
FIDES
KATOLINEN HIIPPAKUNTALEHTI  •  KATOLSKT STIFTSBLAD  •  CATHOLIC DIOCESAN MAGAZINE  •  No. 2  •  14.2.2014

Uusia kardinaaleja 
helmikuussa  s.4

Etiikka ja 
markkinatalous
–seminaari  s.11

Maailman 
rukouspäivä  s.12

Uutisia  •  Oremus  •  Artikkeleita  •  Nuorille  •  Lukijoilta  •  På svenska  •  Ohjelmat

Paavin viesti 
paastonajalle 

s. 7

Pyhiinvaellus
Roomaan  s. 8



FIDES 22

Suomessa on käynnissä laajahko keskustelu oman us-

konnon opetuksen paikasta koulun opetussuunnitel-

massa. Pitäisikö vähintään osan uskontojen tunneista 

olla yhteisiä vai pitäisikö kaiken uskonnonopetuksen 

olla lähtökohtaisesti yhteistä ja leimallisen tunnustuk-

setonta, pelkkää elämänkatsomustietoa? Ortodoksisen 

arkkipiispa Leon ja oman piispamme laatima puheen-

vuoro Helsingin Sanomissa antoi ja antaa tähän hyvän 

vastauksen (ks. s. 3).

Uskonto kuuluu — muutenkin kuin vain teologisena järjestelmänä ja par-

haassa tapauksessa henkilökohtaisen jumalasuhteen kehyksenä — ihmisenä kas-

vamiseen elämän alusta alkaen. Se ei ole vain aikuistuvan ihmisen oma valinta, 

hengellisen etsinnän rationaalinen päätepiste, vaan jo lapsen kasvuun kuulu-

va arvomaailman kiinnittäjä ja maailmankuvan muodostaja. Se on osa ihmisen 

identiteettiä; sen kuuluu kulkea mukana, kun lapsi kasvaa kohti aikuisikää. Sen 

puuttuminen kaventaa lapsen henkisiä kasvumahdollisuuksia.

Uskontokuntaan liittäminen (Suomessa yleisimmin kasteen kautta) on eh-

dottomasti yksi tärkeimmistä valinnoista, joita vanhemmat tekevät lastensa 

puolesta. Vaikka ikävä kyllä on ilmeistä, että kovin monille johonkin kirkkoon 

kuuluville (en tarkoita tässä erityisesti katolista kirkkoa) kaste on lähinnä vain 

muodollinen toimitus, ei sen merkitystä pidä väheksyä. Kastaminen merkitsee 

kaikesta välinpitämättömyydestä huolimattakin sitä, että vanhemmat ilmaisevat 

halunsa sitoutua antamaan lapsilleen jonkinlaisen kristillisen kasvatuksen. 

Miksi vanhemmat tekisivät niin, elleivät he syvällä sisimmässään haluaisi 

antaa lapsilleen saman uskon, toivon ja rakkauden mahdollisuuksia, joita he itse 

ovat kokeneet elämässään, mahdollisesti jo hyvinkin nuorina? Juuri niin heidän 

pitää tehdä, vieläpä ymmärtäen sen velvollisuudekseen, ja pitäen samalla kiinni 

niistä oikeuksista, joita heillä on lastensa kasvatuksessa kotona mutta myös kou-

luopetuksen moraalisten ja uskonnollisten sisältöjen suhteen.

Oman uskonnon opetuksen säilyttämisen puolesta puhuu kuitenkin ennen 

kaikkea se, että ihmisten on tunnettava oma identiteettinsä ja oltava sinuja sen 

kanssa. Me emme elä keinotekoisessa, utopistisessa rakennelmassa, joka on va-

paa uskonnoista ja uskomuksista, vaan todellisessa maailmassa, jossa uskonnot 

antavat sisältöä ihmisten etsinnälle ja suunnan ja merkityksen elämällemme. Ih-

minen on uskonnollinen, ei uskonnoton, olento.

Koulujen uskonnonopetus on erinomainen tapa rakentaa ja tukea lasten 

oman uskonnollis-kulttuurisen identiteetin kasvua. Vahvan oman identiteetin 

turvin ihmisellä on parempi valmius kohdata myös erilaisuutta ja elää sen rin-

nalla. Sen tukeminen on kaikkien etu.

Menovinkki. Lauantaina 15.2. klo 16.00 dominikaaniveli Gabriel Salmela 

OP puhuu teologiasta, Tuomas Akvinolaisesta ja sacra doctrinasta Studium 

Catholicumissa. Varmasti kuulemisen arvoinen tapahtuma. Lisätietoja 

osoitteesta studium.fi.
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AjankohtaistaPääkirjoitus

Piispan paastokäsky

Helsingin piispan paastokäsky, joka toistaa Pohjoismaiden 
piispainkokouksen suositukset vuodelta 1985. Tänä vuon-
na (2014) tuhkakeskiviikko on 5.3. ja pitkäperjantai 18.4.

1. Uskovia velvoittaa paasto ja liharuoasta pidättyminen, 
abstinenssi, tuhkakeskiviikkona ja pitkänäperjantaina. Paas-
toamisvelvollisuus koskee täysi-ikäisiä siihen asti, kun he 
täyttävät 60 vuotta, abstinenssi 14 vuotta täyttäneitä.

2. Perjantaisin jokainen 14 vuotta täyttänyt täyttää katumus-
velvollisuuden esimerkiksi:

• pidättymällä liha- tai jostakin muusta ruoasta,

• pidättymällä alkoholin tai tupakan käytöstä tai 
jostakin muusta nautinnosta,

• pidättymällä kaikesta ruoasta tavallista pidemmän 
ajan; näin säästynyt raha voidaan lahjoittaa 
hiippakunnan Caritas-järjestön kautta käytettäväksi 
hätää kärsivien hyväksi,

• omistamalla erityistä huomiota perheen yhteiseen 
rukoukseen, osallistumiseen pyhään messuun, 
sakramentin palvontaan tai ristintien hartauteen,

• antamalla erityistä huomiota niille, jotka ovat köyhiä, 
sairaita, vanhuksia tai yksinäisiä.

3. Jokainen voi vapaasti valita sen katumuksen harjoittami-
sen muodon, jota hän tavallisina perjantaina noudattaa, eikä 
sen tarvitse aina olla sama.

4. Ei ole katsottava synniksi, jos joku ei täytä katumusvelvol-
lisuuttaan jonain perjantaina. Vakava aikomus katumuksen 
harjoittamiseen on kuitenkin velvoittava.

+ Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa

Oma uskonto on 
tärkeä osa identiteettiä
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Uutisia

AJANKOHTAISTA

Sisältö

Kannen kuva: paavi Franciscus lahjoittaa ruusukon piispa Teemu Sipolle SCJ.
Kuva L’Osservatore Romano

Piispat toivovat tasapuolisuutta 
uskonnonopetuskeskusteluun

Katekismus kokonaan internetissä
Katolisen kirkon katekismuksen koko teksti on lu-
ettavissa suomeksi internetissä. Helsingin hiippa-
kunnan kotisivulla www.katolinen.fi (vasemman 
laidan teemoja-osion kautta) annetaan linkit Kato-
lisen kirkon katekismuksen suomenkielisen laitok-
sen toisen painoksen (2011) teksteihin pdf-muodos-
sa.

Katolisen kirkon katekismus julkaistiin alunpe-
rin vuonna 1992, ja sen latinankielinen tyyppiedi-
tio, siis editio, jonka kanssa erikielisten käännösten 
on oltava yhdenmukaiset, valmistui 1997. Suomen-
kielinen käännös saatiin valmiiksi vuonna 2005.

Katekismuksen voi ostaa kirjana Katolisesta kir-
jakaupasta www.katolinenkirjakauppa.net. Erikieli-
siin käännöksiin ja latinankieliseen tyyppieditioon 
voi tutustua Vatikaanin verkko-sivuilla www.vati-
can.va/archive/ccc/index.htm

Helsingin Sanomien mielipidesivulla julkaistiin 
lauantaina 1.2. arkkipiispa Leon ja piispa Teemu 
Sipon SCJ yhteinen kommentti ajankohtaiseen us-
konnonopetuskeskusteluun. Helsingin Sanomat 
on kertonut näyttävästi pienten helsinkiläisten yk-
sityiskoulujen uskonnonopetukseen liittyvistä ope-
tusmalleista. Myös eräs kirkkoherra oli ottanut 
kantaa yhteisten katsomustuntien kokeiluun näke-
mättä siinä vaaroja. Ortodoksisen ja katolisen kir-
kon johtajat toteavat vastineessaan: “Mielestämme 
on valitettavaa, ettei enemmistön edustajalla ole 
kykyä ajatella asiaa muiden uskontoryhmien näkö-
kulmasta.”

Piispa Sippo ja arkkipiispa Leo toteavat kirjoi-
tuksessaan mm.: “Suomalainen yhteiskunta teki 
lapsen oikeuksia tukevan ratkaisun, kun vuonna 
2003 tunnustuksellinen opetus muutettiin oman 
uskonnon opetukseksi. Oman uskonnon tunnilla 
tutustutaan kotiseutuperiaatteen mukaan muihin 
lähellä oleviin uskontoihin ja maailman uskonto-
perinteeseen. Opetus ei ole indoktrinoivaa, eikä us-
konnon harjoittamiseen pakoteta kuten silloin, kun 
opetus oli tunnustuksellista. Yksi oman uskonnon 
oppituntiko viikossa aiheuttaa epäluuloa ja vihol-
liskuvia enemmistön mielissä?”

Piispat jatkavat, että omaa uskontoa voi verra-
ta äidinkieleen: “Yleinen kielitiede ei anna riittäviä 
valmiuksia suomen kielen osaamiseen. Oman us-
konnon kohdalla toimii sama logiikka.”

Opetuksen yhdistelyssä “pieniryhmäisten us-
kontojen oppilaat asetetaan aikuisen asemaan ja 
oman uskontonsa asiantuntijoiksi. Harvalla perus-
opetusikäisellä on valmiuksia ja halua tähän. Mitä 
tapahtuu, jos koulun uskonnonopetus murenee ja 
tilalle tulevat uskontoperusteiset yksityiskoulut? 

Nyt opetus on Opetushallituksen hyväksymää ja 
koulun valvomaa.”

Piispat päättävät kirjoituksensa: “Opetushalli-
tuksen tilastojen mukaan uskonnonopetuksen mo-
ninaisuus ei ole lisääntynyt. Katolisten, islamin 
opiskelijoiden ja ortodoksien ryhmäkoot ovat sen 
sijaan kasvaneet. Se puolestaan selkiyttää opetuk-
sen järjestämistä. Toivomme tasapuolisuutta kes-
kusteluun ja päätöksentekijöiltä ymmärrystä koko 
Suomen tilanteesta.”

Helsingin Sanomissa julkaistiin samana päivänä 
myös toinen kannanotto, jossa puolustetaan nykyis-
tä koulun uskonnonopetusmallia ja tuodaan moni-
puolisesti esiin vähemmistöuskontojen näkökulma. 
Sen ovat allekirjoittaneet juutalaisten seurakuntien 
keskusneuvoston puheenjohtaja Gideon Bolotows-
ky, Suomen islamilaisen neuvoston puheenjohta-
ja Anas Hajjar, SEN:n pääsihteeri isä Heikki Hut-
tunen sekä USKOT-foorumin puheenjohtaja Yaron 
Nadbornik. Teksti on luettavissa SEN:n kotisivulla 
www.ekumenia.fi.

KATT

Hiippakunnan osoitekalenteri 
2014 on ilmestynyt. Kalenteria saa 
seurakunnista sekä Katolisesta 
tiedotuskeskuksesta.

Paastokeräys 2014

”Yksi yhteinen ihmisperhe, 
ruokaa kaikille”
One human family, food for all. 
En mänsklig familj, mat åt alla. 

Saaja: Suomen Caritas ry
Tili: FI73 8000 1270 1545 04, 
viite 2257

Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ vihkii 
Federico Spanòn diakoniksi lauantaina 
22. helmikuuta 2014 klo 11.00 alkavassa 
pyhässä messussa Pyhän Henrikin 
katedraalissa. Tervetuloa!
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Ajankohtaista

Vastauksia uutisointiin YK-raportista

Uusia kardinaaleja helmikuussa 

Piispa Arborelius 
Paavillisen 
maallikkoneuvoston 
neuvonantajaksi

Paavi Franciscus on 6. helmikuuta 2014 
nimittänyt Tukholman piispan Anders 
Arboreliuksen OCD Paavillisen maallik-
koneuvoston neuvonantajaksi.

KATT/VIS 

Paavi Franciscus kertoi sunnuntai-
na 12.1.2014, ketkä ovat 22.2. kar-
dinaaliksi nimitettävät piispat ja 

arkkipiispat. Uudet kardinaalit tulevat 
pääosin eri puolilta maailmaa ja edus-
tavat paavin mukaan “syvää kirkollista 
suhdetta Rooman kirkon ja muiden kirk-
kojen välillä kaikkialla maailmassa”.

Uusien kardinaalien nimittäminen ta-
pahtuu heti sen jälkeen, kun kardinaa-
likonsistori on yhdessä paavin kanssa 
käsitellyt keskusteluissaan perhettä. Ni-
mitystä seuraavana päivänä 23.2. pyhä 
isä viettää juhlallisen messun yhdessä 
uusien kardinaalien kanssa.

Uudet kardinaalit ovat

Pietro Parolin, Acquapendenten titulaa-
riarkkipiispa, Vatikaanin valtiosihteeri

Lorenzo Baldisseri, Diocletianan titulaa-
riarkkipiispa, Piispainsynodin pääsih-
teeri

Gerhard Ludwig Müller, arkkipiis-
pa, Regensburgin emerituspiispa, Us-
konopin kongregaation prefekti

Beniamino Stella, Midilan titulaariarkki-
piispa, Papiston kongregaation prefekti

Vincent Nichols, Westminsterin arkki-
piispa (Iso-Britannia)

Leopoldo José Brenes Solórzano, Mana-
guan arkkipiispa (Nicaragua)

Gérald Cyprien Lacroix, Québecin arkki-
piispa (Kanada)

Jean-Pierre Kutwa, Abidjanin arkkipiis-
pa (Norsunluurannikko)

Orani João Tempesta, O.Cist., Rio de Ja-
neiron arkkipiispa (Brasilia)

Gualtiero Bassetti, Perugia-Città della 
Pieven arkkipiispa (Italia)

Mario Aurelio Poli, Buenos Airesin ark-
kipiispa (Argentiina)

Andrew Yeom Soo Jung, Soulin arkki-
piispa (Etelä-Korea)

Ricardo Ezzati Andrello, SDB, Santiago 
de Chilen arkkipiispa (Chile)

Philippe Nakellentuba Ouédraogo, 
Ouagadougoun arkkipiispa (Burkina 
Faso)

Orlando B. Quevedo, OMI, Cotabaton 
arkkipiispa (Filippiinit)

Chibly Langlois, Les Cayesin piispa 
(Haiti)

Näiden lisäksi paavi halusi kunnioittaa 
kardinaalin arvolla kolmea yli 80-vuo-
tiasta emeritusarkkipiispaa heidän ar-
vokkaasta työstään Pyhän istuimen ja 
kirkon hyväksi. He ovat

Loris Francesco Capovilla, Mesembrian 
titulaariarkkipiispa

Fernando Sebastián Aguilar, CMF, 
Pamplonan titulaariarkkipiispa

Kelvin Edward Felix, Castriesin titulaa-
riarkkipiispa

Tulevista 16:sta alle 80-vuotiaasta kardi-
naalista 6 tulee Euroopasta, 5 Latinalai-
sesta ja Keski-Amerikasta, 2 Aasiasta, 2 
Afrikasta ja 1 Pohjois-Amerikasta.

KATT/news.va

Helsingin Sanomissa julkaistiin 
torstaina 6.2.2014 Ulkomaat-
osastossa juttu otsikolla “YK 

vaatii Vatikaania tilille hyväksikäytös-
tä”. Juttu on yleisiltä raameiltaan oi-
keansuuntainen, mutta totuuden ja koh-
tuuden nimissä on syytä oikoa joitakin 
väärinkäsityksiä.

“Raportissa vaaditaan Vatikaania pois-
tamaan viroista kaikki papit, joita epäil-
lään lasten hyväksikäytöstä.” — Vaatimus 
on hyvä, mutta niin toimitaan jo. Valta-
osa maailman katolisista papeista on sitä 
paitsi virkasuhteessa omaan hiippakun-
taansa (niitä on tuhansia), ei Vatikaaniin. 
Vatikaani puolestaan on antanut tällai-
sen ohjeen hiippakuntiin jo vuosia sitten 
ja kardinaali Ratzingerin tekemien muu-
tosehdotusten ja sittemmin paavi Bene-
dictuksen päätösten perusteella siirtä-
nyt hyväksikäyttötapausten käsittelyn 
hiippakunnista Vatikaanin Uskonopin 
kongregaatioon, jotta niihin suhtaudut-
taisiin riittävän vakavasti ja yhdenmu-
kaisesti. Vatikaanin toiminnan seurauk-
sena hyväksikäyttöön syyllistyneet papit 
saavat osakseen raskaita kirkollisia ran-
gaistuksia ja menettävät pappisoikeuten-
sa. Paavi Benedictuksen vaatimuksesta 
kaikissa hiippakunnissa on nykyään käy-
tössä tarkat ja tiukat ohjeet hyväksikäyt-
tötilanteita ja -epäilyjä varten.

“YK vaatii Vatikaania myös julkistamaan 
kaiken sisäisen tutkintansa pappien hyväk-
sikäyttötapauksista.” — On ihmeteltävä, 
mitä hyötyä julkistamisesta olisi. Kyse on 
asiakirjoista, joissa ei ole mainittu pelkäs-
tään hyväksikäyttäjiä vaan myös uhreja, 
joiden tietojen paljastamiseen kirkolla ei 
ole mitään oikeutta. Olennaista ei liene 
se, että suuri yleisö saa tyydytettyä ute-
liaisuutensa, vaan se, että rikolliset tuo-
mitaan ja uhreja tuetaan. Keräämillään 
tiedoilla Vatikaani auttaa mahdollisuuk-
sien mukaan viranomaisia yksittäisissä 
maissa.

“Raportin mukaan Vatikaani on sallinut 
hyväksikäytön jatkumisen, eikä ole ryhty-
nyt tarpeellisiin toimenpiteisiin. Tapauk-
sia on peitelty siirtämällä hyväksikäytöstä 
epäiltyjä pappeja uusiin seurakuntiin tai 
ulkomaille.” — Papit toimivat piispojen 
alaisuudessa, tai vastaavasti oman sään-
tökuntansa esimiesten alaisuudessa, ja 
heidän siirtämisensä uusiin tehtäviin tai 
paikkoihin tapahtuu täysin ilman Vati-
kaanin osallisuutta.

On tietenkin suuri häpeä yleismaail-
malliselle kirkolle, että sen hiippakun-
nissa ja sääntökunnissa on ollut vastuu-
ta pakenevia piispoja ja esimiehiä, jotka 
eivät ole toimineet päättäväisesti heti to-
tuuden tultua ilmi. On aivan oikein pitää 
tällaista toimintaa vastenmielisenä ja sel-

vittää, missä määrin se vaatii osakseen 
oikeudellisia toimenpiteitä.

“Tähän mennessä katolinen kirkko on 
pyrkinyt käsittelemään tapaukset kirkon 
piirissä.” — Vatikaani on jo vuosia sit-
ten ohjeistanut kaikkia hiippakuntia il-
moittamaan hyväksikäytöstä siviiliviran-
omaisille, jotta rikoksentekijät saataisiin 
edesvastuuseen maallisen oikeuslaitok-
sen edessä. Kirkko ei voi tuomita ketään 
vankilaan, sen tekee (kirkon myötävai-
kutuksella) kunkin maan oikeusjärjestel-
mä.

Miten YK:n lastensuojelun komitean 
raporttiin sitten pitäisi suhtautua? On sa-
nottava, että sen vaatimukset ovat suu-
relta osin sellaisia, että ne on jo toteutettu 
katolisessa kirkossa. Se on siis vanhen-
tunut eikä siihen vastaaminen ole vaike-
aa. On kuitenkin todettava nöyrästi, että 
hyväksikäyttäjien toiminnan katsominen 
läpi sormien, mitä joissakin hiippakun-
nissa menneinä vuosikymmeninä on ta-
pahtunut, on vastenmielistä ja vaatii yhä 
vielä toimenpiteitä, vaikka suurin osa ri-
kosten tekijöistä ja heidän siirtäjistään 
olisikin jo kuollut.

Toisaalta myös YK:n raporttia kohtaan 
on asiallista esittää kritiikkiä. Sen sävy oli 
asiaton; se esitti katoliseen uskonkäsityk-
seen puuttuvia röyhkeitä vaatimuksia, 
joilla ei ole mitään tekemistä raportin ai-

heen kanssa; eivätkä sen tiedot olleet ajan 
tasalla. Raportista puuttui myös selvästi 
käsitys siitä, kenellä on valta ja vastuu 
missäkin asiassa, eli taju siitä, minkälai-
nen on paikalliskirkkojen, sääntökuntien 
ja Rooman kuurian todellinen toimival-
ta missäkin asiassa. Lisäksi on sanottava, 
että YK:n komissio ei ehkä aivan ymmär-
rä, mikä ero on Pyhällä istuimella ja Vati-
kaanilla. Kaiken kaikkiaan huonoa työtä.

Lopuksi on todettava, että työtä lasten 
ja nuorten suojelemiseksi kaikenlaiselta 
hyväksikäytöltä on jatkettava — eikä se 
saa koskaan lakata. Katolinen kirkko on 
sitoutunut kaikessa toiminnassaan tarjo-
amaan lapsille ja nuorille kaikin tavoin 
turvallisen kasvuympäristön. Siksi on 
toivottavaa, että myös muiden instituuti-
oiden piirissä ollaan valmiita tutkimaan 
omia toimintatapoja ja ilmoittamaan 
epäilyistä viipymättä siviiliviranomaisil-
le. Kun kerran tutkimusten mukaan ka-
tolisen kirkon hyväksikäyttötapaukset 
muodostavat selvästi alle 1 prosenttia 
hyväksikäytöstä maailmassa (ja ovat vii-
me vuosina vielä selvästi ja varmasti vä-
hentyneet), on tärkeää penkoa myös lo-
put, yli 99 prosenttia tapauksista, joista 
pääsääntöisesti vielä vaietaan.

KATT
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Sunnuntait ja juhlapyhät Rukous

16.2. KIRKKOVUODEN 
6. SUNNUNTAI (II)
1L Sir. 15:15-20
Ps. 119: 1-2, 4-5, 17-18, 33-34. - 1b
2L 1. Kor. 2:6-10
Ev. Matt. 5:17-37 tai 
Ev. Matt. 5:20-22, 27-28, 33-34a, 37

23.2. KIRKKOVUODEN 
7. SUNNUNTAI (III)
1L 3. Moos. 19:1-2, 17-18
Ps. 103:1-2, 3-4, 8+10, 12-13. - 8a
2L 1. Kor. 3:16-23
Ev. Matt. 5:38-48
 
2.3. KIRKKOVUODEN 
8. SUNNUNTAI (IV)
1L Jes. 49:14-15
Ps. 62:2-3, 6-7, 8-9ab. - 6a
2L 1. Kor. 4:1-5
Ev. Matt. 6:24-34

Paastonaika alkaa

5.3. TUHKAKESKIVIIKKO, 
paasto- ja abstinenssipäivä
1L Joel 2:12-18
Ps. 51:3-4, 5-6a, 12-13, 14+17. - vrt. 3
2L 2. Kor. 5:20 - 6:2
Ev. Matt. 6:1-6, 16-18

9.3. PAASTON 1. SUNNUNTAI (I)
1L 1. Moos. 2:7-9, 3:1-7
Ps. 51:3-4, 5-6ab, 12-13, 14+17. - 3a
2L Room. 5:12-19 tai 
2L Room. 5:12, 17-19
Ev. Matt. 4:1-11

16.3. PAASTON 2. SUNNUNTAI (II)
1L 1. Moos. 12:1-4a
Ps. 33:4-5, 18-19, 20+22. – 22
2L 2. Tim. 1:8b-10
Ev. Matt. 17:1-9

 

Tämän kuukauden aihe tuo mieleen sanontatavan, että vanhetessa viinin laatu paranee; 

sen tuoksu kukoistaa ja maku rikastuu. Mutta viini, joka on tullut liian vanhaksi tai jota 

on säilytetty väärällä tavalla, muuttuu kirpeäksi ja etikan kaltaiseksi. Voimme kysyä it-

seltämme, sopiiko viini vertauskuvaksi ihmiselämälle? Viinin ikä on kyllä tärkeä. Samoin 

on ihmisen ikä. Kuitenkin viinin ja ihmisen välillä on huomattava ero, vaikka joskus elä-

män loppuvaiheessa jotkut ihmiset vaikuttanevat samanlaiselta kuin liian vanha viini. 

Silti ihmisen jokaisessa elinvuodessa on oma viehättävyytensä ja merkityksensä, vaikka 

hän nuorena ja vanhana ei aina saa yhtä paljon aikaan kuin keski-iässä.

Ikähän ei määrää ihmisen ihmisarvoa. Tämä säilyy aina, huolimatta ihmisen kunnos-

ta, koulutuksesta tai eläkkeen suuruudesta. Hänen arvonsa ei riipu kaikesta siitä, mitä 

hän on saavuttanut elämässään, vaan tosiasiasta, että Jumala loi hänet omaksi kuvak-

seen ja Kristus pelastaa hänen elämänsä kasvattamalla häntä itsensä kaltaiseksi. Jumala 

antoi hänelle oman tehtävän ja paikan ihmiskunnassa, luomakunnassa ja kirkossakin. 

Vanhuudessa ihmisellä on myös paljon annettavaa kirkolle ja yhteiskunnalle. Jokainen 

vanha ihminen on kerännyt elämässään viisautta ja kokemuksia, jotka ovat arvokkaita 

seuraaville sukupolville. Vanha ihminen jakaa mielellään muille elämänkokemuksiaan, 

haluaa puhua ilon ja surun hetkistään sekä kertoa, miten hän selviytyi erilaisissa tilan-

teissa lähimmäistensä ja Jumalan avulla.

Mutta valitettavasti puuttuu niitä, joka haluavat kuunnella häntä. Tämän puutteen täh-

den vanhat ihmiset kärsivät yksinäisyydestä. Toisaalta ne, joilla ei ole aikaa tai kiinnos-

tusta heidän kertomustensa kuuntelemiseen, mielellään ulkoistavat lähimmäispalvelun 

sosiaalityöntekijöille. He unohtavat, miten paljon hyvää he itse tällöin menettävät. Se, 

joka välittää vanhoista lähimmäisistään, valmistautuu parhaiten siihen aikaan, jolloin 

hän itse on vanha. 

Helmikuun toinen rukousaihe on pappien, sääntökuntalaisten ja maallikkojen yhteistyö 

evankeliumin hengessä. Pappien tehtävä on kirkkokansan ravitsemista ja varustamista 

elämän matkaa varten Jumalan Sanan ja sakramenttien pöydän antimilla. Sääntökunta-

laisten kutsumus on todistaa työllään siitä, että Jumalan valtakunta ylittää verrattomasti 

tämän ajan siunaukset. He osoittavat tämän pyyteettömän rakkauden työllä, esirukous- 

ja palvelutyöllään. Lopuksi maallikkojen vastuualue on rakentaa Jumalan valtakuntaa 

tässä ajassa huolehtien evankeliumin hengessä perhe-elämästään ja ihmiskunnan/luo-

makunnan kehityksestä. On selvää, että kaikkien kirkon jäsenten yhdessä on myös ensi 

sijassa huolehdittava niistä kanssaihmisistä ja kirkon jäsenistä, jotka eniten tarvitsevat tu-

kea elämäänsä - kuten lapsista ja vanhuksista. Tämä on tärkeä tehtävä seurakuntatyölle 

nykyisessä yhteiskunnassa, jossa heidät helposti unohdetaan.              

isä Frans Voss SCJ

Rukoilkaamme...

Helmikuu

• Että kirkossa ja yhteiskunnassa kunnioitettaisiin vanhojen ihmisten viisautta ja 

kokemusta.

• Että papit, sääntökuntalaiset ja maallikot työskentelisivät auliisti yhdessä 

evankeliumin julistamiseksi.

Maaliskuu

• Että naisten oikeuksia ja arvokkuutta kunnioitettaisiin kaikissa kulttuureissa.

• Että monet nuoret ottaisivat vastaan Herran kutsun ja omistaisivat elämänsä 

evenkeliumin julistamiselle.

Februari

• Att de äldres vishet och erfarenhet tas till vara i kyrkan och i samhället.

• Att präster, ordensfolk och lekmän generöst samarbetar för evangelisationen.

Mars

• Att kvinnors rättigheter och värdighet respekteras i alla kulturer.

• Att många ungdomar tar emot Herrens inbjudan att viga sina liv åt att sprida 

evangeliet.

Rukouksen apostolaatti
Helmikuun 2014 rukouksen apostolaatin palsta

Piispan kalenterista

22.2.  Federico Spanòn diakoniksi vihkiminen 
 Pyhän Henrikin katedraalissa klo 11

27.2.  Ekumeeninen tapahtuma Mietoisissa 
 Mynämäellä klo 18.30

4.3.  Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallituksen kokous
 Espoon lut. hiippakunnan 10-vuotisjuhla

10.-12.3.  Pappienneuvoston kokous

Alexandre Havard 
Johdatus katolisen kirkon 
yhteiskuntaopetukseen
NYT 12.00€  (Norm. 15.00€)

Magnus Nyman
Hävinneiden historia
NYT 25.00€  (Norm. 32.00€)

Uskonopin kongregaatio 
Lähetyskäskyn seuraamisesta
NYT 4.00€  (Norm. 7.00€)

Hengen tie -sarja NYT 5.00€ / kpl

Helmitarjoukset 
Katolisessa kirjakaupassa

www.katolinenkirjakauppa.net

Hengen tie -sarjan upeita klassikkoja on saatavilla seuraavat: Tuomas 
Kempiläinen: Ruusutarha;  John Henry Newman: Tilinteko uskostani;  Ignatius de 
Loyola: Pyhiinvaeltajan kertomus;  (tuntematon): Tietämättömyyden pilvi;  Ristin 
Johannes: Pimeä yö;  Tuomas Akvinolainen: Usko ja rukous;  Juliana Norwichlainen: 
Jumalan rakkauden ilmestys;  Anselm Canterburylainen:  Ymmärrystä etsivä usko.



FIDES 26
Pyhä isä

Usko ja rakkaus
”Mekin olemme velvolliset 
panemaan henkemme alttiiksi 
veljiemme puolesta” 
(1. Joh. 3:16)

Rakkaat veljet ja sisaret,

1.Maailman 22. sairaiden päi-
vän teema tänä vuonna on 
Usko ja rakkaus: ”Mekin 

olemme velvolliset panemaan henkem-
me alttiiksi veljiemme puolesta” (1. Joh. 
3:16). Sen johdosta käännyn erityi-
sesti sairaiden puoleen ja kaikkien 
niiden puoleen, jotka auttavat ja hoi-
tavat heitä. Kirkko tunnistaa teissä, 
rakkaat sairaat, kärsivän Kristuksen 
erityisen läsnäolon. Niin on. Kärsi-
myksemme vierellä, oikeastaan kär-
simyksemme sisällä on Jeesuksen 
kärsimys, jonka hän yhdessä meidän 
kanssamme kantaa ja jonka merki-
tyksen hän paljastaa. Kun Jumalan 
Poika nousi ristille, hän tuhosi kär-
simyksen yksinäisyyden ja valaisi 
sen pimeyden. Näin edessämme on 
meitä rakastavan Jumalan salaisuus, 
Jumalan, joka vuodattaa meihin toi-
voa ja rohkeutta. Toivoa, jotta Juma-
lan rakkauden suunnitelmassa myös 
tuskien yö avautuu pääsiäisen valol-
le, ja rohkeutta, jotta voimme kohda-
ta kaikki vastoinkäymiset hänen seu-
rassaan, hänen yhteydessään.

2.Jumalan Poika, joka tuli ih-
miseksi, ei poistanut ihmis-
elämästä sairautta ja kär-

simystä, vaan ottaen ne omakseen 
muutti ja suuntasi ne uudelleen. Hän 
suuntasi ne uudelleen, jotta niillä ei 
enää ole viimeinen sana, joka on nyt 
uuden elämän täyteys. Hän muutti 
ne, jotta yhteydessä Kristukseen ne 
voivat muuttua kielteisistä myön-
teisiksi. Jeesus on tie, ja hänen Hen-
kensä kautta voimme seurata häntä. 
Niin kuin Isä antoi Poikansa rakkau-
desta, ja Poika antoi itsensä samasta 
rakkaudesta, mekin voimme rakas-
taa toisia niin kuin Jumala on rakas-
tanut meitä, antaen elämänsä veljien 
puolesta. Uskosta hyvään Jumalaan 
tulee hyvyys, uskosta ristiinnaulit-
tuun Kristukseen tulee voima ra-
kastaa loppuun saakka, jopa viha-
miehiämme. Todiste aidosta uskosta 
Kristukseen on itsensä antaminen, 
avautuminen lähimmäisenrakkau-
delle, erityisesti niitä kohtaan, jotka 
eivät sitä ansaitse, jotka kärsivät ja 
ovat syrjittyjä.

3.Kasteen ja vahvistuksen 
voimalla meidät on kutsut-
tu tulemaan Kristuksen kal-

Paavi Franciscuksen viesti maailman 
Sairaiden päivää varten 11. helmikuuta 2014

taiseksi, hänen joka on kaikkien kär-
sivien Laupias samarialainen. ”Siitä 
me olemme oppineet tuntemaan rak-
kauden, että Jeesus antoi henkensä 
meidän puolestamme. Samoin olem-
me me velvolliset panemaan hen-
kemme alttiiksi veljiemme puoles-
ta” (1. Joh. 3:16). Kun lähestymme 
rakastaen niitä, jotka tarvitsevat hoi-
toa, tuomme heille toivoa ja Jumalan 
hymyn maailman ristiriitojen keskel-
le. Kun auliista omistautumisesta toi-
sille tulee toimintatapamme, teem-
me tilaa Kristuksen sydämelle, joka 
lämmittää meitä, ja työskentelemme 
näin Jumalan valtakunnan tulemi-
seksi.

4.Kasvaaksemme hellyydes-
sä, kunnioittavassa ja hie-
notunteisessa rakkaudessa, 

meillä on kristityn malli, johon luot-
tavasti voimme suunnata katseem-
me. Hän on Jeesuksen äiti ja meidän 
äitimme, joka kuuntelee tarkkaavas-
ti Jumalan ääntä ja lastensa tarpeita 
ja vaikeuksia. Maria lähti hänessä li-
haksi tulleen Jumalan laupeuden in-
noittamana ja itsensä unohtaen kii-
reesti matkalle Galileasta Juudeaan 
kohtaamaan ja auttamaan sukulais-
taan Elisabetia. Kaanan häissä hän 
vetoaa Poikaansa nähdessään, että 
juhlasta viini loppui kesken. Elämän-
sä pyhiinvaelluksella hän kantaa sy-
dämessään vanhan Simeonin sanat, 
jotka ennustivat miekan käyvän läpi 

hänenkin sydämensä. Jeesuksen ris-
tin juurella hän pysyy vahvana. Hän 
tietää kuinka tätä tietä on kuljetta-
va, ja siksi hän on kaikkien sairaiden 
ja kärsivien äiti. Voimme luottavas-
ti kääntyä hänen puoleensa lapsen-
omaisella hartaudella, varmoina sii-
tä, että hän auttaa ja tukee meitä eikä 
hylkää meitä. Hän on ristiinnauli-
tun ja ylösnousseen äiti, joka pysyy 
meidän ristiemme juurella ja saattaa 
meitä matkalla kohti ylösnousemus-
ta ja elämän täyttymystä.

5. Pyhä Johannes, se opetus-
lapsi, joka Marian kanssa 
seisoi ristin juurella, saa mei-

dät palaamaan uskon ja rakkauden 
alkuähteelle, Jumalan sydämeen, 
joka on rakkaus (1. Joh. 4:8, 16). Hän 
muistuttaa meitä siitä, että emme voi 

rakastaa Jumalaa jos emme rakasta 
veljiämme. Joka seisoo Marian kans-
sa ristin juurella oppii rakastamaan 
kuten Jeesus. Risti on ”varmuut-
ta Jumalan uskollisesta rakkaudes-
ta meitä kohtaan. Niin suuresta rak-
kaudesta, että se tulee syntiimme ja 
antaa sen anteeksi, että se tulee kärsi-
mykseemme ja antaa meille voiman 
sen kantamiseen. Se tulee jopa kuo-
lemaan voittaakseen kuoleman ja pe-
lastaakseen meidät…Kristuksen ris-
ti kutsuu myös antautumaan tämän 
rakkauden tartuttamiksi, se opettaa 
meitä katsomaan toisia, erityisesti 
kärsiviä ja apua tarvitsevia, aina lau-
peudella ja rakkaudella” (Via Crucis 
nuorten kanssa Rio de Janeiron Maa-
ilman nuortenpäivillä, 26. heinäkuu-
ta 2013).

Uskon tämän 22. maailman sai-
raiden päivän Neitsyt Mari-
an esirukousten huomaan, 

jotta hän auttaisi sairaita elämään 
kärsimyksensä Jeesuksen Kristuk-
sen yhteydessä ja tukisi kaikkia jot-
ka pitävät heistä huolta. Annan sy-
dämestäni apostolisen siunauksen 
kaikille sairaille, terveydenhoitohen-
kilökunnalle ja vapaaehtoisille autta-
jille.

Vatikaanissa 6. joulukuuta 2013

Franciscus

”Kirkko 
tunnistaa 

teissä, rakkaat 
sairaat, kärsivän 

Kristuksen 
erityisen

 läsnäolon.”



7ARTIKKELEITA

Pyhä isä

Paavi Franciscuksen viesti paastonajalle 

Rakkaat veljet ja sisaret,

Paastonajan lähestyessä haluan tarjota 
joitakin ajatuksia avuksi tiellämme kään-
tymykseen yksilöinä ja yhteisönä. Näi-
den ajatusten lähtökohtana ovat pyhän 
Paavalin sanat: ”Tehän tunnette Herram-
me Jeesuksen Kristuksen armon: hän oli 
rikas mutta tuli köyhäksi teidän vuok-
senne, jotta te rikastuisitte hänen köy-
hyydestään” (2. Kor. 8:9). Apostoli kir-
joitti Korintin kristityille rohkaistakseen 
heitä anteliaasti auttamaan Jerusalemin 
uskovia heidän tarpeissaan. Mitä nämä 
pyhän Paavalin sanat merkitsevät meil-
le kristityille tänään? Mitä tämä kutsu 
köyhyyteen, evankelisen köyhyyden elä-
mään, merkitsee meille tänään?

Kristuksen armo

Ennen kaikkea se näyttää meille, kuin-
ka Jumala toimii. Hän ei ilmoita itseään 
verhoutuneena maalliseen valtaan ja rik-
kauteen, vaan pikemminkin heikkouteen 
ja köyhyyteen: ”hän oli rikas mutta tuli 
köyhäksi teidän vuoksenne”. Kristus, 
Jumalan ikuinen Poika, yhtä Isän kans-
sa vallassa ja kunniassa, valitsi köyhäk-
si tulemisen. Hän tuli keskuuteemme ja 
lähelle meitä jokaista. Hän asetti sivuun 
kunniansa ja tyhjensi itsensä ollakseen 
kaikessa meidän kaltaisemme (vrt. Fil. 
2:7; Hepr. 4:15). Jumalan ihmiseksi tu-
leminen on suuri salaisuus! Mutta syy 
kaikkeen tähän on hänen rakkautensa, 
joka on armoa, anteliaisuutta, halua tul-
la lähelle, rakkautta, joka ei epäröi an-
taa itseään uhriksi rakastamiensa vuok-
si. Laupeus, rakkaus, on sitä, että jaamme 
kaiken sen kanssa, jota rakastamme. 
Rakkaus tekee meidät kaltaisiksi, se luo 
tasa-arvoa, hajottaa muurit ja poistaa 
etäisyydet. Jumala teki tämän meidän 
kanssamme. Jeesus ”teki työtä ihmiskä-
sin, ajatteli ihmisen mielellä, toimi ihmi-
sen tahdolla ja rakasti ihmissydämellä. 
Syntymällä Neitsyt Mariasta hän tuli to-
della yhdeksi meistä ja kaikessa meidän 
kaltaiseksemme, kuitenkin ilman syn-
tiä.” (Gaudium et spes, 22)

Tulemalla köyhäksi Jeesus ei etsinyt 
köyhyyttä sen itsensä takia vaan, kuten 
pyhä Paavali sanoi, jotta te rikastuisit-
te hänen köyhyydestään”. Tämä ei ole 
pelkkä sanaleikki tai iskulause. Se tiivis-
tää Jumalan logiikan, rakkauden logii-
kan, inkarnaation ja ristin logiikan. Ju-
mala ei antanut pelastuksemme pudota 
taivaasta, kuten joku, joka antaa almuja 
yltäkylläisyydestään, epäitsekkyyden ja 
hurskauden vuoksi. Kristuksen rakka-
us on erilaista! Kun Jeesus astui Jorda-
nin veteen ja sai kasteen Johannes Kasta-
jalta, tämä ei tapahtunut koska hän olisi 
tarvinnut katumusta tai kääntymystä. 
Hän teki sen ollakseen niiden ihmisten 
keskellä, jotka tarvitsevat anteeksiantoa, 
meidän syntisten keskellä, ja ottaakseen 

syntiemme taakan kannettavakseen. 
Tällä tavalla hän tahtoi lohduttaa meitä, 
pelastaa meidät, vapauttaa meidät kur-
juudestamme. On hätkähdyttävää, että 
apostolin mukaan meitä ei vapauttanut 
Kristuksen rikkaus vaan hänen köyhyy-
tensä. Kuitenkin pyhä Paavali on hyvin 
tietoinen ”Kristuksen tutkimattomasta 
rikkaudesta” (Ef. 3:8) ja siitä, että hän on 
”kaiken perillinen” (Hepr. 1:2).

Mitä siis on tämä köyhyys, jolla Kris-
tus vapauttaa ja rikastuttaa meidät? Se 
on hänen tapansa rakastaa meitä, olla 
meidän lähimmäisemme, kuten laupi-
as samarialainen oli henkihieveriin tielle 
jätetyn miehen lähimmäinen (vrt. Luuk. 
10:25s.) Se, mikä antaa meille tosi vapau-
den, pelastuksen ja onnellisuuden on 
hänen rakkautensa myötätunto, hellyys 
ja solidaarisuus. Kristuksen köyhyys, 
joka tekee meidät rikkaiksi, on hänen tu-
lemisensa lihaksi ja heikkouksiemme ja 
syntiemme kantaminen ilmauksena Ju-
malan äärettömästä laupeudesta meitä 
kohtaan. Kristuksen köyhyys on kaik-
kein suurin aarre: Jeesuksen rikkaus on 
hänen rajaton luottamuksensa Jumalaan, 
Isäänsä, hänen jatkuva varmuutensa ja 
tahtonsa toteuttaa aina ja ainoastaan Isän 
tahto ja antaa kunnia hänelle. Jeesus on 
rikas samalla tavalla kuin lapsi, jota ra-
kastetaan ja joka rakastaa vanhempiaan 
epäilemättä hetkeäkään heidän rakkaut-
taan ja huolenpitoaan. Jeesuksen rikkaus 
on se, että hän on Poika. Hänen ainutlaa-
tuinen suhteensa Isään on tämän köyhän 
Messiaan korkein etuoikeus. Kun Jeesus 
pyytää meitä ottamaan ”hänen ikeensä, 
joka on hyvä kantaa”, hän pyytää myös, 
että me rikastuisimme hänen ”rikkaasta 
köyhyydestään” ja ”köyhästä rikkaudes-
taan”, olisimme osallisia hänen lapseu-
den ja veljellisestä Hengestään, olisimme 
lapsia Pojassa, veljiä ja sisaria esikoisvel-
jessä (vrt. Room. 8:29).

On sanottu, että ainoa todellinen ka-
tumuksen aihe on se, ettei ole pyhä (L. 
Bloy). Voimme myös sanoa, että on vain 
yhtä todellista köyhyyttä: sitä, että ei 
eletä Jumalan lapsina ja Kristuksen vel-
jinä ja sisarina.

Meidän todistuksemme

Voisimme ajatella, että tämä köyhyyden 
”tapa” oli Jeesuksen tapa, kun taas me, 
jotka tulemme hänen jälkeensä, voimme 
pelastaa maailman oikeanlaisilla inhimil-
lisillä voimavaroilla. Näin ei ole. Aina 
ja kaikkialla Jumala pelastaa ihmiskun-
nan ja maailman Kristuksen köyhyyden 
kautta, hänen, joka tulee köyhäksi sakra-
menteissa, sanassaan ja kirkossaan, joka 
on köyhien kansa. Jumalan rikkaus ei 
kulje meidän rikkautemme kautta, vaan 
muuttumatta ja yksinomaan henkilö-
kohtaisen ja yhteisöllisen köyhyytemme 
kautta, jota elävöittää Kristuksen Henki.

Opettajamme esimerkkiä seuraten 

meitä kristittyjä kutsutaan kohtaamaan 
veljiemme ja sisartemme köyhyys, kos-
kettamaan sitä, ottamaan se omaksem-
me ja ottamaan konkreettisia askeleita 
sen helpottamiseksi. Kurjuus ei ole sama 
asia kuin köyhyys. Kurjuus on köyhyyt-
tä ilman uskoa, ilman apua, ilman toi-
voa. Aineellinen kurjuus on sitä, mitä 
tavallisesti kutsutaan köyhyydeksi, ja 
se koskettaa heitä, jotka elävät ihmisar-
von vastaisissa olosuhteissa: heitä, joil-
ta puuttuvat perusoikeudet ja perus-
tarpeet kuten ruoka, vesi, hygienia, työ 
ja tilaisuus kulttuurin kehittymiseen ja 
kasvuun. Vastauksena tähän kurjuuteen 
kirkko tarjoaa apuaan, diakoniaansa, 
kohdatakseen nämä tarpeet ja sitoakseen 
nämä haavat, jotka rumentavat ihmis-

kunnan kasvoja. Köyhissä ja hylätyissä 
me näemme Kristuksen kasvot. Rakas-
tamalla ja auttamalla köyhiä rakastam-
me ja palvelemme Kristusta. Ponnistuk-
semme suuntautuvat myös siihen, että 
rikkomukset ihmisen arvokkuutta vas-
taan, syrjintä ja hyväksikäyttö saataisiin 
loppumaan maailmasta, sillä nämä ovat 
niin usein kurjuuden syinä. Kun vallas-
ta, ylellisyydestä ja rahasta tulee epä-
jumalia, ne ottavat etusijan varallisuu-
den oikeudenmukaiselta jakautumiselta. 
Omatuntomme tarvitsee kääntymystä 
oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon, yk-
sinkertaisuuteen ja jakamiseen.

Vähäisempi huolenaihe ei ole myös-
kään moraalinen kurjuus, joka on pa-
heiden ja synnin orjuutta. Kuinka pal-
jon tuskaa perheissä aiheutuu siitä, että 
yksi perheenjäsenistä – usein nuori – on 
alkoholin, huumeiden, pelaamisen tai 
pornografian orja! Kuinka monet ihmi-
set eivät enää näe elämän merkitystä tai 
tulevaisuuden näköaloja, kuinka monet 
ovat menettäneet toivonsa! Ja kuinka 
monet ovat suistuneet tähän kurjuuteen 
epäoikeudenmukaisten yhteiskunnallis-
ten olosuhteiden ja työttömyyden vuok-
si (joka riistää heiltä elannonansaitsijan 
arvokkuuden) ja siksi, että puuttuu yh-
täläinen pääsy koulutukseen ja terve-
ydenhuoltoon. Tällaisissa tapauksissa 
moraalista kurjuutta voidaan pitää itse-
murhan uhkana. Tällainen kurjuus, joka 
aiheuttaa myös taloudellista tuhoa, liit-
tyy aina hengelliseen kurjuuteen, jonka 
koemme, kun käännymme pois Juma-

lasta ja torjumme hänen rakkautensa. Jos 
ajattelemme, ettemme tarvitse Jumalaa, 
joka kääntyy puoleemme Kristuksessa, 
koska uskomme pärjäävämme omillam-
me, olemme matkalla kohti tuhoa. Yksin 
Jumala voi todella pelastaa ja vapauttaa 
meidät. Evankeliumi on todellinen vas-
talääke hengelliseen kurjuuteen: minne 
tahansa menemmekin, olemme kristit-
tyinä kutsuttuja julistamaan vapauttavaa 
sanomaa, että syntien anteeksiantamus 
on mahdollinen, että Jumala on suurem-
pi kuin syntisyytemme, että hän rakastaa 
meitä aina ja että meidät luotiin yhteyt-
tä ja ikuista elämää varten. Herra pyy-
tää meitä olemaan tämän laupeuden ja 
toivon viestin iloisia sanansaattajia! On 
jännittävää kokea tämän hyvän sanoman 
levittämisen ilo, meille uskotun aarteen 
jakaminen, särkyneiden sydänten loh-
duttaminen ja toivon antaminen pimey-
dessä oleville veljillemme ja sisarillem-
me. Se merkitsee Jeesuksen seuraamista 
ja jäljittelemistä, hänen joka etsi köyhiä ja 
syntisiä kuin paimen, joka rakastaen etsii 
kadonneita lampaitaan. Jeesuksen yh-
teydessä voimme rohkeasti avata uusia 
evankeliumin julistamisen ja inhimillisen 
edistymisen teitä.

Rakkaat veljet ja sisaret, olkoon tänä 
paastonaikana koko kirkko valmis todis-
tamaan kaikille materiaalisessa, moraali-
sessa ja hengellisessä kurjuudessa elävil-
le evankeliumin sanomaa Isän Jumalan 
armollisesta rakkaudesta, joka on valmis 
syleilemään kaikkia Kristuksessa. Voim-
me tehdä tämän siinä määrin kuin seu-
raamme Kristusta, joka tuli köyhäksi ja 
rikastutti meidät köyhyydellään. Paas-
tonaika on otollinen aika itsekieltäymyk-
seen. Meidän on syytä kysyä itseltämme, 
mistä voimme luopua auttaaksemme ja 
rikastuttaaksemme toisia köyhyydelläm-
me. Älkäämme unohtako, että todellinen 
köyhyys tekee kipeää: mikään itsekiel-
täymys ei ole todellista ilman tätä katu-
muksen ulottuvuutta. En luota laupeu-
teen, joka ei maksa mitään ja joka ei tee 
kipeää.

Auttakoon Pyhä Henki - jonka kautta 
olemme ”köyhiä, mutta teemme monia 
rikkaiksi; meillä ei ole mitään, mutta 
omistamme kaiken” (2. Kor. 6:10) - meitä 
päätöksissämme ja kasvattakoon huol-
tamme ja vastuutamme inhimillisestä 
köyhyydestä, jotta meistä tulisi armahta-
via ja toimisimme laupiaasti.  Ilmaistes-
sani tämän toiveen rukoilen samalla, että 
jokainen uskova ja jokainen kirkon yhtei-
sö vaeltaa paastonaikana hedelmällisesti. 
Pyydän teitä kaikkia rukoilemaan puo-
lestani. Siunatkoon Herra teitä ja Neitsyt 
Maria varjelkoon teitä.

Vatikaanissa 26. joulukuuta 2013 pyhän 
Stefanoksen, diakonin ja ensimmäisen 
marttyyrin, juhlana

Franciscus

Hän tuli köyhäksi, jotta te rikastuisitte 
hänen köyhyydestään  (vrt. 2. Kor. 8:9)

”Opettajamme
 esimerkkiä seuraten 

meitä kristittyjä 
kutsutaan kohtaamaan 

veljiemme ja sisar-

temme köyhyys.”
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Pyhä Henrik ja 
ekumenia Roomassa

Pyhän Henrikin juhlan johdos-
ta tehtiin Suomen ekumeenisen 
delegaation perinteinen pyhiin-
vaellus Roomaan 15.–20. tammi-
kuuta 2014. Matkan kohokohtia 
olivat paavi Franciscuksen yk-
sityisvastaanotto Vatikaanissa ja 
katolinen eukaristian vietto San-
ta Maria sopra Minervan basili-
kassa Rooman vanhassa keskus-
tassa.

Tänä vuonna edustajajoukkoon 
kuuluivat kolmen kirkkokunnan 
johtajien – piispamme Teemu Si-

pon SCJ, arkkipiispa Kari Mäkisen (lut.) 
ja arkkipiispa Leon (ort.) – lisäksi muu-
tamia heidän avustajiaan, mukaan lukien 
allekirjoittanut. Seurueessa olivat muka-
na luterilaisesta kirkosta rouva Eija Mä-
kinen, arkkipiispan teologinen erityis-
avustaja Mika K.T. Pajunen ja ulkoasiain 
osaston johtaja Kimmo Kääriäinen; or-
todoksisesta kirkosta palvelukeskuksen 
johtaja Sirpa Koriala ja lakimies Jari Ran-
tala. Kanssamme oli myös Salon seudun 
kanttorien muodostama kuoro, joka lau-
loi vierailunsa aikana kaikissa tilaisuuk-
sissa taitavasti ja kauniisti monella eri 
kielellä. Osallistuessani virallisesti tähän 
Suomen delegaatioon sain henkilökoh-
taisesti parhaan mahdollisen lahjan opis-
kellessani Roomassa. Koko sydämestäni 
kiitän Jumalaa näistä upeista elämyksis-
tä.

Kaksi Suomen 
suurlähetystöä

Vierailumme Roomassa pyhän Henrikin 
juhlan yhteydessä oli myös täynnä mui-
ta mielenkiintoisia tapaamisia ja tapahtu-

mia. Ryhmämme sai perinteisesti majoit-
tua Piazza Farnesella sijaitsevaan pyhän 
Birgitan taloon, jossa birgittalaissisaret 
aina huolehtivat meistä hyvin, sekä fyy-
sisesti että hengellisesti. Pappiskollegio 
Giovanni Paolo II, jossa asun, ei ole kau-
kana tästä Birgitan talosta: molemmat si-
jaitsevat keskeisellä paikalla lähellä sekä 
Pietarinkirkkoa että Forum Romanumia, 
Trastevereä ja Rooman vanhimpia kau-
punginosia.

Matkan juhlallisuudet alkoivat iloisis-
sa tunnelmissa jo ensimmäisenä päivänä. 
Saimme koko aamupäivän ajan tutus-
tua Villa Lanteen, Suomen kulttuuri-in-
stituuttiin Gianicolo-kukkulalla. Kaisa 
Suutela-Kuisman johtaman Salon kant-
torien kuoron laulaessa antaumuksel-
la mm. Finlandian saimme ihailla kau-
nista näkymää yli kaupungin. Suomen 
Rooman-instituutin johtajan, dosentti 
Tuomas Heikkilän, ja hänen kollegansa 
opastuksella kuulimme mielenkiintoisia 
seikkoja Villa Lanten historiasta ja kehi-
tyksestä nykypäivään asti. Sen jälkeen 
Suomen Italian suurlähettiläs Petri Tuo-
mi-Nikula ja rouva Merja Tuomi-Nikula 
kutsuivat meidät lounaalle virka-asun-
toonsa. Tähän tilaisuuteen osallistuivat 
myös Vatikaanin edustajat, valtiosuhtei-
den alisihteeri mons. Antoine Camilleri 
sekä ja Paavillisen kristittyjen ykseyden 
edistämisen neuvoston assistentti, mons. 
Matthias Türk. Illalla meidät oli kutsut-

tu Suomen Vatikaanin suurlähettiläs 
Alpo Rusin tarjoamalle illalliselle, jonka 
yhteydessä tapasimme myös EU-komis-
saari Olli Rehnin puolisoineen. Hän oli 
juuri palannut Kiinan-matkalta ja oles-
keli muutamia päiviä Roomassa ennen 
siirtymistä takaisin Brysseliin. Täten sai 
piispojen delegaatio vierailla samana 
päivänä kahdessa Suomen suurlähetys-
tössä.

Ykseysneuvosto ja 
audienssi

Seuraava päivä, perjantai 17.1., oli tärkeä 
päivä meille. Aamulla vierailimme ensin 
Paavillisen kristittyjen ykseyden edistä-
misen neuvoston tiloissa Via della Con-
ciliazionen varrella, jossa pidettiin pie-
ni työkokous. Neuvoston puheenjohtaja 
kardinaali Kurt Koch otti meidät sydä-
mellisesti vastaan. Vaikka ryhmämme oli 
pieni, meidät vietiin suureen, juhlalliseen 
neuvottelusaliin. Mukana olivat myös 
kardinaalin tärkeimmät avustajat, mm. 
neuvoston sihteeri, arkkipiispa Brian 
Farrell LC ja läntisen osaston assistentti, 
mons. Matthias Türk.

Kardinaali Koch alusti muistuttamalla 
Vatikaanin II kirkolliskokouksen 50-vuo-
tisjuhlasta, erityisesti dogmaattisen kons-
tituution Lumen gentium julkaisemisesta, 
joka oli ratkaiseva ekumeeniselle dia-

logille katolisen kirkon kannalta. Hän 
muisteli myös paavi Paavali VI:n ja Kons-
tantinopolin ekumeenisen patriarkan At-
henegoras I:n historiallista tapaamista 
ja rukoushetkeä Jerusalemissa 50 vuotta 
sitten. Kardinaali mainitsi myös luteri-
lais-katolisen Ykseyskomission julkaise-
man asiakirjan “Vastakkainasettelusta yh-
teyteen” (2013), joka liittyy vuonna 2017 
vietettävään reformaation 500-muisto-
vuoteen. Silloin tulee myös kuluneeksi 50 
vuotta kansainvälisen katolis-luterilaisen 
dialogin alkamisesta (1967). Hän koros-
ti asiakirjan tärkeää kohtaa: katumusta 
ja uudistusta kirkkojen välillä. Tämä on 
kristittyjen ykseyspyrkimysten onnistu-
misen edellytys, kuten opettaa Vatikaa-
nin II kirkolliskokous ekumeniadekree-
tissään Unitatis redintegratio: ”Todellista 
ekumeenisuutta ei ole olemassa ilman 
sisäistä kääntymystä, sillä ykseyden kai-
puu saa alkunsa ja kypsyy mielen uudis-
tumisesta, itsensä kieltämisestä ja run-
saana virtaavasta rakkaudesta” (UR 7).

Kardinaali Kochin puheen jälkeen 
kolme suomalaista piispaa esittelivät 
vuorostaan oman kirkkonsa ekumeenis-
ta toimintaa Suomessa. He painottivat 
positiivisia kokemuksia kolmen kirkko-
kunnan välisissä ekumeenisissa suhteis-
sa, mutta samalla korostivat myös kirkon 
nykyisenä globaalina aikana kohtaamia 
haasteita: maallistumista ja maahan-
muuttoa. Onko kirkoilla aina yhteinen 

Kuvat L’Osservatore Romano
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ääni yhteiskunnassa, varsinkin etiikassa, 
todistaako se maailmalle Jumalan läsnä-
olosta? Miten maahanmuuttajat, monet 
kielet, kansat ja kulttuurit, tulevat Suo-
messa toimeen keskenään yhdessä ja sa-
massa kirkossa? Onhan meidän omassa 
pienessä katolisessa paikalliskirkossam-
me nytkin ainakin yli 80 eri kansallisuut-
ta. 

Ykseysneuvoston tapaamisen jälkeen 
lähdimme suoraan Vatikaaniin, jossa 
paavi Franciscus otti meidät vastaan. 
Se oli vaikuttava tilaisuus. Jokaisella oli 
mahdollisuus tervehtiä häntä henkilö-
kohtaisesti. Vaikka paavilla on aina pal-
jon tekemistä eikä hän enää ole nuori, 
hän halusi silti antaa meille yksityisvas-
taanoton, osoittaen näin selvästi rakka-
uttaan Suomea kohtaan. Joka tapaukses-
sa vastaanotolla näimme hänet hieman 
toisenlaisena kuin hänet on usein nähty 
esimerkiksi kansan parissa: hän oli ta-
vallista vakavampi ja hiljaisempi – ehkä 
kielimuurin takia. Tervehdyspuhees-
saan pyhä isä käsitteli kristittyjen yksey-
den rukousviikon teemaa: “Onko Kris-

Paavin tervehdyspuhe

Rakkaat veljet ja ystävät Suomesta,

“Jumalan, meidän Isämme, ja Her-
ran Jeesuksen Kristuksen armo ja 
rauha teille” (Room. 1:7). Toivotan 
teidät lämpimästi tervetulleiksi, ku-
ten jo yli 25 vuoden ajan ovat tehneet 
edeltäjäni, autuas Johannes Paava-
li II sekä Benedictus XVI ottaessaan 
vastaan ekumeenisen delegaationne 
pyhän Henrikin, Suomen suojelijan, 
juhlan merkeissä.

Apostoli kysyy korinttilaisilta, joi-
den kesken on hajaannusta: “Onko 
Kristus jaettu?” (1. Kor. 1:13). Tämä 
kysymys on valittu huomenna alka-
van kristittyjen ykseyden rukousvii-
kon teemaksi. Tänään sama kysymys 
asetetaan meille. Vaikka muuta-
mat eivät enää pidä kirkon täyden 
ja näkyvän ykseyden saavuttamis-
ta mahdollisena päämääränä, meitä 
kutsutaan olemaan luopumatta eku-
meenisista ponnistuksista ja ole-
maan uskollisia sille, mitä itse Herra 
Jeesus pyysi Isältä: että “he kaikki 
olisivat yhtä” (Joh. 17:21).

Nykyään ekumenian tiellä ja kris-
tittyjen välisissä suhteissa tapahtuu 
merkittäviä muutoksia ensi sijassa 
siksi, että tunnustamme uskoamme 
sellaisten yhteiskuntien ja kulttuu-
rien kontekstissa, joissa yhä vähem-
män on läsnä viittaus Jumalaan ja 
kaikkeen siihen, mikä muistuttaa 
elämän transsendenttisesta ulot-
tuvuudesta. Huomaamme tämän 
ennen kaikkea mutta ei yksinomaan 
Euroopassa. Juuri siksi on välttä-
mätöntä, että todistuksemme kes-
kittyy uskomme keskukseen, julis-
tukseen Jumalan rakkaudesta, joka 
on tullut ilmi hänen Pojassaan Kris-
tuksessa. Tämä on se paikka, jossa 
meidän on kasvettava keskinäisessä 
yhteydessä ja ykseydessä, edistettä-
vä hengellistä ekumeniaa, joka syn-
tyy suoraan Jeesuksen opetuslapsil-
leen uskomasta rakkauden käskystä. 
Tähän ulottuvuuteen viittasi myös 
Vatikaanin II kirkolliskokous: “Tätä 
sydämen kääntymystä ja pyhää elä-
mänvaellusta sekä kristittyjen yk-
seyden puolesta kannettuja yksityi-
siä ja julkisia rukouksia on pidettävä 
ikään kuin koko ekumeenisen liik-
keen sieluna, ja niitä voidaan syystä 
nimittää hengelliseksi ekumeniaksi” 
(dekreetti Unitatis redintegratio 8). 
Ekumenia on hengellinen prosessi, 
joka toteutuu uskollisessa kuuliai-
suudessa Isälle, Kristuksen tahdon 
täyttämisessä ja Pyhän Hengen joh-
dattamana.

Pyytäkäämme siis väsymättä Ju-
malan armon apua ja Pyhän Hengen 
valoa, joka johtaa meidät koko to-
tuuteen ja tuo sovinnon ja yhteyden. 
Uudistan lämpimän tervetulotoivo-
tukseni ja pyydän sydämestäni Ju-
malan siunausta teille, kaikille kris-
tityille Suomessa ja koko maallenne.

KATT / L’Osservatore Romano

tus jaettu?” (1. Kor. 1:13) Hän kannusti 
meitä olemaan luopumatta ekumeeni-
sista ponnistuksista ja olemaan uskolli-
sia Kristuksen tahdolle (Joh. 17:21) siitä 
huolimatta, että “muutamat eivät enää 
pidä kirkon täyden ja näkyvän ykseyden 
saavuttamista mahdollisena päämäärä-
nä”. Paavi lisäsi, että “ekumenia on hen-
gellinen prosessi, joka toteutuu uskolli-
sessa kuuliaisuudessa Isälle, Kristuksen 
tahdon täyttämisessä ja Pyhän Hengen 
johdattamana”. Korostaessaan edelleen 
rukouksen tärkeää merkitystä ekumeni-
assa paavi viittasi Unitatis redintegratio –
asiakirjan kehotukseen: “Tätä sydämen 
kääntymystä ja pyhää elämänvaellusta 
sekä kristittyjen ykseyden puolesta kan-
nettuja yksityisiä ja julkisia rukouksia on 
pidettävä ikään kuin koko ekumeenisen 
liikkeen sieluna, niitä voidaan syystä ni-
mittää hengelliseksi ekumeenisuudeksi” 
(UR 8). Näin rukous on olennaista kirkon 
ykseyden toteutumisen kannalta, sillä se 
on viime kädessä Jumalan lahja.

Audienssin päätteeksi saimme paavil-
ta siunauksen “itsellemme, kaikille kris-
tityille Suomessa ja koko maallemme”. 
Sen jälkeen meillä oli mahdollisuus lyhy-
een opastettuun kiertokäyntiin Vatikaa-
nivaltiossa arkkipiispa Brian Farrellin 
opastamana. Näimme pikaisesti Vati-
kaanin puutarhat ja rakennukset, Curia 
Romanan, kaupan, apteekin, Lourdesin 
Neitsyen luolan, rautatieaseman, lento-

kentän… Ohitimme myös talon, jossa 
emerituspaavi Benedictus XVI nykyään 
asuu. Yhdyimme rukouksiin hänen kans-
saan hiljaisuudessa.

Villa Lante ja vesper

Lauantaina 18.1. meidät oli kutsuttu uu-
delleen Villa Lanteen lounaalle, jonka 
yhteydessä Suomen Rooman-instituu-
tin johtaja Tuomas Heikkilä kertoi meille 
omasta tutkimusteoksestaan, Pyhän Hen-
rikin legendasta. Tuo kriittinen editio Py-
hän Henrikin legendan tekstistä latinaksi 
ja suomeksi julkaistiin vuonna 2005. Hän 
totesi, että tämä legenda on suomalai-
sen kirjallisuuden vanhin säilynyt teos, 
joka kaikkein tärkeimpänä lähteenä ker-
too pyhästä Henrikistä ja Suomen liit-
tämisestä katoliseen kristikuntaan ja si-
vistyneeseen länteen. Näin Suomi tuli jo 
keskiajalla eurooppalaiseksi ja kansain-
väliseksi yhtä luonnollisesti kuin nykyi-
sin.

Illalla oli vuorossa ekumeeninen ves-
per birgittalaissisarten kirkossa. Vespe-

rin toimitti kardinaali Kurt Koch yhdes-
sä piispa Teemu Sipon ja arkkipiispa Kari 
Mäkisen kanssa, ja arkkipiispa Leo saar-
nasi. Vesperissä kuten muissakin juhlati-
laisuuksissa on säännöllisesti ollut läsnä 
birgittalaissisarten yleisabbedissa äiti 
Tekla Famiglietti OSSS ja joukko birgit-
talaissisaria, joiden erityisenä kutsumuk-
sena onkin kirkon ykseyden puolesta 
rukoileminen ja toimiminen sekä vie-
raanvaraisuus. Tästä kertoo myös heidän 
kaunis tunnuslauseensa: “L’Unità è mis-
sione nostra” – “ykseys on tehtävämme”. 
Heidän toisen perustajansa, autuaan äiti 
Elisabeth Hesselbladin, ajatuksissa pai-
nottui myös sääntökunnan ekumeeninen 
pyrkimys. Tämä vaalii pyhän Birgitan 
hengellistä perintöä toteuttaen perusta-
jansa ekumeenisia ihanteita. 

Pyhä Sydän ja pyhä Henrik

Viimeisenä päivänä, sunnuntaina 19.1., 
meidät oli kutsuttu lounaalle Jeesuksen 
Pyhän Sydämen pappien kongregaati-
on päämajaan. Veljeskunnan kenraali, isä 
José Ornelas Carvalho SCJ, otti meidät 
lämpimästi vastaan. Hän on itsekin käy-
nyt Suomessa muutamia kertoja tutustu-
massa katolisen kirkon ja Pyhän Sydä-
men pappien pastoraaliseen toimintaan.

Iltapäivällä vietimme yhdessä Suomen 
apostolin, piispa Henrikin, juhlaa Santa 
Maria sopra Minervan basilikassa. Tässä 

dominikaaniveljien hoitamassa kirkossa 
on pyhälle ruusukolle omistettu Capra-
nica-kappeli, johon vuodesta 1985 lähti-
en suomalaiset ovat kerran vuodessa ko-
koontuneet pyhän Henrikin juhlalliseen 
messuun. Joka vuosi kappelissa vietetään 
joko katolista eukaristiaa tai evankelis-lu-
terilaista jumalanpalvelusta, mutta teh-
tävät on aina jaettu ekumeenisesti niin, 
että liturgian viettäjä on aina toinen kuin 
saarnaaja. Tänä vuonna oli vuorossa ka-
tolinen messu, jonka piispa Teemu Sippo 
vietti allekirjoittaneen avustamana. Saar-
nan piti ekumeenisessa hengessä arkki-
piispa Kari Mäkinen, joka toi Pyhän Hen-
rikin legendan ja kansanomaisen Pyhän 
Henrikin surmavirren nykypäivään vertaa-
malla suojeluspyhimyksen traagista koh-
taloa maahanmuuttajien kohtaamiin vas-
toinkäymisiin.

Mäkinen totesi mm.: “Seikka, joka piis-
pa Henrikistä yleensä muistetaan, on se, 
että hänen kotouttamisensa Suomeen ei 
sujunut erityisen hyvin, vaan hänet sur-
mattiin Köyliönjärven jäällä paikallisten 
toimesta. […] Se on traaginen kertomus 
elämän arvaamattomuudesta ja julmuu-
desta. […] Mutta Pyhän Henrikin muis-
to on myös yhteyden ja sovituksen kerto-
mus. Se on kertomus siitä, miten Jumala 
tekee työtään tämän todellisuuden kes-
kellä. Se on kertomus yhteyden rakentu-
misesta rajojen yli ja yhteyden rakentu-
misesta koko kristikuntaan.” 

Tällä kertaa vietetty pyhän Henrikin 
juhla osui mainiosti oikeaan liturgiseen 
juhlapäivään (19.1.). Sen vietto sijoittuu 
aina jokavuotiseen tammikuun ekumee-
nisen rukousviikkoon. Siksi messussa 
olivat myös ykseysneuvoston edustajat, 
arkkipiispa Brian Farrell LC ja mons. 
Matthias Türk, sekä birgittalaissisarten 
yleisabbedissa äiti Tekla. Diplomaatti-
kuntaa edustivat Petri ja Merja Tuomi-
Nikula. Salon kanttorien kuoro huolehti 
kauniisti musiikista laulaen kaikki mes-
sun osat.

Juhlamessun jälkeen äiti Tekla kut-
sui kaikki läsnäolevat pyhän Birgitan ta-
loon, jossa sisaret tarjosivat koko joukol-
le upeat kirkkokahvit, puheita pidettiin 
ja lahjoja vaihdettiin. Ilta jatkui iloisissa 
tunnelmissa, kun Salon kanttorit esittivät 
kirkkokansalle perinteisiä suomalaisia 
lauluja ja negrospirituaaleja. Birgittalais-
sisarten vieraanvaraisuus ylitti kaikkien 
odotukset koko vierailumme ajan.

Suomen ekumeenisen delegaation 
matka oli osa maailmanlaajuista kristitty-
jen ykseyden rukousviikon tapahtumaa. 
Kohokohtien ohella tämän Rooman vael-
luksen antina oli mielestäni ekumeenisen 
lämminhenkinen yhdessäolo tapaamis-
ten ja aterioiden yhteydessä. Näin syn-
tyi uusi halu tehdä jotakin konkreettista 
ekumenian hyväksi. Mieleeni jäi paavi 
Franciscuksen puhe, joka innoitti meitä 
kristittyjä tulemaan lähemmäksi toisiam-
me: “Todistuksemme keskittyy uskomme 
keskukseen, julistukseen Jumalan rak-
kaudesta, joka on tullut ilmi hänen Po-
jassaan Kristuksessa. Tämä on se paikka, 
jossa meidän on kasvettava keskinäises-
sä yhteydessä ja ykseydessä, edistettävä 
hengellistä ekumeniaa, joka syntyy suo-
raan Jeesuksen opetuslapsilleen usko-
masta rakkauden käskystä.”

isä Nguyen Toan Tri
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Pyhän Henrikin juhlapäivää, joka 
on myös luterilaisessa kalenteris-
sa, vietettiin tänä vuonna erityisen 

juhlavasti Mikkelissä. Kristittyjen yksey-
den rukousviikon paikallisessa pääta-
pahtumassa 19. tammikuuta Mikkelin 
tuomiokirkossa puhuivat neljän kirkko-
kunnan edustajat seuraavassa järjestyk-
sessä: kanttori Jooa Sotejeff-Wilson (Mik-
kelin ortodoksinen srk), vt. kirkkoherra 
Francisco Garcia (Pyhän Olavin srk), pas-
tori Matti Hirviniemi (Mikkelin hellun-
taisrk) ja kirkkoneuvos Pekka Huokuna 
(Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallitus).

Ohjelman ytimessä oli Pyhän Henrikin 
legenda, jonka allekirjoittanut luki kirk-
kokansalle. Erityisesti tartuttiin pyhän 
Henrikin hyveeseen, rohkeuteen. Le-
gendan mukaan Henrik saapui rohkeas-
ti Suomeen ”pelkäämättä asettua alttiik-
si millekään vaaroille voidakseen levittää 
Jumalan kunniaa”. Rohkeuden hyvettä 
eri näkökulmista tarkastelivat kaikki pu-
hujat. Rohkeudesta on kirjoittanut uu-
dessa paimenkirjeessään myös Mikke-
lin luterilainen piispa Seppo Häkkinen. 
Rohkeutta puolustaa uskoa tarvitsem-
me kuullessamme huolestuttavia uutisia, 
jotka näyttävät kyseenalaistavan kristin-
uskon tulevaisuuden.

Juhlassa otettiin erityisesti huomioon 
Mikkelissä asuvat maahanmuuttajat. 

Rohkeutta hekin ovat tarvinneet saapu-
essaan kaukaiseen ja kylmään Suomeen. 
Kuultiin kahden maahanmuuttajien kuo-
ron esiintyvän, toinen oli burmalainen, 
toinen eteläsudanilainen. Hiukan toisen-
laisen näkökulman rohkeuteen toi Bur-
massa asuvaan karen-kansaan kuuluva, 
hyvin kotoutunut maahanmuuttaja Mi 
Reh. Hänen mukaansa eritoten suomalai-
set tarvitsisivat lisää rohkeutta, jotta us-
kaltaisivat sanoa edes päivää naapuriinsa 
saapuneelle maahanmuuttajalle! Kristilli-
nen seurakunta on kuitenkin hyvä kotou-
tumisen paikka.

Kirkkoneuvos Pekka Huokuna antoi 
Suomen kristityille konkreettisen ja ajan-
kohtaisen ekumeenisen tehtävän: Kirk-
kokuntien tulisi päättäväisesti ja yk-
simielisesti protestoida loppiaisen ja 
helatorstain siirtosuunnitelmia vastaan, 
sillä yhteiset juhlapäivät ovat ekumenian 
keskeisimpiä merkkejä.

Myös pyhän Henrikin juhlapäivä yh-
distää Suomen kristittyjä. Juhlan ruko-
uksia rytmittivät Taizé-laulut, joista vas-
tasi erityisesti ortodoksinen kirkkokuoro. 
Pitkälti toistasataa ihmistä oli uhmannut 
20 asteen pakkasta saapuakseen Pyhän 
Henrikin juhlaan. Tilaisuus päättyi Her-
ran siunaukseen neljällä kielellä: espan-
jaksi, dinkaksi, karenniksi ja suomeksi.

Osmo Pekonen

Pyhän Henrikin juhlapäivä Mikkelissä

Kirkkoherra Francisco Garcia ja Mikkelin luterilainen emerituspiispa Voitto Huotari 
keskustelivat juhlan päätteeksi ekumeniasta. Kuva: Osmo Pekonen.

Rakkaat kristityt,

Kuulimme äsken evankelista Luukkaan 
kertomuksen siitä, miten Jeesus julki-
sen toimintansa alkuvaiheessa vierailee 
myös kotikaupunkinsa Nasaretin syna-
gogassa. Evankelista kertoo, miten Jeesus 
tietoisena omasta kutsumuksestaan lu-
kee Jesajan kirjan kohdan, jossa sanotaan:

”Herran Henki on minun ylläni, sillä 
hän on voidellut minut. Hän on lähettä-
nyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän 
sanoman, julistamaan vangituille vapau-
tusta ja sokeille näkönsä saamista, pääs-
tämään sorretut vapauteen ja julistamaan 
Herran riemuvuotta” (Luuk. 4:18-19).

Tähän Jeesus lisää: ”Tänään, teidän 
kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt to-
teen” (Luuk. 4:21).

Näin ei puhu pelkkä profeetta, vaan 
kerrassaan Jumalan lähettämä Messias, 
Jumalan Poika.

Jos luemme Luukkaan kertomusta 
eteenpäin, meille selviää kuulijoiden re-
aktio Jeesuksen sanomaan. Nasaretin 
asukkaat tuntevat Jeesuksen ja ihastele-
vat häntä, mutta puhelevat myös keske-
nään ja sanovat: ”Eikö tämä ole Joosefin 
poika?”

Jeesus huomaa, miten vaikeaa hänen 
kotikaupunkinsa asukkaiden on ottaa 
hänet vastaan, ja kertoo sitten myös kaksi 
esimerkkiä siitä, miten aikoinaan profee-
tat Elias ja Elisa paransivat vierasmaa-
laisia eivätkä ollenkaan omia kansalaisi-
aan. Nasaretilaiset närkästyvät tästä niin 

kovin, että tahtoivat työntää Jeesuksen 
jyrkänteeltä alas kuolemaan. Jeesus kui-
tenkin kulkee heidän keskeltään pois.

Jeesus oli kotikaupunkinsa asukkaille 
liian tuttu, liian tavallinen. He eivät ky-
enneet ottamaan häntä uskoen vastaan 
Messiaana, Jumalan Poikana. Me voim-
me ymmärtää tämän Luukkaan kerto-
muksen myös kuvana siitä, että suurin 
osa juutalaisesta kansasta torjui Jeesuk-
sen, joka lopuksi joutui todella kärsi-
mään ristinkuoleman, juuri sen vuoksi, 
että hän ilmaisi olevansa Jumalan lähet-
tämä pelastaja.

Jeesuksen otti uskoen vastaan lopulta 
vain verrattain pieni joukko hänen ope-
tuslapsiaan. Mutta sitäkin suurempi oli 

heidän vaikutuksena, joka tuntuu yhä 
kristittyjen suuressa yhteisössä. Kristuk-
sen voima näkyy vuosisataisesta kristit-
tyjen historiasta. Mutta aina on ollut, ja 
tänäänkin on monia, jotka torjuvat Jee-
suksen, niitä jotka eivät usko häneen. Pe-
riaatteessa syy on siis sama kuin Nasare-
tin asukkaiden kohdalla: Tuo Jeesus on 
niin inhimillinen, kuinka on mahdollista 
ajatella että hän olisi Jumalan Poika?

Oli Jeesuksen torjumisen syy nykyään 
mikä tahansa, meidän kristittyjen olisi 
syytä katsoa myös peiliin ja kysyä itsel-
tämme: annammeko me oikean kuvan 
uskostamme ja kristillisestä elämästä, 
jotta jotakin Kristuksen Vapahtajan rak-
kaudesta loistaisi meidän kauttamme ih-
misille? Annammeko me Kristuksesta 
hyvän todistuksen, jotta ihmiset voisivat 
ottaa hänet helpommin vastaan? Tuossa 
todistuksessa kyse on usein enemmän 
itse elämän todistuksesta kuin vain sa-
noista. Pyhä Franciscus Assisilainen ke-
hotti veljiään: ”Julistakaa aina ilosano-
maa ja jos tarpeellista, sanokaa myös 
jotakin!” Ihmisillä on oikeus nähdä mei-
dän kristittyjen elämässä jotakin Kris-
tuksesta. Tästä syystä onkin tärkeää, että 
olemme myös lähellä häntä, että seu-
raamme hänen jalanjälkiään, että olemme 
rukouksessa ja hiljaisuudessa yhteydessä 
häneen, että otamme hänet esikuvaksem-
me rakkaudesta lähimmäisiin.

Kun tämänvuotisen kristittyjen yk-
seyden rukousviikon teemana on apos-
toli Paavalin kysymys ”Onko Kristus 

jaettu?”, vastaus tietenkin on ”ei ole”. 
Mutta valitettavasti me häneen uskovat 
olemme monella tavalla jakaantuneita 
toisistamme. Kristikunta on jaettu. Syy 
vuosisatoja kestäneeseen kristittyjen ja-
kaantumiseen ei varmaankaan ole pää-
asiallisesti meissä. Kuitenkin todistus 
Kristuksesta jää vajavaiseksi, jos me kris-
tityt emme ole yhtä, jos emme pyri yk-
seyteen. Kristus rukoilee Isää opetuslas-
tensa ykseyden puolesta, ”jotta maailma 
uskoisi sinun lähettäneen minut”, kuten 
luemme Johanneksen evankeliumista. 
Ainoastaan ykseydessä me olemme va-
kuuttavia todistuksessamme Kristukses-
ta. Siksi lähestykäämme häntä. Sillä mitä 
lähempänä olemme Kristusta ja hänen 
asenteitaan, sitä lähempänä olemme 
myös toinen toisiamme. 

Rukoilkaamme:

Isän tahdosta, Pyhän Hengen lähettä-
mänä ja voideltuna sinä, Herra Jeesus 
Kristus, julistit köyhille hyvää sanomaa, 
vangituille vapautusta, sokeille näkön-
sä saamista, sorretuille vapauteen pää-
semistä ja Herran riemuvuotta. Luo kes-
kuuteemme ykseys. Anna meidän sinun 
pelastuksestasi osallisina olla myös rak-
kautesi ja rauhasi välikappaleita. Sinä 
joka elät ja hallitset iankaikkisesta ian-
kaikkiseen. Aamen. 

Jumalanpalvelus oli Helsingin vanhassa 
kirkossa, kuva Sirpa-Maija Vuorinen/SEN.

Piispa Teemu Sipon SCJ saarna 
Kristittyjen ykseyden rukousviikon juhlajumalanpalveluksessa 25.1. 
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English-language 
Catechism for 

Adults
Would you like to become more familiar 
with the basic teaching of the Catechism 
of the Catholic Church? A study group of 
English-speaking people meets twice a 
month at the Studium Catholicum, Ritari-
katu 3 b A 4, Helsinki. The study group is 
open to all those who are interested.
    The next English-language Catechism 
for Adults dates are: 
(February 17th is cancelled)

• Monday March 3rd at 18.45  
• Monday March 17th at 18.45
• Monday March 31st at 18.45
• Monday April 28th at 18.45

For following dates please consult: 
www.studium.fi/en/activities

Contact person: Diana Kaley, 040-7235703, 
diana.kaley@studium.fi. Moderator of the 
group: fr. Antoine Lévy, OP.

Maallikkodominikaanit 
järjestävät Katekismuksen 

opiskelua

Studium Catholicumissa
Ritarikatu 3, III kerr., Kruununhaka

• Kokoontumiset la klo 14-15.50, 
lopuksi rukoilemme vesperin. 

• Kevään jäljellä olevat tapaamiset 
ovat lauantaisin 22.3., 12.4. ja 24.5.  

• Jokaisessa kokoontumisessa on mukana 
joku papeista. • Ilmoittautumista ei tarvita. 

Oma Katekismus mukaan. Tervetuloa!

Maallikkodominikaanit

Helsingin yliopiston juhlasali 
oli täpötäynnä tiistaina 22. tam-
mikuuta 2014 valtiovarainmi-
nisteri Jutta Urpilaisen kokoon-
kutsumassa seminaarissa, jossa 
käsiteltiin etiikkaa ja markkina-
taloutta sekä yhteiskunnallisia 
vääristymiä. Osallistujat edus-
tivat yhteiskunnan avainsekto-
reita, valtiota ja maamme johta-
via kristillisiä kirkkokuntia sekä 
akateemisia ajattelijoita.

Idea ja aloite seminaarin järjestämises-
tä syntyi valtiovarainministeri Jutta 
Urpilaisen Vatikaanin-vierailun yh-

teydessä. Tavoitteena oli selvittää, mi-
ten maamme talousjärjestelmää voidaan 
kehittää ja minkälaisen panoksen tähän 
työhön kristilliset kirkkokunnat voivat 
antaa. Ei voi välttyä ajatukselta, että paa-
vi Franciscuksen kehotuskirje Evangelii 
gaudium (2013) ja siinä esitetyt ajatuk-
set yhteiskunnan nykytilasta ja talous-
elämän vastuusta vaikuttivat seminaarin 
syntyyn.

Ministeri Urpilainen nosti esille kolme 
oleellista tekijää, jotka vaikuttavat yhteis-
kuntaan ja varsikin sen köyhiin ja heikos-
sa asemaan oleviin. Nämä tekijät ovat 
veroparatiisien käyttö yritysten ja yksi-
tyishenkilöiden verosuunnittelussa, eri-
arvoisuuden voimakas kasvu varsinkin 
2000-luvulla ja ilmastonmuutos, joka vai-
kuttaa koko maailmaan.

Alustuspuheen piti professori Vesa 
Kanniainen Helsingin yliopistosta. Hän 
painotti yhteiskunnassa esiintyviä epä-
oikeudenmukaisuuksia, kuten epäta-
sa-arvon kasvua, vaikkakin köyhien 

määrä maailmassa onkin vähentynyt. 
Syyt tähän epätyydyttävään tilantee-
seen johtuvat mm. globaalisaatiosta, kol-
mannesta teollisesta vallankumoukses-
ta (tietoyhteiskunta) ja siitä, että köyhien 
absoluuttinen määrä on pysynyt muut-
tumattomana, vaikka heidän suhteensa 
kokonaisväestöön on vähentynyt. Muita 
syitä ovat väärät yhteiskunnalliset kan-
nustimet (bonukset, optiot), poliittinen 
lobbaus, palkkakartellit ja sementoitu-
nut euron arvo suhteessa muihin valuut-
toihin, yritysverotus ja johtajien ylisuuret 
palkat.

Ratkaisuna ongelmiin hän esitti mm. 
osaamisen ja läpinäkyvyyden lisäämistä 
sekä omantunnon tervettä kehittämistä. 
Hän totesi lopuksi, ettei todellista tasa-
arvoisuutta koskaan voida saavuttaa yh-
teiskunnassa.

Valtiovarainministeriö oli kutsunut 
kolmen kirkkokunnan johtajat panee-
liin. Luterilaista kirkkoa edusti arkki-
piispa Kari Mäkinen, ortodoksista kirk-
koa metropoliitta Ambrosius ja katolista 
kirkkoa piispamme Teemu Sippo. Piispa 
Teemu ja arkkipiispa Mäkinen tulivat ti-
laisuuteen suoraan lentokentältä. He oli-
vat aikaisemmin viikolla tavanneet paavi 
Franciscuksen pyhän Henrikin juhlan 
pyhiinvaelluksen merkeissä. He olivat 
tavanneet Roomassa myös EU-komissaa-
ri Olli Rehnin, joten he toivat seminaariin 
viimekäden tietoa korkealta tasolta. Ark-
kipiispa Mäkinen totesi, että paavi ja ko-
missaari ovat eri maailmoista ja puhuvat 
eri kieltä. Tämä toteamus tuli konkreet-
tisesti esille seminaarissa varsinkin kysy-
mys- ja vastausosion aikana.

Piispa Teemu toi paavin terveiset semi-
naariin ja painotti kristittyjen ekumenian 

 
KATT julkaisee paavi Franciscuksen 

apostolisen kehotuskirjeen  

Evangelii gaudium (Evankeliumin ilo)  

suomeksi maaliskuussa 2014.

tarvetta ja Suomen kirkkojen hyvää esi-
merkkiä tällä alueella.

Metropoliitta Ambrosius oli kriittinen 
valtiovarainministerin avauspuheenvuo-
roa kohtaan todeten, että piispat pyy-
detään apuun kun on suuria ongelmia, 
vaikka kirkoilla ei ole alan asiantunte-
musta. Hän ei nähnyt olevan ongelmaa, 
jota seminaari käsitteli. Suomessa ja maa-
ilmassa on enemmän vaurautta kuin kos-
kaan aikaisemmin. Ongelmat ovat poliit-
tisia ja siten ensi sijassa poliitikkojen asia. 
Kirkon tehtävä on ensi sijassa köyhien 
puolustaminen.

Panelistit keskustelivat itsekkyydestä, 
yhteisöllisyyden puutteesta ja sen rap-
peutumisesta – kuka enää tuntee naapu-
rinsa? - sekä eettisyydestä. Painotettiin, 
että ahneus vie taloutta eteenpäin ja voi-
daan nähdä yhteiskunnan ja talouselä-
män voimavarana. Eettisyys vuorostaan 
on toisen ihmisen kenkiin astumista – älä 
tee toiselle mitä et haluaisi itsellesi tehtä-
vän.

Piispa Teemu Sippo painotti, että ta-
louselämän keskipiste ja tehtävä on pal-
vella ihmistä. Tätä tehtävää sen tulisi 
tehdä rakkaudessa ja totuudessa yhtei-
sen hyvän saavuttamiseksi. Myös lahjoit-
tamista tulisi pitää mahdollisena vaihto-
ehtona.

Ministeri totesi, että kirkot ovat aino-
at organisaatiot, jotka eivät käytä talou-
dellista kieltä toiminnassaan. Kirkon on 
otettava roolinsa ja tehtävänsä, joka on 
totuuden ja yhteiskunnallisten ongelmi-
en kertominen poliitikoille. Kirkoilla on 
puheenvuorovastuu ja tärkeä rooli yh-
teiskunnallisessa keskustelussa.

Kysymys- ja vastausosassa keskus-
teltiin mm. ympäristöstä, verotuksesta, 
vallasta, markkinoista ja markkinatalo-
udesta. Haettiin vallan ydintä ja legiti-
miteettiä. Kansalaisen valta on äänestä-
misessä, omissa kulutustottumuksissa 
eli henkilökohtaisissa valinnoissa sekä 
oman tietoisuuden kasvattamisessa. To-
dettiiin, että arvoliberalismin tie on kul-
jettu loppuun ja jotakin uutta on synty-
mässä.

Seminaarin loppukaneetti oli inhorea-
listinen: todelliset ratkaisut tulevat vasta 
kriisien kautta eli silloin kuin todella on 
tehtävä vaikeita päätöksiä. Piispa Teemu 
painotti varsinkin kriiseissä toisia koh-
taan osoitettavaa solidarisuutta.

Seminaari oli onnistunut. Keskustelu 
oli syvällistä ja ajatuksia herättävää. Kir-
koilla on todellinen vastuu osallistua yh-
teiskunnalliseen keskusteluun ja tuoda 
omat arvonsa ja Kristuksen ilosanoma 
siihen mukaan. Vaikeina ja epäoikeuden-
mukaisina aikoina kirkot eivät saa olla 
hiljaa, kuten paavi Franciscus kehotus-
kirjeessään yhä uudelleen painottaa.

Jan-Peter Paul

Seminaari Helsingin yliopiston juhlasalissa 22. tammikuuta

Kuva Pekka Rantakari

Karnevaalit 
tulevat taas,

oletko valmis?

Lauantaina 1.3. klo 18.30 jälkeen 

Pyhän Henrikin seurakuntasalissa. 

Bändi soittaa ja laulu raikaa, 

on ruokaa ja juomaa, mukavaa 

oloa, kilpailuja, arpajaiset. Kaikki 

tämä 25 euroa+arvat+kolikkoja 

mukaan! Lippuja myyvät Marian 

ja Henrikin kirkkokahveilla Rita 

Kaira p. 040 767 9157 ja Marja-

Leena Rautakorpi p. 050 340 9167.

Järjestää 

Pyhän Henrikin yhdistys ry.
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Maailman
rukouspäivä

Maailman rukouspäivä -liike 
(naisten kansainvälinen rukous-
päivä) on kansainvälinen, kris-
tillinen ja ekumeeninen nais-
ten rukousliike, joka sai alkunsa 
Amerikassa 1800-luvun lopulla. 

Maailman rukouspäivää viete-
tään nykyään 170 eri maas-
sa. Suomeen Maailman ru-

kouspäivä tuli jo ennen sotia, mutta sen 
vietto vakiintui 1960-luvulla. Suomessa 
Maailman rukouspäivän viettoa koor-
dinoi NNKY ja sitä varten toimii erik-
seen suomenkielinen ja ruotsinkielinen 
toimikunta. Toimikunnassa on ollut pit-
kään edustettuna myös Katolinen kirkko 
Suomessa. Ainakin Märta Aminoff, He-
lena Langinvainio ja Tuula Luoma ovat 
olleet pitkäaikaisia toimikunnan jäseniä, 
ja viimeksimainittu pyysi minut seuraa-
jakseen.

Kolehti kaikkialla Suomessa järjes-
tetyistä Maailman rukouspäivän tilai-
suuksista menee vuorovuosin ”työssä 
mukana olevien yhteisöjen kansainväli-
siin kohteisiin”, ja vuonna 2014 on vuo-
rossa katolisen kirkon kohde. Maailman 
rukouspäivän kolehti kerätään siis tällä 
kertaa Suomen Caritas ry:n avustuskoh-
teeseen, joka on Moldovassa sijaitseva 
naisten turvakoti perheväkivallan uh-
reille.

Maailman rukouspäivää vietetään 
vuosittain maaliskuun ensimmäise-
nä perjantaina. Rukoilemme eri maiden 
naisten esittämien rukousaiheiden puo-
lesta ja jaamme omastamme niille, jotka 
tarvitsevat taloudellista tukeamme. Vuo-
den 2014 rukouspäivän aineiston ovat 
valmistelleet Egyptin naiset, ja teema 
on ”Virtoja autiomaassa”. Maailman ru-
kouspäivän päätilaisuus Helsingissä jär-
jestetään tänä vuonna Pyhän Henrikin 
katedraalissa perjantaina 7.3. (ensimmäi-
senä paastonajan perjantaina) iltamessun 
jälkeen klo 19.

Lisätietoja kansainvälisestä Maail-
man rukouspäivästä: www.worlddayof-
prayer.net ja suomeksi NNKY-liiton si-
vulta www.ywca.fi.

Caritaksen tukema 
turvakoti Moldovassa

Naisten tukikeskus Ariadna on turval-
linen suojapaikka kotiväkivallan ja ih-
miskaupan uhreille sekä heidän lapsil-
leen. Kyseessä on Suomen Caritas ry:n 
pitkäaikainen avustushanke - pilottihan-
ke toteutettiin vuonna 2010 ja nyt on me-
nossa vuosina 2013-2015 toteutettava jat-
kohanke. Tukikeskus Ariadna oli myös 
Helsingin katolisen hiippakunnan paas-
tokeräyskohde 2010 ja 2013. Fides-lehti 
(3/2011) kertoi turvakodin toiminnasta 

Suomen Caritaksen hätäapukeräykset 2013

ADVENTTIKERÄYS/SYYRIA
Adventtikeräyksen tuotto: 6 833,64 euroa.
Adventtikeräyksen kohde oli Syyria ja levottomuuksia pakenevat 
sisäiset pakolaiset, joiden selviytymistä kylmän talven yli tuettiin.  
 
Seurakunnat:

Nasaretin pyhän perheen seurakunta   700,00  
Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta 247,30  
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta   699,69  
Pyhän Marian seurakunta    1.013,45 
Pyhän Olavin seurakunta    50,00  
Pyhän ristin seurakunta    423,30 
Pyhän Ursulan seurakunta    274,75
Birgittalaissisaret     500,00
Studium Catholicum    200,00
Seurakunnat/yhteisöt yhteensä   4.108,49 
   

Suorat tilisiirrot     2.725,15   

FILIPPIINIT 
Hätäapukeräys Haiyan-taifuunin aiheuttamien tuhojen korjaamiseksi.
8.11 - 31.12. toteutettu keräys tuotti 10 520,27 euroa. Apu lähetettiin 
Filippiinien Caritakselle Caritas Internationaliksen kautta. 
Edelleenkin apua tarvitaan ja keräys jatkuu: FI73 8000 1270 1545 04, 
viite 2838.

Suuret kiitokset kaikille keräyksiin osallistuneille!  

Leena Honkasalon kirjoittamassa artik-
kelissa.

Ariadna-keskus tarjoaa kahdenlais-
ta apua: neuvontapalveluja ja valistus-
ta (psykologinen ja juridinen neuvonta 
ja kiertävät työntekijät) laajalla alueella 
Moldovan pohjoisosassa, sekä itse kes-
kuksessa väliaikaisia majoitusta, kuntou-
tusta, koulutusta ja tukipalveluja perhe-
väkivallan uhreille ja heidän lapsilleen. 
Keskuksen työstä vastaa paikallinen Ar-
temida-kansalaisjärjestö.

Naisten tukikeskus Ariadna on Cari-
taksen hankekummikohde. Lisätietoja 
löytyy kotisivulta www.caritas.fi. Kes-
kusta voi tukea Caritaksen kautta, tili 
FI73 8000 1270 1545 04, viite 2024.

[Maailman rukouspäivän tilaisuuksi-
en keräystuotot tilitetään erilliselle Suo-
men NNKY-liiton keräystilille Sampo 
FI3980001300704005 (tiedonanto: Maail-
man rukouspäivä 2013). Keräyslupa on 
Poliisihallitus 2020/2012/4279 päätös 
11.2.2013. Lupa on voimassa 11.2.2013–
31.12.2014 koko Suomen alueella Ah-
venanmaata lukuun ottamatta. Koko-
naistuotosta menee 5 % kansainvälisen 
Maailman rukouspäivätoiminnan kes-
kustoimiston kulujen kattamiseen.]

Katri Tenhunen

Kuva Heiner Heine/NNKY”Virtoja autiomaassa”
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Pyhän Ristin seurakunnan Pyhän 
Sydämen kappeli Vaasassa on läm-
minhenkinen paikka. Kaunis Marian 
patsas ja toisella puolella puuseppä 
Joosef sekä Jeesus sydän avoinna 
toivottavat uskovat tervetulleiksi. 

A lttariliina ja ambon vaate vaih-
tavat väriä ja teemaa kirkkovuo-
den aikojen mukaan. Kirjoitus-

hetkellä väri oli violetti adventin vuoksi, 
ja ambon vaatteessa oli kuvattu advent-
tikranssi.

Messuja Vaasassa on joko sunnuntai-
sin tai lauantaisin. Messussa on kappe-
lin kokoon nähden aina paljon väkeä, 
varsinkin jos messu on sunnuntaina. Jos 
penkit eivät riitä kaikille, voi aina istua 
seurakuntasalin puolella. Kerran kuussa 
Vaasassa järjestetään myös katekeesi lap-
sille ja nuorille.

Vaasassakin on käytössä hiippakun-
tamme laulukirja, Cantemus, jonka 
monet laulut ovat eri puolilta maailmaa 
Suomeen muuttaneille upouusia. Lau-

luääneltään vaasalaiset olivat vielä vuosi 
sitten varsin hiljaisia ja ujoja, mutta tänä 
vuonna heillä on ollut onnea urkurin 
kanssa ja uudet laulut ovat käymässä tu-
tummiksi. Lukijana on nykyisin helppo 
olla, sillä uudet äänentoistolaitteet mah-
dollistavat kuuluvan äänen. Keräys nii-
den maksamiseksi on vielä käynnissä.

Kirkkokahveilla voi kuulla monta kiel-
tä, kuten puolaa, espanjaa, ruotsia ja eng-
lantia. Seurakuntasali ei ole suuri, mutta 
sopu sijaa antaa, ja itsensä on helppo 
tuntea tervetulleeksi, kun filippiiniläi-
set tarjoavat maittavaa kakkua ja kah-
via. Kappelin siisteydestä ja kauneudesta 
saamme kiittää aktiivisia vaasalaisper-
heitä. Kirkkosalissa on aina kukkia.

Katekeesia ja 
draamaa Vaasassa

Aloimme puolitoista vuotta sitten sisar 
Theresan kanssa opettaa Vaasassa kato-
lista uskontoa, ja nyt jatkan uusien opet-
tajien kanssa. Katekeesia on noin ker-

ran kuussa lauantaisin, aamupäivällä 
1.-luokkalaisista ensikommuunioon val-
mistautuviin ja iltapäivällä ensikom-
muunion saaneista lukioikäisiin. Nyky-
ään vanhempia lapsia sekä aamu- että 
iltapäivällä opettaa Jorma Jokelainen, ja 
laulu-, leikki- ja näytelmävastaavana toi-
mii saksalainen harjoittelija Natalja Pfei-
fer.

Syksyn aikana olemme aloittaneet jo-
kaisen katekeesin rukoilemalla yhden 
dekadin ruusukon iloisia salaisuuksia. 
Aamuryhmän kanssa olemme tutustu-
neet kirkkorakennukseen, Jumalan lah-
joihin, kirkkovuoteen ja tärkeimpiin 
rukouksiin. Olemme myös viettäneet 
pyhän Martin päivää tekemällä näytel-
män pyhästä Martista ja kerjäläisestä. Tu-
tustuimme myös joulukuun pyhimyk-
siin Nikolaukseen ja Luciaan näytelmän 
avulla.

Iltapäiväryhmäni kanssa olen puhunut 
Raamatusta, evankeliumeista, Johannes 
Kastajasta ja sinapinsiemenvertaukses-
ta. Yläaste- ja lukioryhmä on keskustel-

lut moraalista ja käyttää keväästä lähtien 
YOUCATia, nuorten katolista katekis-
musta, oppikirjanaan. Keväällä Jorman 
tilalla opettajana on latinisti Tero Kangas 
Jyväskylästä.

Metodina olemme nuorempien kans-
sa käyttäneet paljon näytelmiä, leikkejä, 
laulua ja askartelua. Aiheet tulevat oppi-
kirjoista, mutta tunnilla kirjoja käytetään 
varsin vähän, paitsi välillä tehdään tehtä-
viä. Vanhempien ryhmien kanssa opetus 
on hyvin keskustelevaa ja yläaste-lukio-
ryhmä onkin hyvin motivoitunut oppi-
maan ja puhumaan asioista.

Vaasassa olisi suuri tarve saada paikal-
lisia opettajia, sillä matka Tampereelta on 
pitkä. Kuitenkin Vaasaan on aina hauska 
tulla, sillä meidät otetaan todella hyvin 
vastaan. Ihana puolalainen Stecin perhe 
yleensä tarjoaa meille katekeesipäivän 
lounaan, ja muutenkin olemme saaneet 
tutustua moniin mukaviin vaasalaisiin.

Mari Malm

Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Rikas mies ja köyhä Lasarus
Luuk. 16:19-31

Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat 
purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päi-
västä päivään hänen elämänsä oli pelk-
kää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen 
porttinsa pielessä virui köyhä Lasarus, 
täynnä paiseita. Köyhä olisi nälkäänsä 
halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita 
rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tuli-
vat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan.

Sitten köyhä kuoli, ja enkelit veivät 
hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin 
kuoli, ja hänet haudattiin. Kun hän tuo-
nelan tuskissa kohotti katseensa, hän 
näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen 
hänen rintaansa vasten.

Silloin hän huusi: ”Isä Abraham, ar-
mahda minua! Lähetä Lasarus tänne, että 
hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vil-
voittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kau-
hea olla.”

Mutta Abraham sanoi: ”Muista, poi-
kani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan, 
Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vai-
voihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä 
tuskaa. Sitä paitsi meidän välillämme 
on syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei 
täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne, 
vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse ku-
kaan kuilun yli meidän puolellemme.”

Rikas mies sanoi: ”Isä, minä pyydän, 
lähetä hänet sitten vanhempieni taloon. 
Minulla on viisi veljeä  — hänen pitäi-
si varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi 
tähän kärsimyksen paikkaan.”

Abraham vastasi: ”Heillä on Mooses ja 
profeetat. Kuulkoot heitä.”

”Ei, isä Abraham”, mies sanoi, ”mutta 
jos joku kuolleiden joukosta menisi hei-
dän luokseen, he kääntyisivät.”

Mutta Abraham sanoi: ”Jos he eivät 

kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä 
saada uskomaan, vaikka joku nousisi 
kuolleista.”

Kommentti

Tässä vertauksessa Jeesus haluaa tuoda 
esiin muutaman opetuksen. Ensiksikin 
sen, että kuolema järkyttää kaikkia ihmi-
siä: sekä rikkaita että köyhiä ja kaikkia 
siltä väliltä. Toisaalta on selvää, että kuo-
leman jälkeen elämä jatkuu eri tavoin: ih-
minen saa joko palkinnon autuudessa tai 
tuskallisen rangaistuksen tulen liekkien 
keskellä.  

Rikas mies oli pohjimmiltaan itsekäs. 
Hänellä oli kaikkea eikä hän antanut 
muille mitään. Kuitenkin hän muistaa 
perhettänsä tuskan liekeissä ja pyytää 
Abrahamia auttamaan heitä. Ei ole ole-
massa niin pahoja ihmisiä, ettei heis-
sä olisi jotain hyvääkin. Mutta loppujen 
lopuksi tämä rikas mies oli jo valinnut 
oman tiensä, nimittäin itsekkyyden lave-

at askelmat. Maailmassa eläessään, kun 
hän olisi pystynyt ansaitsemaan armoa 
Jumalalta, hän kieltäytyi siitä. Nyt tulen 
liekeissä on jo liian myöhäistä saada sitä.

Se, joka ei anna yhtään mitään, ei 
myöskään saa mitään: itsekkyys aiheut-
taa itsekkyyttä. Rangaistus on hänen va-
litsemansa, eikä sitä annettu ulkopuo-
lelta. Rikas mies valitsi itselleen oman 
surullisen loppunsa. Jopa Abraham ni-
mitti häntä vielä pojakseen. Jumala ei 
rankaise, vaan ihminen valitsee kohta-
lonsa sen elämän kautta, jota hän viettää. 
Sen lisäksi se, joka elää pelkkää maallis-
ta elämää, ei edes haluaisi hengittää yli-
luonnollista ilmaa.

Siitä huolimatta, että Jumala on täy-
dellinen hyvä, näyttää joskus siltä, kuin 
Hän soisi hienoja lahjoja runsaasti “pa-
hoille ihmisille”. Sen tähden joku voi aja-
tella, että näin tehdessään Jumala toimii 
epäreilusti. Tämän selittäminen on vaike-
aa, mutta ehkä Jumala haluaa, että tämä 
“paha” ihminen nauttii hiukan iloa tässä 

elämässä, koska ikuisen elämän iloa ei 
hänelle anneta. Se, joka elää materiaalista 
elämää ilman Jumalaa tehden joskus jo-
tain hyvää, saa siis palkintonsa jo täällä.

Samalla tavoin ajatellen Jumala voi 
sallia aineellista pahuutta häneen usko-
ville ihmisille, nimenomaan siksi, että 
he oppisivat jo maan päällä nauttimaan 
hengellisistä ominaisuuksistaan, jotka 
saavuttavat täydellisyytensä taivaassa. 
Se, joka elää Jumalalle, huomaa, että ma-
teriaalinen pahuus puhdistaa ja valmis-
taa ihmistä loppumattomaan nautintoon 
taivaassa. Tämän lisäksi on täysin totta, 
että uskovat ihmiset saavat myös iloa ja 
rauhaa tässä elämässä: Jeesus lupasi us-
kovilleen satakertaisesti enemmän.

Niin rikas kuin köyhäkin kulkevat 
alastomina kuoleman läpi. Toinen on 
alaston oikeudenmukaisuudesta, toinen 
synnistä; rikas on haudattu oman omai-
suutensa ja itsekkäiden himojensa paina-
mana, köyhä Lasarus on nostettu enkel-
ten siivin vapaana tahroista.

Lopuksi on mielenkiintoista huomata, 
millä tavalla rikas mies haluaa sukulai-
siaan varoitettavan: “Jos kuolleiden jou-
kosta joku menisi heidän luokseen, he 
kääntyisivät.” Mutta Abraham vastaa 
hänelle: “Jos he eivät kuuntele Moosesta 
ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, 
vaikka joku nousisi kuolleista.”

Nämä ovat kovia sanoja, jotka anta-
vat meille suuren vastuun. Nykyisin me 
kristityt olemme profeettoja, pelastuk-
sen sanoman kantajia. Meillä on suuren-
moinen vastuu yhteiskuntaa kohtaan. 
Minun pitää olla siellä, maailman keskel-
lä, auttamassa kaikkia ympärilläni olevia 
päättämään, minne he haluavat mennä 
kuolemansa jälkeen.

isä Raimo Goyarrola

Terveisiä Pyhän Sydämen kappelista Vaasasta
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Omskärelse 
av pojkar i 
den katolska 
kyrkan

Enligt Hufvudstadsbladet (11.1.2014 
och 20.1.2014) har Helsingfors hovrätt 
befriat en nigeriansk far för att han låtit 
omskära sin son. Hovrätten motiverade 
faderns befriande dom av ”sociala, kul-
turella och religiösa skäl” och för att fa-
dern och barnet var katoliker. Enligt Hbl 
förklarade fadern att omskärelse är en 
katolsk tradition. Hovrätten låter förstå 
att omskärelsen ”stärker den omskurna 
pojkens band till den romersk-katolska 
religionen”.

Omskärelse är givetvis ingen katolsk 
tradition och har ingenting att göra 
med den katolska kyrkan. Man fördö-
mer i princip inte omskärelse av pojkar, 
men ingreppet anses inte vara en del av 
den katolska traditionen. Däremot för-
döms omskärelse av flickor. Omskärelse 
hör idag huvudsakligen till den judiska 
och islamiska traditionen. I Nordafrika 
praktiserar också vissa koptiska och or-
todoxa kyrkor omskärelse av pojkar och 
hänvisar till Kristi omskärelse. Omskä-
relsen sker då innan dopet.

Man kan fråga sig vilken kunskap 
Helsingfors hovrätt besätter då de fattar 
sina beslut. Hovrätter hade även ett ut-
låtande av Katolska kyrkan i Finland till 
sitt förfogande.

Jan-Peter Paul

”Olkoon rukoukseni edessä-
si uhrisavuna, olkoot ko-
hotetut käteni iltauhri” 

(Ps.141:2). Toisessa makkabilaiskirjassa 
on koskettava maininta kuolleiden puo-
lesta rukoilemisesta. ”Sitten Juudas pani 
toimeen kaikkia miehiä koskevan ra-
hankeräyksen ja lähetti rahat, noin kak-
situhatta hopeadrakmaa, Jerusalemiin 
syntiuhrin toimittamista varten. Siinä 
hän teki hyvin ja viisaasti. Näin toimies-
saan hän ajatteli ylösnousemusta - olisi-
kin ollut turhaa ja typerää rukoilla kuol-
leiden puolesta, jos hän ei olisi uskonut 
kaatuneiden nousevan kuolleista ” (2. 
Makk.12:43,44).

Raamattu on täynnä rukousta. Yksis-
tään Psalmien kirja on nöyrää rukousta, 
avun pyytämistä Israelin Pyhältä. ”Minä 
rukoilen Jumalaa, huudan suureen ää-
neen, minä rukoilen Jumalaa, ja hän kuu-
lee minua” (Ps. 77:2). Profeetta Danielin 
synnintunnustus ja rukous (Dan. 9) kan-
sansa puolesta rohkaisee meitä rukoi-
lemaan oman kansamme puolesta, ru-
koilemaan kansallemme katumusta ja 
kääntymystä Herran puoleen.

Herramme Jeesuksen opettama Isä 
meidän -rukous rukoillaan kaikissa kir-
koissa, kaikkialla maailmassa. Rukoil-
lessamme olemme taivaallisen Isämme 
kasvojen edessä. Saamme tuoda Juma-
lalle ilomme, surumme, hätämme, kii-
toksemme, ihan kaiken. ”Älkää olko mis-
tään huolissanne, vaan saattakaa aina 
se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja 
kiittäen Jumalan tietoon” (Fil. 4:6). Jee-
sus itse on suurin rukoilija. Hän opettaa 

meitä rukoilemaan hengessä ja totuudes-
sa (Joh. 4:24), nöyrinä (Matt. 8:8; Matt. 
26:39), Jeesuksen nimessä (Joh. 16:24) ja 
hänen tahtonsa mukaan (Joh. 9:31). Ja nyt 
Jeesus ”istuu Jumalan oikealla puolella ja 
rukoilee meidän puolestamme” (Room. 
8:34). ”Siksi hän pystyy nyt ja aina pe-
lastamaan ne, jotka hänen välityksellään 
lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoil-
lakseen heidän puolestaan” (Hepr. 7:25). 
”Myös Henki auttaa meitä, jotka olem-
me heikkoja. Emmehän tiedä, miten mei-
dän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oi-
kein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän 
puolestamme sanattomin huokauksin” 

(Room. 8:26).
Katolisen kirkon katekismus sanoo: 

”Pyhiinvaeltava kirkko liittyy rukouk-
sessaan pyhimysten rukoukseen ja pyy-
tää heidän esirukoustaan” (KKK 2692.) 
”Todistajat, jotka ovat menneet edel-
lämme Jumalan valtakuntaan, varsinkin 
kirkon tunnustamat pyhät, myötävai-
kuttavat rukouksen elävään eteenpäin 
välittämiseen esikuvallisella elämäl-
lään, jälkeenjääneillä kirjoituksillaan ja 
tämänhetkisellä rukouksellaan. He kat-
selevat Jumalaa, ylistävät häntä ja pitä-
vät jatkuvasti huolta niistä, jotka ovat 
jääneet heidän jälkeensä maan päälle. 
Me voimme ja meidän tuleekin pyy-
tää heitä rukoilemaan itsemme ja koko 
maailman puolesta.” (KKK 2683.)

Raamatussa rukous mainitaan ensim-
mäisen kerran ensimmäisen Moosek-
sen kirjan 4. luvussa: ”Niihin aikoihin 
alettiin nimeltä kutsuen rukoilla avuk-
si Herraa (1. Moos. 4:26). Viimeisen ker-
ran rukous mainitaan Ilmestyskirjassa: 
”Tule, Herra Jeesus!” (Ilm. 22:20). Sakar-
jan kirjassa on kaunis kuvaus tulevai-
suudesta, jolloin monet kansat tulevat 
rukoilemaan Jerusalemiin: ”Menkääm-
me yhdessä Jerusalemiin uhraamaan 
Herralle ja etsimään häneltä armoa, ru-
koilemaan Herraa Sebaotia...Kansan-
joukot ja mahtavat kansat saapuvat Je-
rusalemiin rukoilemaan minua, Herraa 
Sebaotia, uhraamaan minulle ja etsi-
mään minulta apua” (Sak. 8:21,22).

Hannele Kotka

”Pyhiinvaeltava

kirkko liittyy 

rukouksessaan 

pyhimysten 

rukoukseen ja 

pyytää heidän 

esirukoustaan.” 

(KKK 2692)

Rukous

Hälsningar från Heliga Hjärtas kapell i Vasa 

Heliga korsets församlings kapell i 
Vasa, Heliga hjärtas kapell, är en 
varmt inbjudande plats. En vack-

er staty av Maria på ena sidan och på an-
dra sidan timmermannen Josef samt 
Jesus med sitt öppna hjärta hälsar de tro-
ende välkomna. Altarduken och klädet 
på ambon byter färg och tema allt efter 
kyrkoåret. Under advent var de förstås 
violetta och en adventskrans var avbil-
dad på ambons kläde.

Det hålls mässor i Vasa antingen på 
söndagar eller på lördagar. I förhållan-
de till kapellets storlek kommer många 
människor till mässan, i synnerhet om 
den är på en söndag. Om platserna tar 
slut kan man alltid sitta i församlingssa-
len. En gång i månaden ordnas det i Vasa 
katekes för barn och ungdomar.

Vårt stifts sångbok, Cantemus, an-
vänds också i Vasa och många av dess 
sånger är helt nya för dem som flyt-
tat till Finland från andra delar av värl-
den. Ännu för ett år sedan var vasaborna 
skygga och försiktiga när det kom till att 
sjunga, men detta år har de haft tur med 
organisten och de nya sångerna börjar bli 
bekanta. Det är numera lätt att vara lek-
tor för ljudåtergivningsanläggningen 

möjliggör en tydlig röst. Insamlingen för 
att betala anläggningen pågår fortfaran-
de.

På kyrkkaffet kan man höra många 
språk, polska, spanska, svenska och eng-
elska. Församlingssalen är inte stor men 
god sämja ger rum åt alla. Det är lätt att 
känna sig välkommen när filippinerna 
bjuder på smaklig kaka och kaffe. Vi kan 
tacka aktiva vasafamiljer för att kapellet 
hålls snyggt och vackert. Det finns alltid 
blommor i kyrksalen.

Katekes och drama i Vasa

För ett och ett halvt år sedan började sys-
ter Theresa och jag att ge katolsk religi-
onsundervisning i Vasa och nu fortsätter 
jag med nya lärare. Katekesen hålls unge-
fär en gång i månaden på lördag, på för-
middagen för förstaklassare till de som 
förbereder sig för första kommunion, och 
på eftermiddagen för dem som fått för-
sta kommunion till ungdomar i gymna-
sieåldern. Jorma Jokelainen undervisar 
numera de äldre barnen både på förmid-
dagen och eftermiddagen och vår tyska 
praktikant Natalja Pfeifer svarar för sång, 
lek och drama.

Under hösten har vi inlett varje katekes 
med att be en dekad av rosenkransens 
glädjerika mysterier. Med morgongrup-
pen har vi bekantat oss med kyrkobygg-
naden, Guds gåvor, kyrkoåret och de 
viktigaste bönerna. Vi har också firat St. 
Martin genom ett drama om St. Martin 
och tiggaren. Senast bekantade vi oss 
genom en pjäs med december månads 
helgon St. Nikolaus och St. Lucia.

Med min eftermiddagsgrupp har jag 
talat om Bibeln, evangelierna, Johannes 
Döparen och liknelsen om senapskor-

net. Eleverna i högstadie- och gymnasie-
åldern har diskuterat moralfrågor. Från 
våren kommer de att använda YOUCAT, 
de ungas katolska katekes, som lärobok. 
Under våren kommer latinisten Tero 
Kangas från Jyväskylä att vara lärare i 
stället för Jorma.

Vår metod med de yngre har varit att 
använda mycket drama, lek, sång och 
pyssel. Teman kommer från läroböck-
erna men vi använder böckerna ganska 
litet på timmarna, närmast för att utfö-
ra uppgifter. Med de äldre är undervis-
ningsformen mycket diskuterande och 
gruppen med högstadie/gymnasieele-
ver är mycket motiverad att lära sig och 
att diskutera.

Det finns ett stort behov i Vasa att få lo-
kala lärare för resan från Tammerfors är 
lång. Men det är alltid trevligt att komma 
till Vasa för vi tas verkligen väl emot. Den 
härliga polska familjen Stec bjuder i all-
mänhet oss på lunch och också annars 
har vi fått bekanta oss med många trev-
liga vasabor.

Mari Malm
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Problemet kring ondskan och Guds nåd

PÅ SVENSKA

De stora uppenbarelsereligionerna 
judendomen, islam och kristen-
domen och många andra religio-

ner omfattar konceptet av den onde. Den 
onde är en realitet som vi som människor 
måste tackla i våra liv. I dagens samhälle 
är den onde mera aktiv än kanske någon-
sin tidigare. Djävulen kan via globalise-
ringen och det världsomfattande nätet, 
World Wide Web, med dess personliga 
nätverk, TV, film och andra media på-
verka hela världens befolkning. Den 
onde har verklig möjlighet till intrång i 
det dagliga livet. Man behöver bara se på 
medieutbudet, den globala terrorismen 
och fattigdomen. Den onde verkar också 
i det osynliga bland beslutsfattarna och 
lagstiftarna på internationell och regio-
nal nivå inom politiken, finansvärlden 
och påtryckningsorganisationerna.

Det onda finns mitt ibland oss. Därför 
är det varje troendes uppgift och plikt 
att vara modig, göra det goda och sträva 
dagligen till personlig helighet. Den he-
lige Fransiskus, den helige Johannes av 
Korset, den heliga Teresa av Avila, alla 
martyrer och många andra heliga och 
martyrer under vår tid, är exempel som 
vi borde följa. Djävulens och ondskans 
makt är begränsad. Det finns hopp.

Guds godhet

Både goda och onda gärningar har en so-
cial och samhälles dimension. Våra goda 
gärningar påverkar den nya saliga värl-
dens tillkomst. De förutspår tillkomsten 
av Guds rike vid tidens ände samtidigt 
som de berikar var och ens personliga 
frälsning och liv. Vi är redan genom Kris-
tus frälsta och lever i hopp och under nå-
den. Det goda vi gör befrämjar Guds rike 
på jorden. Som Guds folk är vi redan på 
väg mot saligheten. Vi måste alltid kom-
ma ihåg att vi är Guds folk som han äls-
kar. Denna verklighet hjälper var och 
en av oss att leva i världen var det även 
finns ondska.

Gud är fullkomligt god. Varför finns 
då ondskan? Denna fråga har varit och är 
grundläggande för kristendomen. Svaret 
kan sökas i relationen mellan Gud och 
människa. Guds fullkomliga godhet ma-
nifesteras i hans allsmäktiga nåd, män-
niskans fria vilja och arvsynden. Gud 
älskar människan fullkomligt medan 
däremot människan kan, genom sin fria 
vilja, välja att älska eller att inte älska 
Gud. Därigenom skiljer sig människan 
frivilligt från Gud dvs hon syndar.

Synden kan ta många former och bestå 
av olika psykologiska och sociologiska 
ursäkter och subjektiva bortförklaringar. 
Faktum är att synd alltid fjärmar synda-
ren från Gud och risken finns för en ku-
mulativ och eskalerande utveckling var 
man begår succesivt allt större synder. 
Synd innebär olydnad mot Gud och ring-
aktning av hans kärlek och nådegåvor. 
Därför är all synd farlig för ens person-
liga frälsning.

Guds vilja är det objektiva goda. Ut-
maningen för människan åter är att göra 

det subjektiva goda. Detta är den grund-
läggande utmaningen för människan i 
hennes frälsningsarbete. I och med att 
Gud är kärleken och nåden, är det män-
niskans uppgift att i sina handlingar och 
tankar samt ord att sträva efter detta 
goda. Genom att göra det goda ärar och 
älskar människan Gud.

Det objektiva onda är till sitt väsen att 
motsätta sig Guds vilja dvs att synda. Dä-
remot är synden alltid subjektiv till sin 
natur. Man kan inte synda för andra eller 
en annan. All synd är personlig och berör 
endast syndaren själv. Genom att synda 
bryter människan mot den samhälleliga 
freden dvs syndar som i sin tur leder till 
interpersonliga konflikter och schismer.

Ondskans verklighet

Ondska är en verklighet, som i vissa fall, 
möjliggör större godhet, enligt både den 
helige Augustinus och aposteln Paulus. 
Ondska kan dock aldrig i sig själv vara 
något gott och är till sin natur alltid ne-
gativ. Hela den kristna frälsningen, Kris-
tus död på korset, är uttryckligen till för 
att motarbeta det onda och själva ond-
skan. Gud vill att vi blir frälsta. Gud äls-
kade oss först, nu gäller det för oss att 
älska honom. Det viktiga är att man full-
ständigt ändrar sin livsföring genom bö-
ner, fasta och goda gärningar i synnerhet 
gentemot de fattiga dvs man måste ta på 
sig sitt dagliga kors. Man måste regel-
bundet bikta sina synder, motta den he-
liga eukaristin, göra pilgrimsfärder och 
sträva efter personlig helighet.

Filosofiska betraktelser

Det grundläggande problemet är hur 
man kan finna en förklaring mellan ond-
ska och en allsmäktig, allvetande och god 
Gud. Ondskan har sitt ursprung i oppo-
sitionen till Guds vilja. Hur kan Gud till-
låta ondska att överhuvudtaget får exis-
tera?

Ondskan en del av livet och vår exis-
tens, den rådande sanningen och realite-
ten, såsom vi personligen uppfattar den. 
Sist och slutligen kan inte ondskan, som 
fenomen, förklaras filosofiskt. Nietzsche 
(1844 – 1900) förnekade ondskan och 
ansåg den vara ett icke-fundamentalt fi-
losofiskt problem. Både socialismen och 
vetenskapsteorin positivism har delvis 
anammat detta synsätt. Andra anser att 
ondskan endast är en temporär företeel-
se mellan det verkliga och det önskade 
(deterministerna, hegelianerna, agnosti-
kerna).

Andra filosofer åter anser ondskan 
vara ”gömd”. Man vill inte se den som 
en reell företeelse som påverkar var och 
en. Det är ju det som den onde vill. Han 
vill arbeta i det osynliga.

De onda

De onda är fallna änglar som fullständigt 
och oåterkalleligt nekade Gud. De har 
ingen möjlighet till förlåtelse. De mot-
arbetar Guds frälsningsarbete genom 
att initiera arvsynden och sålunda bidra 
till att alla människor har en verklig risk 
att hamna till helvetet. I arvsynden pri-

oriterade Adam och Eva sig själva som 
människor och inte Gud. Det är en synd 
av olydnad gentemot Gud och hans he-
lighet.

Den ondes målsättning är att få så 
många själar som möjligt att bete sig på 
samma sätt, dvs prioritera sig själv i för-
hållande till Gud. Den onde verkar på 
alla plan i samhället inom utbildning, 
politik, det sociala och inte minst inom 
det moraliska området. Den onde försö-
ker skapa tvivel i vår tro, försvaga den 
fria viljan och upphöja individualismen, 
relativismen, makt, pengar, rikedom och 
materialismen till självändamål för vår 
existens och vårt liv på jorden. De är de 
samma frestelser som djävulen frestade 
Kristus med.

Då vi frestas borde vårt samvete vara 
lampan som varnar oss för att vi är i en si-
tuation var vi kan begå synd. Den borde 
vara instrumentet som möjliggör för oss 
att skilja mellan det goda och det onda. 
Så är dock inte alltid fallet. Ett försva-
gat eller korrumperat samvete kan kan-
ske inte verka effektivt och framgångs-
rikt som varningslampa. Därför borde 
man alltid i osäkra fall konsultera en ka-
tolsk präst om något är en synd eller inte. 
Han kan komma med råd och anvisning-
ar. Oberoende av hans råd är handlingen 
alltid personlig. Man kan inte delegera 
ansvar för en synd till en utomstående, 
inte ens en präst. För att få klarhet måste 
man be i synnerhet till den Helige Anden 
om vägledning. Det är också den Heli-
ge Anden som hjälper en att minnas rätt 
sina synder och som kan styra oss mot 
helighet.

Man måste alltid komma ihåg att Gud 
älskade oss först och han skickade sin 
son Jesus Kristus till oss för att befria oss, 
genom sin död på korset, från arvsyn-
den. Vi är Guds folk som han alltid älskar 
och som han aldrig sviker. Han är dagli-
gen med oss i vår färd mot vår eviga mål-
sättning – himmelen.

Bön om den Helige Andes sju gåvor
(den helige Bonaventura, 1217 – 1274)

Herre Jesus, liksom Guds Ande kom ned 
och vilade över dig,

låt samma Ande vila över oss och ge oss 
dina sjufaldiga gåvor.

Ge oss förståndets Ande, så att dina bud 
kan upplysa våra sinnen.

Ge oss råd, så att vi kan följa i dina spår 
på rättfärdighetens väg.

Ge oss styrka, så att vi kan stå emot 
fiendens angrepp.

Ge oss kunskap, så att vi kan skilja 
mellan gott och ont.

Ge oss fromhet, så att vi får 
medlidsamma hjärtan.

Ge oss fruktan, så att vi vänder oss från 
den onda och söker det goda.

Till sist, ge oss, Herre, vishet, så att 
vi tillfullo får smaka din kärleks 
livgivande sötma.

Amen

Jan-Peter Paul

Hieronymus Bosch, ”De Kruisdraging”, 1515-16
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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.

Ekumeeninen pyhiinvaellus 
Italiaan 9.-16.5.2014 
Rooma 5 päivää, Assisi 2 päivää 
 
Oppaina piispa Teemu Sippo, piispa Eero 
Huovinen, museoneuvos Anja-Tuulikki 
Huovinen ja kappalainen Antti Kruus.  
Ainutlaatuinen matka Italian tärkeimpiin 
pyhiinvaelluspaikkoihin. Aito ekumeeninen 
pyhiinvaellus, jossa eri perinteiden mukaisia mes-
suja ja rukoushetkiä. Hotellit ja kohteet valittu 
huolella. 

Hinta n. 1290€ (2hh, edullisempi hot. Roomassa) 
Sis. mm. suorat lennot Finnairilla, kuljetukset, hotellit keskus-
toissa (aamupala), sisäänpääsyt, 2 ateriaa, asiantuntevan opas-
tuksen ja opaskirjasen 
Tied. ja Ilm: Antti Kruus, sp@anttikruus.com tai tekstivies-
tillä 040 5460 844. Huom! Matka täytetään ilm.järjestyksessä. 

2.1.2014 
Ulf Söderberg 
(Tukholma)

6.2.2014 
Roman Chlada 
(Wien)

6.3.2014 
Agnes Goerke 
(Helsinki)

3.4.2014 
János Gyülvészi 
(Budapest, Lohtaja)

8.5.2014 (huom. pvm!) 
Liisa Ahlberg
(Helsinki)

Urkumusiikin juhlaa katedraalissa— kevät 2014:
Urkureita läheltä ja kaukaa Pyhän Henrikin katedraalissa joka kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 18.00. Tervetuloa!
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Kirjakauppasi
netissä

www.katolinen
kirjakauppa.net

 Schönstattin rakkauden liitto Jumalanäidin kanssa
18.10.1914 isä Joseph Kentenich ja pieni joukko opiskelijoita kokoontuivat pieneen 
kappeliin Schönstatissa Vallendarin kaupungin lähellä Saksassa. Siellä he solmivat 
rakkauden liiton Neitsyt Marian kanssa. Näin syntyi uusi armon paikka, jota ihmiset 
kaikkialta maailmasta käyvät nykyään katsomassa. Tästä armon virrasta on sittemmin 
tullut tulva; maailmassa on jo lähes 200 Schönstattin alkupyhäkön kopiota.

Rakkauden liitto – mitä se käytännössä tarkoittaa?
Pyhän Marian seurakuntasalissa (Mäntytie 2, Helsinki) järjestetään kurssi rakkauden 
liitosta seuraavasti:

•  La 15.2.2014 klo 15-18: Schönstatt liikkeenä, paikkana ja spiritualiteettina; Neitsyt 
Marian kiintymys pyhäkköön

•  La 8.3.2014 klo 15-18: Pyhiinvaellusarmot: koti, sisäinen muutos, apostolinen 
hedelmällisyys

•  La 5.4.2014 klo 15-18: Lähetystehtävän universaalisuus, rakkauden liiton historia
•  La 10.5.2014 klo 15-18: Rakkauden liiton kuusi lupausta ja kuusi vaatimusta; liiton 

solmimisen riitti ja symbolit
Kurssi on avoin kaikille katolisen kirkon vanhimmasta maallikkoliikkeestä 
kiinnostuneille. Kurssi pidetään osin englanniksi, osin suomeksi. Lastenhoito järjestetään 
tarvittaessa, tätä varten pitää ilmoittautua edeltävään torstaihin mennessä.

Halukkaiden kanssa järjestetään kurssin lopuksi pyhiinvaellus Tukholman Schönstatt-
kappeliin, jossa on mahdollisuus solmia rakkauden liitto Kolmesti ihmeellisen 
Jumalanäidin kanssa. Myös Saksan Schönstattiin on lähdössä ryhmä loppukesällä.

Lisätietoja: Juho Kyntäjä, puh. 040 517 6972, juho.kyntaja@elisanet.fi

The Schoenstatt Covenant of Love with the Mother of God
October 18th, 1914, Fr Joseph Kentenich and a group of students gathered in a small 
chapel in Schoenstatt close to the town of Vallendar, Germany. There they contracted a 
Covenant of Love with the Mother of God. This way, the world got a new place of grace, 
visited nowadays by people from all parts of the earth. This stream of grace has later 
become a flood: there are already almost 200 copies of the Original Shrine of Schoenstatt 
around the world.

Covenant of Love – what does it mean in practice?
At St Mary’s parish hall (Mäntytie 2, Helsinki), a course about the Covenant of Love will 
be organised as follows:

•  Sat Feb 15th, 2014, 3-6 p.m.: Schoenstatt as a movement, a place and a spirituality, 
attachment of the Mother of God to the Shrine

•  Sat Mar 8th, 2014, 3-6 p.m.: The pilgrimage graces: home, inner transformation, 
apostolic fruitfulness

•  Sat Apr 5th, 2014, 3-6 p.m.: Universality of the mission, covenant history
•  Sat May 10th, 2014, 3-6 p.m.: The six promises and six requests of the covenant, rite 

and symbols of the Covenant of Love
The course is open for anyone interested in the oldest lay movement in the Catholic 
Church. The course is held partly in English, partly in Finnish. Childcare during the mee-
ting will be organised but for that it is necessary to register by the preceding Thursday.

For those who want, there will be a pilgrimage to the Schoenstatt chapel in Stockholm 
after the course with a possibility to seal the Covenant of Love with the Mother Thrice 
Admirable. There will also be a group from Finland visiting Schoestatt in Germany du-
ring late summer.

Additional information: Juho Kyntäjä, tel. 040 517 6972, juho.kyntaja@elisanet.fi



17ILMOITUKSET

Ilmoitukset

5.3. Caritas myy paastoleipää Pyhän Henrikin ja Pyhän Marian ovilla messujen jälkeen 
tuhkakeskiviikkona kappalehintaan 3 €. 

27.3. Sääntömääräinen vuosikokous pidetään Pyhän 
Henrikin srk-salissa klo 18.00. Vuosikokouksessa alustaa 
Argentiinan suurlähettiläs Daniel Pierini, joka kertoo sanoin 
ja kuvin kotimaastaan englanniksi. Lämpimästi tervetuloa! 
Tilaisuudessa kahvi/tee ja pieni suolainen/makea tarjoilu. 

8.4. Caritas ja Teresat järjestävät yhteisen seniori-illan, 
missä alustuksen pitää Roihuvuoren monipuolisen 
palvelukeskuksen johtaja Maritta Haavisto. Tilaisuus alkaa 
klo 18.30 Pyhän Marian srk-salissa. Klo 18 on iltamessu 
Pyhän Marian kirkossa. Lämpimästi tervetuloa!

13.4. Palmusunnuntain basaari järjestetään Pyhän Henrikin srk-salissa 10.30-14.30. 

Caritaksen toimisto on avoinna arkisin 11.00-16.00.
Yhdistyksen jäsenmaksu on 20 €/vuosi, jonka voi suorittaa Danske Bankin tilille 
FI73 8000 1270 1545 04, viite 2215. Kannatustuen viitenumero on 2202 ja katastrofituen 
viitenumero 2383. Lisätietoa Caritaksen kampanjoista kotisivulla www.caritas.fi  

Caritas-kuulumisia
Tervetuloa kirkkoon

Welcoming Team Spring Programme 2014:
For new and old members and everyone interested in the Catholic Church!
A presentation (in English and Finnish) on every second Sunday of the month 
at 13:00-15:00 at Studium Catholicum:
March 9 What is it about Saints?
April 13 Catholic prayer traditions
May 11 Pilgrimage places and experiences
June 8 Being active in Church life (a picnic outdoors)

Tervetulotiimin kevät-ohjelma 2014:
Kaikille katolisesta kirkosta kiinnostuneille sekä uusille ja vanhoille jäsenille! 
Esitelmä (englanniksi ja suomeksi) joka kuukauden toisena sunnuntaina klo 
13.00-15.00 Studium Catholicumissa:
9.3. Pyhimykset
13.4. Katolisia rukousperinteitä
11.5. Pyhiinvaelluspaikkoja ja –kokemuksia
8.6. Osallistuminen kirkon elämään (piknik ulkona)

Ritarikatu 3   00170 Helsinki  www.studium.fi

  

MEDITATION   
Sitting meditation inspired by Zen   
Tuesdays 17.45-18.15 (except Feb 18th) 
  

Possibility of personal introduction at 17.15 

 
MEISTER ECKHART  
Reading and discussion 
 

Tuesdays  18.30-19.45 
Jan 14th , Jan 28th, Feb 11th, March  4th, March 18th 

 
Reading from The Talk of Instruction by Meister Eckhart.    
 

Master Eckhart, thinker and mystic in Medieval times.  
Silence and detachement links Meister Eckhart  
to meditation. www.eckhartsociety.org 

 
LUKASEVANGELIET  
Läsning och samtal 
 

Tisdagar 18.30-19.45 
21 jan, 4 feb, 27 feb (torsdag), 11 mar, 25 mar 
Lukas berättar den förvånande historien om Jesus. 
Läs och hör vad han säger.  
 
 
Fr. Björn Engdahl OP 
Dominican, Eckhart-reader and experienced in meditation 
 
 
                                         

             
           

 Ritarikatu 3A, 00170 Helsinki  
    

Messen auf Deutsch im Frühjahr 2014 in St. Marien
Samstag 25.1. Firmvorbereitung im Gemeindesaal. Danach Messe um 16.00 Uhr
Samstag 8.2. Firmvorbereitung. Danach Messe um 16.00 Uhr
Samstag 15.3. Firmvorbereitung. Danach Messe um 16.00 Uhr
Sonntag 30.3. Messe um 11.30 Uhr
Am Wochenende von Freitag 11.4 bis Sonntag 13.4.
Vorbereitung für Erstkommunion und Firmung
Am Sonntag 18.5. um 13.00 Uhr Pontifikalamt von Bischof Teemu
Sippo SCJ mit Erstkommunion und Firmung von Jugendlichen.

Legio Mariae / Legion of Mary
KUTSU kaikille Marian Legioonan 
jäsenille, erityisesti teille, jotka olette olleet 
jäseniä ulkomailla. Yhteinen tapaaminen 
tulossa: Aika: 17.5.-18.5.2014, paikka: 
Stella Maris. Ilmoittautumiset ja tied. 
Annelle, 040-9370227 (klo 9-10, muulloin 
tekstiviesti). Tervetuloa!

25.3.2014 (tiistaina) on Pyhän Marian 
kirkossa juhlallinen Marian Legioonan 
messu. Klo 17.30 ruusukkorukous ja 
18.00 messu, jonka jälkeen kahvitarjoilu 
seurakuntasalissa. Tervetuloa!

INVITATION for all members of the 
Legion of Mary, and especially for you 
who have been members abroad. We will 
have the 1st reunion: Place: Stella Maris, 
time: 17th-18th May, 2014. For registration 
and inq. call Anne,  040-9370227 (9AM-

10AM, otherwise textmessage). 
Welcome!

The Legion of Mary will celebrate on 
the 25th of March, 2014 (Tuesday) at St. 
Mary’s church, Mäntytie, Helsinki. 17:30 
rosary, 18:00 Holy Mass and coffee ath 
the parish hall. Welcome!

Retretti 21.-23.3.2014
Jeesuksen pyhän sydämen maallikot viettävät vuotuista retrettiään isä Ryszard 
Misin SCJ johdolla 21.-23.3.2013 Turussa birgittalaissisarten luona.
Retretin aihe on: Seuraten Jeesuksen sydäntä. 
Retretti on avoin kaikille ja se maksaa 90 euroa.
Retretti alkaa pe 21.3. klo 17.00 ja päättyy su 23.03 klo 13:30
Ilmoittautumiset 28.02  mennessä Silvia Bertozzi,
e-mail silvia.bertozzi@gmail.com.  Sydämellisesti tervetuloa!
 

Holy Mass in Hungarian 
will be celebrated in Saint Mary’s church (Mäntytie 2) on Saturday, March 1st, 
at 19:15 by Bishop János Székely. Before the Mass from 18:45 confession in 
Hungarian is possible in the church. After the Mass there will be church coffee 
and a discussion with Bishop János in Hungarian. Welcome!

Piispa János Székely viettää pyhän messun unkariksi Pyhän Marian kirkossa 
(Mäntytie 2) lauantaina 1.3. klo 19.15. Ennen messua on mahdollisuus rippiin 
unkariksi klo 18.45 alkaen. Messun jälkeen on kirkkokahvi ja keskustelu piispa 
Jánosin kanssa unkariksi. Tervetuloa!

New age ja okkultismi / New Age and Occult
Esitelmä ja keskustelu: Aidan Byrne Irlannista, Kansainvälisen 
Eksorsistiyhdistyksen sihteeri.
Missä: Pyhän Marian seurakuntasalissa, Mäntytie 2, 00270 Helsinki
Koska: lauantaina 15. maaliskuuta klo 10-12.30. Tervetuloa!

Information by Aidan Byrne from Ireland, secretary of the International 
Association of Exorcists.
Where: St. Mary’s Parish hall,  Mäntytie 2, 00270 Helsinki
When: Saturday 15th March at 10h –12.30.  Welcome!

”The Life-Saving Sacrifice of Christ” 
The Passion of Christ and its fruits in 
the present life. March 14th-16th at 
the Studium Catholicum.

Registration before March 9th to 
lucia.indren@studium.fi. The fee is 20 eur 
(incl. 2 meals & coffee breaks). Those 
who would like to have the fee waived 
are invited to contact Lucia Indren, 
040 414 5861 or lucia.indren@studium.fi 

www.studium.fi
Ritarikatu 3A, 00170 Helsinki
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Tisdagar 18.30-19.45 
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3 Days Lenten Retreat  with fr. Paul-Dominique, OP

TERVETULOA 

Teresa ry:n ja Caritas ry:n yhteiseen seniori-iltaan Pyhän Marian kirkolle 8.4.2014 
kuulemaan seniorien asemasta ja hyvinvoinnista! 

Tilaisuudessa alustaa Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen johtaja 
Maritta Haavisto. Aloitamme yhteisellä messulla klo 18, jonka jälkeen kahvi- ja 
keskustelutilaisuus seurakuntasalissa.
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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 
messu englanniksi (1., 2. ja 4. su) tai latinak-
si ja englanniksi (3. su), 11.00 päämessu, 12.30 
erikielisiä messuja, perhemessu tai gregoriaa-
ninen messu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 18.00 
messu, ti ja to 7.30 messu. Ke 17.30 ruusukko-
rukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 Neo-
katekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 
17.00-17.45, useimmiten ennen messua, sekä 
sopimuksen mukaan.
• Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun. 
9.45 Mass in English (1st, 2nd and 4th Sun.) or 
English and Latin (3rd Sun.), 11.00 High Mass 
in Finnish, 12.30 Mass in other languages, family 
Mass or Gregorian 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 Adoration. Wed., Sat. 19.30 Liturgy of 
the Neocatechumenal Way. Confessions Sat. 17.00-
17.45, usually preceding Mass, and by appoint-
ment. Masses also in other cities. (See the Mass 
schedule for diaspora below.)

15.2. la 11.00-15.00 lectio divina nuorille, 17.40 
vesper, 18.00 aattomessu

16.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.45 
messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa på 
svenska, 15.00 messu Porvoossa, 18.00 ilta-
messu

18.2. ti 14.00 seniorit, 18.00 Catholic Students’ 
Club: ruusukko ja messu, 19.00 avioliitto-
kurssi seurakuntasalissa

20.2. to 18.00 elokuvakerho seurakuntasalissa
22.2. la 11.00 piispanmessu ja diakoniksi vihki-

minen, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
23.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 9.45 

messu englanniksi/Mass in English, 10.00-
12.30 ensikommuunio-opetus italiaksi, 11.00 
päämessu, 12.30 messu italiaksi/Messa in 
italiano, 15.00 messu Tikkurilassa, 18.00 il-
tamessu

24.2. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasa-
lissa

25.2. ti 19.00 avioliittokurssi seurakuntasalissa
27.2. to 18.00 lectio divina
1.3. la 10.00-12.45 opetus ensikommuuniota 

varten, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu, 18.30 
karnevaalit seurakuntasalissa

2.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 9.45 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.00 pää-
messu, 12.30 gregoriaaninen messu, 16.00 
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 
iltamessu

4.3. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko 
ja messu

5.3. ke tuhkakeskiviikko: 16.30 messu englan-
niksi/Mass in English, 18.00 päämessu

6.3. to 18.00 urkukonsertti
8.3. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
9.3. su paaston 1. sunnuntai: 9.45 messu eng-

lanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 
12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 
18.00 iltamessu

10.3. ma 9.30 messu koululaisille, 18.30 joh-
dantokurssi seurakuntasalissa

15.3. la 10.30-13.00 vahvistusopetus seurakun-
tasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

16.3. su paaston 2. sunnuntai: 9.45 messu la-
tinaksi ja englanniksi/Mass in Latin and 
English, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruot-
siksi/Mässa på svenska, 15.00 messu Por-
voossa, 18.00 iltamessu

DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 16.2., 16.3. 
su 15.00
Tikkurila (ort. kirkko, Läntinen 
Valkoisenlähteentie 48): 23.2. 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 messu, 18.00 aattomessu 
suomeksi. Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 pää-
messu suomeksi, 11.30 messu (1. su ruotsi, 2. ja 
4. su lastenmessu; 3. su vietnami, 5. su saksa), 
16.00 messu (2. su espanja, 3. su puola), 17.30 
ruusukkorukous englanniksi, 18.00 messu 
englanniksi. Ma, ke, pe 8.00 messu suomeksi, 
ma, ti, ke, to, pe 7.30 laudes, 18.00 messu suo-
meksi, 18.30-19.00 adoraatio, ti 17.30 ruusuk-
korukous. Rippiaika 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 and 4th Sun. Family Mass, 3rd Sun. Vietna-
mese, 5th Sun. German), 16.00 Mass (2nd Sun. 
Spanish, 3rd Sun. Polish), 17.30 Rosary in Eng-
lish, 18.00 Mass in English. Mon., Wed., Fri. 8.00 
Mass in Finnish, Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 
7.30 Lauds, 18.00 Mass in Finnish, 18.30-19.00 
Adoration. Tues. 17.30 Rosary in Finnish. Confes-
sions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri., Sat. 17.30-
17.55, Sun. 9.30-9.55 and 17.30-17.55. Parish offi-
ce open: Tues. 13-16, Wed. 9-12 and Thurs. 13-16.

16.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 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 eng-
lanniksi/Mass in English

23.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
lastenmessu, 16.30 adoraatio/Adoration, 
17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in 
English, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

1.3. la 10.00–14.00 lauantaikurssi Englantilai-
sessa koulussa, 11.00 messu suomeksi, 18.00 
messu suomeksi, 19.15 messu unkariksi

2.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 17.30 
ruusukko englanniksi/Rosary in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

5.3. ke tuhkakeskiviikko (paasto- ja absti-
nenssipäivä): 9.30 messu koululaisille, 14.00 
messu suomeksi, 18.00 messu suomeksi

7.3. pe 8.00 messu suomeksi, 17.30 ristintien-
hartaus, 18.00 messu suomeksi ja adoraatio

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

9.3. su paaston 1. sunnuntai: 9.30 ristintienhar-
taus, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmes-
su, 16.00 messu espanjaksi/Santa Misa en 
Castellano, 17.30 ristintie englanniksi/Sta-
tions of the Cross, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

10.3. ma 8.00 messu suomeksi, illalla ei 
messua!

11.3. ti ei messua kirkossamme!
12.3. ke aamulla ei messua!, 18.00 messu suo-

meksi
16.3. su paaston 2. sunnuntai: 9.30 ristintien-

hartaus, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu 
vietnamiksi, 13.00 ukrainalainen liturgia, 
16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 
17.30 ristintie englanniksi/Stations of the 
Cross, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

DIASPORA
Stella Maris (Sirkkoontie 22, Koisjärvi): joka 
sunnuntai klo 11.00
Hanko (Täktomin kappeli, Kappelitie 36): 
22.2., 22.3., 26.4., 24.5. la 16.00
Hyvinkää (V anha kirkko, Uudenmaankatu 
13): 15.2., 15.3., 12.4., 17.5. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, 
Lärkkullantie 26): 22.2., 22.3., 26.4., 24.5. la 
13.00

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 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suo-
meksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuu-
kauden 1. su: 12.30 messu puolaksi, 18.00 ilta-
messu englanniksi. Ke, pe, la 7.30 aamumessu, 
ti, to 18.00 iltamessu. To 17.30 adoraatio. Rip-
pitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopi-
muksen mukaan.
•  Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish, 
10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st 
Sunday of each month: 12.30 Mass in Polish, 18.00 
Mass in English. Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Fin-
nish, Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 
17.30 Adoration. Confessions half an hour before 
Mass and by appointment. Masses also in other ci-
ties. (See the Mass schedule for diaspora below.)

15.2. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
16.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.00 

messu latinaksi, 10.30 päämessu, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

18.2. ti 18.30 informaatiokurssi
21.2. pe 18.00 messu Porissa
22.2. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
23.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 9.00 

messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00 
messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

2.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 9.00 messu 
ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 pää-
messu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po 
polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

4.3. ti 18.30 miestenpiiri
5.3. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu
8.3. la 9.30 katekeesi, 13.15 perhemessu
9.3. su paaston 1. sunnuntai: 9.00 messu suo-

meksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietna-
miksi, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

11.3. ti 18.30 teologinen opintopiiri
15.3. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
16.3. su paaston 2. sunnuntai: 9.00 messu lati-

naksi, 10.30 päämessu, 18.00 messu englan-
niksi/Mass in English

KATEKEESI
8.3. la 9.30

DIASPORA
Ahvenanmaa 22.2. la 10.00
Eurajoki 23.2., 9.3. su 15.00
Naantali -
Pori 21.2. pe 18.00

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-

612659, fax 014-612660. Sähköposti olavi@
katolinen.fi. Kotisivu olavi.katolinen.fi.

• Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 
messu englanniksi. Ma 18.00 messu, ti 7.00 
messu sisarten kappelissa, 18.00 messu, ke 
18.00 messu, to 18.00 adoraatio ja messu, pe 
7.00 messu sisarten kappelissa, 18.00 messu. La 
10.00 tai 12.15 messu (katekeesi kerran kuussa 
klo 10.00), 19.00 Neokatekumenaalisen tien eu-
karistia seurakuntasalissa. Rippitilaisuus kes-
kiviikkoisin ja sunnuntaisin puoli tuntia ennen 
messua ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass 
in English. Mon. 18.00 Mass, Tues. 7.00 Mass 
in Sisters’ chapel, 18.00 Mass, Wed. 18.00 Mass, 
Thurs. 18.00 Adoration and Mass, Fri. 7.00 Mass 
in Sisters’ chapel, 18.00 Mass. Sat. 10.00 or 12.15 
Mass (Catechesis once a month at 10.00), 19.00 

Eucharist of the Neocatechumenal Way in the pa-
rish hall. Confessions on Wednesdays and Sundays 
half an hour before Mass and by appointment.

15.2. la 10.00 messu, 15.00 messu Mikkelissa, 
18.30 messu Varkaudessa

16.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English, 12.00 messu Kajaanissa, 16.00 kate-
keesi Kuopiossa, 17.00 messu Kuopiossa

23.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English, 17.00 messu Kuopiossa

27.2. to 14.00 messu senioreille
2.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 10.30 pää-

messu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English

5.3. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 iltamessu
6.3. to 18.00 adoraatio, 18.30 iltamessu, 19.00 

rippiliturgia
7.3. pe 18.00 messu, 19.00 johdantokurssi
9.3. su paaston 1. sunnuntai: 9.00 messu Sa-

vonlinnassa, 10.00 katekeesi Savonlinnassa, 
10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/
Mass in English, 16.00 katekeesi Joensuussa, 
17.00 messu Joensuussa

10.-12.3. ma-ke ei messua pappienneuvoston 
vuoksi

14.3. pe 18.00 messu, 19.00 johdantokurssi
15.3. la 9.00 katekeesi lapsille ja nuorille
16.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

12.00 messu englanniksi/Mass in English

KATEKEESI
15.3. la 9.00

DIASPORA
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32): 
9.3. su 16.00 katekeesi, 17.00 messu
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 16.2. 
su 12.00
Kuopio (Lönnrotinkatu 24): 16.2. su 16.00 
katekeesi, 17.00 messu, 23.2. su 17.00 messu
Mikkeli (ort. kirkko, Paavalinkatu 4): 15.2. la 
15.00
Savonlinna (Pääskylahden ev.lut. kirkko, 
Kaartilantie 62): 9.3. su 9.00 messu, 10.00 
katekeesi
Varkaus (ort. kirkko, Relanderinkatu 5): 15.2. 
la 18.30

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@

katolinen.fi. Kotisivu risti.katolinen.fi.

• Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämes-
su, 17.30 ruusukko englanniksi, 18.00 iltames-
su englanniksi. Ke 17.40 iltarukous, pe 18.30 
adoraatio. La messu kysy papilta. Rippi joka 
päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuk-
sen mukaan. Huom. matkat, katekeesipäivät ja 
lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutok-
sia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain 
messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon il-
moitustaululta.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 
17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English. 
Wed. 17.40 Vespers, Fri. 18.30 Adoration. Sat. 
Mass schedule varies. Confessions every day half an 
hour before Mass or by appointment. Please check 
the bulletin board at the back of church for possible 
changes. Masses also in other cities. (See the Mass 
schedule for diaspora below.)

15.2. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
16.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.30 

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

23.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

2.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

5.3. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu

Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs •  10.1.-13.2.
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7.3. pe 17.30 ristintienhartaus, 18.00 iltamessu
8.3. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
9.3. su paaston 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

11.45 sakramenttiopetus ensikommuunio-
lapsille, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

14.3. pe 17.30 ristintienhartaus, 18.00 iltamessu
15.3. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
16.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

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

KATEKEESI
8.3. la 9.50

DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon srksali, Matti Alan-
gon katu 11): 2.3., 6.4. su 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 
3): su 9.3., ma 21.4. klo 16.00, (Koivuristin seu-
rakuntakoti, Oravankatu 29): 22.2., 5.4. la 18.00
Kristiinankaupunki (Kristiinankaupungin 
kirkko, Läntinen Pitkäkatu 20): 21.2., 25.4. pe 
18.00
Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja 
seurakunnasta): 22.2. la 15.00!, 8.3. la 12.00, 
29.3. la 12.00, 22.4. ti 12.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, 
Kappelintie 5): la 15.2., su 23.2., su 9.3., la 22.3., 
la 5.4., su 13.4., ma 21.4. klo 12.00
Seinäjoki (ev.lut. kirkon srksali, Ala-
Kuljankatu 1): 15.3., 26.4. la 18.00
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, 
Rauhankatu 8 C 22): la 8.2., la 15.2., su 23.2., 
la 8.3., la 22.3., la 29.3., su 13.4. klo 16.00, su 
20.4. klo 17.00 (Huom. normaalista poikkeava 
aika!)
Ylihärmä (Ylihärmän seurakuntatalo, 
Päämajantie 29): -

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.)

16.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 18.00 
messu

20.2. to 18.00 iltamessu
23.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 11.00 

messu
27.2. to 18.00 iltamessu
2.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 11.00 

messu
5.3. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu
6.3. to 18.00 paastonajan iltamessu
7.3. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja 

ristintienhartaus
8.3. la 13.00 perhemessu
9.3. su paaston 1. sunnuntai: 11.00 messu
13.3. to 18.00 paastonajan iltamessu
14.3. pe 18.00 ristintienhartaus
16.3. su paaston 2. sunnuntai: 18.00 messu

DIASPORA
Hamina (seurakuntalaisten kodeissa): 
Sopimuksen mukaan.
Kotka (ort. seurakuntakeskus, 
Kymenlaaksonkatu 2): 9.3. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): 1.3. la 16.00
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): 
16.2., 16.3. su 12.00

KATEKEESI
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 1.3. la 
14.00–16.00
Kouvola (seurakuntasali): 8.3. la 11.00-13.00 
(opetuksen päätteeksi messu klo 13)

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 18.00 ja 
19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rip-
pitilaisuus 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 
Finnish. Thurs. 17.00 Adoration, Mass after Ado-
ration. Tues., Wed., Sat. 18.00 and 19.30 Liturgy of 
the Neocatechumenal Way. Confessions Fri. 17.30-
18.30, half an hour before Mass and by appoint-
ment. Masses also in other cities. (See the Mass 
schedule for diaspora below.)

14.2. pe pyhät Kyrillos ja Methodios: 17.00 
messu

16.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.00 messu Kemissä

23.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: messu 
englanniksi/10.00 Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.00 messu Raahessa

2.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.00 messu Torniossa

5.3. ke tuhkakeskiviikko: 17.00 messu
9.3. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 messu eng-

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

16.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämes-
su, 17.00 messu Kemissä

Ristintienhartaus: 7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 6.4. pe 
17.00, 17.30 iltamessu

Johdantokurssi katoliseen uskoon: 14.2., 28.2., 
14.3., 28.3. pe 18.00

Lastenmessu 15.2., 15.3. la 11.30

Uskonnonopetus ensikommuuniota ja vah-
vistuksen sakramenttia varten 15.2., 1.3., 15.3., 
5.4. la 10.00

Messupalvelijoiden kokous: 7.3., 4.4. pe 18.00

Katekeesi nuorille ja aikuisille:
maanantaisin ja torstaisin klo 19.00

DIASPORA
Kemi (Lehtokatu 31): 16.2., 16.3. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 2.3. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 23.2. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): messu: 9.3. 
su 17.30

Toimistot
Katekeettinen keskus

Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 09-2416095. Säh-
köposti katekeesi@katolinen.fi. Kotisivu: kate-
keesi.katolinen.fi.

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

Keskukset
Stella Maris

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 040-
9370227 (klo 9-10, muulloin tekstiviesti). 

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 09-
61206711, fax 09-61206710. Sähköposti: kirjas-
to@studium.fi. • Kirjasto on avoinna tiistaina 
ja torstaina klo 13-16 sekä keskiviikkona ja per-
jantaina klo 13-18. • Kappelissa vietetään mes-

sua maanantaisin ja perjantaisin klo 12 ja mah-
dollisesti myös keskiviikkona samaan aikaan. 
• Adoraatio on tiistaina klo 19.30. • Mahdollis-
ten muutosten varalta messujen ja adoraation 
aikataulu kannattaa aina tarkistaa Studiumin 
kotisivuilta löytyvästä kalenterista. • Torstai-
sin järjestetään ekumeeninen rukoushetki 8.30. 
• Lisätietoja luennoista ja muusta toiminnasta 
kotisivulla www.studium.fi.

Suomen Caritas
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh 09-135 
7998, fax 09-68423140. Sähköposti caritas@ca-
ritas.fi. Kotisivu www.caritas.fi. Avoinna arki-
sin 11.00-16.00.  

Yhdistykset / Yhteisöt
Academicum Catholicum

Ohjelma keväällä 2014 • Verksamhetskalender 
för våren 2014 • Kokoonnumme Pyhän Mari-
an seurakunnan seurakuntasalissa, Mäntytie 2, 
torstaisin klo 18.30, messun jälkeen. Tilaisuu-
det ovat avoimia kaikille / Vi samlas i Sank-
ta Marias församlingssal, Tallvägen 2, på tors-
dagar kl. 18.30, efter mässan. Mötena är öppna 
för alla • Torstaina 20.2. klo 17.00 vuosikokous, 
klo 18.30 hist.yo Viktor Airava puhuu ruotsik-
si aiheesta Kristus som historiens medelpunkt 
• Torstaina 20.3. klo 18.30 dos., TT Risto Pulk-
kinen puhuu aiheesta Suomalaisen muinaisus-
kon maailmankuva • Torstaina 24.4. klo 18.30 
piispa Teemu Sippo SCJ puhuu aiheesta Kato-
linen kirkko ja ekumenia nyky-Suomessa

Birgittalaisoblaatit
Birgittalaisoblaatit – luostarisääntökunnan 
maallikkojen ryhmä, kotisivut: 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. • Spring 2014: 
4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4., 13.5.

Fransiskaanimaallikot OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Kevät 2014 - 
66. toimintavuosi • Ohjelmalliset kokoukset 
tiistaisin kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän 
Marian seurakuntasalissa, Mäntytie 2, 00270 
Helsinki. Kokoukset ovat avoimia kaikille ja nii-
den jälkeen on mahdollisuus osallistua iltames-
suun klo 18.00. • Ti 18.2. alustus Hanna Olin ai-
heesta Pyhä Franciscus ja lähetystyö. • Ti 18.3. 
alustus Marjatta Tarkoma aiheesta Pyhä Fran-
ciscus ja Ristin salaisuus. • Ti 1.4.  alustus Petri 
Kovács aiheesta Fransiskaanisen luontosuhteen 
jäljillä. • 10.5. lauantai klo 9.30-15.00, yhteisön 
hiljentymispäivä. • Lisätietoja kotisivulla: www.
fransiskaanimaallikot.blogspot.fi.

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni • Kotisivu gre-
goriusyhdistys.wordpress.com. • Puheenjohtaja 
Diana Kaley. Moderaattori isä Antoine Lévy OP.

Henrikin elokuvakerho
jatkaa hyvien elokuvien parissa torstai-iltai-
sin klo 18 Henrikin seurakuntasalissa. ake-
vään alustava ohjelma: • 23.1.   Iivana Julma, 
o. Sergej Eisenstein. Tekstitys englanniksi. 
• 20.2.  Tuhkaa ja timantteja, o. Andrzej Wajda  
• 20.3.  Jeanne d’Arcin kärsimys, o. Th. Dreyer 
• 24.4.  Kymmenen käskyä, o. Cecil B. deMille 
• 8.5.  Kultainen portti, o. Emanuele Crialese. 
• Tervetuloa!

Jeesuksen pyhän sydämen 
maallikot (SCJ)

Moderaattori Zenon Strykowski SCJ. Puheen-
johtaja Silvia Bertozzi, silvia.bertozzi@gmail.
com. • Helsinki: yhdyshenkilö Silvia Bertozzi, 
silvia.bertozzi@gmail.com. • Helsingin koko-
ukset joka kuukauden ensimmäisenä torstaina 
Pyhän Marian seurakuntasalissa iltamessun ja 
adoraation jälkeen. • Tampere: Yhdyshenkilö 
Sinikka Meurman, gsm 040-4197077, E-mail si-
nikka.meurman@gmail.com • Turku: Yhdys-
henkilö Hilkka Bernard, gsm 040-5243676, E-
mail hilkka.bernard@hotmail.com

Karmeliittamaallikot (OCDS)
Vastuuhenkilö: Sinikka Luukkanen, puh. 040-
4137498, s-posti: sinikka.luukkanen@helsinki.
fi • Sisäinen linna -opintopiiri kokoontuu Stu-
dium Catholicumissa: su 16.2., 16.3., 13.4., 18.5. 
klo 16.30.

Katolinen Pyhän Henrikin yhdistys
KARNEVAALIT lauantaina 1.3. klo 18.30 jäl-
keen Pyhän Henrikin seurakuntasalissa. Bändi 
soittaa ja laulu raikaa, on ruokaa ja juomaa, 
mukavaa oloa, kilpailuja, arpajaiset. Kaikki 
tämä 25 euroa+arvat+kolikkoja mukaan! Lip-
puja myyvät Marian ja Henrikin kirkkokah-
veilla Rita Kaira p. 040 767 9157 ja Marja-Leena 
Rautakopi p. 050 340 9167.

 Kirjallisuuspiiri
kokoontuu Studium Catholicumissa, Ritarikatu 
3b A, 3. krs, kerran kuussa maanantai-iltaisin klo 
18. • Kevätkauden alustava ohjelma on seuraa-
va: 17.2.  Richard Adams: Shardik • 17.3.  Kirsti 
Ellilä: Kaivatut • 14.4.  Asko Sahlberg: Herodes 
• 19.5.  Khaled Hosseini: Ja vuoret kaikuivat

Maallikkodominikaanit OP
Laici ordinis praedicatorum • Vastuuhenkilö: 
Nikodemus Heikman OP, puh. 050-564 0686, 
sähköposti: nikodemus.heikman@gmail.com. 
Kotisivu maallikkodominikaanit.blogspot.fi

Maria-klubi
Kokoontuu kuukauden ensimmäisenä keski-
viikkona. Klo 14.00 messu Pyhän Marian kir-
kossa, jonka jälkeen kahvitus ja ohjelmaa srk-
salissa. • 5.3. Marja Kuparinen esittelee 3 kirjaa 
saattohoidosta. • 2.4. Pekka Kivekäs kertoo ja 
laulattaa: Paastonajan Piae Cantiones “Hurs-
kaita lauluja” keskiajalta tähän päivään. • 7.5. 
ilmoitetaan lähempänä.

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 18.2. messu klo 14 Pyhän Henrikin 
katedraalissa ja sen jälkeen tapaaminen seura-
kuntasalissa. Tervetuloa!

Suomen Samaritas-apu ry
Finlands Samaritas-hjälp rf • Postitusosoite 
Rastaspuistontie 3 M 106, 02620 Espoo. • Ko-
tisivu sites.google.com/site/suomensama-
ritas. Pankkiyhteys FI81 1478 3000 7283 16. • 
Puheenjohtaja Jan Krook, Gsm 041-5067808, 
E-mail jan.krook@gmail.com. Sihteeri Miira 
Kuhlberg, Gsm 044-3336767, E-mail miira.ma-
kela@welho.com.

Teresa ry
Teresat kokoontuvat ohjelmassa ilmoitettuina 
aikoina tiistaisin messun jälkeen Pyhän Marian 
seurakunnassa. Toivotamme tervetulleiksi mu-
kaan kaikki nykyiset ja uudet Teresat ja tere-
saystävät. • Kevään 2014 ohjelma:  Ti 11.3.2014 
vuosikokous, ei vaaleja; työilta, kirpputori-
myyjäisten suunnittelua ym. • Ti 8.4.2014 esi-
telmäilta; aihe tarkentuu myöhemmin • La 
12.4.2014 kirpputorimyyjäisten valmistelu klo 
10.00 – 14.00 srk-salissa • Su 13.4.2014 kirppu-
torimyyjäiset klo 11.15 – 14.00 srk-salissa • Ti 
6.5.2014 kevätkauden päätös; esitelmäilta, lää-
käri Heimo Langinvainio: ”Sisäinen polku”; 
keskustelua.

Tervetuloa Teresa ry:n ja Caritas ry:n yh-
teiseen seniori-iltaan Pyhän Marian kirkolle 
8.4.2014 kuulemaan seniorien asemasta ja hy-
vinvoinnista!  Tilaisuudessa alustaa Roihuvuo-
ren monipuolisen palvelukeskuksen johtaja 
Maritta Haavisto. Aloitamme yhteisellä mes-
sulla klo 18, jonka jälkeen kahvi- ja keskustelu-
tilaisuus seurakuntasalissa.
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Artikkeleita

Jumalalle vihityn elämän päivää vietettiin hiippakunnassamme tänä vuonna Pyhän Marian kirkossa Helsingissä.

”Liturgia on hyvä opettaja. Se 
opettaa meille, mitä kristityn sie-
lun tulisi päivästä päivään sanoa, 
eikä jätä meitä riittämättömien 
tunteidemme varaan – sen, mitä 
meidän kulloinkin tekisi mieli 
sanoa.”

Huomaatko olevasi kirkossa omis-
sa ajatuksissasi? Muistat, kuinka 
aluksi keskityit kaikkeen vasta-

kääntyneen innolla. Sitten rutiininomai-
sesti sanoihin tottuu kuullessaan ne aina 

uudestaan vuosien ajan. Ja kuitenkin ne 
avaavat valtavan näköalan. Tiedämme, 
että liturgian joka yksityiskohdalla on 
merkityksensä. Harvoin ja lyhyesti jokin 
niistä kirkastuu meille selvästi.

Useimmille meistä, ehkä suurimman 
osan ajasta, kyse on velvollisuudesta, yk-
sinkertaisesta kuuliaisuudesta Herran 
käskylle ”tehkää tämä minun muistok-
seni”. Tunnemme kyllä usein olevamme 
siunattuja, koemme saavamme lohdu-
tusta tai ohjausta Raamatun lukukap-
paleista. Tiedämme, että todella otam-
me vastaan Kristuksen ruumiin ja veren. 
Mutta että ymmärtäisimme sen koko 
merkityksen, niin ei käy koskaan tässä 
kuolevaisessa elämässä. Suurimmat py-
hätkin ovat valittaneet tuskin päässeensä 
edes lähelle eukaristian salaisuuden ym-
märtämistä.

Kun otamme tavaksi tulla odottaen, 
yrittää osallistua keskittyen, vastata kuu-
liaisesti kaikkeen, mitä liturgia julistaa ja 
tekee läsnäolevaksi, olemme ainakin oi-

kealla tiellä, vähitellen ja vakaasti lähes-
tymme iloa, jota varten meidät luotiin.

Latinan verbi ”assistere” kuvaa oikein 
messuun osallistumista. Emme ole katso-
jia, kuuntelijoita tai yleisöä, vaan osallisia 
kasteen kautta Kristuksen pappeudes-
ta. Messua viettävä pappi toimii itsensä 
Kristuksen persoonassa, Kristuksen sijas-
ta, joka asetti sakramentin murtaessaan 
leivän ja siunatessaan maljan viimeisellä 
aterialla. Uskovat osallistuvat liittämäl-
lä itsensä Kristuksen uhriin, joka mes-
sussa tehdään läsnäolevaksi. Kristuksen 
uhri meidän edestämme oli täydellinen 
ja riittävä uhri koko maailman syntien 
vuoksi, emme voi siihen mitään lisätä. 
Mutta hänen kanssaan uhraammme pal-
vontamme, itsemme, työmme, ilomme ja 
kärsimyksemme ja toiveemme… (Onko 
meillä mitään, mikä ei jo olisi Jumalan?)

Kuinka tietoinen Kristuksen pappeu-
teen osallistumisesta olet messussa, jossa 
kaikki näyttää vähän nukkavierulta, on 

parkuvia lapsia, levottomia ja kylläs-
tyneen näköisiä osallistujia, heiveröis-
tä laulua, ehkä pappi yrittää pitää yllä 
kuulijoiden hyvää tuulta? Pidä mielessä-
si, että liturgiassa kohtaat Korkeimman 
Jumalan, joka antoi löytää itsensä kaik-
kein epätodennäköisimmistä paikoista 
(tuuli, Bileamin aasin ääni, Siinain erä-
maan teltta, talli)... messu on kuitenkin 
aina messu, kirkon rukous. Messussa en 
ole vain minä yksityisissä rukouksissani, 
joista minun pitäisi tulla messuun tai joi-
hin pitäisi pysähtyä edes hetkeksi mes-
sun jälkeen. Olen yksi monista jäsenistä, 
mutta en pelkkä numero tilastoissa. Ju-
mala tulee juuri täällä luokseni ja kutsuu 
minua nimeltä.

Varmasti Raamattua olisi hyvä lukea ja 
mietiskellä päivittäin – ”kun sinun sana-
si tulivat minulle, minä ahmin ne. Sana-
si olivat minun iloni ja sydämeni riemu” 
(Jer. 15:16). Kirkko on kuitenkin aina pi-
tänyt Raamatun lukemista liturgiassa 

sen luonteenomaisimpana käyttötapana. 
Uskovilta pyydetty vastaus lukukappa-
leisiin on ”kiitos Jumalalle”. Omillem-
me jätettyinä vastauksemme saattaisi 
olla ”ei nyt” tai ”mieluummin joku muu 
teksti”. Marian vastaus enkelin ilmoi-
tukseen oli ”tapahtukoon minulle sanasi 
mukaan”. Oma vastauksemme Adamin 
ja Eevan jälkeläisinä on ehkä pikemmin-
kin ”tapahtukoon minulle niin kuin minä 
sanon”. Liturgia laittaa suuhumme Ma-
rian vastauksen, asetumme niiden jouk-
koon jotka kuulevat sanan ja ottavat sen 

Jos ajatuksesi harhailevat messussa
iloiten vastaan.

Kaanonin, eukaristisen rukouksen kes-
keiset elementit ovat tulleet meille kir-
kon alusta saakka, ja rukous on histori-
an kuluessa orgaanisesti kehittynyt. Se 
muistuttaa kuka Jumala on ja mitä hän 
on tehnyt. Roomalaisen kaanonin luetel-
lessa autuaan Neitsyt Marian, Joosefin, 
apostolit, marttyyrit ja pyhät meitä muis-
tutetaan todellisesta seurasta jossa olem-
me: ei vain me tässä kokoontunut näkyvä 
yhteisö, vaan koko kirkko. Konsekraati-
ossa toistetaan Herran omat sanat vii-
meisellä aterialla: ”Tämä on minun ruu-
miini, joka teidän edestänne annetaan…
Tämä on minun vereni malja, uuden ja 
ikuisen liiton veri, joka teidän ja moni-
en edestä vuodatetaan syntien anteeksi-
antamiseksi. Tehkää tämä minun muis-
tokseni.” Tietäenkin että nämä sanat ovat 
totta, että kirkko on ne aina ymmärtänyt 
konkreettisiksi, että ne tuovat Kristuksen 
uhrin läsnäolevaksi – tässä kaikki omat 
sanamme ja mielikuvamme jäävät riittä-
mättömiksi. Tantum ergo-hymnin sanoin 
”usko antaa täydennyksen/ aisteiltam-
me puuttuvan”. Niin on Jumala maa-
ilmaa rakastanut; Jumala antoi itsensä, 
ruumiinsa ja verensä meidän edestäm-
me. ”Minun lihani on todellinen ruoka, 
minun vereni on todellinen juoma….
minulta saa elämän se, joka minua syö” 
(Joh. 6:55-57)

Menkää ja viekää kaikki tämä mu-
kananne. Kaikki kuuluu Herralle. Ite 
missa est ei ole ”velvollisuus hoidettu, 
ensi sunnuntaina taas tunniksi takaisin”, 
vaan ”vie arkeen mukanasi mitä täällä 
teit ja tarkoitit”. Polvistuit Herran edes-
sä, asetuit hänen ristinsä juureen (kuinka 
monta kertaa teitkään ristinmerkin), lu-
pasit kuunnella hänen sanaansa ja osal-
listuit hänen uhriinsa ottamalla vastaan 
hänet itsensä. Messu keskittyy hetken sii-
hen, mitä pitäisi tehdä joka hetki.

Katri Tenhunen 

(Thomas Howardin kirjan ”If your mind wanders at 

Mass” pohjalta, San Francisco: Ignatius Press, 2000.)


