleri. Hän on kirjoittanut esi-
merkiksi kirjat Meditaciones para reli-
giosos (1982), Reflexiones sobre la vida 
apostólica (1986) ja Reflexiones de espe-
ranza (1992).

Lokakuussa 2001 Bergoglio nimitettiin 
piispan palvelutehtävää käsitelleen piis-
painsynodin varsinaisen yleiskokouksen 
apulaisrelaattoriksi (“relator” eli “ker-
toja” ohjaa synodin työtä ja tekee tiivis-
telmän synodin puheenvuoroista ja kes-
kusteluista). Hän joutui tehtävään viime 
hetkellä, koska New Yorkin kardinaali 
Egan joutui jäämään kotimaahansa syys-
kuun 11. päivän terrori-iskujen vuok-
si. Synodissa Bergoglio korosti erityises-
ti “piispan profeetallista tehtävää”, sitä, 
että piispan on oltava “oikeudenmukai-
suuden profeetta” ja julistettava jatku-
vasti kirkon yhteiskunnallista opetusta, 
mutta samalla opetettava autenttisesti 
uskoa ja moraalia koskevia kysymyksiä.   

Latinalaisessa Amerikassa Bergogli-
on suosio kasvoi. Siitä huolimatta hän 
ei luopunut tyypillisestä kohtuullisuu-
destaan tai kurinalaisesta elämäntavas-
taan, jota on kuvattu jopa askeettiseksi. 
Tässä hengessä hän vuonna 2002 kieltäy-
tyi Argentiinan piispainkokouksen pu-
heenjohtajuudesta, mutta kolme vuotta 
myöhemmin hänet valittiin tuohon teh-
tävään, ja 2008 hänet valittiin uudelle 
kolmivuotiskaudelle. Vuonna 2005 kar-
dinaali Bergoglio osallistui konklaaviin, 
joka valitsi Benedictus XVI:n paaviksi.

Buenos Airesin arkkihiippakuntaan 
kuuluu yli kolme miljoonaa uskovaa; 
sen arkkipiispana Bergoglio suunnitte-
li yhteyteen ja evankeliumin julistami-
seen perustuvaa lähetystyötä. Keskeisiä 
päämääriä oli neljä: avoimet ja veljelliset 
yhteisöt, maallikkojen tietoisuuden vah-
vistaminen, evankeliumin julistuksen 
suuntaaminen kaikille kaupungin asuk-
kaille, ja köyhien ja sairaiden auttaminen. 
Tarkoitus oli julistaa evankeliumia uu-
delleen Buenos Airesissa “ottaen huomi-
oon keitä siellä asuu ja kuinka se on syn-
tynyt, sen historia”. Hän kutsui pappeja 
ja maallikkoja tekemään yhteistyötä.

Syyskuussa 2009 hän aloitti koko Ar-
gentiinassa solidaarisuushankkeen maan 
200-vuotisen itsenäisyyden merkeissä; 
200 hyväntekeväisyyshanketta, jotka to-
teutetaan vuoteen 2016 mennessä.

Bergoglio oli kuuriassa Liturgian ja 
sakramenttijärjestyksen kongregaati-
on, Papiston kongregaation sekä Sään-
tökuntien ja apostolisen yhteisöelämän 
kongregaation, paavillisen perheneuvos-
ton sekä paavillisen Latinalaisen Ameri-
kan komission jäsen.

KATT/L’Osservatore Romano

Ensimmäinen Amerikan mantereelta valittu paavi, pyhä isä Franciscus, on 
siis 76-vuotias Buenos Airesin arkkipiispa Jorge Mario Bergoglio.  Häntä 
kuvataan vaatimattomaksi ja hiippakunnassaan rakastetuksi paimeneksi, 
joka 15-vuotisen piispuutensa aikana on kiertänyt koko hiippakuntansa 
alueella, usein linja-autolla ja metrolla.
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Pyhä isä

Kiitän Herraa siitä, että 
voin viettää tämän py-
hän messun Pietarin 
viran hoitamista alka-
essani pyhän Joosefin 

juhlapyhänä, hänen, joka oli Neitsyt Ma-
rian puoliso ja yleismaailmallisen kirkon 
suojelija. Tämä on merkittävä yhteensat-
tuma; ja nyt on myös kunnioitetun edel-
täjäni nimipäivä: olemme lähellä häntä 
rukouksissamme, täynnä kiintymystä ja 
kiitollisuutta.
   Osoitan lämpimät tervehdykseni veljille-
ni kardinaaleille ja piispoille, papeille, dia-
koneille, sääntökuntiin kuuluville miehille 
ja naisille sekä kaikille uskoville maallikoil-
le. Kiitän muiden kirkkojen ja kirkollis-
ten yhteisöjen edustajia, samoin kuin juu-
talaisyhteisön ja muiden uskonnollisten 
yhteisöjen edustajia heidän läsnäolostaan 
täällä. Osoitan sydämelliset tervehdykseni 
myös valtioiden ja hallitusten päämiehille, 
monien maiden virallisille edustajille kaik-
kialta maailmasta sekä diplomaattikunnan 
jäsenille. 

Päivän evankeliumissa kuulimme, kuin-
ka “Joosef teki niin kuin Herran enke-
li oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen” 
(Matt. 1:24). Nämä sanat viittaavat jo Juma-
lan Joosefille antamaan tehtävään: hänen 
on oltava suojelija. Kenen suojelija? Mari-
an ja Jeesuksen; mutta tämä suojelijan teh-
tävä ulottuu koko kirkkoon, kuten autuas 
Johannes Paavali II osoitti: “Aivan niin kuin 
pyhä Joosef piti rakastaen huolta Mariasta 
ja iloiten omistautui Jeesuksen Kristuksen 
kasvattamiseen, samoin hän valvoo ja suo-
jelee Kristuksen mystistä ruumista, kirk-
koa, jolle Neitsyt Maria on esikuva ja malli” 
(Redemptoris Custos,1).

Kuinka Joosef harjoittaa suojelijan tehtä-
väänsä? Huomaamatta, nöyrästi ja hiljaa, 
mutta väsymättömästi läsnä olemalla ja 
ehdottoman uskollisesti, vaikka hänen on 
vaikea ymmärtää tilannetta. Siitä lähtien, 
kun hän kihlautui Marian kanssa, siihen 
saakka, kun Jeesus löydettiin 12-vuotiaa-
na Jerusalemin temppelistä, hän on Marian 
vierellä hyvinä ja pahoina aikoina: matkal-
la Betlehemiin verollepanoa varten ja Mari-
an synnyttämisen huolen täyttäminä ja rie-
mullisina hetkinä; Egyptiin pakenemisen 
dramaattisina päivänä ja Jeesusta Jerusale-
missa kiihkeästi etsittäessä, sekä myöhem-
min arkisessa elämässä Nasaretin kodis-
sa, työpajassa, jossa hän opetti ammattinsa 
Jeesukselle.

Kuinka Joosef vastaa saamaansa kut-
suun olla Marian, Jeesuksen ja kirkon suo-
jelija? Olemalla jatkuvasta kuuliainen Ju-
malalle, avoin Jumalan läsnäolon merkeille 
ja suostuen Jumalan suunnitelmiin, eikä 
pelkästään omiinsa. Samaa Jumala pyysi 
Daavidilta, kuten kuulimme ensimmäises-
sä lukukappaleessa. Jumala ei halua ihmis-
ten rakentamaa asuntoa vaan uskollisuutta 
hänen sanalleen, hänen suunnitelmalleen. 
Jumala itse rakentaa huoneen, mutta elä-
vistä kivistä, jotka hänen Henkensä on 
merkinnyt. Joosef on suojelija, koska hän 
pystyy kuulemaan Jumalan äänen ja on 
hänen tahtonsa johdattama; sen tähden 
hän on sitäkin herkempi ymmärtämään 

niitä, jotka on uskottu hänen huolenpi-
toonsa. Hän näkee asiat realistisesti, hän 
on tekemisissä ympäristönsä kanssa, hän 
osaa tehdä viisaita päätöksiä. Hänestä me 
opimme, rakkaat ystävät, kuinka tulee vas-
tata Jumalan kutsuun auliisti ja mielellään. 
Mutta me näemme myös kristillisen kut-
sumuksen sydämen, joka on Kristus! Suo-
jelkaamme Kristusta elämässämme, jotta 
voisimme suojella muita, jotta voisimme 
suojella luomakuntaa!

Kutsu suojelijaksi ei kuitenkaan koske 
pelkästään meitä kristittyjä; sillä on aikai-
sempi ulottuvuus, joka on yksinkertaisesti 
inhimillinen ja koskee kaikkia. Se tarkoittaa 
koko luomakunnan suojelemista, luodun 
maailman kauneuden suojelemista, kuten 
1. Mooseksen kirja kertoo meille ja kuten 
pyhä Franciscus Assisilainen näytti meil-
le. Se tarkoittaa jokaisen Jumalan luoman 
olennon kunnioittamista ja sen ympäris-
tön kunnioittamista, jossa me elämme. Se 
tarkoittaa ihmisten suojelemista, rakasta-
van huolenpidon osoittamista jokaiselle ja 
kaikille ihmisille, erityisesti lapsille, van-
huksille, köyhille, jotka monesti ovat niitä, 
joita viimeiseksi ajattelemme. Se tarkoittaa 
toinen toisistamme huolehtimista perheis-
sämme: aviomiehet ja vaimot suojelevat 
ensin toisiaan, ja sitten vanhempina lapsi-
aan, ja lapset puolestaan aikanaan suojele-
vat vanhempiaan. Se tarkoittaa aitojen ys-
tävyyssuhteiden rakentamista, jolloin me 
suojelemme toinen toistamme luottaen, 
kunnioittaen ja hyvyyttä osoittaen. Lop-
pujen lopuksi kaikki on annettu meidän 
huolenpitomme varaan, ja kaikki me olem-
me vastuussa siitä. Olkaa Jumalan lahjojen 
suojelijoita!

Milloin tahansa ihmiset epäonnistuvat 
elämisessä tämän vastuun mukaisesti, mil-
loin tahansa me epäonnistumme huolen 
pitämisessä luomakunnasta sekä veljis-
tämme ja sisaristamme, silloin avautuu tie 
tuholle ja sydämet kovettuvat. On traagis-
ta, että jokaisena historian kautena on he-
rodeksia, jotka suunnittelevat tuhoa, saa-
vat aikaan kuolemaa ja turmelevat miehen 
ja naisen kasvot.

Pyydän kaikkia niitä, joilla on vastuul-
linen asema taloudessa, politiikassa ja yh-
teiskunnassa, kaikkia hyvän tahdon ih-
misiä: olkaamme luomistyön suojelijoita, 
luontoon kirjoitetun Jumalan suunnitel-
man suojelijoita, toistemme ja ympäris-
tömme suojelijoita. Älkäämme antako 
tuhon ja kuoleman merkkien seurata kehi-
tystä tässä maailmassa! Mutta ollaksemme 
suojelijoita, meidän on valvottava myös it-
seämme! Älkäämme unohtako, että viha, 
kateus ja ylpeys tahraa elämäämme! Suo-
jeleminen tarkoittaa siis myös omien tun-
teittemme valvomista, sydäntemme val-
vomista, koska ne ovat hyvien ja pahojen 
aikomusten tyyssijoja: aikomusten, jotka 
voivat rakentaa tai repiä rikki! Älkäämme 
pelätkö hyvyyttä tai jopa hellyyttä!

Haluan lisätä tähän vielä yhden asian: 
hoivaaminen ja suojeleminen vaativat hy-
vyyttä, ne tarvitsevat avukseen tiettyä hel-
lyyttä. Evankeliumissa pyhä Joosef osoit-
tautuu vahvaksi ja rohkeaksi mieheksi, 
työmieheksi; kuitenkin hänen sydämes-

sään me näemme suuren hellyyden, joka 
ei ole heikkojen hyve vaan osoitus hengen 
voimasta ja kyvystä pitää huolta, tuntea 
myötätuntoa, olla aidosti avoin toisia koh-
taan, osoitus rakkaudesta. Älkäämme pe-
lätkö hyvyyttä ja hellyyttä!

Tänään, pyhän Joosefin juhlapäivänä, 
vietämme Rooman uuden piispan, Pietarin 
seuraajan, palveluviran alkamista; siihen 
myös kuuluu tiettyä valtaa. Jeesus Kristus 
varmasti antoi valtaa Pietarille, mutta mil-
laista valtaa? Jeesuksen kolmea kysymystä 
Pietarille siitä, rakastiko hän Jeesusta, seu-
rasi kolme käskyä: ruoki minun karitsoi-
tani, ruoki minun lampaitani. Älkäämme 
koskaan unohtako, että aito valta on palve-
lemista ja että myös paavin, kun hän käyt-
tää valtaansa, täytyy astua yhä täydemmin 
siihen palvelutehtävään, jonka sädehtivä ja 
korkein huippu on risti. Hänen tulee saada 
inspiraationsa siitä alhaisesta, konkreet-
tisesta ja uskollisesta palvelutehtävästä, 
joka oli tunnusomaista pyhälle Joosefille, 
ja hänen laillaan paavin on ojennettava kä-
sivartensa suojelemaan koko Jumalan kan-
saa ja syleiltävä hellästi koko ihmiskuntaa, 
erityisesti kaikkein köyhimpiä, heikoim-
pia, vähiten tärkeitä; niitä joita Matteus 
luettelee viimeisellä tuomiolla rakkauden 
kohteiksi: nälkäiset, janoiset, muukalaiset, 
alastomat, sairaat ja vangitut (vrt. Matt. 
25:31-46). Vain ne, jotka palvelevat rakasta-
en, kykenevät suojelemaan!

Tämän päivän toisessa lukukappalees-
sa pyhä Paavali puhuu Abrahamista, joka 
“toivoi, vaikka toivoa ei ollut” (Room. 

4:18). Toivoa, vaikka toivoa ei ole! Tänään-
kin, pimeyden keskellä, meidän on nähtä-
vä toivon valoa ja oltava miehiä ja naisia, 
jotka tuovat toivoa muille. Luomistyön 
suojeleminen, jokaisen miehen ja naisen 
suojeleminen, heidän kunnioittamisensa 
hellästi ja rakastaen, merkitsee toivon ho-
risontin avaamista; se on valonsäteen pääs-
tämistä synkkien pilvien lomasta; se on 
toivon lämmön tuomista tarvitseville! Us-
koville, meille kristityille, kuten Abraha-
mille ja pyhälle Joosefille, toivo, jonka me 
tuomme, on verrattavissa Jumalan hori-
sonttiin, joka on auennut meille Kristuk-
sessa. Se on toivoa, joka on rakennettu kal-
liolle, joka on Jumala.
Suojella Jeesusta ja Mariaa, suojella koko 
luomakuntaa, suojella jokaista ihmistä, eri-
tyisesti köyhimpiä, suojella meitä itseäm-
me: tätä palveluvirkaa Rooman piispa on 
kutsuttu hoitamaan, ja kuitenkin siihen sa-
maan tehtävään meidät kaikki on kutsuttu, 
jotta toivon tähti loistaisi kirkkaasti. 

Suojelkaamme rakastaen kaikkea, mitä 
Jumala on meille antanut!

Minä pyydän Neitsyt Marian, pyhän 
Joosefin, pyhien Pietarin ja Paavalin, ja 
pyhä Franciscuksen esirukouksia, jotta 
Pyhä Henki olisi minun kanssani palvelu-
virassani, ja pyydän kaikkia teitä rukoile-
maan puolestani! Aamen.

Paavi Franciscus

Paavi Franciscuksen saarna virkaanastujaismessussaan 19.3.2013

Rakkaat veljet ja sisaret,

Paavin ja emerituspaavin 
historiallinen kohtaaminen
Ensimmäistä kertaa kirkon historiassa paavi ja emerituspaavi tapasivat toisensa, kun 
paavi Franciscus matkusti helikopterilla Castel Gandolfoon 23. maaliskuuta 2013 eme-
rituspaavi Benedictus XVI:n luo. Kymmenen päivää aiemmin tapahtuneen uuden paa-
vin valinnan jälkeen Franciscus ja Benedictus XVI olivat jo useita kertoja keskustelleet 
puhelimitse.

Tavatessaan paavi ja emerituspaavi syleilivät toisiaan lämpimästi. Castel Gandolfon 
apostolisen palatsin kappelissa he rukoilivat hetken yhdessä. Emerituspaavi tarjosi kun-
niapaikkaa edessä paavi Franciscukselle, mutta tämä vastasi: ”Me olemme veljiä”. Niin 
paavi ja emerituspaavi polvistuivat vierekkäin. Palatsin kirjastossa Franciscus ja Bene-
dictus XVI keskustelivat yksityisesti ja luottamuksellisesti noin 45 minuutin ajan. Lou-
naan jälkeen paavi Franciscus palasi Vatikaaniin.

 KATT/VIS
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Paavi Benedictus XVI:n kirjan 
“Jeesus Nasaretilainen” 2. osa 
julkaistiin hiljattain suomek-

si nimellä Jeesuksen viimeiset päivät. 
Kirjan tiimoilta haastateltiin Helsingin 
Akateemisessa kirjakaupassa piispa 
Teemu Sippoa sekä luterilaisen kirkon 
emerituspiispaa Eero Huovista. 

Samana iltana (25.3.) piispat saivat Hel-
singin yliopistossa yleisömenestyksen 
luennoidessaan teemasta Paavi ja Lut-
her. Piispojen luennot olivat osa laa-
jempaa kokonaisuutta, jossa käsiteltiin 
nykyistä katolis-luterilaista ekumeniaa.

Eero Huovisen luennon otsikkona oli: 
Tuomitsiko Luther paavin vai paavi Lut-
herin? ”Kun puhutaan paaviuteen koh-
distuvasta kritiikistä, on kysyttävä, koh-
distuuko kritiikki itse virkaan vai tapaan, 
jolla virkaa hoidetaan”, sanoi Huovinen. 
Hänen mukaansa Lutherin kritiikki koh-
distui viranhoidon tapaan.  Tänä päivänä 
paavius ei ole ekumenian este.

Huovinen luonnehti lyhyesti kahta ny-
kyisen paavin edeltäjää sekä kertoi vai-
kutelmiaan vasta valitusta paavi Francis-
cuksesta.

Paavi Johannes Paavali II:n kiertokir-
je Ut unum sint (Jotta he olisivat yhtä) 
on voimakas vetoomus kristittyjen yk-
seyden puolesta. Siinä hän kutsuu kaik-
kia kristillisiä kirkkoja etsimään Pietarin 
viran uusia muotoja. Tätä Huovinen piti 
hyvänä lähtökohtana keskustelulle. Jo-
hannes Paavali II:lla oli halu ja taito lä-
hestyä ihmisiä, ja hän oli lisäksi sosiaali-
eettisesti rohkea.

Joseph Ratzinger toimi pitkään Us-
konopin kongregaation johtajana. Paavi-
na hänessä tuli Huovisen mielestä esiin 
hengellisempi ja meditatiivisempi ote. 
”Benedictus XVI:n Jeesus-kirjat ja kierto-
kirjeet Deus Caritas est ja Spe Salvi (Ju-
mala on rakkaus; Toivossa pelastetut) 

ovat tehneet hänen oppineisuutensa ja 
filosofian tuntemuksensa laajasti tunne-
tuksi.”

Uudesta paavista Huovinen mainitsi 
köyhyyden ja nöyryyden teemoihin viit-
taavan nimen sekä sen, että Franciscus 
tuli virkaansa kuurian ulkopuolelta. Hän 
kehotti läsnäolijoita tutustumaan paavin 
puheisiin, joita hän piti ytimekkäinä ja 
hengellisesti viisaina.

Piispa Teemu Sipolle oli annettu vas-
tattavaksi  kysymys Tuomitseeko Roo-
man kirkko yhä Lutherin? Sippo viitta-
si uskontunnustukseen, jossa ’uskomme 
kirkon / kirkkoon’. ”Kirkko on Kristuk-
sen morsian, Pyhän Hengen temppeli, ja 
on synti rikkoa yhteisyyttä, yhteyttä vas-
taan. Kirkko kokonaisuudessaan on osa-
syyllinen hajaannukseen, mutta syytök-
sillä ei päästä eteenpäin.  On suunnattava 
katse eteenpäin, tutkittava yhteisyyden 
mahdollisuuksia ja julistettava evankeli-
umia uusille sukupolville.”
”Katolisella kirkolla ei ole tarvetta tuomi-
ta Lutheria uudestaan.”

Voisiko kirkko sitten päästää Lutherin 
pannasta?  ”Ne 41 erehdystä, jotka aikoi-
naan tuomittiin ’väärinä, tuomittavina, 
vaarallisina ja herkille korville loukkaa-
vina’, olivat irrallisia lauseita vailla teks-
tiyhteyttä. Ne eivät koskeneet uskontun-
nustusta, vaan kirkon elämää: aneita, 
paavin auktoriteettia ja niin edelleen, ja 
liittyivät vanhurskauttamisoppiin: miten 
ihminen pääsee osalliseksi Jumalan ar-
mosta.”

”Kirkko ei voi päästää Lutheria eks-
kommunikaatiosta, koska ekskommuni-
kaatio koskee vain tätä elämää eikä ole 
voimassa taivaassa. Lisäksi sen purka-
minen merkitsisi myös sen myöntämistä, 
että Luther olisi ollut oikeassa.”

Piispa Sippo tähdensi, että nykyään 
kirkossa pyritään ratkaisemaan erimieli-
syydet keskustelemalla.

Entä tuomitseeko katolinen kirkko ny-

kyisen luterilaisen kirkon? ”Vastaus on 
selvästi: ei”, sanoi Sippo. Suurimpana 
kiistakysymyksenä katolisen ja luterilai-
sen kirkon välillä on pidetty vanhurs-
kauttamisoppia, jonka oikean ymmär-
tämisen varassa Luther sanoi kirkon 
seisovan tai kaatuvan. Tämä kompastus-
kivi on Sipon mukaan poistettu Yhteisel-
lä julistuksella vanhurskauttamisopista 
(1999), ”ei kuitenkaan niin, että olisimme 
täysin samaa mieltä vanhurskauttamis-
opista, mutta olennaisilta osilta olemme, 
eikä meidän tarvitse enää tuomita toi-
siamme.”

Mitä nykyisiin ekumeenisiin suhteisiin 
tulee, Sippo viittasi jo yli 20-vuotiseen 
perinteeseen: yhteisiin käynteihin paa-
vin luona sekä ekumeenisen yhteistyön 
saamaan arvostukseen. ”Katolinen kirk-
ko kunnioittaa luterilaista kirkkoa siitä, 
että se on vuosisatoja säilyttänyt Juma-
lan sanan ja pitänyt kristinuskoa elävänä 
Suomessa.”

Vanhurskauttamisopin ansiosta lute-
rilainen kirkko on Sipon mukaan varjel-
tunut pitämästä maallista elämää ensi-
sijaisena. Hän tähdensi, että katolisessa 
kirkossa puhutaan pelastuksesta koko-
naisuutena, ei niinkään vanhurskautta-
misopista. Pelastus ei siten ole vain hen-
kilökohtaista syntien anteeksi saamista, 
vaan pelastus koskee koko ihmiskun-
taa koko historian ajan, ja on myös itse 
historiaa. ”Koko kirkon oppi, toimin-
ta ja elämä on osa pelastustapahtumaa. 
Kirkko ei ole vanhurskauttamisopin ul-
kopuolella, vaan sen sisäpuolella. Jeesus 
Kristus ja evankeliumi on kaiken mitta-
puu.

Kuten lapsi syntyy vanhempiensa rak-
kaudesta täysin ilman omia ansioita, sa-
moin syntyy kristitty Jumalan rakkau-
desta täysin ilman omia ansioita. Kun 
lapsi on kerran syntynyt, hän on perhee-
seen kuuluva, arvokas ihminen, ja hä-
nellä on oikeus olla perillinen. Jumala ei 
katso ensisijaisesti lapsen puutteita, vaan 
sitä, että tämä on hänen lapsensa. Ihmi

nen on Jumalalle aina arvokas, ilman 
omia ansioita. Jumala ei hyväksy minua, 
koska minä olen niin hyvä, vaan koska 
hän itse on niin hyvä.”

Katolinen kirkko ja luterilainen kirk-
ko Suomessa ja Ruotsissa ovat julkaisseet 
asiakirjan Vanhurskauttaminen kirkon 
elämässä (2010). ”Yhteisymmärrys vel-
voittaa myös yhteiseen todistukseen”, to-
tesi Sippo. ”Maallistuneessa maailmassa 
ihminen on eksynyt, uponnut itseensä ja 
maailmaan. Hän tahtoo päättää itse elä-
män alkamisesta ja päättämisestä ja luu-
lee riittävänsä itselleen. Tämä ihmisen 
vieraantuminen Jumalasta on yhtä vanha 
kuin ihminen itse. Adam meni piiloon 
Jumalaa. Hän halusi olla ihminen ilman 
Jumalaa, ottaa Jumalan paikan kaiken 
osaajana. Jeesus on toinen Adam, vasta-
kohta ensimmäiselle: hän ei mennyt pii-
loon, vaan etsi aina Jumalan seuraa. Hän 
rakasti Jumalaa koko sydämestään, sie-
lustaan ja tahdostaan. ’Hänen kauttaan, 
hänen kanssaan ja hänessä’ ihminen voi 
palata Jumalan luo. Kirkkojen ensimmäi-
nen tehtävä on auttaa ihmiset takaisin Ju-
malan luo. Tämä on myös kirkkojen yh-
teinen tehtävä.”

Vanhurskauttamisoppi nykykielellä 
olisi Sipon mukaan: ”Ihminen löytää Ju-
malassa itsensä, ihmisarvonsa ja oman 
kunniansa sekä toisten arvon ja kunni-
an. Ihminen on Jumalan ihminen, Juma-
lan perhekuntaan kuuluva. Se luo pohjan 
rakkaudelle ihmisten kesken.”

Yleisökeskustelussa nousi esiin mm. 
kysymys ’näkyvän yhteyden’ saavutta-
misesta. Sippo totesi, että yhteyden es-
teinä on muitakin asioita kuin vanhurs-
kauttamisoppi: nimittäin sakramentit, 
kirkko ja niihin liittyvät muut asiat. ”Jos 
nyt mentäisiin yhteiseen ehtoolliseen, se 
olisi oikotie. Näemme ehtoollisyhteyden 
päämääränä, jota kohti olemme toivotta-
vasti menossa.”

                                                                                                                   
Meiju Salonen

Keskustelua paavista ja 
Lutherista
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Paavi Franciscus vietti tänä vuon-
na kiirastorstain iltamessun roo-
malaisessa nuorisovankilassa 

eikä Lateraanikirkossa. Muilta osin paa-
vin pyhän viikon liturgisten viettojen ai-
kataulu toteutui tavalliseen tapaan.

Kiirastorstaina 28.3. paavi Franciscus 
vietti aamulla krismamessun Pietarinkir-
kossa ja kiirastorstain iltamessun euka-
ristian asettamisen muistoksi kello 17.30 
Casal del Marmon nuorisovankilassa.

Kiirastorstain iltamessun olennainen 
piirre on rakkauden käskystä muistutta-
minen ja jalkojen pesu (Joh. 13). Buenos 
Airesin arkkipiispana kardinaali Bergog-
lio usein vietti tämän messun vankilas-
sa, sairaalassa tai köyhien asuntolassa. 
Viettämällä messun Casal del Marmossa 

paavi Franciscus jatkoi tätä tapaa. Myös 
paavi Benedictus XVI vieraili Casal del 
Marmon vankilassa 18. maaliskuuta 2007 
ja vietti messun sen kappelissa.

Paavi Franciscus otti juhlallisesti hal-
tuunsa katedraalinsa eli Lateraanibasili-
kan vasta pääsiäisen jälkeen 7.4. Tämän 
vuoksi ilmoitettiin aluksi, että paavi viet-
täisi kiirastorstain iltamessun Lateraani-
basilikan sijasta Pietarinkirkossa. Paavi 
päätti kuitenkin viettää messun Casal del 
Marmossa. Messun aikana paavi Francis-
cus pesi 12 nuoren vangin jalat. Heidän 
joukossaan oli myös naisia ja muslimeja.

KATT/VIS

Alejandro Bermudez, ACI-Prensan, 
maailman suurimman espanjan-
kielisen katolisen uutistoimiston 

johtaja, kommentoi lyhyessä blogikirjoi-
tuksessa paavi Franciscukselle tyypillistä 
vaatimattomuutta. ”En voi sanoa, että paa-
vi Franciscus olisi ystäväni, mutta minulla 
on kunnia sanoa, että tunnen hänet hyvin.” 
Bermudez tapasi uuden paavin ensimmäi-
sen kerran Buenos Airesissa vuonna 1993. 
Silloinen piispa Bergoglio teki vaikutuksen 
miehenä, jonka nöyryys ja yksinkertaisuus 
eivät kätkeneet kuivaa huumorintajua ja 
terävää älyä. Bergoglio oli selvästi koto-
naan pastoraalisissa tilanteissa, kun taas 
loisto ja komeus lähes nolottivat häntä. 
”Siksi oli ihailtavaa, mutta ei yllättävää, 
että Buenos Airesin arkkipiispaksi tultuaan 
hän vaihtoi suurenmoisen piispanpalatsin 
pieneen asuntoon lähiöseurakunnassa ja 
säilytti vanhan tapansa kulkea bussilla ja 
metrolla.”

Vuonna 2001, kun hänet luotiin kardi-
naaliksi, Bergoglio pyysi argentiinalaisia 
katolilaisia, jotka olisivat halunneet mat-
kustaa Roomaan konsistorin vuoksi, mie-

luummin käyt-
tämään rahat 
köyhien auttami-
seen. Siksi kardi-
naali Bergoglion 
delegaatio kon-
sistorissa oli yksi 

pienimmistä, huolimatta Buenos Airesin 
arkkihiippakunnan koosta ja painoarvosta. 
Bermudez totesi: ”Voitte olla varmoja, että 
paavi Franciscus tuo kirkolle mielenkiin-
toisia aikoja.”

14. maaliskuuta 2013 apostolinen nun-
tius Argentiinassa, arkkipiispa Emil Paul 
Tscherrig (myös suomalaisille tuttu edelli-
nen Pohjoismaiden nuntius) lähetti paavi 
Franciscuksen pyynnöstä Argentiinan 
piispoille kirjeen. Paavi pyysi jälleen, että 
argentiinalaiset, jotka olisivat aikoneet 
matkustaa Roomaan juhliakseen argen-
tiinalaisen paavin virkaanastumista, mie-
luummin jäisivät kotiin ja antaisivat mat-
karahat köyhille.

KATT/CNA/ACIprensa

Paavi roomalaisessa 
nuorisovankilassa

Paavi Franciscuksen 
minimalismi

Paavi Franciscuksen 
vaakuna

Vatikaanin lehdistöosasto on vah-
vistanut, että paavi Franciscus on 
päättänyt pitää vanhan vaaku-

nansa myös paavina. Vaakunan kilven 
ulkopuolisissa osissa hän seuraa edeltä-
jänsä esimerkkiä.

Itse vaakunan kilpi muodostuu yhdes-
tä sinisestä kentästä. Kentän yläosassa on 
jesuiittaveljeskunnan tunnus, säteilevä 
aurinko, jonka sisällä on Jeesuksen mo-
nogrammi ”IHS”. H-kirjaimen taustalla 
on risti ja sen juuressa on kolme mustaa 
naulaa. Kentän alalaidassa katsojasta va-
semmalla on kahdeksansakarainen tähti, 
joka kuvaa Neitsyt Mariaa, ja oikealla 

nardus-kasvin kukinto, joka viittää py-
hään Joosefiin, yleismaailmallisen kirkon 
suojelijaan. 

Paavin motto on ”Miserando atque eli-
gendo”. Se on otettu pyhän Beda Venera-
biliksen saarnasta, jossa hän kommentoi 
pyhän Matteuksen kutsumusta kirjoit-
taen: “Vidit ergo lesus publicanum et 
quia miserando atque eligendo vidit, ait 
illi Sequere me” (Jeesus näki publikaa-
nin, katsoi häntä armahtaen ja valiten ja 
sanoi: Seuraa minua).

KATT/VIS/SIR

Paavi Franciscus otti käyttöön saman palliumin, jota hänen edeltäjänsä Benedictus XVI 
käytti. Kalastajansormus on jokaiselle paaville uusi. Paavi Franciscuksen kalastajansor-
mus on tehty hopeasta ja kullattu.

Pallium ja 
kalastajansormus
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Tämä on todennäköisesti yksi vai-
keimmista osista Nikean uskon-
tunnustuksessa. Ilmeinen kysy-

mys on: «Mitä hän siellä tekee?»
«Oikealla» ei tässä yhteydessä ole mi-

tään tekemistä politiikan kanssa, vaan 
se viittaa heprean totuutta ja oikeutta 
merkitsevään sanaan. Englannin sanalla 
«right», saksan sanalla «recht(s)» ja rans-
kan sanalla «droit» on myös tämä kak-
soismerkitys, kun taas sinister (vasen) 
merkitsee pahaa tai synkkää. Siten voim-
me ilman muuta todeta, että Kristus on 
se, jota Isä kuulee, ja että kaikkea, mitä 
hän sanoo, leimaa oikeus ja hyvyys.

Emme toki tiedä, mitä Isän ja Pojan 
ikuinen vuoropuhelu sisältää, mutta 
meillä on hyvä johtolanka. Kristus kuoli, 
mutta vielä enemmän: hän myös nousi 
kuolleista, istuu Jumalan oikealla puolel-
la ja rukoilee puolestamme (Room. 8:34). 
Siksi hän voi täydellisesti pelastaa ne, 
jotka hänen kauttaan lähestyvät Juma-
laa. Hän elää iäti rukoillakseen heidän 
puolestaan (Hepr. 7:25). Kristus Isän tuo-
marinistuimen vierellä rukoilee meidän 
puolestamme.

Meitä vastaan voi olla monia syytök-
siä, mutta suurin osa niistä on kuiten-
kin peräisin meidän omastatunnostam-
me. Tunnemme omat motiivimme, ja 
tietoisuutemme samoin kuin ylireagoi-
va omatuntomme syyttää meitä. Usein 

pidämme itseämme vastuullisina mah-
dottomasta ja moitimme itseämme sil-
loinkin, kun yritämme löytää vaikeassa 
tilanteessa pienimmän pahan. Muiden 
taholta meitä vastaan tulevat syytökset 
voivat olla oikeudenmukaisia tai julmia, 
mutta ne järkyttävät meitä, koska tah-
domme hyvää.

Se, mistä Kristuksella on oikeus meitä 
syyttää, on ajatus, jota en halua viedä 
päätökseen. Edes parhaiten valmisteltu 
ja vilpittömästi tehty ripittäytyminen ei 
voi ilmaista syntini koko syvyyttä. Huo-
limatta siitä, kuinka paljon pahaa olen 
tehnyt ja kuinka suuria syytökset minua 
vastaan ovat, en tuhoudu. Kristuksen ru-
kous puolestani Isän luona pelastaa.

Kuva, jonka omat ja muiden syytök-
set meistä piirtävät, ei ole kaunis. Tum-
missa väreissä astumme esiin synnin-
tekijöinä, kovasydämisinä, laiskoina ja 
välinpitämättöminä. Vilppi ja kärsimys, 
jonka toiset joutuvat kokemaan meidän 
vuoksemme, muodostavat synkän taus-
tan. Kristus pitää esillä toista kuvaa. Se 
näyttää sen, mitä Jumala alunperin näki 
meissä; ei sitä, millaisiksi olemme muut-
tuneet. Ja millaisina Kristus näkee mei-
dät, sellaisia meistä tulee.

+ Bernt Eidsvig Can. Reg.
Oslon piispa

Jeesus Kristus istuu Isän 
oikealla puolella

Tällä Uskon vuosi –teemasivulla julkaistaan Uskon 
vuoden aikana Pohjoismaiden piispojen lyhyitä mie-
telmiä Apostolisen uskontunnustuksen eri kohdista. 
Tämän pienoiskatekeesin on kirjoittanut Oslon piis-
pa Bernt Eidsvig.

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@katolinen.fi. 

Katolilaiset julistavat evankeliumia Kampissa

Joukko Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan jäseniä järjestää viitenä peräkkäise-
nä sunnuntaina Helsingissä Kampin Narinkkatorilla hengellisen tapahtuman, jossa 
ryhmä pappeja ja seurakuntalaisia julistaa uskoaan kansan keskuudessa. Isä Marco 
Pasinaton mukaan innoitus tähän tuli Uskon vuodesta ja erityisesti paavi Benedic-
tus XVI:n apostolisesta kirjeestä Uskon ovi (Porta fidei), jossa rohkaistaan julkiseen 
uskontunnustukseen. Siksi seurakunnassa toimiva Neokatekumenaalinen tie päätti 
ryhtyä toimeen. Kullakin sunnuntailla on oma teemansa. 
Asiasta kertoi myös Kotimaa24.

Uskon vuoden missio Helsingin Narinkkatorilla klo 15 alkaen: ”Mikä tarkoitus on 
elämälläsi? Oletko onnellinen?” Viisi tapaamista pääsiäisajan sunnuntaisin:

7.4.  Jumala – kuka Hän on sinulle?
14.4.  Kuka sinä olet? Miksi elät?
21.4.  KERYGMAN julistus: uutinen sinun pelastuksestasi
28.4.  KERYGMA evankeliumissa
5.5.  Millainen on kokemuksesi kirkosta?

Uskon vuoden missio Oulussa

Myös Oulussa järjestetään Uskon vuoden missio viitenä pääsiäisajan sunnuntai-
na: ” Usko tulee kuulemisesta. Mitä meidän on kuultava, jotta saisimme uskon?” 
Tapaamiset ovat Oulun Kauppatorilla klo 14 alkaen. Lisätietoja antaa isä Donbosco 
Thomas, Nasaretin pyhän perheen seurakunnan kirkkoherra.

7.4. Jumala – kuka Hän on sinulle? Uskotko Jumalaan ja miksi? Oletko kokenut elä-
mässäsi, että Jumala on olemassa? Oletko tuntenut hänen auttavan?
14.4. Kuka sinä olet? Miksi elät? Mikä tarkoitus on elämälläsi? Oletko onnellinen?
21.4. KERYGMAN julistus: Uutinen sinun pelastuksestasi, jos kuuntelet sitä ja otat 
sen uskoen vastaan.
28.4. KERYGMA: Evankeliumin julistaminen ja kutsu kääntymykseen
5.5. Mitä on kirkko? Millainen on kokemuksesi kirkosta? Uskotko, että kristittyjen 
yhteisö on auttanut sinua?

Stella Maris kaipaa tukeasi!
FI06 8000 1001 8116 12

(Danske Bank)

So much for so littleNuoret ja 
nuoret aikuiset!
Toukokuussa järjestetään Stella 

Mariksessa  retretti kutsumusten 
herättämiseksi.

Jos pappeus tai sääntökuntaelämä 
kiinnostaa sinua, tule mukaan!

Lisätietoja seuraavassa Fideksen 
numerossa (ilmestyy 10.5.).
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Tänään sataa jälleen lunta. On 
13.3.2013. Suuret lumivallit Kouvolas-
sa kertovat valkoisesta paljoudesta Itä-
Suomessa. Kirkkoherramme on ponnis-
tellut useasti saadakseen polun kirkkoon 
kuntoon. Paitsi tuota fyysistä toimintaa 
hän on hengellisessä mielessä pitänyt 
tietä kirkkoon ja uskoon jatkuvasti auki. 
Messu, rukous, sakramentit ja nyt paas-
ton aikana ristintiehartaus ovat olemas-
sa, jotta ihmisille paljastuisi, mikä on elä-
män tärkein asia. Jeesuksen Kristuksen, 
hänen elämänsä, kuolemansa ja ylösnou-
semuksensa tunteminen ja hänen ope-
tuksensa seuraaminen antavat uskovalle 
parhaat oppaat elämään tässäkin ajassa. 
Yhteys seurakuntaan auttaa uskossa py-
symistä ja sen syvenemistä.

Nyt on uskon vuosi. Sen aikana on tar-
koitus pysähtyä uskonelämän asioihin ja 
saada voimaa ja valoa arkeemme. Meillä 
oli maaliskuun alussa yhden päivän ret-
retti, jota johtamaan saimme isä Misin. 
Hänen aiheinaan olivat katumus ja rippi. 
Messuteksti oli tuhlaajapojan paluusta. 
Päivä oli osallistujien mielestä antoisa. 
Meitä oli 12 ja oli aikaa myös tutustumi-
seen.

Piispa vieraili 9-10.3. yleisvikaarin 
kanssa luonamme. Hoidettiin viralliset 
asiat ja sitten oli uusien luottamushenki-
löitten ensimmäinen kokous. Oli mielui-
saa todeta, että ilmapiiri oli sydämellinen 
ja lämmin. Kokoontumisessa oli lyhyt 
esitys seurakunnan synnystä ja kirkon 
rakentamisesta. Kirkkoherra kertoi seu-
rakunnan talouden perustasta ja tilasta. 
Energian ja veden huomattava kallistu-
minen vaikeuttavat maksukykyä. Tämä 
on yleinen tilanne ja näkyy avustusten 
määrässä. Piispa siunasi seurakuntamme 

neuvostot, ja vuorossa oli piispan henki-
lökohtaisia tapaamisia.

Saimme sunnuntaina osallistua juhlal-
liseen piispanmessuun. Piispan saarnas-
sa oli keskeinen ajatus Jumalan yllättä-
vä armollisuus. Se on vieläkin voimassa. 
Kristittyjen tulisi ottaa tästä oppia ja olla 
armahtavaisempia kaikkia ihmisiä koh-
taan. Messussa huolehtivat musiikista 
Juhani ja hänen tyttärensä Ursula. Meille 
itsellemme tuttua musiikkia oli kiitoslau-
lu kommuunion jälkeen. Ryhmä afrikka-
laisia katolilaisia on jo parin vuoden ajan 
rikastuttanut messujamme kauniilla lau-
luilla. Meidän kirkkolaulummekin ovat 
heillä hallussa.

Messun jälkeen olimme salissa terveh-
timässä piispaa ja nauttimassa monien 
tuomista herkuista. Keittiössä oli taita-
via käsiä työssä ja ihmeen pian oli jälki-
selvittelykin tehty. Yhteisvastuu toimi. 
Piispa ja yleisvikaari lähtivät kirkkoher-
ran kanssa vielä Kotkaan viettämään toi-
sen messun.

Uskon vuoden pääsiäisaika on käsil-
lä. Se vietetään tavalliseen tapaan. Tou-
kokuussa on merkillepantava päivä 
3.5. Silloin muistamme, että Ursula Le-
dochowska julistettiin pyhäksi v. 2003. 
Hän on suojeluspyhämme, jonka vuotui-
nen muistopäivä on toukokuun viimei-
nen sunnuntai. Silloin seurakunnan pe-
rustamisesta tulee kuluneeksi 22 vuotta, 
ja muutama lapsi saa ensikommuunion. 
Toukokuu on normaalisti jo vihertävän 
maiseman aikaa, ja maaliskuun valkoiset 
lumet ovat menneet menojaan. Odotam-
me kesää.

Anja Purhonen

Uskon vuodesta 
Ursulassa

USKON VUOSI

Sisar Mary Vénard 90 vuotta
Englantilaisen koulun juhlasalissa nelisensataa vierasta juhli 90 vuotta täyttänyttä sisar 
Mary Vénardia. Monet perheet olivat tulleet kolmessa polvessa onnittelemaan opetta-
jaansa. Suomeen vuonna 1949 tullut sisar Mary teki suurimman osan elämäntyöstään 
juuri Helsingin Englantilaisessa koulussa. Hän ehti 46 vuoden aikana opettaa Suomessa 
noin 3000 oppilasta. Viimeisen 20 vuoden ajan hän on opettanut Virossa noin 1000 op-
pilasta. 

Syntymäpäivänään nykyään Tallinnassa työskentelevä sisar Mary halusi ohjata kukka- 
ja lahjarahat Viroon näkövammaisten ja kehityshäiriöisten lasten auttamiseksi.

Huhtikuun 2013 Askel-lehdessä julkaistiin nelisivuinen artikkeli sisar Maryn juhlasta 
ja elämäntyöstä. Kannattaa lukea!

Kehitysvammaisia lapsia Virossa voi auttaa sisar Maryn kautta tilille:
Education in Estonia, viite 01737, IBAN FI7122621800027184, BIC NDEAFIHH

SPRING TUESDAYS 2013

Thuesdays with Brother Björn at 
the Studium Catholicum

MEDITATION
16.30 Possibility of personal introduction to
sitting meditation inspired by Zen.
17.00 Meditation 30 min

MEISTER ECKHART
Reading and discussion
Odd Tuesdays: 9/4, 23/4, 7/5, 21/5 2013
17.45-19.00 Reading from The Talk of Instruction by Meister Eckhart

Meister Eckhart, thinker and mystic in Medieval Silence and detachment, 
linking Meister Eckhart to Meditation.

LUKASEVANGELIET
Läsning och samtal
Jämna tisdagar : 16/4, 14/5, 28/5
17.45-19.00
Tuesday programme: Meditation + Meister Eckhart or St. Luke. Free en-
try. Fr. Björn Engdahl OP, Dominican, Eckhart-reader and experienced in 
silent meditation.

Ritarikatu 3A, 00170 Helsinki
Registration online: www.studium.fi/enrollment

or on the spot 10 minutes before (free entry)
Info: bjorn @dominikan.nu and www.studium.fi/bjorn
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Isä Marco on syntynyt Pohjois-Italian 
Ivreassa lähellä Torinoa, yhtenä per-
heen seitsemästä lapsesta.

Perheen vanhemmat kuuluvat Neo-
katekumenaaliseen tiehen, ja he tarjou-
tuivat lähtemään lähetystyöhön Pohjois-
Eurooppaan. Tähän vaikutti ratkaisevasti 
paavi Johannes Paavali II:n kutsu uuteen 
evankeliointiin. Tämän uuden evankeli-
oinnin yhteydessä paavi lähetti vuonna 
1986 kolme Neokatekumenaaliseen tie-
hen kuuluvaa perhettä lähetystyöhön. 
Yksi perhe lähti Ranskaan, toinen Sak-
saan ja Pasinaton perhe Suomeen.  

Muutto Suomeen ei ollut perheelle 
helppo. Oli opittava suomen kieli ja so-
peuduttava uuteen ympäristöön. Työtä 
oli etsittävä ja asuminen järjestettävä. Lu-
terilainen kirkko onneksi auttoi perhet-
tä mahdollisuuksiensa mukaan: Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra 
Arvi Seppänen järjesti majoituspaikkoja 
ja mahdollisuuden asunnon vuokraami-
seen. Vanhemmat alkoivat työskennellä 
mm. siivoojina ja italian kielen opettaji-
na. Nuoren Marcon koulunkäynti ei ollut 
helppoa. Koulunsa ainoana ei-suomalai-
sena häntä kiusattiin.

Vähitellen sekä Pasinaton perhe että ou-
lulainen ympäristö tottuivat toisiinsa. 
Marcon koulunkäyntikin sujui parem-
min. Hän harrasti myös urheilua, 
lempilajinaan jalkapallo. Musi- 

kaalinen Marco perusti myös rock-yh- 
tyeen. Marco oli jo hyvin nuorena, vain 
viisivuotiaana, kokenut Jumalan kutsun 
pappeuteen. Kutsumus vahvistui vuo-
sien mittaan, vaikeuksien kautta. Mieltä 
alkoi askarruttaa kysymys: ”Mitä Juma-
la haluaa minulta?” Tämä kysymys herä-
si ensimmäistä kertaa pyhiinvaelluksella 
Yhdysvaltojen Denverissä vuonna 1993, 
Maailman nuortenpäivien yhteydessä.

Aluksi Marco kapinoi kutsumusta vas-
taan, mutta Jumala piti hänet kirkon yh-
teydessä. Myös Neokatekumenaalinen 
tie auttoi Marcoa uskon kriisien selvittä-
misessä. Ajan myötä Marco rohkeni pyy-
tää suoraan Jumalalta: ”Kerro minulle, 
mitä haluat minusta.” Jumala puhutte-
li häntä voimakkaasti toisen pyhiinva-
elluksen yhteydessä Pariisissa vuonna 
1997. Tämän jälkeen Marco kutsuttiin 
osallistumaan retrettiin Porto S. Gior-
giossa, Italiassa. Se oli hyvin vaikuttava 
kokemus, joka iski suoraan sydämeen ja 
koko olemukseen. Marco koki vahvasti, 
että Jumala todella rakasti häntä, ja tämä 
loi häneen syvän rauhan tunteen. Vas-
tattuaan myöntävästi Jumalan kutsuun 
Marco aloitti opiskelunsa Roomassa. Elä-

mä seminaarissa ei kuitenkaan ollut on-
gelmatonta. Se oli kuin erämaavaellus, 
jonka kautta Marco oppi tuntemaan it-
sensä ja suhteensa Jumalaan sekä rakas-
tamaan pappiskutsumustaan.

Kriisien kautta Marco koki, että hän 
voi olla onnellinen vain seuraamalla Ju-
malan kutsua. Oltuaan kaksi vuotta lä-
hetystyössä Virossa Tarton kirkkoher-
ran apuna Marco lähetettiin seminaariin 
Manilaan, Filippiineille, ja vuonna 2008 
hän tuli Helsinkiin. Marco vihittiin pa-
piksi Oulussa 2.10.2010 ja piispa nimitti 
hänet Pyhän Henrikin katedraaliseura-
kunnan kappalaiseksi.

Keskustelu siirtyy nyt koskemaan hiip-
pakuntaamme ja seurakuntaa. Isä Mar-
con mielestä hiippakunta yleisesti ottaen 
toimii hyvin: piispa on helposti lähestyt-
tävä ja rakentava, ja pappien välit ovat 
asianmukaiset ja hyvät. Vaikka hiippa-
kunta on taloudellisesti köyhä, niin kult-
tuurisesti se on rikas ja kansainvälinen. 
Vaikeutena ovat hiippakunnan suuret 
etäisyydet ja se, että seurakunnilla ei ole 
riittävästi tiloja. Ja lisäksi kielten moni-
naisuus tuo omat vaikeutensa. Hiippa-
kuntamme on diasporakirkko. Näistä 
edellä mainituista syistä maallikkojen 
on usein vaikeampi osallistua aktiivisesti 
seurakunnan toimintoihin. Maallikkojen 
mukanaolo on olennaisen tärkeää monis-
sa tehtävissä, mm. nuorisotyössä.

Seurakuntien kesken olisi myös kehitet-
tävä yhteistyötä ja koordinointia niin, 
että voitaisiin tarjota sama palvelu, esi-
merkiksi perhemessu, eri seurakunnissa 
eri päivinä.

Isä Guyn poismeno oli suuri menetys 
hiippakunnalle. Hän oli papeille ja maal-
likoille hyvä esimerkki uskosta, rakkau-
desta ja rukouksesta. Hänen rippejään ja 
viisaita neuvojaan jäi moni kaipaamaan.

Pyhän Henrikin katedraali on piis-
pankirkko. Valitettavasti katedraaliin on 
monella seurakuntalaisella pitkä matka. 
Huomattava määrä, noin tuhat seura-
kuntalaista, asuu Vantaalla tai jopa kau-
empana, joten kirkkoon tulo vaatii monia 
bussimatkoja. Kirkon sosiaali- ja muita ti-
loja on liian vähän.

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta on 
jäsenmäärältään hiippakunnan suurin, 
tällä hetkellä seurakuntalaisia on 3771. 
Vuosittain on noin 100 kastetta, 50 ensi-
kommuuniota, 50 vahvistuksen sakra-
menttia, noin 15 avioliittoon vihkimistä 
ja saman verran hautajaisia. Seurakun-
nan pappien vastuulle kuuluvat hengel-
lisen työn lisäksi toimistotyöt sekä usein 
myös pappilan taloustyöt, kuten ruoan-
laitto, siivous, pyykinpesu ja silitys sekä 
lumityöt ja muut pihatyöt. Työtä siis riit-
tää, ja apu on aina tervetullutta.

Tulevaisuuden suhteen isä Marco toivoo, 
että diasporatoimintaa voitaisiin kehit-
tää. On huolehdittava varsinkin perheis-
tä ja niistä, jotka eivät tule enää kirkkoon. 
Evankeliointi on tärkeää, koska seura-
kunnan työ on myöskin lähetystyötä.

Isä Marco pyytää kaikkia rukoilemaan 
pappien ja heidän tehtävänsä puolesta 
sekä Pyhän Henrikin seurakunnan puo-
lesta.

Jan-Peter Paul

Diasporakirkon palveluksessa
Henkilöitä

Isä Marco Pasinato, Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan kappalainen

vvvvv

vvvvv

vvvvv

vvvvv

vvvvv
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Pääsiäinen 2013

Nuorten pääsiäisesitys 
Ristin valossa

Meistä olisi hienoa tehdä yh-
dessä musikaali”, tällä lau-
seella Tampereen Pyhän 

Ristin seurakunnan nuoret aloittivat pit-
kän yhteisen projektin. Nuoret kysyivät 
minulta, lähtisinkö mukaan tähän ide-
aan, ja vastasin heti myöntävästi. Ensim-
mäisen kerran kokoonnuimme yhdessä 
miettimään asiaa syksyllä 2011. Ehdotin 
nuorille, että tekisimme musikaalin pää-
siäisen tapahtumista ja he innostuivat 
asiasta. Pohdimme, mitkä kohtaukset ot-
taisimme esitykseen mukaan, minkälais-
ta musiikkia käyttäisimme, missä esitys 
tapahtuisi. Syksy kului nopeasti ensim-
mäisten harjoitusten myötä. Joulun jäl-
keen huomasimme, että nyt tulee liian 
kiire. Yhteisestä sopimuksesta päätimme 
lykätä ensi-iltaamme seuraavan vuoden 
pääsiäiseen.

Syksyllä 2012 ehdotin, että lyhen-
täisimme käsikirjoitusta ja tekisimme 
mieluummin vähän, mutta hyvin. Aluksi 
ajatuksemme oli esittää useita eri kohta-
uksia ympäri kirkkorakennusta, alhaal-
ta seurakuntasalista ylös kirkkosaliin ja 
jopa ulkona. Tästä ideasta siirryimme 
muutamiin tärkeimpiin Jeesuksen kär-
simystien tapahtumiin ja tyhjän haudan 
riemuun. Tapahtumat halusimme keskit-
tää kirkkosaliin, mutta vanhan kirkko-
draamatradition mukaan kuitenkin eri 
puolille kirkkosalia.

Nuoret olivat koko ajan hyvin sitou-
tuneita projektiin ja pitivät sitä tärkeänä. 
Kalenterimme täyttyivät viikonloppu-
harjoitusten aikatauluista. Tässä olikin 
sovittelemista, sillä osa nuoristamme 
opiskelee Turussa ja muutamat kirjoit-
tivat tänä keväänä ylioppilaskirjoituksi-
aan.

Vaikka aiheemme oli vakava, silti meil-
lä oli harjoituksissa myös tosi hauskaa, 
kun kaikki ei aina sujunut ihan suunnitel-
mien mukaan ja kaikenlaisia kommelluk-

siakin sattui. Lavastuksen suunnittelemi-
seen ja rakentamiseen sekä puvustuksen 
ideointiin saimme apua seurakuntam-
me taitavilta aikuisilta. Martti Savioja 
otti musiikkivastuun, jota ideoi yhdessä 
muitten nuorten kanssa. Martti myös sä-
velsi esitykseen täysin uutta musiikkia. 
Nuoremme ovat monipuolisen lahjak-
kaita, kaikki laulavat hyvin ja moniääni-
sestikin, he osaavat esiintyä luontevasti ja 
sellistejä sekä muidenkin instrumenttien 
soittajia ryhmästä löytyy omasta takaa.

Sitten koitti se suuri viikonloppu, jol-
loin kaiken piti olla valmista. Maalis-
kuun 22. päivä aloitimme viimeiset 
harjoitukset, lavastuksen laittamisen 
paikoilleen, vaatteiden sovituksen, rek-
visiitan viimeistelyn ym. tarvittavat toi-
met. Iltamyöhään nuoret ja me aikuiset 
viimeistelimme esitystä, mutta mutkia 
tuli matkaan: urut menivät rikki, seura-
kuntasalin keittiöstä paloivat sulakkeet 
ja muuta pienempää ongelmaa ilmaan-
tui, kaikesta kuitenkin selvittiin huu-
morilla ja luovalla ongelmanratkaisuky-
vyllä. Lauantaiaamuna menimme vielä 
pari kertaa esityksen läpi ja sitten klo 15 
saapui yleisö paikalle. Ennen esityksen 
alkua isä Zenon rukoili kanssamme ja 
niin lähdimme rauhallisin mielin esittä-
mään omaa pienimuotoista versiotamme 
Via dolorosasta.

Mielestäni nuoret ylittivät itsensä tässä 
esityksessä. He eläytyivät rooleihin-
sa, lauloivat voimakkaasti ja kauniisti, 
ja sellonsoitto loi juuri oikeanlaista tun-
nelmaa. Martti, joka esitti Jeesusta, oli 
aivan loistava sekä esiintymisessään että 
laulussaan. Koskettavimpia kohtia oli-
vat monien mielestä Jeesuksen rukous 
Getsemanessa, jonka Martti esitti laula-
en, sekä ristin kantaminen kirkon keski-
käytävää pitkin. Nuoret lauloivat ja kul-
kivat ristiä kantavan Jeesuksen perässä 
niin voimakkaasti rooleihinsa ja tilan-

teeseen eläytyen, että näin monien kat-
sojien pyyhkivän silmiään. Esityksen 
jälkeen nuoret saivat vastaanottaa kii-
toksia yleisöltä, ja monta tekstiviestiä ja 
puhelinsoittoa tuli minullekin. Ihmisiä 
oli koskettanut nuorten kaunis ja aito 
eläytyminen esitykseen. Tämän esityk-
sen kautta nuoret ja me mukana olleet 
aikuiset saimme tuoda hetkeksi katsoji-
en silmien eteen Jeesuksen kärsimyksen 
ja itsensä antamisen meidän puolestam-
me sekä pääsiäisen riemun opetuslasten 
ja naisten laulaessa: Kristus on noussut 
kuolleista, halleluja, halleluja!

Sinikka Meurman

Mukana olivat:
Martti Savijoki: Jeesus, musiikin sävellys
Oliver Müller: Pietari, sellosoolo
Silvia Müller: Filippus, Veronika, 
sellosoolo
Julia Müller: vesiruukkua kantava mies, 
Johannes
Mari Malm: yksi vanhimmista, yksi ope-
tuslapsi, Neitsyt Maria, sotilas
Anna Malm: Andreas, enkeli
Martina Juhola: yksi vanhimmista, yksi 
opetuslapsi, sotilas
Henriikka Juhola: yksi opetuslapsi, nai-
nen haudalla
Henrik Juhola: Juudas, Simon Kyren-
eläinen
Wallaa Adeeb: Jaakob, nainen haudalla
Ylipappi: Sakari Vainikka
Käsikirjoitus ja ohjaus: Sinikka Meur-
man
Lavastus: Kari Kemppinen
Puvustus: Tarja Kemppinen ja Marja-Lii-
sa Linder
Seuraava esitys Turun Pyhän Birgitan 
ja autuaan Hemmingin seurakunnassa 
20.4.2013 klo 12.30.

Jeesuksen 
viimeiset päivät

Paavi Benedictuksen 
Jeesus Nasaretilainen 

-kirjasarjan toinen osa

Paavi Benedictuksen suurteok-
sen toinen osa on ilmestynyt 
suomeksi Perussanoma Oy:n 
julkaisemana. Sid., 296 sivua. 
Hinta Katolisessa kirjakaupassa  
30 euroa. 

katolinenkirjakauppa.net

Franciscus 
Assisilaisen sanoma

Perugian legenda

Kokoelma 
pyhän 
Franciscus 
Assisilaisen 
seuraajien ja 
tovereiden  
muistel-
mia tästä 
”länsimai-

den historian puhtaimmasta 
hahmosta”. Nid., 189 sivua, 
12€.

katolinenkirjakauppa.net

Pyhiinvaeltajan kertomus 
Ignatius de Loyola

Jesuiitta-
järjestön 
perustajan 
erikoinen 
elämäkerta, 
joka ”pyrkii 
olemaan 
todistusta 
Jumalan 
johdatuk-
sesta tiellä 

kristilliseen täydellisyyteen. 
Sid., 126 sivua, 10€. 

katolinenkirjakauppa.net
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Tämän jälkeen Jeesus taas ilmestyi 
opetuslapsilleen, nyt Tiberiaan-
järvellä. Se tapahtui näin: Siellä 

olivat yhdessä Simon Pietari, Tuomas eli 
Didymos, Natanael Galilean Kaanasta, 
Sebedeuksen pojat ja kaksi muuta Jee-
suksen opetuslasta. Simon Pietari sanoi: 
“Minä lähden kalaan.” “Me tulemme 
mukaan”, sanoivat toiset.

He nousivat veneeseen ja lähtivät jär-
velle, mutta eivät saaneet sinä yönä mi-
tään.

Aamun koittaessa Jeesus seisoi ran-
nalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet 
häntä. Jeesus huusi heille: “Kuulkaa, 
miehet! Onko teillä mitään syötävää?” 
“Ei ole”, he vastasivat.

Jeesus sanoi: “Heittäkää verkko ve-
neen oikealle puolelle, niin saatte.” He 
heittivät verkon, ja kalaa tuli niin paljon, 
etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös.

Silloin se opetuslapsi, joka oli Jeesuk-
selle rakkain, sanoi Pietarille: “Se on 
Herra!” Kun Simon Pietari kuuli, että se 
oli Herra, hän kietaisi ylleen viittansa, 
jonka oli riisunut, ja hyppäsi veteen.

Muut opetuslapset tulivat veneellä ja 
vetivät kalojen täyttämää verkkoa pe-
rässään, sillä rantaan ei ollut paljonkaan 
matkaa, vain parisataa kyynärää. Ran-
nalle noustessaan opetuslapset näkivät, 
että siellä oli hiilloksella paistumassa 
kalaa sekä leipää.

Jeesus sanoi heille: “Tuokaa tänne niitä 
kaloja, joita äsken saitte.”

Simon Pietari meni veneeseen ja veti 
verkon maihin. Se oli täynnä isoja kalo-
ja, mutta vaikka kaloja oli paljon – kaik-
kiaan sataviisikymmentäkolme – verkko 
ei revennyt.

Jeesus sanoi: “Tulkaa syömään.” Ku-
kaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä: 
“Kuka sinä olet?”, sillä he tiesivät, että se 
oli Herra. Jeesus tuli, otti leivän ja antoi 
heille, samoin hän antoi kalaa. Tämä oli 
jo kolmas kerta, kun Jeesus kuolleista 
noustuaan ilmestyi opetuslapsilleen.

Kommentti

Tämä on merkittävä ja varmasti meil-
lekin hyödyllinen kertomus siitä, kun 

apostolit ovat taas yhdessä Pietarin kans-
sa. Aikaisemmin epäillyt Tuomas sai 
uskon ja toivon vahvistuksen suoraan 
Jeesukselta. Nyt hänellä ei ole enää pie-
nintäkään epäilystä. Pietari aikoo läh-
teä kalastamaan. Pietari tekee, mitä hän 
osaa, sitä, mitä hän on tehnyt koko enti-
sen työelämänsä aikana. Kaikki muutkin 
haluavat seurata häntä. Tapaaminen Jee-
suksen kanssa ei merkitse työn jättämis-
tä. Itse asiassa tässä kohdassa on selvä 
opetus siitä, että rehellinen työ voi ni-
menomaan olla Jeesuksen luokse kulke-
va tie.

Koko yö kuluu saamatta mitään. Yöllä 
emme saa kaloja. Mutta aamun koittaes-
sa Jeesus seisoo rannalla katsomassa ja 
odottamassa. Herralle olisi helppoa kä-
vellä veden päällä samalla lailla kuin ai-
kaisemmin ja auttaa apostoleita kalastuk-
sessa. Mutta hän ei tee sitä ei tällä kertaa. 
Hän on rannalla, turvallisemmassa pai-
kassa. Meri on meidän nykyinen maail-
mamme, täynnä hankaluuksia ja haastei-
ta. Ranta on taivas, josta Jeesus katselee 
meitä ja hallitsee.

Kuivan pimeyden jälkeen tulee he-
delmällistä valoa. Mekin tarvitsemme 
Jeesuksen läsnäoloa. Hänen kanssaan 
meidän ponnistuksemme tuottaa lakkaa-
matta hyödyllisiä tuloksia. 

Jeesus määrää heitä heittämään verkon 
oikealle puolelle. Tietysti apostolit kalas-
tajina tietävät enemmän kalastuksesta 
kuin puuseppä Jeesus. Mutta he tottele-
vat, vaikka eivät sinä hetkenä tiedä mie-
hen olevan Jeesus. Hänen äänessään on 
jotakin luottamusta herättävää. Kehotus-
ta seuraamalla he saavat paljon kaloja.

Johannes, Jeesukselle rakkain aposto-
li, huomaa välittömästi Jeesuksen läsnä-
olon. Rakkauden tuo esiin jumalallinen 
läsnäolo. Pietari kietoo ylleen viittansa – 
pieni, hienotunteinen ele kunnioituksen 
osoituksena Herralle. Pietari uskon edus-
tajana heittäytyy veteen pyrkien Herran 

luo. Rakkaus liikuttaa uskoa. Rannalle on 
suurin piirtein 100 metriä. Siitä huolimat-
ta uskova Pietari ei malta odottaa ja lä-
hestyy Jeesusta uimalla.

Pietarin tehtävä on ottaa kaikki kalat 
omasta veneestä ja antaa ne Jeesukselle. 
Kalat kuuluvat Herralle, mutta ne tule-
vat apostolien työstä. Vaikka verkko on 
täynnä kaloja, se ei silti repeä. Kirkonisät 
tarjoavat muutaman tulkinnan kalojen 
lukumäärästä. Niitä on 153. Kirkon tur-
valliseen veneeseen mahtuvat kaikki jär-
ven kalat, ja sen kestävällä verkolla voi 
pelastaa ne kaikki. Seitsemän apostolia 
on veneessä. Onko tässä merkittävässä 
luvussa viittaus sakramenttien todelli-
suuteen? Nimenomaan sakramentit ve-
tävät ihmiset kirkkoon, pelastuksen ve-
neeseen.

Jeesus hyvänä ja huolehtivana paime-
nena tarjoaa syötävää apostoleille. Työn 
jälkeen apostolit saavat palkinnon nau-
tittavakseen. Kuten aina, hän rakastaa 
meitä ihmisinä, sieluna ja ruumiina. Sen 
lisäksi tämä kala, jota Jeesus tarjoaa heille 
ruoaksi, on hänen itsensä symboli. Kau-
nis muistutus tästä on se, kuinka ensim-
mäiset kristityt piirsivät kalan merkin 
hautapaikoille ja seinille tarkoittaakseen 
ja tunnustaakseen Kristusta tai tunnis-
taakseen toisensa ensimmäisten vainojen 
aikana. Myös leipä, jonka Jeesus antoi, on 
hän itse, taivasta tullut elävä leipä.

Kyseessä on kolmas kerta, kun Jeesus 
ilmestyy opetuslapsille. Kolme kertaa 
vahvistetaan heidän uskoaan, toivoaan 
ja rakkauttaan. Kolme kertaa tarkoittaa 
kaikissa pyhissä kirjoituksissa lopullista 
vahvistusta, järkkymättömän totuuden 
ilmoittamista. Tällä kertaa Jeesus yhdis-
tää ykseyttä, tottelevaisuutta ja aposto-
laattia.

isä Raimo Goyarrola

Nuorille

Tapaaminen Jeesuksen kanssa

Apostolit ja kalastus
(Joh. 21:1-14)

”Sitähän Jumalan rakastaminen on, että 
pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole 
raskaita noudattaa.” (1. Joh. 5:3)

Ensimmäinen Mooseksen kirja ker-
too meille kahdesta miehestä, jotka 
tottelivat Herraa kaikessa. ”Metu-

selahin syntymän jälkeen Henok eli vielä 
300 vuotta vaeltaen aina Jumalan tahdon 
mukaisesti. Hän vaelsi kuuliaisena Juma-
lalle. Sitten häntä ei enää ollut, sillä Juma-
la otti hänet luokseen.” (1. Moos.5: 22, 24) 
”Nooa oli aikalaistensa joukossa ainoa oi-
keamielinen ja nuhteeton, ja hän vaelsi Ju-
malalle kuuliaisena. Nooa teki kaiken niin 
kuin Jumala oli häntä käskenyt.”(1. Moos. 
6: 9, 22)

Jeesus opetti seuraajiaan rukoile-
maan:”Isä meidän, joka olet taivaissa! Ta-
pahtukoon sinun tahtosi, myös maan 
päällä niin kuin taivaassa.” (Matt. 6: 9, 10) 
Jeesus on ilmoittanut meille selkein sanoin, 

kuinka tavattoman tärkeää Jumalan tah-
don tekeminen on. ”Ei jokainen, joka sanoo 
minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten 
valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee 
taivaallisen Isäni tahdon.” (Matt. 7:21) ”Se, 
joka tekee Jumalan tahdon, on minun vel-
jeni ja sisareni ja äitini.”(Mark. 3:35) ”Au-
tuaita ovat kaikki, jotka kuulevat Jumalan 
sanan ja noudattavat sitä.” (Luuk. 11:28)

Abortti kuuluu järkyttävimpiin tekoi-
hin Jumalan tahtoa ja hänen luomistyö-
tään vastaan. Äitinsä kohdussa oleva via-
ton lapsi ei voi millään puolustautua, ei 
voi mennä minnekään piiloon. Abortti 
keskeyttää ja tuhoaa Jumalan luomistyön. 
”Sinun kätesi ovat minut muovanneet.” 
(Ps. 119:73) ”Lapset ovat Herran lahja, koh-
dun hedelmä on hänen antinsa.” (Ps. 127:3) 
”Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, 
äitini kohdussa olet minut punonut.” (Ps. 
139:13) ”Jokainen ihmiselämä on sikiämi-
sen hetkestä kuolemaan saakka pyhä, sillä 

Jumala on tahtonut ihmisen hänen itsensä 
tähden ja on luonut hänet elävän ja pyhän 
Jumalan kuvaksi ja kaltaisuuteen.” (Katoli-
sen kirkon katekismus, 2319.)

Ajattele niitä miljoonia lapsia, joiden 
elämässä  Jumalan suunnitelma ei pääse 
toteutumaan. Ainutkertaiset elämät jää-
vät elämättä, hienot tarinat jäävät kirjoit-
tamatta. Jokaisella ihmisellä on kuolema-
ton sielu. ”Sinun silmäsi näkivät minut jo 
idullani.” (Ps. 139:16) Uskon, että kaikki-
en murhattujen lasten sielut ovat Jeesuk-
sen luona. Uskon myös, että he eivät syytä 
ketään; heidän ilonsa on täydellinen. Sensi-
jaan kaikkien abortin halunneiden ja abor-
tin tehneiden on vastattava teoistaan kaik-
kitietävän Tuomarin edessä. ”Siellä on 
Jumala, kaikkien tuomari, siellä ovat perille 
päässeiden vanhurskaiden  henget, ja siellä 
on uuden liiton välimies Jeesus ja vihmon-
taveri, joka huutaa, mutta ei kostoa niin 
kuin Abelin veri.” (Hepr. 12: 23, 24)

”Sinussa, ikuisessa, todella ikuisessa sie-
lujen Luojassa on kaikki kiinteätä, kaik-
ki muuttumatonta. Ja sydämeltään nöyrät 
ovat sinun asuntosi. Sillä sinä nostat ne, 

jotka ovat muserretut. He eivät enää vaivu 
maahan. Olethan sinä heidän ylhäinen tu-
kensa.” (Pyhä Augustinus: Tunnustukset)

Hannele Kotka

Kenen tahto?
Lukijoilta

Urkumusiikin 
juhlaa katedraalissa

Urkureita läheltä ja kaukaa

MARKO PITKÄNIEMI
(Helsinki)

Urkukonsertti Pyhän Henrikin 
katedraalissa torstaina 

2. toukokuuta 2013 klo 18.00.
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På tal om påvevalet: 
liberal 

eller 
konservativ?

På svenska

NUORILLE • PÅ SVENSKA

Trons år

Bevakningen av religionsfrågor i 
sekulära medier präglas av hur 
smalt – och tendentiöst – man 

ser på det här med religion. Om en ar-
tikel eller ett inslag berör Katolska kyr-
kan så ”ska” det bara handla om sex: om 
preventivmedel och abort, om enkönade 
parförhållanden och pedofili. Som om 
det största kristna samfundet i världen 
inte hade något annat för sig.

Utifrån klassificeras jag som konser-
vativ för att jag – i mina ögon föga över-
raskande – följer Kyrkans lära. Men i 
katolska sammanhang handlar axeln 
konservativ-liberal oftast om något helt 
annat, främst mässan. För eller emot tri-
dentinsk mässa? För eller emot vilken 
tolkning av Andra Vatikankonciliets tex-
ter? I vilken utsträckning vill du eller vill 
du inte ha kvar latinet? Det är på riktigt 
de frågorna som väcker starka känslor i 
katolska församlingar i Finland och värl-
den över. Inte abort. Den saken är vi ju 
överens om: du ska inte döda.

Att Katolska kyrkan sedan påven Leo 
XIII och slutet av 1800-talet har haft en 
stark social lära ignorerar massmedierna 
i allmänhet totalt. Hans encyklika Rerum 
Novarum ser fel och brister i både socia-
lism och kapitalism och lyfter fram alla 
människors rätt att försörja sig och sin 
familj på sitt arbete i stället – nästan så 
långt har väl en del tänkare i ”västvärl-
den” tagit sig i dag, men ändå är det vi 

katoliker som är efter på något sätt?!
På en vanlig redaktion finns i dag jour-

nalister som är specialiserade på sport, 
ekonomi och politik – men det är ingen 
självklarhet ens för större redaktioner att 
någon borde vara expert på religionsfrå-
gor och ha förutsättningar att förstå ske-
enden när det händer något inom den 
kyrkliga sfären.

Den okunskapen drabbar inte bara 
Katolska kyrkan. Kunskaperna om Or-
todoxa kyrkan i Finland är ofta inte 
ett dugg bättre och skrämmande är att 
många journalister inte ens verkar har 
koll på Evangelisk-lutherska kyrkan i 
Finland, trots att den är det överlägset 
största samfundet i vårt land. Mina för-
utsättningar att förklara den katolska sa-
kramentssynen minskar drastiskt när 
själva ordet ”sakrament” inte längre har 
någon betydelsebärande innebörd.

Utan ordet sakrament kan jag inte för-
klara vad det innebär att vara katolik. För 
i motsats till pedofili och könsfrågor är 
det faktiskt sakramenten som utgör hjär-
tat i katolicismen. Utan sakrament finns 
Katolska kyrkan helt enkelt inte.

Jag är alltså varken konservativ eller li-
beral, jag är sakramental. I centrum finns 
alltid altarets allraheligaste sakrament: 
Kristus.

Sara Torvalds

Den globala katolska kyrkan firar 
som bäst trons år. Påven Bene-
dikt XVI påpekar i sitt brev Por-

ta Fidei eller Trons Dörr att trosakten inte 
är var och ens privatsak utan man måste 
genom en fri och frivillig handling förbli 
kvar hos Herren. Vi måste m.a.o. ständigt 
stärka vår kristna vittnesbörd på ett fri-
modigt sätt.

Man kan givetvis inte bära vittnesbörd 
om sin tro om man inte känner den. Vad 
tror jag egentligen på? Vilken är min tro? 
Var och en av oss måste ställa sig dessa 
frågor och agera i enlighet med sitt svar. 
Den katolska trons grunder finns givet-
vis i Katekesen som är verktyget för den 
kyrkliga gemenskapen. Man skall samti-
digt vara medveten att tron inte är något 
teoretiskt utan frälsningen nås genom 
vårt personliga möte med den uppstånd-
ne Kristus. Den kyrkliga liturgin och sa-
kramenten, främst dopet, bikten och 
nattvarden stärker den personliga tron 
och morallivet.

Många ifrågasätter relationen mellan 
tro och vetenskap. Är dessa två i kon-
flikt med varandra? Svaret är ett entydigt 
nej, för vardera strävar till att finna san-
ningen, men på olika vägar. För att stär-
ka vår tro måste vi se på andra troende 
som gått före oss. Gud verkar ju i första 
hand just genom oss människor. Det är 
vi som genom våra handlingar offentligt 
kan bära vittnesbörd om tron. Goda ex-
empel leder andra till att leva ett bättre 
och kanske heligare liv i tron.

Påven skriver:

”Kärlekens glädje, svaret på lidandets 
och smärtans plågor, förlåtelsens styrka 
för en liden oförrätt och livets seger över 
dödens tomhet – allt detta finner sin full-
komning i hans d.v.s. Kristus, människo-
blivandes mysterium, inkarnationen, då 
han med oss delade vår mänskliga svag-
het för att omvandla den genom sin upp-
ståndelses kraft.”

Sann tro är stark. Vittnesbörd över sådan 
tro finner vi i första hand hos Jesu moder 
Maria, hennes brudgum Josef, hos apost-
larna Petrus och Paulus och de andra, 
hos lärjungarna som samlade sig kring 
apostlarna. Alla förkunnade uppståndel-
sens glädje och var tillförlitliga vittnen 
om sin tro. De hade allt gemensamt, och 
lade fram det, för att avhjälpa brödernas 
behov.

Även de miljoner martyrer som genom 
århundradena led martyrdöden för sin 
tro och evangeliets sanning vittnade om 
sin tro. De var även kapabla att nå fram 
till kärlekens största gåva: förlåta sin för-
följare. Miljoner män och kvinnor har 
under århundraden vigt sina liv till Kris-
tus, lämnat allt för att i evangelisk enkel-
het leva lydnadens, fattigdomens och 
kyskheten liv. Dessa är konkreta exem-
pel och tecken på väntan på Herren.

Men tron gäller inte endast dem som 
levt eller förbundit sig till ett unikt liv. 
Det gäller även oss alla – var och en – 
män och kvinnor i alla åldrar. Vi bär vitt-
nesbörd över vår tro i familjen, på arbets-
platsen, i det offentliga livet, i utövandet 
av nådegåvor och tjänster.

Så som vi kan läsa i Bibeln: Visa mig 
din tro utan gärningar, så skall jag med 
mina gärningar visa dig min tro.

Tro utan kärlek bär ingen frukt, och 
kärlek utan tro är som en känsla ständigt 
utsatt för tvivel. Tro och kärlek behöver 
varandra ömsesidigt, så att den ena till-
låter den andra att gå sin väg.

Aposteln Paulus, då han närmar sig 
livets slut uppmanar alla att sträva efter 
tro med samma uthållighet som när han 
var pojke.

Vi får inte bli tröga i tron. Den skall 
följa oss genom livet så att vi ständigt kan 
förnimma de under som Gud gör i oss.

Amen.

Jan-Peter Paul
Radioandakt, Yle 27.2.2013

Artikeln publicerades ursprungligen i Kyrkpressen 21.3.2013. Sara Torvalds är Katolska kyr-
kans representant i Ekumeniska Rådets Sektion för finlandssvensk ekumenik.

Herra varjelkoon häntä ja antakoon hänen elää. Ylistäkööt 
kaikki hänen onneaan, älköön Herra jättäkö häntä vihamies-
ten armoille. (Ps. 41:3)

Jumala, kaikkien uskovien paimen ja hallitsija, sinä valit-
sit palvelijasi Franciscuksen kirkkosi esipaimeneksi. Kuule 

pyyntömme ja suo laupiaasti, että hän sanansa ja esimerkkin-
sä avulla voisi ohjata hänelle uskottua laumaa ja saavuttai-
si yhdessä sen kanssa iankaikkisen elämän. Tätä pyydämme 
Kristuksen, Herramme, kautta. — Aamen.

Rukoilkaamme paavimme 
Franciscuksen puolesta.
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ÄITIMME PYHÄ MARIA Retretti 
10.-12.5.2013 Stella Mariksessa isä 
Robert Gallan SCJ johdolla. Hinta 40€. 
Omat lakanat ja pyyhkeet. Ilmoittau-
tumiset ja tiedustelut Annelle teksti-
viestillä 040-9370227 tai puhelimitse 
puhelinaikana klo 9-10. Retretti alkaa 
10.5. klo 18 illallisella ja päättyy 12.5. 
pyhän messun jälkeen lounaalla klo 
12.30.

MARY OUR MOTHER Retreat at Stella 
Maris on May 10-12 with Fr. Robert Galla 
S.C.I. Price 40 €. Bring you own linen. 
Bookings and more information by SMS to 
040-9370227 or calling between 9-10 am.

Som nyinflyttad katolik i Marie-
hamn senaste sommar, frågade jag 
genast efter platsen för katolska 

mässor, som jag tidigare hade fått bekräf-
tat att verkligen firades, också på denna 
avlägsna ö. Vi hör till den Heliga Birgittas 
och Saliga Hemmings församling i Åbo 
och mässa hålls en gång i månaden på 
en lördag i Margareta gården (lutherskt 
samlingshus) ca en km. från centrum. 

Jag blev mycket förvånad redan vid 
första besöket, hur många katoliker som 
verkligen bor här långt ute i havet, fjärr-
ran från alla katolska kyrkor och för-
samlingar. Det har visat sig under årets 
gång, att vi är över 60 personer vid varje 
mässa. Och varifrån har de alla kommit? 
Jag skulle vilja påstå: från jordens alla 
hörn d.v.s. från Vietnam, Filippinerna, 
Sydeuropa, Sverige o.s.v. Tyvärr känner 
jag dem inte alla ännu. Men många olika 
språk kan man höra vid kaffebordet ef-
teråt. 

De flesta är unga familjer med babies 
till tonåringar. Vi äldre är lätträknade. 
Med stor entusiasm och iver tar alla på 
sitt sätt emot Guds och prästens ord. Det 
råder en underbar stämning under hela 
mässan och en förväntan ibland blan-
dad med joller och skratt. Det heliga sa-
kramentet tages emot med allvar av både 
gammal och ung. 

Och efteråt väntar den stora festen: 
mat tillredd enligt recept från olika kultu-
rer, efterrätter, kakor och kaffe eller te. Vi 
mår bra här på Åland men längtar ändå 
bort liksom undertecknad.

Anne-Maj Korpela
f.d. Helsingforsbo och Kokkolabo samt dia-
konhustru i många år

Hälsningar 
från Åland

In English

The weather had been rainy alrea-
dy the day before, and this time 
we were better prepared. As my 

daughter Maria and I got to Saint Peter’s 
square that evening, I was looking down 
in our bag when I heard a murmur from 
the crowd, so I quick looked up, and 
we could see smoke! But it was so dark, 
and so far away, and we could not tell…
it just looked gray.  I think I said somet-
hing like, “Oh, the smoke…” and then 
we heard people clapping, who could 
see the big screens and could tell it was 
white.  

I turned to Maria and gasped, “It’s 
white!  We’re here!  We have a Pope!  Oh, 
my goodness!” and we began screaming 
in joy!  People began to surge forward so 
we threw our bagels in the bag and went 
with the flow.  I was running with our 
bag, the umbrella, my camera, and I think 
my phone, and holding Maria’s hand… I 
wanted to text my husband right away, I 
wanted to get pictures, I wanted to be able 
to see, and I did not want to lose Maria.  
Those were the things running through 
my head under the overwhelming joyful 
awareness “WE HAVE A POPE!  WE’RE 
HERE!  I CAN’T BELIEVE IT’S WHITE 

SMOKE!” 
It was exhilarating to be in that pulsing, 

throbbing mass of people whooping, hol-
lering, and screaming for joy.  Maria shout-
ed, “The bells!  The bells!” because they 
were pealing exultantly, and normally you 
can see them hanging there but they never 
ring like that!  Maria said, “When the big 
bell comes out, it looks like it’s going to 
fall out of the window!” They were swing-
ing way out and in, and even after they 
stopped, they kept swinging slightly for a 
long time.

There was a surge of excitement when 
the lights were turned on inside the Basil-
ica on the floor where the balcony is, but 
there was still a bit longer to wait.Finally, 
some cardinals came out and there was the 
awaited announcement, read by an elder-
ly cardinal in a quavering voice, “Annun-
tio vobis gaudium magnum:  habemus 
papam Georgium Marium Bergoglio qui 
sibi nomen imposuit Franciscum!” Eve-
ryone erupted in joyous cheers and ap-
plause, a group of Italian young people 
immediately began chanting “FRAN-CES-
CO!  FRAN-CES-CO!”  and I asked every-
one around me, “Bergoglio?  Chi e’?  Di 
dove viene?” (Who is he, where does he 

come from?)  They were all saying, “His 
name is Italian, he must be ours, from here, 
from Italy.” Then a girl near us was on her 
smartphone and announced “Argentine of 
Italian heritage, Jesuit, 76 years old, profes-
sor.” (In Italian.)  Everyone was surprised 
and talking and wondering… nobody near 
me knew anything about him, except one 
young man thought he had been consid-
ered “papabile” in the last papal election, 
but not this one! 

When our Holy Father stepped out on 
the balcony, at first he didn’t seem to know 
what to say.  It was so beautiful to be there, 
and everyone already loved him, without 
him saying anything!  Then he said, “Fra-
telli e sorelle, buona sera.” (Brothers and 
sisters, good evening.)  His voice was so 
kind, and it was such a normal thing to 
say, I felt like he was a relative, giving a 
friendly greeting.  We listened to him, and 
then prayed with him “prima di tutto” (be-
fore everything else) for our Pope Emeri-
tus, Benedict XVI.  Everyone was quiet and 
prayed together the Our Father, Hail Mary, 
and Glory Be.  Then he asked us to pray for 
him in silence.  It was beautiful.  Can you 
imagine, that many people being quiet?  It 
really happened.  It was over too soon, but 
in a way, it was just right.  

The rain had stopped, everyone was 
brimming with joy, and we slowly ex-
ited the Piazza S. Pietro on the opposite 
side from where we had come in, because 
that side (toward Ottaviano) and the cent-
er were both swarmed. We walked past all 
the newscasters talking, we saw CNN in-
terviewing some Latin Americans, and we 
ran into some dear Franciscan sisters from 
Peru that we know.  “Auguri!”  I shouted, 
“un Papa sudamericano!” (a South Ameri-
can Pope!)  We all hugged each other, and 
Maria and I began to evaluate the best way 
to get home. 

Lenora DeCarlo Cuccia

Pyhän Henrikin Yhdistys ry. 
Saint Henry’s Society

VUOSIKOKOUS

Pyhän Henrikin yhdistys ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous pidetään torstaina 25.4.2013 klo 16.30 
alkaen Pyhän Henrikin katedraalikirkon seurakun-
tasalissa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Puhe- ja äänioikeus on vain vuoden 2012 jäsenmak-
sun suorittaneilla.

Jäsenmaksun 20 euroa voi maksaa yhdistyksen 
tilille: Danske Bank
IBAN FI4680003710172336 BIC DABAFIHH

Pyhän Henrikin yhdistys ry:n puolesta
puheenjohtaja Tarja Wartiainen

• Myymme: Raamatut, krusifiksit, ruu-
sukot, rukous- kirjat, postikortit…
• We are selling: Bibles, crucifixes, rosa-
ries, prayer- books, postcards…

Myyntipöytä / Store

Seurakuntasali on varattu muita tapah-
tumia varten ja siksi seuraavan kerran 
olemme myymässä su 5.5. ja 19.5.2013 
klo 10.00–13.00.

Due to several reservations of the Parish 
hall next time Saint Henry’s Society is 
present is 5.5. and 19.5.2013 from 10 am 
to  1 pm.

Tervetuloa • Welcome

Pyhän Henrikin 
Yhdistys ry. 

Saint Henry’s Society
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Monday April 22nd at 18.45

IN ENGLISH • ILMOITUKSET

Ilmoitukset

An extraordinary day 
in Rome

Radio ja televisio
Mässor i radio (Radio Vega)

28.4. kl. 13.03 heliga mässan från Sankt Henriks katedral (inbandat)

Isä etsii meitä – sielunhoitoseminaari
lauantaina 20.4.2013 klo 9.30 – 17.00

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

Kohderyhmä: Papit, työntekijät, rukouspalvelijat, pienryhmien vetäjät, lääketieteen am-
mattilaiset ja muut jäsenet srk:ssa. Hinta: 10€ sisältäen kahvin. Koordinaattori: Andy 
Chambers, Suomen Elävät vedet.

Ohjelma:
09.30  Ylistys
10.00  Isä etsii meitä: Vakuuttumisen tarpeemme toteaminen 
 (Recognizing our Need for Affirmation)
11.30  Lounas lähiravintolassa 
13.00  Isä etsii meitä:  Rakkauden tarpeemme 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 järjestänyt usei-
ta Elävät vedet – ja Kutsu kasvuun – ryhmiä. Andyn oma tarina löytyy Aslanin sivuil-
ta www.aslan.fi. Mirka Salmensaari asuu Vantaalla. Hän on Aslan ry:n jäsen ja sihtee-
ri. Hän on opettanut elävien vesien kursseja Helsingissä ja Vilnassa. Ilmoittautumiset 
15.4.2013 mennessä e-mail maria@katolinen.fi tai P. Marian seurakuntaan. Tiedustelut: 
Lina Joannou-Jyränki, puh. 044-3140847.

Pyhän 
Katariina Sienalaisen 

juhlapäivänä  
maanantaina 29.4. 
Pyhän Henrikin 

katedraalissa 
klo 18.00 pyhä messu

Messun jälkeen seurakuntasalissa 
Kaarina Koho OP kertoo lyhyesti 
pyhän Katariinan elämästä ja lukee 
otteita hänen kirjastaan “Dialogi 
Jumalan kaitselmuksesta”.

Simatarjoilu. Tervetuloa!

Are you a newcomer/a new Catholic?

Do you want to take an active part in the life of our Church?  Do you know that our Church actu-
ally has a lot of  rich, beautiful and interesting  activities that can help us to know more and to st-
rengthen our faith? 
    It is very important to welcome the new members of our Church. Many of them come from dif-
ferent countries with their own backgrounds and cultures.

Based on the current members’ experiences, we should try to find the best ways to welcome these 
new members, so that they could really ‘feel at home’ and not hesitate to be active in the Church. 
The sense of belonging to the Church could be developed and in the end we hope that they will not 
have to look for ‘another home’.

We are a group of volunteers working for our Diocese. We would like to help new members to 
find their way and feel at home in the Church, and in general all those Catholics who want to recei-
ve more from and also give more to our Church. We work in close cooperation with the priest(s) of 
the Parishes. We are based at the Studium Catholicum in Helsinki.

For more information, contact Lucia Indren, +358 40 414 5861 or lucia.indren@studium.fi

Note: We plan to have monthly gatherings for new members and all interested members of the 
Catholic Church every second Sunday. The first gathering will be  on April 14th, 2013 at 1.00-2.30 
pm at Studium Catholicum, Ritarikatu 3 B A 4, Helsinki 00170. (Please check www.studium.fi for 
the following meetings and for contact details).
We will have an interesting program:  discussion, food, music/singing /dancing performance!
Free entry! Everybody welcome!

WELCOMING TEAM

Welcome to our Church!

Jerusalemin pyhän haudan 
ritarikunnan investituura 2013

AVOIN KUTSU JERUSALEMIN PYHÄN HAUDAN
RITARIKUNNAN INVESTITUURAAN

Investituuraa vietetään ritarikunnan suurmestarin, kardinaali Edwin F. O`Brienin ja 

Suomen Käskynhaltijakunnan suurpriorin, piispa Teemu Sipon SCJ johdolla lauantaina 

27.4.2013 Pyhän Henrikin katedraalissa kello 13.00.

Sydämellisesti tervetuloa!

Jerusalemin Pyhän Haudan Ritarikunta

AVOIN KUTSU – TERVEISIÄ ROOMASTA!

Jerusalemin Pyhän Haudan Ritarikunnan suurmestari, kardinaali Edwin F. O’Brien vie-

railee Suomessa ritarikunnan investituurajuhlallisuuksien yhteydessä.

Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita Pyhän Henrikin seurakuntasaliin lau-

antaina 27.4.2013 kello 10.00 tapaamaan kardinaalia ja kuulemaan terveisiä Roomasta. 

Piispamme Teemu Sippo SCJ on myöskin paikalla. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu ja se 

kestää noin tunnin.

Tervetuloa ainutkertaiseen tilaisuuteen!

Jerusalemin Pyhän Haudan Ritarikunta
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HELSINKI

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.)

11.4. to 18.00 lectio divina
13.4. la 10.30-13.00 uskonnonopetus vahvis-

tuksen 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 iltamessu

16.4. ti 16.30-18.30 uskonnonopetus vahvistuk-
sen sakramenttia varten

18.4. to 18.00 elokuvakerho
20.4. la 10.00-13.00 opetus ensikommuuniota 

varten, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
21.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 

11.00 päämessu, 11.30-14.30 uskonnonope-
tus ruotsiksi/undervisning på svenska, 12.30 
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 15.00 
messu Porvoossa, 18.00 iltamessu

22.4. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasa-
lissa

23.4. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
25.4. to 18.00 Caritaksen vuosikokous
27.4. la 13.00 pyhän haudan ritarikunnan 

investituura (vigilia Pyhän Marian seura-
kunnassa pe 26.4.), 17.40 vesper, 18.00 aat-
tomessu

28.4. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 
11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi/messa 
in italiano, 15.00 messu Tikkurilassa, 18.00 
iltamessu

29.4. ma pyhä Katariina Sienalainen: 18.00 
messu, messun jälkeen simatarjoilu ja ohjel-
maa seurakuntasalissa

2.5. to 18.00 elokuvakerho, 18.00 urkukonsertti
4.5. la 9.30-12.00 uskonnonopetus ja paran-

nuksen sakramentti ensikommuuniota 
varten, 18.00 aattomessu

5.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 
11.00 päämessu ja ensikommuunio, 12.30 
gregoriaaninen messu, 16.00 messu puolak-
si/Msza sw. po polsku, 18.00 iltamessu

6.5. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
7.5. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
9.5. to helatorstai: 11.00 messu
11.5. la 9.00-11.00 uskonnonopetus ja pa-

rannuksen sakramentti ensikommuuniota 
varten, 11.00 Matthew Azzopardin pappis-
vihkimys, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

12.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.45 lat/engl, 
10.30-13.00 lastenkerho, 11.00 päämessu ja 
ensikommuunio, 12.30 perhemessu, 13.30-
17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu

DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 21.4., 
19.5. su 15.00
Tikkurila (ort. kirkko, Läntinen Valkoisenläh-
teentie 48): 28.4., 26.5. 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 ruusukkoruko-
us, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu (1. 
su ruotsi, 2. ja 4. su lastenmessu, 3. su vietna-
mi, 5. su saksa), 16.00 messu (2. su espanja, 3. 
su puola), 17.30 ruusukkorukous englanniksi, 
18.00 messu englanniksi. Ma, ti, ke, to, pe 18.00 
messu suomeksi, 18.30-19.00 adoraatio, ti 17.30 
ruusukkorukous. Rippitilaisuus: ma, ti, ke, to, 
pe, la 17.30-17.55, su 9.30-9.55 ja 17.30-17.55. 
Seurakunnan kanslia on avoinna ti 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 Rosary in Finnish, 10.00 High 
Mass in Finnish, 11.30 Mass (1st Sun. Swedish, 
2nd ja 4th Sun. Family Mass, 3rd Sun. Vietname-
se, 5th Sun. German), 16.00 Mass (2nd Sun. Spa-
nish, 3rd Sun. Polish), 17.30 Rosary in English, 
18.00 Mass in English. 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.

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

14.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.30 ruus-
ukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
lastenmessu, 16.00 messu espanjaksi/Santa 
Misa en Castellano, 17.30 ruusukko englan-
niksi/Rosary in English, 18.00 messu englan-
niksi/Mass in English

15.4. ma Huom! 8.00 messu suomeksi
21.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.30 ruus-

ukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
messu vietnamiksi, 16.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englan-
niksi/Rosary in English, 18.00 messu englan-
niksi/Mass in English

24.4. ke 9.30 messu suomeksi koululaisille, 
18.00 messu suomeksi ja adoraatio

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

28.4. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.30 ruusuk-
korukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 las-
tenmessu, 16.30 adoraatio/adoration, 17.30 
ruusukko englanniksi/Rosary in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

1.5. ke 8.00 messu suomeksi
4.5. la 9.30 messu suomeksi, 10.30 harjoitus ja 

rippi ensikommuuniota varten, 18.00 messu 
suomeksi

5.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.30 ruusuk-
korukous, 10.00 messu suomeksi (ensikom-
muuniojuhla), 12.00 messu ruotsiksi/Mässa 
på svenska, 17.30 ruusukko englanniksi/
Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

8.5. ke 14.00 messu suomeksi ja Maria-klubi 
seurakuntasalissa, 18.00 messu suomeksi ja 
adoraatio

9.5. to helatorstai (velvoittava juhlapyhä): 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

11.5. la 9.30 messu suomeksi, 10.30 harjoitus ja 
rippi ensikommuuniota varten, 18.00 messu 
suomeksi

12.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.30 ruus-
ukkorukous, 10.00 messu suomeksi (ensi-
kommuuniojuhla), 12.00 lastenmessu, 16.00 
messu espanjaksi/Santa Misa en Castella-
no, 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): 
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.)

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

16.4. ti 19.00 informaatiokurssi
19.4. pe 18.00 messu Porissa
20.4. la 9.30 katekeesi, 13.15 perhemessu
21.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämes-

su, 18.30 messu englanniksi/Mass in English
27.4. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
28.4. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 päämes-

su, 15.00 messu Eurajoella, 18.30 messu eng-
lanniksi/Mass in English

5.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30 päämes-
su, 18.30 messu latinaksi

7.5. ti 19.00 miestenpiiri
9.5. to helatorstai: 10.30 päämessu, kirkkoon 

ottaminen
12.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai:: 10.30 pää-

messu (ensikommuunio), 12.30 messu 
vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 18.30 
messu englanniksi/Mass in English

DIASPORA
Ahvenanmaa: 27.4. la 10.00
Eurajoki: 14.4., 28.4., 12.5. su 15.00
Pori: 19.4. pe 18.00

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-
612659, fax 014-612660. Isä Krystian Ka-
linowski 044-5001383. Sähköposti olavi@ka-
tolinen.fi. Kotisivu olavi.katolinen.fi.

• Su 10.30 päämessu, 12.00 messu englannik-
si. Ruusukko joka kuukauden ensimmäisenä 
sunnuntaina klo 9.45. Ma, ti, ke, pe 18.00 ilta-
messu, to 18.30 iltamessu. Ti ja to 7.00 messu 
(sisarten kappelissa, Kalervonkatu 6). To 18.00 
adoraatio. Ti 19.00 neokatekumenaalisen tien 
sanan liturgia ja la 19.30 neokatekumenaalisen 
tien eukaristia seurakuntasalissa. Rippitilai-
suus puoli tuntia ennen messun alkua ja sopi-
muksen 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 Kalervonkatu 6). Thurs. 18.00 Adoration. 
Thurs. 19.00 Liturgy of the Word and Sat. 19.30 
Eucharist of the Neocatechumenal Way in the pa-
rish hall. Confessions half an hour before Mass and 
by appointment.

12.4. pe 18.00 iltamessu, 19.00 johdantokurssi
13.4. la 10.00 messu
14.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 päämes-

su, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

20.4. la 9.00 katekeesi, 12.15 perhemessu
21.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämes-

su, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
25.4. to 16.00 seniorit, 18.00 adoraatio, 18.30 

messu
27.4. la 10.00 messu
28.4. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 päämes-

su, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
4.5. la 10.00 messu
5.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30 päämes-

su, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
9.5. to helatorstai (velvoittava juhlapyhä): 7.00 

messu sisarten kappelissa, 10.30 juhlamessu
12.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30 päämes-

su, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

DIASPORA
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32): 
14.4., 5.5., 2.6. su 17.00
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 28.4., 
19.5. su 12.00
Kuopio (ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellma-
ninkatu 8): 28.4., 19.5. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilah-
denkatu 20): 27.4., 18.5. la 15.00
Savonlinna (Pääskylahden ev.lut. kirkko, 
Kaartilantie 62): 14.4., 5.5. su 9.00
Varkaus (ort. kirkko, Relanderinkatu 5): 27.4., 
18.5. la 18.30

KATEKEESI
Jyväskylä: 20.4., 25.5. la 9.00
Joensuu: 14.4., 5.5. su 16.00
Kuopio: 28.4., 19.5. su 16.00
Savonlinna: 14.4., 5.5. su 10.00

JOHDANTOKURSSI
12.4. pe 19.00 Kirkkoon liittymisestä kiinnos-
tuneiden tapaaminen seurakunnassa (palaute 
kurssista, kirkkoherran tapaaminen, kummi)
17.5. pe 19.00 kirkkoherran tapaaminen

Huom! Ohjelmaan voi tulla muutoksia. Päivi-
tetty ohjelma löytyy seurakunnan kotisivulta 
osoitteesta olavi.katolinen.fi.

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-
2127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@ka-
tolinen.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. Varsin-
kin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista 
ajat kirkon ilmoitustaululta.

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

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
21.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 pää-

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

28.4. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 päämes-
su, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

4.5. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
5.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30 päämes-

su, 11.45 sakramenttiopetus ensikommuu-
niolapsille, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

9.5. to helatorstai: 10.30 juhlamessu, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

12.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai:: 10.30 pää-
messu, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs •  14.4.-12.5.
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DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon srksali, Matti Alan-
gon katu 11): 5.5., 2.6. su 15.00
Kokkola
(ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 11.5. la 
16.00, 14.6. pe 18.00!
(Koivuristin seurakuntakoti, Oravankatu 29): 
27.4. la 18.00
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätieto-
ja seurakunnasta): 19.4. pe 18.30
Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja seurakun-
nasta): 20.4., 11.5. la 12.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelin-
tie 5): klo 12.00: su 14.4., su 28.4., su 12.5., su 
26.5., la 8.6., la 15.6., la 29.6.
Seinäjoki (ev.lut. kirkon srksali, Ala-Kuljanka-
tu 1): klo 18.00: la 13.4. (poikkeuksellisesti toi-
mituskappelissa lähellä Lakeuden Ristin kello-
tornia)
Vaasa (Rauhankatu 8 C 22): klo 16.00: su 14.4., 
la 20.4., su 12.5., su 26.5. (ensikommuunio), la 
8.6., la 15.6., la 29.6.

KOUVOLA

Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251. 
Sähköposti ursula@katolinen.fi. Kotisivu 
ursula.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 
Finnish. 1st Friday of each month 18.00 Mass and 
Adoration. Confessions half an hour before Mass 
and by appointment. Pastor most easily contacted 
on Thursdays. Masses also in other cities. (See the 
Mass schedule for diaspora below.)

11.4. to 18.00 messu
13.4. la 13.00 perhemessu
14.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 11.00 messu
18.4. to 18.00 messu
21.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 18.00 messu
25.4. to pyhä evankelista Markus: 18.00 messu
28.4. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 11.00 messu
2.5. to pyhä Athanasios 18.00 messu
3.5. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja 

adoraatio
5.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 11.00 messu
9.5. to helatorstai: 11.00 juhlamessu
11.5. la 13.00 perhemessu
12.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 11.00 messu

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

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

KEVÄTTALKOOT PYHÄN URSULAN 
SEURAKUNNASSA LAUANTAINA 27.4. 
klo 12.00
Mukaan tarpeelliset työvälineet sekä eväitä 
grillijuhlaa varten, mutta ennen kaikkea hyvä 
mieli. TERVETULOA MUKAAN!

OULU

Nasaretin pyhän perheen 
seurakunta

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 adoraa-
tio, messu adoraation jälkeen. Ti, ke, la 19.30 
neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilai-
suus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua 
ja sopimuksen mukaan.

• Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in 
Finnish. Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in Fin-
nish. Thurs. 17.00 Adoration, Mass after Adorati-
on. Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neoca-
techumenal 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 di-
aspora below.)

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

21.4. su pääsiäisen 4 sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämes-
su, 17.00 messu Raahessa

28.4. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämes-
su

5.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämes-
su, 17.00 messu Torniossa

9.5. to helatorstai: 17.00 iltamessu
12.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00 messu 

englanniksi/Mass in English, 11.15 päämes-
su, 17.30 messu Rovaniemellä

DIASPORA
Kemi (Lehtokatu 31): 14.4., 18.5. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 5.5. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 21.4. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 12.5. su 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 aa-
murukous torstaisin klo 8.30.
• Lisätietoja luennoista, hengellisestä ohjelmasta 
ja muusta toiminnasta www.studium.fi sekä pu-
helimitse kirjaston aukioloaikoina.

 
Suomen Caritas

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

25.4. (to) sääntömääräinen vuosikokous 
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa klo 18.00. 
Tarjoilua. Tervetuloa!

25.-26.5. Maailma kylässä -festivaali, Kaisanie-
men puisto & Rautatientori, Helsinki. Avoinna 
la 11-20 ja su 11-18. Caritaksen piste sijaitsee 
Mahdollisuuksien tori -teltassa Kaisaniemen 
puistossa. Vapaaehtoisia kaivataan 2-3 tunnin 
vuoroihin. Ilmoittauduthan toimistoon, kiitos!
Poikkea Caritas-kauppaan Maneesikadulla!  

Yhdistykset

Academicum Catholicum
Ohjelma keväällä 2013 / Verksamhets- 

kalender för våren 2013
Ohjelma keväällä 2013 / Verksamhetskalender 
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 24.4 klo 18.00: Lehtori Heidi 
Tuorila-Kahanpään aiheena on Karmeliittasään-
tökunnan synty ja karmeliittasääntö / • Onsda-
gen 24.4. Lektor Heidi Tuorila-Kahanpää talar 
om karmelitordens ursprung och karmelitre-
geln, 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. • Apr. 9, 23; May 7, 21.

Elokuvakerho
jatkaa Henrikin seurakuntasalissa. Loppu-
kevään ohjelma: • 18.4 The Scarlet and the 
Black, ”Vatikaanin Punainen Neilikka”
• 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. Kokouksen jälkeen on 
mahdollisuus osallistua iltamessuun klo 18.00.
• Tiistaina 9.4. Aihe: Pyhä Maximilian Kolbe ja 
Immaculatafransiskaanit. Marko Pitkäniemi
• Tiistaina 14.5. Aihe: Kansainvälinen fransis-
kaaninuoriso. Mari Malm

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni

Kotisivu gregoriusyhdistys.wordpress.com. 
Puheenjohtaja Diana Kaley. Moderaattori isä 
Antoine Lévy OP.

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@kolum-
bus.fi. • Tampere:  Yhdyshenkilö Sinikka 
Meurman, gsm 040-4197077, E-mail sinikka.
meurman@gmail.com. • Turku:  Yhdyshen-
kilö Hilkka Bernard, gsm 040-5243676, E-
mail hilkka.bernard@hotmail.com

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

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu Studium Catholicumissa, Ritarikatu 
3b A, 3. krs. Alustava ohjelma on seuraava:
• 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 Stu-
dium Catholicumissa lauantaisin 13.4. ja 18.5 klo 
14-16. Joka kerran päätteeksi yhteinen vesper. 
Ks. myös erillinen ilmoitus. Tervetuloa! maallik-
kodominikaanit.blogspot.fi

Maria-klubi
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. • Legion of Mary meets every Fri-
day at St. Mary’s parish hall after the Mass and 
adoration, ca. at 19:00.

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

Seniorit
Tiistaina 16. huhtikuuta messu Pyhän Henrikin 
katedraalissa klo 14 ja sen jälkeen tapaaminen 
seurakuntasalissa. Tervetuloa!

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

Postitusosoite Rastaspuistontie 3 M 106, 02620 
Espoo. Kotisivu sites.google.com/site/suomen-
samaritas. Pankkiyhteys FI81 1478 3000 7283 16. 
Puheenjohtaja Jan Krook, Gsm 041-5067808, E-
mail jan.krook@gmail.com. Sihteeri Miira Kuhl-
berg, Gsm 044-3336767, E-mail miira.makela@
welho.com.

Teresa ry
Teresat kokoontuvat ohjelmassa ilmoitettuina ai-
koina tiistaisin messun jälkeen. Toivotamme ter-
vetulleiksi mukaan kaikki nykyiset ja uudet Te-
resat ja teresaystävät.

Kevään 2013 ohjelma
• Ti 16.4. Helsingin Kaupunginteatteri, musi-
kaali Viulunsoittaja katolla (15 lippua)
• Ti 14.5.2013 Kevätjuhlat

Nuoret ja nuoret aikuiset!
Toukokuussa järjestetään Stella Mariksessa 
retretti kutsumusten herättämiseksi.
Jos pappeus tai sääntökuntaelämä kiinnostaa 
sinua, tule mukaan! Lisätietoja seuraavassa Fi-
deksen numerossa (ilmestyy 10.5.).

Lastenleirit 
9.-21.6. 2013 5-12-vuotiaille. Ilmoittautumi-
nen sr. Barbaralle p. 040 9644 529, sisar.barba-
ra@gmail.com

SEURAKUNNAT JA OHJELMAT

Yhdistykset • Societies • Muut • Others

 Maallikkodomini-
 kaanit järjestävät

Katekismuksen 
opiskelua

Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3, 
III kerr., Kruununhaka

Käymme läpi kirkon sakramentteja, nyt vihki-
myksen sakramenttia s. 392 - 407. Kokoontu-
minen on lauantaina 13.4. klo 14-15.50, ja sen 
jälkeen rukoilemme vesperin. Kevään viimei-
nen kokoontuminen on 18.5.. 
Jokaisessa kokoontumisessa on mukana joku 
papeista. Ilmoittautumista ei tarvita. Oma Ka-
tekismus mukaan. Tervetuloa! 

Maallikkodominikaanit

Verbi Dei sono 
Schola cantorum 

Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja 
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for wed-
dings, funerals and other occasions. Yhteys, 
Contact: Markus Mäkelä 044-5021206.

MAALAUSLEIRI ARS-MARIA 

vanhassa, ihanassa STELLA MARIKSESSA 
20.7.-26.7.2013 Hiidenveden rannalla. Opetta-
jana MATTI KURKI. Kaikki tekotavat mahdol-
lisia (öljy, akryyli, vesiväri ym.) Hinta täysihoi-
dolla 300,- (Omat liinavaatteet). Ilmoittautukaa 
Leenalle 050-3660556 ja kertokaa erityistoivo-
mukset. Maalausteline lainattavissa. 

Kaikki mukaan uudet ja vanhat, aloittelijat ja 
konkarit aktiivilomaa viettämään.



FIDES 420 TAKASIVU

Kirkko Roomassa

Tämä aikaisempi kirkko toimi 
1500-luvun loppupuolelle saak-
ka Rooman skotlantilaisen yhtei-

sön kotikirkkona, kunnes paavi Sixtus V 
lahjoitti sen pyhän Francesco Paolalaisen 
perustamalle minimien sääntökunnalle. 
Kirkko on tällä hetkellä Firenzen emeri-
tusarkkipiispan ja Paavillisen perheneu-
voston aikaisemman puheenjohtajan, 
kardinaali Ennio Antonellin titulaari-
kirkko.

Nykyisen kirkon rakentaminen alkoi 
1600-luvun alussa. Projekti keskeytyi 
joksikin aikaa, mutta kirkko valmistui 
lopulta Francesco Borrominin johdolla 
1660-luvulla. Hänen kädenjälkensä nä-
kyvät erityisesti kirkon apsiksessa, kupo-
lissa ja erikoisessa valkeassa kellotornis-
sa. Kirkon renessanssityyliä mukaileva 
julkisivu valmistui vuonna 1826.
Tunnetuksi kirkon tekee ennen kaikkea 
sen vasemmalla sivustalla oleva, Dome-
nico Bartolinin suunnittelema Ihmeiden 
Neitsyt Marian alttari. Se muistuttaa ta-
pauksesta, joka sattui juuri tällä paikalla 
20. tammikuuta 1842. Kerrotaan nimit-
täin, että Neitsyt Maria ilmestyi silloin 
nuorelle epäuskoiselle juutalaiselle Ma-
rie-Alphonse Ratisbonnelle sillä seura-
uksella, että tämä otti kasteen, vihittiin 

myöhemmin papiksi ja lähti lähetystyö-
hön Pyhälle maalle. Ratisbonnen kerro-
taan lyöneen katolisen ystävänsä kanssa 
vetoa siitä, ettei hänelle tapahtuisi mi-
tään, vaikka hän ottaisikin kantaakseen 
niin kutsutun ihmeitätekevän medaljon-
gin, jossa on Neitsyt Marian kuva. Ve-
toon kuului myös ehto, että Ratisbonnen 
tuli rukoilla joka päivä Memorare-ruko-
us: Muista, oi lempein Neitsyt Maria, et-
tei ikinä ole kuultu kenenkään sinun tur-
viisi pakenevan, sinun apuasi anovan, 
sinun puoltoasi rukoilevan joutuneen 
hylätyksi. Tämän luottamuksen rohkai-
semana minä syntinen juoksen sinun 
turviisi, neitsyitten Neitsyt, Äiti, tulen ty-
kösi ja pysähdyn itkien eteesi. Sanan äiti, 
älä halveksi sanojani vaan kuuntele niitä 
ja ole niille suopea. Aamen.

Ihmeitätekevän medaljongin histo-
ria juontaa juurensa vuoteen 1830. Sil-
loin nuori ranskalainen sisar Catherine 
Labouré kohtasi näyssä Neitsyt Marian. 
Näyssä Maria pyysi sisarta luonnostele-
maan soikean medaljongin, jonka toisel-
la puolella on Neitsyt Marian kuva sei-
somassa maapallon päällä ja reunassa 
teksti: Oi Maria, perisynnitön, rukoile 
meidän puolestamme, jotka käännymme 
puoleesi. Medaljongin toisella puolella 

on iso M-kirjain ja sen päällä risti ja nii-
den alla Jeesuksen pyhä sydän ja Neitsyt 
Marian tahraton sydän. Se on yksi tunne-
tuimmista medaljongeista, joita katolilai-
set kantavat kaulassaan tai ruusukkoon-
sa kiinnitettynä. Sisar Catherine kuoli 
1876 ja julistettiin pyhäksi 1947.

Ihmeiden Neitsyen alttari tunnet-
tiin laajoissa piireissä. Niinpä Roomassa 
opiskellut puolalainen fransiskaani Ma-
ximilian Kolbe vietti vihkimyksensä jäl-
keisen niin sanotun ensimessun kyseisel-

lä alttarilla huhtikuun lopussa 1918. Isä 
Kolbe päätyi toisen maailmansodan ai-
kana keskitysleirille ja — sankarillises-
ti — antoi henkensä kuolemaan valitun 
perheellisen miehen puolesta. Paavi Jo-
hannes Paavali II julisti Kolben pyhäksi 
marttyyriksi vuonna 1982, pelastuneen 
miehen ja tämän perheen läsnäollessa.

Marko Tervaportti

Kirkko Roomassa: Sant’Andrea delle Fratte
Rooman keskustassa, lähellä Espanjalaisia 
portaita, sijaitsee Pyhän Andreaan kirkko 
”alle fratte” — tiheikössä. Nykyinen pienehkö 
basilikamallinen kirkko on peräisin 1600-
luvulta, mutta jo aikaisemmin paikalla oli kirkko, 
joka omana aikanaan oli rakennettu syrjäiseen 
metsikköön tai tiheikköön. 

Ihmeiden Neitsyt Marian alttari, jolla pyhä Maximilian Kolbe vietti ensimessunsa. Alttaritilan 
reunaa koristavat monet pienet sydämet, jotka ovat uskovien kiitollisuudenosoituksia toteutu-
neista rukouspyynnöistä. Vasemmalla on Alphonse Ratisbonnen, oikealla pyhän Maximilianin 
rintakuva.

Lahja uudelle papille
Diakoni Matthew Azzopardi vihitään papiksi la 11.5.2013 klo 11 Pyhän Henrikin kated-
raalissa. Hänelle annettavaan lahjaan voi osallistua käyttämällä Danske Bankissa olevaa 
lahjatiliä nimeltä Marino Trevisini FI 52 8000 7710 0278 53, viitenumero 20132.


