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Pääkirjoitus

Ajankohtaista

TOIMITUKSELTA

Huolenaiheita
100 vuotta sitten syttyi ensimmäinen maailmansota. Sen aiheena ei niinkään ollut uskonto tai vapaus tai edes ihmisarvon kunnioittaminen, vaan
siihen johtivat monet muut ja paljon vähemmän
ylevät seikat.

Pohjoismaiden piispainkokouksen lehdistötiedote

Tuo valtavaa tuhoa ja ennen kaikkea inhimillistä

4. elokuuta 2014

kärsimystä aiheuttanut sota on tänä vuonna leimahtaneiden tai yhä leimuavien kriisien myötä noussut väkevästi mieleen. Ihmisten oikeus elää rauhassa ja vapaudessa ilman, että heitä vainotaan ja heidän mahdollisuuksiaan rajoitetaan, on tänäkin päivänä

Nyt riittää!

uhattuna, itse asiassa jopa Euroopan turvallisina pidettyjen rajojen sisäpuolellakin.
Kun katsomme omaa elämäämme täällä Suomessa ja länsimaissa ylipäänsä, on helppo hymyillä. Olemme varsin vapaita toimimaan, tekemään valintoja ja jopa harjoittamaan omaa uskoamme, toimimaan oman vakau-

M

e Pohjoismaiden katoliset piispat olemme kiitollisia kaikille niille maittemme asukkaille ja viran-

omaisille, jotka ovat viime päivinä ottaneet voimakkaasti
kantaa Gazan sotaa vastaan.

muksemme mukaan. Syystäkin voidaan sanoa, että olemme turvassa.
Monien muiden kanssa mekin vaadimme, että väkivalEmme saa kuitenkaan tuudittautua itsetyytyväisyyteen. Huolenaiheita

ta ja sota Gazan kaistalla loppuu välittömästi. Me rukoi-

riittää, jos ei kotimaassa, niin ainakin vähän kauempana. Ihan periaatteen

lemme alati sen puolesta.

vuoksi voi kysyä, mitä me itse olemme tehneet mahdollisuuksiemme ja
oikeuksiemme eteen? Arvostammeko niitä ylipäänsä? Tai mitä me olisim-

Yhdessä paavimme Franciscuksen kanssa myös me halu-

me valmiit tekemään, jos niitä todella uhattaisiin?

amme muistuttaa kristityille, muiden uskontojen edustajille ja kaikille hyvän tahdon ihmisille: ”Väkivalta ja sota

Entä toimisimmeko jollakin tavalla, jos ja kun (kristittyjen) veljiemme ja
sisartemme oikeuksia ja jopa elämää uhataan jossakin muualla? Vai katsoisimmeko vain omaan napaamme? Teemmekö nyt mitään, Syyrian, Irakin ja muiden kriisien jatkuessa, vai olemmeko vain hiljaa?
Kynnys tekemiseen, osallistumiseen ja auttamiseen näyttää nykyään olevan aika suuri. Ennemminkin maailma pitäisi jo osata nähdä yhtenä —
tosin tietenkin valtavan suurena — toiminta-alueena, jossa kaikilla ihmi-

eivät ole koskaan tie rauhaan. Anteeksianto, vuoropuhelu ja sovinto ovat rauhan sanoja — rakkaassa Syyriassa,
Lähi-idässä ja kaikkialla maailmassa.”
Tämän pitäisi tapahtua juuri nyt aivan erityisesti Irakissa, Syyriassa ja Gazan kaistalla: Väkivalta riittää jo!

sillä pitäisi olla mahdollisuus oman tiensä kulkemiseen ja oman kotinsa

+ Anders Arborelius OCD, Tukholma

ylläpitämiseen turvallisessa ympäristössä. Pyhän paavin Johannes Paa-

+ Czeslaw Kozon, Kööpenhamina

vali II:n sanat viitoittakoot tätä tietä: “Ei ole rauhaa ilman oikeudenmu-

+ Bernt Eidsvig Can.Reg., Oslo ja Trondheim

kaisuutta, ei ole ole oikeudenmukaisuutta ilman anteeksiantoa.” (Viesti

+ Peter Bürcher, Reykjavik

maailman rauhanpäivänä 2002)

+ Berislav Grgic, Tromssa
+ Teemu Sippo SCJ, Helsinki
+ Gerhard Schwenzer, Oslo (emer.)
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Mitä virkaa Henrikillä?

Uutisia ja ajankohtaista

Piispa järkyttyi Afganistanin surmista

H

elsingin piispa Teemu Sippo SCJ ilmaisee järkytyksensä Afganistanissa
torstaina 24. heinäkuuta 2014 tapahtuneen
suomalaisten kristillisten avustustyöntekijöiden surman johdosta ja ottaa osaa heitä
kaipaamaan jäävien läheisten ja työtovereiden suruun. Piispa rukoilee sekä surmattujen että heitä surevien puolesta.
KATT

Isä Pasinato kirkkoherraksi

H

elsingin piispa Teemu Sippo SCJ nimittää isä Marco Pasinaton virallisesti Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan
kirkkoherraksi katedraalikirkon sunnuntain
päämessun yhteydessä 10. elokuuta 2014.
Isä Pasinato on toiminut virkaa tekevänä
kirkkoherrana siitä lähtien, kun monsignore Marino Trevisini muutti Italian Triesteen
viime vuoden syyskuussa.
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KATT

Isä Swiech väliaikaisesti Puolaan

I

sä Wieslaw Swiech SCJ on pyytänyt esimieheltään ja piispa Teemu Sipolta SCJ mahdollisuutta lähteä väliaikaisesti Puolaan äitinsä ter-

veydentilan vuoksi. Tämä tapahtuu elokuun
puolivälissä. Hän saa siellä myös tilaisuuden auttaa SCJ:n seurakunnan työssä.
KATT

Maailman nuortenpäivien logo
ja rukous julkaistiin

P

Kannen kuva: Pyhän Henrikin pyhiinvaellus Köyliössä 15.6.2014. Kuva Pekka Rantakari.

yhän paavi Johannes Paavali II:n entinen
yksityissihteeri, Krakovan arkkipiispa, kardinaali Stanisław Dziwisz julkisti heinäkuun
alussa Krakovassa vuonna 2016 järjestettävien
Maailman nuortenpäivien virallisen logon ja rukouksen. Nuortenpäivät ovat järjestyksessään
31:nnet ja niiden teema tulee Matteuksen evankeliumista: “Autuaita ne, jotka toisia armahtavat:
heidät armahdetaan” (Matt. 5:7).
Nuortenpäivien logossa yhdistyvät paikka,
“päävieraat” ja teema. Siinä on nähtävissä Puolan maantieteelliset ääriviivat ja Krakovan kaupungin sijainti merkittynä keltaisella pallolla,
joka samalla on nuorten symboli; siinä on risti,
Kristuksen symboli; ja rististä lähtevä Jumalan
laupeuden liekki muistuttaa meitä vastaavasta
kuvasta, jossa todetaan “Jeesus luotan sinuun”.
Logon värit, sininen, punainen ja keltainen, ovat
myös Krakovan kaupungin ja sen vaakunan viralliset värit.
Logon on suunnitellut 28-vuotias puolalainen Monika Rybczyńska. Työn viimeistelyssä
häntä auttoi toinen puolalainen, 26-vuotias Emilia Pyza.

Maailman nuortenpäivien rukous on kolmiosainen. Ensimmäisessä osassa ihmiskunta ja
varsinkin nuoret omistetaan Jumalan laupeudelle, toisessa osassa pyydetään Jumalalta armahtavaista sydäntä ja kolmannessa osassa käännytään Neitsyt Marian ja pyhän Johannes Paavali
II:n esirukousten puoleen. Rukos luettavissa seuraavalla aukeamalla.
KATT/VIS
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Ajankohtaista

Etelä-Korea odottaa paavia

P

aavi Franciscus tekee apostolisen vierailun Etelä-Koreaan
13.-18. elokuuta 2014. Matkan
aikana hän muun muassa tapaa EteläKorean ja muun Aasian piispoja, viettää marttyyrinä kuolleen Paul Yun JiChungin ja tämän 123:n kumppanin
autuaaksijulistamismessun sekä kohtaa Aasian katolisten nuortenpäivien
osallistujia tapahtuman päätösmessussa Haemin linnoituksessa.
Katolinen kirkko Koreassa on kohtuullisen nuori. Se sai alkunsa vasta
hieman yli 200 vuotta sitten, kun joukko nuoria tutkijoita tutustui katolisuuteen kirjallisuuden avulla. He ymmärsivät lopulta kasteen suuren arvon ja
lähettivät joukostaan Yi Seung-hun -nimisen miehen Kiinaan saamaan kasteen. Tämä tapahtui vuonna 1783. Kiinassa hän sai opetusta jesuiitoilta, ja
palatessaan hänellä oli mukanaan paljon katolista kirjallisuutta.
Korean kirkko oli pitkään hallituksen vainoama, koska kungfutselaisuus
oli maan valtiouskonto. Vainot johtivat
yli kymmenen tuhannen korealaisen
kristityn marttyyrikuolemaan. Uskonnonvapaus koitti vasta Ranskan ja Ko-

Piispan kalenteri

rean välisen sopimuksen astuessa voimaan vuonna 1886, tosin vain lyhyeksi
aikaa, sillä Japani valtasi maan vuonna
1910 ja piti sitä hallussaan toisen maailmansodan loppuun saakka.
Sodan jälkeen maan yhtenäisyys ei
kestänyt pitkään, vaan se jakautui tunnetusti kahtia Korean sodan myötä
1950-1953. Jakautumishetkellä PohjoisKorean alueella oli noin 50 000 ja EteläKorean alueella noin 100 000 katolilaista. Pohjoisen katolilaisten kohtalosta ei
tiedetä mitään. Toisaalta Etelä-Koreassa kirkon kasvu on tuntuvaa; se on jo
nyt kolmanneksi suurin katolinen yhteisö Kaakkois-Aasiassa Filippiinien ja
Vietnamin jälkeen. Viime vuoden lopussa katolilaisia oli Etelä-Koreassa
noin 5,4 miljoonaa, eli noin 10,4% väestöstä. Maassa on 1668 seurakuntaa ja
791 pastoraalisen työn keskusta.
Paavi Franciscus matkustaa lähiaikoina myös Albanian pääkaupunkiin
Tiranaan (21.9.) ja on vahvistanut vierailevansa tammikuussa Sri Lankassa
ja Filippiineillä.
KATT/RV

Lahja uudelle
papille
Diakoni Federico Spanó joka on palvellut viime vuoden aikana Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunnassa, vihitään Helsingin hiippakunnan papiksi

Pyhän Henrikin katedraalissa
lauantaina 25. lokakuuta klo 11.00.

10.8.

Isä Marco Pasinaton asettaminen kirkkoherran virkaan 		
Pyhän Henrikin katedraalissa

16.8.

Hiippakuntajuhlan messu Lohjan Pyhän Laurin kirkossa
ja juhla Stella Mariksessa

18.8.

Uskontojohtajien tapaaminen Helsingin juutalaisessa 		
seurakunnassa

21.-25.8.

Vierailu Nasaretin pyhän perheen seurakunnassa. 		
Kirkkoonottaminen ja nuorten vahvistus Oulussa, 		
messu Rovaniemellä.

30.8.

Messu Stella Mariksessa klo 11

31.8.

Nuorten vahvistus Pyhän Henrikin katedraalissa

6.9.

Nuorten vahvistus Pyhän Birgitan ja autuaan 			
Hemmingin kirkossa

7.9.

Nuorten vahvistus Pyhän Henrikin katedraalissa

8.9.

Sisar Sergia Adimain OSSS ikuisten lupausten antaminen
Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin kirkossa

12.-16.9.

Pohjoismaiden piispainkokous Turussa

Seurakunta on avannut Federicoa varten
lahjatilin, jotta hänelle voi lahjoittaa jotakin tai tukea häntä. Tilin nimi on ”Lahjatili Federicolle”, tilinumero on FI26 1745
3000 1829 17, tilinomistaja “Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta”. Kiitos kaikille, rukoilkaa diakoni Federicon puolesta.
isä Marco Pasinato

Hiippakunnan
jäsenmaksu
Saaja: Katolinen kirkko Suomessa
Pankkitili: FI78 1014 3000 2374 91
NDEAFIHH
Viitenumero: 90010
Lisätietoja: katolinen.fi
Jäsenmaksun maksaminen on vapaaehtoista, mutta koska katolisella kirkolla ei ole oikeutta kerätä jäsenmaksua valtionverotuksen yhteydessä, sen maksaminen, samoin
kuin seurakunnan tukeminen ja Fides-lehden vuosikerran maksaminen, on erittäin
tarpeellista koko hiippakunnan ja seurakuntien toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Membership fee
of the Diocese

Receiver:
Katolinen kirkko Suomessa
Urkumusiikin
juhlaa
Bank account: FI78 1014 3000 2374 91
katedraalissa
NDEAFIHH
Reference
number:
90010 ja kaukaa
Urkureita
läheltä
More information:
Urkukonsertti Pyhän Henrikin katedraalissa
katolinen.fi
Pyhän Henrikin aukio 1, Kaivopuisto
Torstaina 4. syyskuuta 2014 klo 18.00

The paying of the membership fee is not
obligatory, but – as the Catholic Church
Markku
in Finland
has not gotMäkinen
the right to collect
the so called church tax through the state
– paying it as well as supporting the parish
and the Diocesan Magazine Fides are very
important for sustaining and developing
the activities of the parishes and the whole
Diocese.

Seuraava konsertti: 2.10.2014

AJANKOHTAISTA • RUKOUS

Sunnuntait ja juhlapyhät

Rukous

10.8. kirkkovuoden 19. sunnuntai (III)
1L 1. Kun. 19:9a, 11-13a
Ps. 85:9ab-10, 11-12, 13-14. - 8
2L Room. 9:1-5
Ev. Matt. 14:22-3

24.8. kirkkovuoden 21. sunnuntai (I)
1L Jes. 22:19-23
Ps. 138:1-2a, 2bc-3, 6+8bc. - 8bc
2L Room. 11:33-36
Ev. Matt. 16:13-20

Autuaan Neitsyt Marian
taivaaseen ottaminen, juhlapyhä

31.8. kirkkovuoden 22. sunnuntai (II)
1L Jer. 20:7-9
Ps. 63:2, 3-4, 5-6, 8-9. - 2b
2L Room. 12:1-2
Ev. Matt. 16:21-27

14.8. to illalla, aaton messu
1L 1. Aik. 15:3-4, 15-16, 16:1-2
Ps. 132:6-7, 9-10, 13-14. - 8
2L 1. Kor. 15:54-57
Ev. Luuk. 11:27-28
15.8. pe juhlapyhän messu
1L Ilm. 11:19a, 12:1, 3-6a, 10ab
Ps. 45:10, 11-12, 16. - 10b
2L 1. Kor. 15:20-26
Ev. Luuk. 1:39-56
17.8. kirkkovuoden 20. sunnuntai (IV)
1L Jes. 56:1, 6-7
Ps. 67:2-3, 5, 6+8. - 4
2L Room. 11:13-15, 29-32
Ev. Matt. 15:21-28
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7.9. kirkkovuoden 23. sunnuntai (III)
1L Hes. 33:7-9
Ps. 95:1-2, 6-7abc, 7d-9. - 7d-8a
2L Room. 13:8-10
Ev. Matt. 18:15-20
14.9. (kirkkovuoden 24. sunnuntai, IV)
Pyhän Ristin ylentäminen, juhla
1L 4. Moos. 21:4-9
Ps. 78:1-2, 34-35, 36-37, 38. - 7b
2L Fil. 2:6-11
Ev. Joh. 3:13-17

Rukous Krakovassa
vuonna 2016 järjestettäviä
Maailman nuortenpäiviä varten
“Jumala, armahtavainen Isä,
Pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa
sinä olet paljastanut rakkautesi
ja Pyhässä Hengessä, Lohduttajassa,
sinä olet vuodattanut sen yllemme.
Me omistamme sinulle tänään
maailman ja jokaisen miehen ja naisen kohtalon.”[1]
Me omistamme sinulle erityisellä tavalla nuoret ihmiset,
mitä tahansa kieltä he puhuvatkin,

Rukouksen apostolaatti
Elokuun 2014 rukouksen apostolaatin palsta

Tämän kuukauden rukousaihe vie meidät kauaksi Euroopasta, keskellä Tyyntämerta
sijaitsevalle Havaijille, Japanin ja Yhdysvaltojen välille. Tyynimeri on maailman suurin
roskasäiliö: miljoonia tonneja muovia on tähän mennessä jo heitetty siihen.
Paavi Franciscus kutsuu meitä rukoilemaan, että kristityt julistaisivat uskoaan iloiten
kanssaihmisilleen. Alueen suojeluspyhimys Jeesuksen ja Marian sydämien sääntökunnan pyhä pappi isä Damiaan de Veuster voisi olla meille avuksi. Hän on sopiva opettaja. Isä Damiaan syntyi vuonna 1840 Belgiassa ja kuultuaan Havaijin lähetystyöstä hän
pyrki kaikin voimin pääsemään sinne. Hän tahtoi siellä auttaa ihmisiä oppimaan tuntemaan Jeesuksen, maailman Vapahtajan, ja ohjasi heitä elämään Jeesuksen opetusten
mukaan kunnioittamalla jokaisen ihmisen ihmisarvoa.
Vuonna 1864 Honolulun piispa vihki hänet papiksi, ja 7 vuotta myöhemmin isä Damiaan lähti vapaaehtoisesti Molokain pikkusaarelle. Sinne siirrettiin sen aikaiset parantumattomat ja vaarallista tartuntaa levitettävät lepratautiset; pois yhteiskunnasta — pois
niin kuin Jeesuksen aikanakin tapahtui.
Tilanne saarella oli kauhea. Lepratautisille annettiin kyllä ruokaa mutta ei mitään hoitoa. Paikalla ei ollut lääkäriäkään. Isä Damiaanista tuli heiden elämänsä turva. Pappina
hän jakoi elämänsä heidän kanssaan 17 vuoden ajan. Hän pyrki hoitamaan heitä niin
hyvin kuin Vapahtaja olisi tehnyt. Hän teki heidän elämänsä siedättäväksi ja palautti
heidän sydämiinsä elämäniloa. Molokain saaren helvetistä tuli heille paratiisin alku.
Lopulta hänen itseensä tarttui lepratauti, johon hän menehtyi 49-vuotiaana vuonna
1889. Lehdistön kautta hänen työnsä tuli tunnetuksi eri puolella maailmaa. Se käynnisti valtavavan avustusliikkeen leprataudin poistamiseksi koko maailmasta. Ainoana
eurooppalaisena isä Damiaan sai jopa oman patsaan Washingtonin Capitoliin Yhdysvaltojen tärkeimpien henkilöiden galleriaan. Paavi Benedictus XVI julisti hänet pyhimykseksi vuonna 2009 ja teki hänestä myös aidsiin sairastuneiden suojeluspyhimyksen. Kirkon pyhimyskalenterissa hänen juhlansa on 10. päivänä toukokuuta.
Nykyisin väkivallan kodeistaan ajamien pakolaisten kohtalo vaikuttanee samanlaiselta
kuin oli Molokain lepratautisilla. Kansalaissodat, väkivalta ja uskonnollinen syrjäytyminen ovat ajaneet miljoonia ihmistä kotimaistaan eri puolille maailmaa. Hyvinvointivaltioissa ei pystytä tai ei haluta varata rahaa maailmanlaajuisesti edelleen kasvavien
pakolaismäärien vastaanottamiseen ja kotiuttamiseen. Näyttää vaikealta järjestää heille
kotia, työtä ja kunnollista palkkaa. On rukoiltava, että kaikesta huolimatta heidän ihmisoikeuksiaan kunnioitettaisiin ja että he saisivat tuntea Jumalan rakkautta kanssaihmisten myötätunnossa ja uhrautuvuudessa, siellä minne päätyvät. Lepratautiset olivat
isä Damiaanille Herran vähäisimpiä veljiä ja sisaria. Sen, minkä me teemme nykyajan
syrjäytyneille, mekin teemme Jumalalle, ja se lasketaan meidän autuudeksemme
(Matt. 25:40).

mistä tahansa kansasta tai kansakunnasta he tulevatkaan:
isä Frans Voss SCJ

ohjaa ja suojele heitä,
kun he kulkevat tämän päivän maailman mutkikkaita polkuja,
ja anna heille armoa kantaa runsasta satoa

Rukoilkaamme...

kokemuksistaan maailman nuortenpäiviltä Krakovasta.
Taivaallinen Isä,
suo meidän todistaa sinun armeliaisuudestasi.
Opeta meitä viemään usko niille, jotka epäilevät,
toivo niille, jotka ovat menettäneet rohkeutensa,
rakkaus niille, jotka ovat välinpitämättömiä,
anteeksianto niille, jotka ovat tehneet pahaa,
ja ilo niille, jotka ovat onnettomia.
Anna armahtavan rakkauden liekin,
jonka sinä olet sytyttänyt meissä,
kasvaa tuleksi, joka voi muuttaa sydämet
ja uudistaa maan kasvot.
Maria, armahtavaisuuden äiti, rukoile puolestamme.
Pyhä Johannes Paavali II, rukoile puolestamme.

Johannes Paavali II: Saarna Jumalan laupeuden pyhäkön
vihkimisessä Krakovassa 17.8.2002.

[1]

Elokuu
•
Että väkivallan kodeistaan ajamat pakolaiset otettaisiin avosydämisesti vastaan
ja että heidän oikeuksiaan kunnioitettaisiin.
•
Että Oseaniassa asuvat kristityt julistaisivat uskoaan iloiten alueen kaikille
ihmisille.
Syyskuu
•
Että psyykkisesti sairaat ihmiset saisivat sitä rakkautta ja apua, mitä he
tarvitsevat elääkseen arvonsa mukaisesti.
•
Että Jumalan sana innoittaisi kristittyjä auttamaan köyhiä ja kärsiviä ihmisiä.
Augusti
•
Att flyktingar, som på grund av våld tvingats lämna sina hem, blir mottagna
med generositet och får sina rättigheter respekterade.
•
Att de kristna som lever i Oceanien med glädje sprider sin tro till alla folk 		
på kontinenten.
September
•
Att de psykiskt handikappade får den kärlek och hjälp de behöver för att leva
ett värdigt liv.
•
Att de kristna inspireras av Guds ord att hjälpa fattiga och lidande människor.
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Artikkeleita

Paavin monta huolenaihetta
Kristittyjen joukkopuhdistus Irakissa, Syyriassa jatkuva sota, Gazan väkivaltaisuudet ja Ukrainan
arvaamaton tilanne huolestuttavat ja järkyttävät myös paavi
Franciscusta — ja ehkäpä juuri
häntä, onhan hän nostanut rauhan ja sovinnon teeman näyttävästi esiin jo useita kertoja paaviutensa aikana.

P

aavi Franciscus on viime viikkoina joutunut useita kertoja kääntymään puheissaan pois mukavista
ja hyvistä uutisista ja aiheista ja nostamaan esiin huolensa väkivaltaisuuksista,
jotka kohdistuvat viattomiin ihmisiin, ja
vieläpä selvästi uskonnolliseen vainoon,
joka — niin kuin valtaosa uskonnollisesta vainosta nykyään — kohdistuu kristittyihin.
Viime aikojen tapahtumiin pyhä isä
reagoi julkisesti ensimmäisen kerran kesäkuussa, kun hän totesi olevansa syvästi huolissaan lisääntyvästä väkivallasta
Irakissa. Hän pyysi kaikkia kuulijoitaan
osallistumaan rukoukseen Irakin puolesta, ennen kaikkea “lisääntyvän väkivallan uhrien ja siitä kärsivien ihmisten
puolesta, sekä varsinkin niiden ihmisten
puolesta — heidän joukossaan on monia
kristittyjä —, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa”.
13. heinäkuuta paavi luki Angelus-rukouksen päätteeksi kauniin pyynnön:
“Osoitan sydämeni pohjasta kaikille
teille pyynnön rukoilla edelleen hartaasti rauhan puolesta Pyhällä maalla viime
päivien traagisten tapahtumien johdosta. Muistan oikein hyvin tapaamiseni
kesäkuun 8. päivänä patriarkka Bartho-

TIETOJA
Syyrian kriisi
Syyrian kriisi tai sisällissota on jatkunut jo kaksi vuotta. Siinä eivät taistele
vain hallituksen ja kapinallisten joukot keskenään, vaan kapinallisten sisällä on monia eri suuntauksia. Niistä
voimakkaimpia eivät ehkä yllätyksellisesti olekaan länsimaista demokratiaa kannattavat ”arabikevään”
liberaalit joukot vaan voimakkaan
islamistiset ryhmät, muun muassa
jihadistijärjestö Isis (Irakin ja SuurSyyrian islamilainen valtio), joka toimii sekä Syyriassa että Irakissa.
Wikipedian mukaan Isis on julistanut hallitsemilleen alueille šarialakiin pohjautuvan islamilaisen kalifaatin. Isisillä on tuhansia taistelijoita,
jotka ovat nykyaikaisesti varustettuja
ja pystyvät tehokkaaseen, kurinalaiseen sodankäyntiin. Irakissa kristitty-

lomeoksen, presidentti Peresin ja presidentti Abbasin kanssa. Heidän kanssaan
etsimme yhdessä rauhan lahjaa ja kuulimme pyynnön rikkoa vihan ja väkivallan kierre. Joku voi ajatella, että tapaaminen oli turha. Ei! Rukous auttaa meitä
niin, ettei paholainen voita meitä ja ettemme itse käytä väkivaltaa ja vihaa vuoropuhelun ja sovinnon sijaan. Kehotan
kaikkia osapuolia ja kaikkia paikallisia

ja kansallisia poliittisia
johtajia olemaan säästämättä rukouksia ja yhtäkään yritystä saada
väkivaltaisuudet päättymään ja etsimään tavoiteltua rauhaa, joka
olisi kaikille hyväksi.
Ja pyydän teitäkin osallistumaan rukoukseen.
Rukoilkaamme yhdessä hiljaa. — Herra, auta
meitä nyt! Anna meille rauha, opeta meille rauhaa, johda meitä
kohti rauhaa. Avaa silmämme ja sydämemme
ja suo meille rohkeutta
sanoa: ‘Ei enää sotaa!’
‘Sota tuhoaa kaiken!’
Vuodata meihin rohkeus tehdä konkreettisia
tekoja rauhan rakentamiseksi… Tee meidät
halukkaiksi kuuntelemaan kansalaistemme
ääntä; he pyytävät, että
aseemme muutettaisiin
rauhan välineiksi, meidän pelkomme luottamukseksi ja meidän
jännitteemme anteeksiannoksi. Aamen.”
Seuraavana sunnuntaina 20.7. pyhä
isä uudisti pyyntönsä. Mosulin kristittyjen aikaraja oli jo ylittynyt. Siksi paavi
sanoi: “... Tänään he ovat vainottuja, meidän veljiämme vainotaan, heidät lähetetään pois, heidän täytyy jättää kotinsa
ilman, että voivat ottaa mitään mukaansa. Näille perheille ja ihmisille haluan
ilmaista läheisyyteni ja jatkuvan rukoukseni. Rakkaat veljet ja sisaret, joita vai-

jen vaino ja uskonnollinen puhdistus on
juuri Isisin työtä.
Syyrian sisällissodassa on arvioitu jo
tähän mennessä kuolleen toistasataa tuhatta ihmistä. Maan 18 miljoonasta asukkaasta arviolta 2 miljoonaa ihmistä on
paennut. Kristittyjä Syyrian väestöstä on
noin 10 prosenttia.

Tilanne Irakissa
Tämän vuoden kesäkuussa Isis valtasi Irakin toiseksi suurimman kaupungin Mosulin, joka on melkein parin vuosituhannen ajan ollut myös kristittyjen
asuinaluetta. Saddamin kukistumisesta
alkaen kristittyjen vainot Irakissa ovat
lisääntyneet ja sadat tuhannet kristityt
ovat lähteneet maanpakoon — jo ennen
varsinaisen Isisin aikaa. Nyt uskonnollinen puhdistus on täydessä käynnissä ja
muinaisia muistomerkkejä, kirkkoja ja
luostareita tuhotaan.
Mosulin valtauksen seurauksena Isis

esitti kaupungin kristityille uhkavaatimuksen: kristittyjen oli käännyttävä Isisin käsityksen mukaiseen islaminuskoon, maksettava korkeaa suojelurahaa
tai lähdettävä pois kaupungista. Uhkavaatimus umpeutui lauantaina 19.7.2014.
Sen esittämisen jälkeen kristittyjen kotien seinät tai ulko-ovet merkittiin maalaamalla niihin arabian kielen kirjain N,
jolla viitataan kristittyjä halventavaan
”nasaretilainen”-termiin. Kaupungissa
ei liene jäljellä juuri ainuttakaan kristit-

notaan, tiedän, miten paljon te kärsitte,
tiedän, että teiltä puuttuu kaikkea. Olen
teidän kanssanne uskossanne Häneen,
joka voitti pahan! Ja teille täällä [Pietarinkirkon] aukiolla ja televisioiden äärellä,
esitän pyynnön muistaa näitä kristillisiä
yhteisöjä rukouksissanne. Kehotan teitä
myös pitämään rukouksissanne jännittyneet ja konfliktien alaiset tilanteet, joita
on eri puolilla maailmaa, erityisesti Lähiidässä ja Ukrainassa.”
Vielä seuraavalla viikolla, 27.7. paavi
kääntyi ihmisten puoleen muistuttaen
ajankohdan traagisuudesta: Ensimmäisen maailmansodan syttymisestä oli kulunut täsmälleen 100 vuotta. Hän pyysi
uskovia rukoilemaan sen puolesta, että
“Herra soisi [kriisimaiden] kansoille ja
viranomaisille tarvittavan viisauden ja
voiman edistää päättäväisesti rauhan
tietä ja kohdata jokainen erimielisyys lujasti luottaen vuoropuheluun ja neuvottelemiseen ja sovinnon voimaan. Olkoon
jokaisen päätöksen perustana yhteinen
hyvä ja jokaisen ihmispersoonan kunnioittaminen eikä jokin yksittäinen tavoite. Muistakaamme, että kaikki hävitään
sodassa, rauhassa ei menetetä mitään. …
Veljet ja sisaret, ei koskaan sotaa! Ei koskaan sotaa! Ajattelen erityisesti lapsia,
niitä, joilta viedään toivo arvollisesta elämästä, tulevaisuudesta: kuolleita lapsia,
haavoittuneita lapsia, pahoinpideltyjä
lapsia, orpolapsia, lapsia, jotka leikkivät
sodasta löytyneillä tarvikkeilla, lapsia,
jotka eivät osaa hymyillä. Lopettakaa,
olkaa hyvät! Pyydän kaikesta sydämestäni: On aika lopettaa! Lopettakaa!”
KATT/VIS/RV

tyä. Ensimmäistä kertaa ilmeisesti yli
1700 vuoteen kaupungissa ei vietetä
yhtäkään messua edes sunnuntaisin.
Kaupungista pakenevat kristityt
joutuivat monesti lähtemään kodeistaan ilman, että he saattoivat ottaa
mukaansa juuri mitään omaisuutta; jotkut menettivät viimeisetkin
korunsa ja arvoesineensä tiesuluilla kaupungin ulkopuolella. Monet
ovat onneksi säilyttäneet henkensä ja
päässeet turvaan Pohjois-Irakin kurdialueille.
Irakin katolisten ja ortodoksisten
piispojen ja jopa paavi Franciscuksen
ja YK:n pääsihteerin Ban Ki-Moonin
varoitukset ja avunpyynnöt ovat ainakin toistaiseksi kaikuneet kuuroille
korville. Ulkovallat ovat olleet lähes
täysin hiljaa Irakissa tapahtuvasta uskonnollisesta puhdistuksesta.
KATT
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Irakin piispojen
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Heinäkuun 22. päivänä 2014

LAUANTAINA 16.8.2014

M

e, Mosulin arkkipiispat yhdessä kaikkien Erbil-Einkawaan kokoontuneiden piispaveljiemme kanssa ja hänen autuutensa
patriarkka Louis Raphaël Sakon johdolla, ilmaisemme järkytyksemme, huolemme ja kipumme siitä, mitä on tapahtunut Mosulin viattomille kristityille. YK:n
pääsihteeri Ban Ki-moon on kutsunut
sitä rikokseksi ihmisyyttä vastaan ja Arabiliigan pääsihteeri Nabil Elaraby on kutsunut sitä häpeätahraksi. Me hylkäämme
ja tuomitsemme tämän rikoksen ja syrjinnän. Emme voi ymmärtää, miten viattomia siviilejä voidaan pakottaa pois kodeistaan ja miten heiltä voidaan varastaa
heidän rahansa ja omaisuutensa; emme
voi ymmärtää, miten kirkkoja ja luostareita, jotka ovat peräisin ajalta ennen islamia, voidaan polttaa maan tasalle. Eikö
tämä ole humanitaarinen katastrofi ja
traaginen perinnön menetys?
Olemme ylpeitä siitä, että olemme
kristittyjä, emmekä voi kuvitella, että
luopuisimme uskostamme mistään syystä tai minkään inhottavan toiminnan
edessä. Syntyperäisinä Irakin kansalaisina me pyydämme kansalliselta hallitukseltamme
1. Meidän ja muiden vähemmistöjen
oikeuksien täyttä suojaa.
2. Pois lähteneiden perheiden taloudellista tukemista, sillä he ovat menettäneet
kaiken; lisäksi virkamiesten palkkojen
maksamista ja ylläpitämistä mahdollisimman pian.
3. Korvauksia kristittyjen kokemista vahingoista ja menetyksistä. Ja, mikäli kriisi jatkuu, turvapaikan ja koulutusmahdollisuuksien tarjoamista, jotta pois
lähteneet opiskelijat voisivat jatkaa opintojaan.
Pyydämme kaikkia omantunnon
omaavia ihmisiä Irakissa ja muualla
maailmassa painostamaan ekstremistejä lopettamaan kirkkojen, luostareiden
ja muiden kristillisten monumenttien tuhoamisen, sillä ne ovat korvaamaton osa
Irakin omaa ja yleismaailmallista perintöä.
Huhut sopimuksesta mainittujen ekstremistien ja kirkon välillä ovat fiktiivisiä;
heidän rikoksiaan ei voi kieltää eikä pitää
oikeutettuina.
Kansamme vakuuttamiseksi odotamme käytännön ratkaisuja, emme pelkkiä
tuomitsevia sanoja.
Tässä yhteydessä pidämme suuressa arvossa ja olemme kiitollisia kurdien
aluehallinnon (KRG) vieraanvaraisuu-

HIIPPAKUNTAJUHLA
LOHJALLA JA STELLA MARIKSESSA
Tervetuloa hiippakunnan juhlaan!
Juhla alkaa pontifikaalimessulla Lohjan keskiaikaisessa Pyhän Laurin
kirkossa klo 10.00. Sitä ennen on mahdollisuus ripittäytymiseen. Messun
jälkeen siirrytään Stella Marikseen, jossa ohjelma on seuraava:
• 13.00 lounas (vapaaeht. 5 eur, alle 12 vuotiaat lapset ilmaiseksi)
• 14.30 esitelmä autuaasta Hemmingistä kesäkappelissa
• 14.30 nukketeatteri lapsille keltaisessa talossa
• 15.30 mariaaninen kulkue
• n. 16.00 lähtökahvit
Myös Stella Mariksessa on mahdollisuus ripittäytymiseen. Tule mukaan
rakentamaan hiippakuntaamme yhdessä! Ilmoittautumiset (myös omalla autolla tulevat) ja tiedustelut yhteiskuljetuksista omaan seurakuntaan.

Stiftsfest i Lojo och Stella Maris
Lördag, 16 augusti
Välkomna till stiftsfesten!

Babylonian kaldealais-katolinen patriarkka
Louis Raphaël Sako.

desta ja tuesta siirtymään pakotettuja
ihmisiä kohtaan tämä kriisin aikana.
Niinpä me ehdotamme, että perustettaisiin KRG:n ja kristittyjen edustajien
yhteinen komitea, joka seuraisi siirtymään joutuneiden ihmisten tilannetta,
parantaisi heidän elinolojaan ja vähentäisi heidän kärsimistään.
Rukoilemme Jumalaa lyhentämään
tämän vaikean ajan kestoa ja palauttamaan turvallisuuden ja rauhan kaikkialle Irakiin.

Vihdoin
suomeksi!
Paavi
Johannes
Paavali II
DIVES IN MISERICORDIA
Laupeudesta rikas
”Nykyisten ihmiseen kohdistuvien uhkien
kontekstissa Kristuksen ilmoittamasta
Jumalan, ”laupeuden Isän” salaisuudesta
tulee ikään kuin ainutlaatuinen kirkolle
osoitettu vetoomus.”

Festen börjar med en pontifikalmässa i den medeltida kyrkan Sankt Lars
i Lojo kl. 10.00. Det finns möjlighet till bikt [även på svenska] inför mäs�san. Efter mässan fortsätter festen på Stella Maris, där programmet är:
• 13.00 lunch (frivilligt pris 5 eur, gratis för barn under 12 år)
• 14.30 föredrag om salige Hemming i sommarkapellet
• 14.30 dockteater för barn i det gula huset
• 15.30 Maria-andakt
• ca. 16.00 avslutningskagge
Möjlighet till bikt även på Stella Maris. Kom med så bygger vi upp vårt
stift tillsammans! Kontakta din egen församling om du är på väg (även
om du kommer med egen bil). Församlingarna ger också information
om de samtransporter som ordnas.

Diocesan Feast in Lohja and Stella Maris
Saturday, August 16
Welcome to the Diocesan Feast!
The feast will begin with a Pontifical Mass in the medieval Saint Lawrence Church in Lohja at 10.00. Before Mass, there is opportunity for confession. After the Mass, the feast will continue at Stella Maris with:
• 13.00 lunch (voluntary fee 5 eur, free for children under 12 years)
• 14.30 lecture on Blessed Hemming in the summer chapel
• 14.30 puppet play for children in the yellow house
• 15.30 Marian procession and prayer
• ca. 16.30 farewell coffee
Confession is possible also at Stella Maris. Please join us so we can build
our Diocese together! Please let your own parish know if you are coming (even if you come by private car). The parishes also have information
about transport arrangements.

Tervetuloa! Välkomna! Welcome!

Stella Maris pyytää perennoja, taimia ja juuria ja Äiti Teresan peittopiiri

KATT, 70 sivua, hinta 10,- eur

tarvitsee lankoja (villaa yli 50 %). — Voitko tuoda mukanasi, kun tulet

katolinenkirjakauppa.net

hiippakuntajuhlaan? Autotallissa on merkitty paikka. Kiitos etukäteen!
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lipa kerran — lähes tuhat
vuotta sitten, pieni pohjoinen maa, jossa ihmisasumukset olivat harvassa,
missä kiinteä asutus hitaasti levisi jokien rantoja pitkin ja missä laajat metsät
antoivat riistaa ja turkiksia maan asukkaille. Turkiksilla käytiin kauppaa, jokien suille syntyi kauppapaikkoja, kauppiaiden mukana tuli uusia, outoja asioita.
Tuli uuden uskon julistajia, Valkean Kiesuksen lähettiläitä. Hiljalleen väistyivät
pakanuuden ajan jumalat ja uusi usko
sai jalansijaa tavallisten ihmisten keskuudessa. Siitä kertovat monet 800-luvun arkeologisissa kaivauksissa tehdyt kristilliset hautalöydöt. Viikinkiretket olivat
antaneet sijaa vilkkaille kauppayhteyksille Itämeren rantamaihin ja Ahvenanmaan kautta Ruotsiin. Ahvenanmaalle
rakennettiin ensimmäiset kivikirkot ja
pysyvämpää kristillistä asutusta syntyi
Varsinais-Suomeen.
Suomi ei siis ollut enää täysin pakanamaa, kun Ruotsin kuningas Eerik Jedvardinpoika, Eerik Pyhä, purjehti Suomeen
mukanaan muuan piispa Henrik, jonka
legenda kertoo olleen syntyisin englantilainen ja joka oli tullut Ruotsiin vuoden
1153 tienoilla ilmeisesti ns. lähetyspiispana, silloisen paavin lähettilään kanssa. Tämä paavin lähettiläs, englantilainen
Nicholas Breakspeare, josta myöhemmin
tuli paavi Hadrianus IV, toimi tarmokkaasti Skandinaviassa ja mahdollisesti hänen innoittamanaan kuningas Eerik
teki matkansa Suomeen. Piispa Henrikiä
ei tarvittu enää tässä vaiheessa tekemään
laajamittaista lähetys- ja käännytystyötä,
vaan todennäköisesti hänen tarkoituksenaan oli enemmänkin järjestää ja vakiinnuttaa jo olemassa olevia kirkollisia oloja
sekä tehdä lähetystyötä myös Satakuntaan ja muuallekin sisämaahan.
Pyhän Henrikin legenda antaa meille lähes kaiken tiedon Henrikin kohtalosta Suomessa. Kerrotaan, että Henrik
kuningas Eerikin palattua Ruotsiin jäi
Suomeen ja teki täällä useita saarnamatkoja eri puolille Varsinais-Suomea ja Satakuntaa. Lukuisat säilyneet paikannimet kertovat näistä matkoista. Näistä ns.
Henrikin saarnahuoneista on tunnetuin
Kokemäen saarnahuone. Siellä on säilyneen puukehikon ympärille rakennettu
tiilinen kappeli, ja puurakennuksen vanhimpien hirsien on vuosilustokronologian perusteella todettu olevan 1300-luvulta. Kun tiedetään, että rakennusta
on useaan otteeseen jouduttu uusimaan
poistamalla mädänneitä hirsiä, voidaan
olettaa, että tupa saattaa olla juuri alkuperäisen saarnahuoneen paikalla.
Kauan ei Henrik ehtinyt saarnamatkoja tehdä, sillä hänet surmattiin jo Suomeen tuloaan seuraavana talvena, 20.

Mitä virkaa
Henrikillä?
Köyliön pyhiinvaellus voisi koota enemmänkin kirkkoväkeä
tammikuuta 1156. Tätä päivämäärää on
pidetty oikeana, koska sen vietto syrjäytti Suomessa samalle päivälle kuuluneiden alkukirkon pyhien, Fabianuksen
ja Sebastianuksen juhlan. Kansanperinteen mukaan Henrikin surmasi talonpoika Lalli, joka närkästyi Kerttu-vaimonsa
väitteistä, että piispa oli omin lupinsa ja
maksamatta ottanut ruokaa ja hevoselleen heiniä. Henrikin legendan mukaan
piispa oli jo aikaisemmin rankaissut Lallia miesmurhasta, joten ”pahantapaisella
ja pahansisuisella” talonpojalla oli jo ennestään kaunaa piispaa kohtaan.

Piispa Henrik kuului näihin kansan
välittömästi pyhiksi julistamiin ”santo
subito” -pyhimyksiin. Hänen tiedettiin
tehneen monia ihmetekoja, hänestä tehtiin lukuisia patsaita (säilyneitä patsaita
on esillä Kansallismuseossa) ja seinämaalauksia mm. Hattulan ja Lohjan kirkoissa
sekä useissa Varsinais-Suomen vanhoissa kivikirkoissa. Paavillisissa asiakirjoissa Henrik mainitaan usein ja vuonna
1377 paavi Gregorius XI myönsi erityisen
aneen ja siunauksen kaikille, jotka käyvät
rukoilemassa pyhän Henrikin haudalla
Nousiaisissa.

Lallin talona on yleisesti pidetty Köyliön Vanhakartanoa sillä perusteella, että
se keskiajalla kuului kirkolle. Lain mukaan murhaajan omaisuus lankesi murhatun omaisille, tässä tapauksessa siis
kirkolle. Henrikin surmapaikkana pidetään Köyliönjärveä, paikkaa, johon
tehtiin keinotekoinen pieni saari, Kirkkokari. Sille rakennettiin pieni pyhiinvaelluskappeli, josta on jäljellä vain joitakin
perustukseen kuuluneita hirsiä ja kiviä.
Paikalla tehtiin arkeologisia kaivauk-

Sitten tuli ns. uskonpuhdistus, kuningas Kustaa Vaasan reformaatio, uskon
uudelleen järjestäminen ja kirkon kaiken
maallisen omaisuuden takavarikointi.
Piispa Henrik vaipui hiljalleen unohduksiin muiden epämääräisten katolisten uskomusten joukkoon, vain nimi Heikki,
Henrik, säilyi elinvoimaisena ja suosittuna kansan keskuudessa. Paljon tietoa
hävisi, koska sitä ei pidetty tärkeänä. Joitakin vanhoja pergamentteja on säilynyt
mm. voutien veroluetteloiden kansissa ja

sia 1900-luvun alussa, jolloin löydettiin
jäänteitä 1300-1400-lukujen vaihteessa
rakennetusta kappelista. löytöihin kuului myös rahoja ja pikkuesineitä, rahoista
vanhimmat olivat Albrekt Mecklenburgilaisen (1364-1389) lyöttämiä.
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niitä on pyritty löytämään, ajoittamaan ja
tutkimaan. Tutkija Ilkka Taitto on todennut, että vanhimmat meillä säilyneet liturgiset pergamentit ovat 1100-luvulta ja
alkuperältään englantilaisia. Tämä tukee
ajatusta siitä, että ensimmäiset varsinaiset kirkolliset järjestykset saapuivat meille Englannista.
Toiko ne juuri Henrik-niminen piispa,
kuoliko hän juuri sinä päivänä, juuri siitä
syystä — nämä ovat epäolennaisia kysymyksiä. Joku tuli, joku, joka toi järjestystä uskonelämään, teki vaikutuksen ihmisiin, saarnasi, vaikutti, tuli murhatuksi.
Me uskomme, että hän oli piispa Henrik,
joka on katolisen hiippakuntamme suojelija, jonka esirukouksia me pyydämme,
jonka kuolinpaikalle me vaellamme esiisiemme tavoin.
Kun katolinen kirkko uudestaan alkoi juurtua Suomeen, se kohtasi täydel-

sun. Vähitellen joukko kuitenkin kasvoi, Kirkkokarille kuljettiin paikallisten
asukkaiden veneillä ja väliaikainen alttari rakennettiin saarelle v. 1955 pystytetyn
Henrikin muistokiven eteen. Vakituinen
kivinen alttari pystytettiin vasta vuonna
1999. Paikalle on tultu kävellen joko Yläneeltä tai joskus Nousiaisista tai Turusta saakka, bussilla ovat tulleet ne, jotka
syystä tai toisesta eivät ole kävellen tehtävään matkaan voineet osallistua.
Parhaimpina vuosina paikalla oli täydet bussilastit Helsingistä, Tampereelta
ja Turusta useiden kävelijöiden ja omilla autoilla tulijoiden lisäksi. Paikallisen
kylätoimikunnan vapaaehtoiset kuljettivat veneillään vaeltajia saareen ja sieltä takaisin, messusta palatessa odottivat
rannassa kukin koristetut pöydät, tuoksuvat kahvit ja voileivät. Eräänä jäätävän
kylmänä kesänä vaeltajia odotti höyryävä hernerokka!

Toisaalta on myönnettävä, että
kaikkialla on huomattavissa eräänlaista väsymistä ja laiskistumista. Ei enää
haluta sitoutua liikaa tiettyihin asioihin, on saanut valtaa ajatus ”antaa
toisten tehdä”. Kun keskustelin paikallisen kylätoimikunnan edustajien
kanssa kuulin, että vapaaehtoisia on
yhä vaikeampi saada koolle. Kun vanha polvi väistyy, nuoret eivät ole kovin
innokkaita astumaan tilalle. Jotta meidän hurskaiden messu onnistuisi, tarvitaan myös paljon paikallista talkootyötä. Laiturit on pidettävä kunnossa,
ponttoonit eivät kestä talven jäitä ja
myrskyjä, Henrikin päivän lähestyessä
on kerättävä koolle kipparit veneineen
ja ”mummolauttoineen”, on tarkistettava kaikki paikat, on saatava kahvinkeittäjät, voileiväntekijät, pullanpaistajat... Muistammeko edes heitä
tarpeeksi? Heille tämä meidän pyhiinvaelluksemme on alkukesän kohokoh-

Maallikkodominikaanit
järjestävät Katekismuksen
opiskelua
Studium Catholicumissa
Ritarikatu 3, III kerr., Kruununhaka

Jatkamme Katekismuksen kolmatta osaa, Elämää Kristuksessa.
Vuorossa on 5. käskyn loppuosa
oikeutetusta sodasta, s. 557-562,
nrot 2302-2330. Lisäksi ateismi ja
agnostisismi, nrot 2123-2128.
Kokoontuminen on lauantaina 6.9.
klo 14-15.50. Lopuksi rukoilemme
vesperin. Syksyn muut kerrat ovat
4.10., 8.11. ja 29.11., myös klo 14.
Kokoontumisissa on mukana
joku papeista. Ilmoittautumista ei
tarvita. Oma Katekismus mukaan.
Tervetuloa!

Maallikkodominikaanit

Pyhiinvaellus
Hattulaan
lisen tietämättömyyden tyhjiön vanhasta
katolisesta ajasta ennen Kustaa Vaasaa.
Pyhimyksille naurettiin, niitä pidettiin
taikauskona, katolilaisia lähes ei-kristittyinä. Katolista kirkkoa pelättiin.
Vähitellen kuitenkin tilanne tasaantui,
ja tänään Katolinen kirkko Suomessa on
Ekumeenisen neuvoston jäsen, paavi Johannes Paavali II on vieraillut Suomessa
ja katolilaisten määrä Suomessa kasvaa
hitaasti mutta varmasti.
Säännölliset jokakesäiset Henrikin
messut Köyliön Kirkkokarilla alkoivat
vuonna 1955. Joka kesä sunnuntaina
viikkoa ennen juhannusta suomalaiset
katolilaiset tekevät pyhiinvaellusmatkan muistaakseen messussa taivaallista
suojelijaansa ja pyytääkseen hänen esirukouksiaan. Päivä on lähinnä Henrikin
translaatiojuhlaa 18. kesäkuuta, jolloin
Henrikin luut juhlallisessa kulkueessa siirrettiin Nousiaisista Turun tuomiokirkkoon n. vuonna 1292.
Alussa osanottajia oli vähän, muutama pikkuauto ja pappi pitämässä mes-

Hiljalleen innostus on kuitenkin vähentynyt. Kävelijöitä on vähemmän,
messussa parhaimmillaan ehkä vain kaksi pappia. Busseja on ehkä vain yksi, joku
saattaa tulla omalla autollaan. Takavuosien kuvissa näkyy piispan ympärillä
messua viettämässä lähes kaikki kynnelle kykenevät papit, vain kotiseurakunnan sunnuntaimessun välttämätön pappi saattoi puuttua. Mitä on tapahtunut?
Olemmeko väsyneet, emmekö enää viitsi, emmekö pidä Henrikiä enää kunnioituksen arvoisena? Onko tieto perimätiedon faktojen puutteesta vaikuttanut
meihin?
Kuitenkin me teemme innostuneina
pyhiinvaelluksia Compostelaan, Fatimaan, Lourdesiin... Compostelan apostoli Jaakobin haudan historiallinen todennus on yhtä paljon uskon varassa kuin
piispa Henrikin kuolinpaikka. Onko syynä siis se, että Köyliön pyhiinvaellus onkin liian vaatimaton, liian helppo? Rakot
ja haavatko ovat meidän uskomme mitta?

ta, tapahtuma, jota odotetaan ja johon
valmistaudutaan. Niin monenlaisia
kommelluksia ja muitakin yllätyksiä
on tapahtunut vuosien varrella, milloin satanut, milloin tuullut, milloin
helteen hullaannuttamat hyttyset syöneet paukamille kaukaiset vaeltajat...
Ja aina meitä ovat odottaneet iloiset
hymyt ja kauniit kukkakimput ja toivottaneet meidät tervetulleiksi.
Köyliön pyhiinvaellus tarvitsee
vain uskoa, jonkun joka kerää joukon
ja tilaa mahdollisen bussin matkaa
varten. On pappeja, sisaria, sitoutuneita maallikoita... tarvitaan vain todellista halua osallistua oman pyhän marttyyrimme Henrikin muistomessuun
pienellä Kirkkokarilla. Usko, joka ei
näy — mitä uskoa se on?
Tehkäämme nyt päätös ensi vuodelle: osallistukaamme Henrikin pyhiinvaellukseen kuten ennen!
Tuula Luoma OP
Kuvat Köyliöstä 2014 Pekka Rantakari

Hattulan keskiaikaisessa
Pyhän Ristin kirkossa vietetään
lauantaina 13. syyskuuta
2014 katolinen Pyhän Ristin
kunnioittamisen ja kantamisen
hartaus.
Pyhiinvaellus alkaa messulla Pyhän
Henrikin katedraalissa klo 9.30
(huom. aika), ja bussi Hattulaan
lähtee messun jälkeen kirkon
edestä. Mukaan voi tulla myös
Pyhän Marian kirkon kulmalta
bussin 18 pysäkiltä.
Hartaus alkaa Hattulassa klo 12.30
(huom. aika). Hartauden jälkeen
Hattulan ev.lut. srk tarjoaa meille
kahvit. Takaisin Helsingissä ollaan
klo 16 mennessä.
Edestakainen matka maksaa 25
euroa, ja se maksetaan bussissa.
Ilmoittautuminen Pyhän Henrikin
pappilaan, puh. 09-637853.
Pyhiinvaelluksen järjestävät
Maallikkodominikaanit ja
Academicum Catholicum
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Väheksymättä muiden
Suomessa työskentelevien sisarkuntien merkitystä meidän hiippakuntamme kehitykselle
ja toiminnalle, emme
saa unohtaa Jeesuksen
Pyhän Sydämen sisaria,
jotka tekivät uranuurtajan työtä Suomessa vuosina 1922–1992.

Jeesuksen Pyhän Sydämen sisarten

evankelioimistyötä Suomessa
Y

hteensä 24 sisarta työskenteli 70
vuoden ajan maassamme Jeesuksen Pyhän Sydämen valtakunnan
hyväksi Viipurissa, Helsingissä, Turussa
ja Jyväskylässä. Näiden Jeesuksen Pyhän
Sydämen sisarten palveluelämästä Suomessa on ilmestynyt hollanniksi mielenkiintoinen kirja, jonka otsikko on: “Kutsutut palvelemaan Suomessa”. Kirjoittaja
on vuosi sitten kuollut sisar Maria Teresita. Hän oli pitkän aikaa sisarkunnan
neuvoston jäsen ja siinä asemassa kävi
useamman kerran Suomessa. Hänen
kirjansa todistaa kirjoittajan asiantuntemuksesta, arvostuksesta ja rakkaudesta Suomessa toimivaa katolista kirkkoa
ja erityisesti sisarten suorittamaa työtä
kohtaan.
Suomen itsenäistymisen myötä paavi
Benedictus XV irrotti vuonna 1921 koko
maan kattavat Viipurin ja Helsingin
seurakunnat
Petersburgin/Mohilevin
hiippakunnasta ja teki niistä Suomen
apostolisen vikariaatin, joka tuli suoraan Rooman kansojen evankelioimisen
kongregaation alaiseksi. Vikariaatin johtajaksi nimitettiin hollantilainen Jeesuksen pyhän Sydämen isä Johannes Mikael
Buckx. Vuonna 1923 kardinaali Wilhelm
van Rossumin ollessa tarkastusmatkalla Pohjoismaissa, Rossum vihki Buckxin
piispaksi Helsingissä Pyhän Henrikin
kirkossa, josta tällöin tuli uuden piispan
istuimen paikka eli katedraali.

Jo ennen vihkimystään piispaksi
isä Buckx oli pyytänyt
kotimaassaan apua nuorelta
Jeesuksen
Pyhän Sydämen
sisarkunnalta,
koska vikariaatti ilman sisaria on
ikään kuin lintu, jolta puuttuu
yksi siipi. Perjantaina 1. päivänä
syyskuuta vuonna 1922 saapui
Helsinkiin kolme
Jeesuksen Pyhän
sydämen sisarta
Ariadne-laivalla.
Kuukauden ensimmäinen perjantai on
katolisessa kirkossa omistettu Jeesuksen
Pyhälle Sydämelle. Sisaret pitivät tätä
yhteensattumaa merkkinä Jumalan erikoisesta siunauksesta tulevalle työlleen.
He saivat ensimmäisen asuntonsa kerrostalosta läheltä Henrikin kirkkoa.
Samalla sisaret tutustuivat niihin moniin kysymyksiin, jotka tähän päivän
asti vaikeuttavat kirkon toimintaa Suomen diasporassa, kuten piispa Paul Verschuren kerran ilmaisi sen: ”Tarvitsemme aina rahaa ja palvelijoita, pappeja,
luostariveljiä ja sisaria.” Kirjasta on lu-

ettavissa, millä
innolla ja uhrautuvuudella sisaret antautuivat
eri tehtäviin, kun
piispa tai papit
pyysivät
heiltä apua. Silloin
he olivat aina
valmiit mukautumaan minkä
tahansa
uhrin
hyväksi ja tyytyivät mitä huonoimpiin
asumistiloihin
tai
työoloihin.
Se tehtävä, jota
varten piispa oli
kutsunut Jeesuksen Pyhän Sydämen sisaret Suomeen, oli
ensi sijassa se, että he perustaisivat katolisen koulun. Jo aikaisemmin, edellisellä
vuosisadalla, toiset sisaret olivat yrittäneet sitä pari kertaa, mutta kun yritys
epäonnistui, niin he lähtivät takaisin
kotimaahansa. Nyt hollantilaiset Pyhän
Sydämen sisaret saivat haasteen yrittää
toteuttaa hanke kolmatta kertaa. Toinen hankala kysymys Helsingissä oli
koulun kieli, ja siis se, mitä kieltä sisarten oli opittava. He ratkaisivat kielikysymyksen aluksi ruotsin kielen eduksi,
koska ruotsi oli silloin vallitseva kieli ka-

tolilaisten keskuudessa, mutta pian käytettiin suomea. Tämän työn ohella sisaret
auttoivat pappeja ja palvelivat seurakuntalaisia esimerkiksi osallistumalla naisten ompeluseuraan ja nuorisonkerhon
toimintaan niin, että heidän luostaristansa vaikutti korvaavan seurakuntatalon,
jossa aikuiset, nuoret ja lapset mielellään
kävivät.

T

avoite perustaa koulu tuntuu nykyisin uhkarohkealta, mutta ajan
mittaan sisaret saivat kuitenkin
toimimaan Albertinkadulla pienen yksityiskoulun, jonka oppilaat olivat osittain
sisäoppilaita, osittain kotona asuvia. Iloinen seikka oli myös, että ei-katoliset vanhemmat uskoivat lapsensa sisarten hoitoon.
Myöhemmin hollantilaiset sisaret luopuivat tästä itselleen liian korkealta vaikuttavasta tavoitteesta ja keskittyivät
leikkikouluun, lasten uskonnonopetukseen ja kesällä lasten leirien järjestämiseen samassa tarkoituksessa. Onneksi
jo vuonna 1939 saapui St. Louisista Yhdysvalloista neljä Jeesuksen Kalleimman
Veren sisarta, joilla oli selkeämpi ja helpompi kuva perustettavasta koulusta.
Se olisi toimiva englannin kielellä leikkikouluiästä keskikoulun loppuun saakka.
Myöhemmin siihen lisättiin vielä niin sanottu Business Class, ja lopuksi jopa oma
lukio.
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T

oisen maailman sodan alussa hollantilaiset sisaret joutuivat vastahakoisesti lähtemään Suomesta
kotimaahansa. Vain suomalainen sisar
Sofia jäi kotimaahansa ja hoiti Viipurin
lastenkodin lapsia ensin Lahdessa muutamien seurakunnan naisten kanssa ja
sitten Sammatissa, jossa amerikkalaiset
sisaret auttoivat häntä.
Viipurissa Jeesuksen Pyhän Sydämen
sisaret aloittivat työnsä erityisesti lasten
ja vähän seurakunnankin hyväksi vuonna 1927. Seurakunnan tarmokas kirkkoherra, isä Laurentius Holzer kaipasi sisaria niiden köyhien perheiden lasten
vuoksi, jotka olivat menettäneet isänsä
kaupungin valtauksen yhteydessä vuonna 1918. Hän hankki sisarten toimintaa varten Neitsytniemenkadulla olevat
puutalot, joista saatiin hyvä koti monille
lapsille — ja sisarille oma pikku luostari.
Tämä keskus jatkoi tavallaan pyhän äiti
Ursula Ledochowskan Terijoelle perustaman Merentähden (latinaksi Stella Maris)
tyttöjen kotikoulun perintöä. Näin Neitsytniemen keskuksesta tuli ikään kuin
uusi Stella Maris.

S

isaret tekivät Viipurissa hyvää työtä myös seurakunnan hajallaan
asuvien lasten hyväksi. He kutsuivat lapset kesäisin monia viikoja kestäville uskontoleireille. Pienet lapset valmisteltiin ensimmäistä kommuuniota varten
ja nuoret vahvistuksen sakramentin vastaanottamiseen piispan voitelun ja käsien päällepanemisen kautta. Valitettavasti
kaikkien oli talvisodan puhjetessa pakko siirtyä pois Viipurista ja etsiä turvaa
muualta vapaasta Suomesta.
Menetetyn Viipurin seurakunnan
korvaukseksi perustettiin Jyväskylään
Pyhän Olavin seurakunta vuonna 1949.
Uuden seurakuntakeskuksen valmistuttua sinne vuonna 1962 Jeesuksen Pyhän
Sydämen sisaret avasivat sinne leikkikoulun. Neitsytniemen lastenkodin tilalle rakennettiin Turun lastenkoti vuonna
1948. Se myös muuttui pian sisarten hoitamaksi leikkikouluksi ja tyttöylioppilaitten asuntolaksi.
Sodan jälkeen Katolinen Kirkko Suomessa toipui hyvin Viipurin menetystä. Lapset sijoitettiin muualle, entiset
Jeesuksen Pyhän Sydämen sisaret tulivat takaisin, ja uudet vahvistivat heidän
ryhmäänsä. Sisarten työ keskittyi lasten
leikkikouluihin; samalla palveltiin seurakuntien monia tarpeita Helsingissä ja
Turussa ja vuodesta 1962 lähtien Jyväskylässä. Kun vuonna 1954 Marian kirkko
Meilahdessa oli valmis, sisaret aloittivat
myös sen seurakuntatiloissa leikkikoulun, mutta lähtivät sieltä vuonna 1962 perustamaan uutta leikkikoulua Jyväskylään jättäen tilat Jeesuksen Kalleimman
Veren sisarille, jotka kaipasivat sopivaa
paikkaa Englantilaisen koulun lastentarhalle.

V

uonna 1935 hankittiin Westendistä Helsingin ulkopuolelta sisarille ja lapsille kesäpaikka:
toinen Stella Maris, johon myös silloinen Helsingin piispa Gulielmus Cobben

ja papit mielellään ajoivat polkupyörillä. Mutta vuonna 1964 — nyt tasan 50
vuotta sitten — Stella Maris siirtyi Westendista Lohjan Paksaloon, kun Espoon
asemakaavan muutoksen tähden paikka ei enää ollut sopiva lasten siirtolatoimintaan. Samalla hiippakunta sai uuden
apulaispiispan Alankomaista: isä Paul
Verschurenin.
Kirjan lopussa sisar Teresita käsittelee
myös sisartensa sääntökuntalaiselämän
ajankohtaistumista Vatikaanin II kirkolliskokouksen hengessä. Tehdyt muutokset sisarten elämässä herättivät alussa
paljon keskustelua sekä itse sisarten että
seurakuntalaisten kesken. Toiset eivät
hyväksyneet mitään muutoksia, toiset
toivoivat malttilista sopeutumista, jossa
otettaisiin huomioon ajan merkkejä.
Silloin piispa Paul Verschuren avasi
keskustelun julkisesti toivoen, että tämä
herättäisi uusia kutsumuksia sääntökuntaelämään. Oli ollut muutamia nuoria suomalaisia naisia, jotka olivat asiasta kiinnostuneita. He lähtivät Hollantiin
koulutettaviksi, mutta harvat jäivät pysyvästi sisarkuntaan. Syynä tähän kehitykseen voisi varovaisesti mainita seuraavan
olettamuksen: Ehkä oli unohdettu, että
yhteinen elämisen ja työskentelyn tapa
sisarkunnassa ei estä aidon yhteishengen
syntymistä eikä henkilön kypsymistä ihmiseksi ja kristityksi. Päinvastoin!

K

un sisaret vuonna 1982 viettivät
Suomessa olemisensa viidettäkymmenettä merkkipäivää, piispa Paul kiitti suuresti sisaria siitä sydämellisyydestä ja uhrautuvaisuudesta,
jolla he kuluneitten vuosien aikana sääntökuntalaisina olivat palvelleet kirkkoa
ja todistaneet uskosta ja Jumalan rakkaudesta. Hänen omien sanojensa mukaan:
”Ilmeisesti heidän palvelunsa katolisen
kirkon hyväksi Suomessa oli pidetty itsestään selvänä asiana!”
Valitettavasti. Piispan suuri huoli oli,
miten hiippakunta pärjäisi tulevaisuudessa, jos sisarten palvelutyö ja evankelinen innostus puuttuisivat tulevaisuudessa heidän vanhetessaan ja lähtiessään
takaisin kotimaahansa, ja tulisivatko
uudet kotimaiset kutsumukset tilalle?
Onneksi olivat Puolasta muutamaa vuotta aikaisemmin saapuneet Jeesuksen
kuolemantuskan ursuliinisisaret, jotka
olivat valmiita ottaman vastaan Pyhän
Sydämen sisarten tehtävät Helsingissä ja
Jyväskylässä. Birgittalaissisaret avasivat
vuonna 1986 vieraskotinsa heidän talossaan Turussa.
Kaksi viimeistä Jeesuksen Pyhän Sydämen sisarta lähti pois Helsingistä vuonna 1992. Tällä hetkellä Suomessa olleista
sisarista elää vielä neljä heidän pääluostarissaan Alankomaissa, Rosmalenissa
lähellä s´Hertogenboschia: sisaret Simplicitas, Aldegonda, Immolata ja Virgo.
Sydämessään he yhä muistavat meitä
Suomessa ja rukoilevat meidän puolestamme.
isä Frans Voss SCJ

Paholainen –
totta vai tarua?

V

alistuksen jälkeisessä ihmisjärjen kaikkivaltiutta palvovassa kulttuurissa Paholaista ja
demoneja on pidetty menneiden aikojen taikauskoisena reliikkinä. Saatanalle on annettu korkeintaan jonkinlainen
kirjallis-fiktiivinen rooli, kuten Bulgakovin romaanissa, tai häntä on pidetty
ihmisen pahojen taipumusten projektiona, kuten monien modernien teologien
kirjoituksissa. Matt Baglion kirjassa The
Rite Amerikan tunnetuin eksorkisti, isä
Gary Thomas kertoo nuorena pappina
maininneensa saarnassaan Paholaisen,
jolloin eräs tuohtunut seurakuntalainen
oli vaatinut häntä lopettamaan viattomien lasten pelottelun. Kirkonkin piirissä kysymystä Paholaisesta ja hänen
toiminnastaan on monesti pidetty kiusallisena ja koko asia on mielellään sivuutettu vähin äänin.
Paholaista ympäröivä hiljaisuuden
muuri on viime aikoina alkanut murtua. Ensimmäinen repeämä tuli yllättävältä taholta, kun Hollywood tarttui
kysymykseen. William Friedkinin vuonna 1973 ohjaama elokuva Manaaja (The
Exorcist) perustuu William Peter Blattyn saman nimiseen romaaniin. Siitä tuli
varsinainen kassamagneetti ja se jätti syvän muistijäljen miljoonien ihmisten tajuntaan. Monien mielessä Manaaja varmaankin sijoittuu elokuvateollisuuden
harmittomaan kauhu-genreen, mutta
siinä voidaan nähdä myös syvempi sanoma. Tunnetun katolisen eksorkistin,
italialaisen isä Gabriele Amorthin mukaan elokuvan sisältö on muutamia tehosteita lukuun ottamatta autenttinen ja
perustuu tositapahtumiin. Hän suosittelee Manaajan katsomista, ”koska ihmisten tulee saada tietää, mitä eksorkisti oikeasti tekee”.
Anneliese Michel oli nuori saksalainen nainen, jonka kuolema vuonna 1976
johti katolisen rituaalin törmäyskurssille modernin lääkehoidon kanssa. HansChristian Schmid ohjasi vuonna 2006
elokuvan Requiem, jossa kuvataan Annelisen demoninen riivaus lähes dokumentin otteella. Hollywood oli tarttunut

S

samaan aiheeseen edellisenä vuonna
Scott Derricksonin elokuvalla Emily
Rosen riivaaja, jossa keskitytään epäonnistuneen eksorkismin suorittanutta pappia vastaan nostettuun oikeusjuttuun.
Vuosituhannen vaihteen jälkeen
on ilmestynyt koko joukko suurelle
yleisölle tarkoitettuja Paholaisen toimintaan ja eksorkismeihin liittyviä
kirjoja. Isä Amorth on julkaissut työstään muutamia teoksia, joista kaksi
on käännetty englanniksi: An Exorcist Tells his Story ja An Exorcist, More
Stories. Espanjalainen pappi, isä Jose
Antonio Fortea on paljon muun lisäksi kirjoittanut lyhyen systemaattisen esityksen katolisesta demonologiasta. Teoksen nimi on Interview with
an Exorcist ja alaotsikko An Insider´s
Look at Devil, Demonic Possession and
the Path to Deliverance. Fortea on järjestänyt teoksensa skolastisen traktaatin muotoon sarjaksi kysymyksiä
ja vastauksia. Ensimmäinen kysymys on ”Mikä on demoni?”, viimeinen, numero 110 kysyy ”Mistä voi
tietää, että tietty ajatus tai toive on
lähtöisin Paholaisesta?” Kirjassa selvitetään muun muassa eksorkismin
ja vapautusrukouksen ero, psykiatrisen arvion merkitys ennen eksorkismia, ja mitä tapahtuu, jos demoni ei
suostu poistumaan valtaamastaan ihmisestä.
Isä Amorthin ja Fortean kaltaisten
kirkonmiesten työ on pakottanut Paholaisen ulos piilostaan. Vaikka etenkin sosiaalisessa mediassa päivystävät pilkkaajat yrittävät tehdä kirkon
perinteisen henkivaltoja koskevan
opetuksen naurun alaiseksi, yhä useammat ihmiset ottavat vakavasti
apostoli Paavalin viestin Efesolaisille:
”Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä
vastaan.” (Ef. 6:12)
Sakari Vainikka

uomalaisessakin mediassa kerrottiin hiljattain siitä, että Vatikaani, tarkemmin sanottuna papiston kongregaatio, on hyväksynyt isä
Amorthin perustaman kansainvälisen eksorkistiyhdistyksen “yksityiseksi juridiseksi henkilöksi”. Tällaisen statuksen saanut yhdistys tai järjestö,
vaikka onkin katolinen, ei voi puhua katolisen kirkon puolesta tai kirkon
nimissä. Sitä vastoin se on velvoitettu toimimaan kirkon hyväksymällä tavalla ja katolisen opin puitteissa.
Otsikoissa väitettiin samalla, että hyväksyntä olisi koskenut eksorkismien tekemistä sinänsä. Tämä on selvä väärinkäsitys, sillä eksorkismeja
on tehty kirkon historian alusta alkaen. Niin sanottu suuri eksorkismi on
sakramentaali, jonka voi tehdä vain piispan valtuuttama pappi.
KATT
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Vuonna 1975 Opus Dein personaaliprelatuurin perustajan,
pyhän Josemaría Escriván, ensimmäiseksi seuraajaksi nimitetty piispa Álvaro del Portillo
julistetaan autuaaksi Madridissa
27.9.2014.

P

iispa Álvaro del Portillo – jota monet kutsuvat tuttavallisesti “Don
Álvaroksi” – syntyi Madridissa, Espanjassa, 11.maaliskuuta 1914, jossa hän vietti lapsuutensa ja nuoruutensa
vanhempiensa ja seitsemän sisaruksensa kanssa. Espanjan pääkaupungissa hän
tutustui vuonna 1935 pyhään Josemaría
Escrivá de Balagueriin ja pian tämän jälkeen hän päätti liittyä Opus Deihin.
19-vuotias insinööriksi opiskeleva Álvaro del Portillo toimi yliopisto-opintojensa ohessa Pyhä Vincent de Paul
- hyväntekeväisyysjärjestössä pitäen katekeeseja ja auttaen Espanjan sisällissodan kynnyksellä Vallecasin ja muiden
Madridin köyhälistökortteleiden suojattomia lapsia. Suoritettuaan insinööri- ja pappisopintonsa Álvaro del Portillo sai pappisvihkimyksen Madridissa
25.6.1944. Vuonna 1946 hän asettui asumaan Roomaan auttaakseen pyhää Josemaríaa Opus Dein hallinnossa ja levittämisessä. Hän suoritti anteliaasti lukuisia
töitä pyhälle istuimelle: hän oli Rooman
kuurian dikasterioiden neuvonantaja ja
Vatikaanin II ekumeenisessa kirkolliskokouksessa De disciplina cleri et populi
christiani -valiokunnan sihteeri ja useiden
valiokuntien asiantuntija.
15.9.1975 Álvaro del Portillo valittiin
pyhän Josemarían ensimmäiseksi seuraajaksi Opus Dein johtoon. 28.11.1982
pyhä Johannes Paavali II korotti Opus
Dein personaaliprelatuuriksi ja nimitti Álvaro del Portillon sen prelaatiksi.
6.1.1991 paavi Johannes Paavali II vihki
hänet piispaksi.
Hänen johtajuuskaudelleen oli ominaista uskollisuus Opus Dein perustajan henkeä kohtaan sekä väsymätön pyrkimys laajentaa prelatuurin toimintaa ja
levittää yleistä kutsua pyhyyteen. Aamuvarhaisella 23.3.1994 Jumala kutsui Don
Álvaron luokseen; hän oli vain muutamia tunteja aikaisemmin palannut pyhiinvaellukselta Pyhään maahan. Samana päivänä paavi Johannes Paavali II tuli
rukoilemaan Álvaro del Portillon ruumiin äärelle; se lepää nyt Rauhan Neitsyt
Marian prelaatinkirkon kryptassa Roomassa.

Don Álvaro vieraili
Suomessa neljästi
Yksi Don Álvaron apostolinen unelma
oli, että Opus Dei voisi toimia MannerKiinassa. Osittain tämä halu alkoi täyttyä
vuoden 1980 lopussa, kun ensimmäinen
Opus Dein keskus avattiin Hong Kongissa, ja kaksi vuotta myöhemmin, kun
avattiin toinen keskus Singaporessa.
Joulukuussa 1982 Don Álvaro kertoi
Johannes Paavali II:lle askeleista, joita
Opus Dei oli tekemässä Aasiassa, ja mai-

“Don Álvaro”

julistetaan autuaaksi
nitsi halunsa päästä Kiinaan niin
pian kuin mahdollista. Paavi vastasi, että tämä tavoite oli hieno, mutta
paavi oli huolissaan Pohjoismaiden
maallistumisesta. Kuuleessaan nämä
sanat, Don Álvaro ymmärsi, että hän
voisi miellyttää Jumalaa enemmän
vaihtamalla omat projektinsa ja aloittaisi toimintansa mahdollisimman
pian Pohjois-Euroopan maissa.
20.3.1983 Don Álvaro matkusti
Norjaan, Suomeen, Ruotsiin ja Tanskaan. Tukholmassa hänellä oli ilo
osallistua uuden katedraalin vihkimiseen. Myöhemmin Roomassa Don
Álvaro tapasi Pohjoismaiden piispainkokouksen piispat ja antoi heille
tietoa Opus Deistä. Ruotsissa Opus
Dein toiminta alkoi vuonna 1984 ja
Suomessa vuonna 1987. Don Álvaro
vieraili Suomessa yhteensä neljä kertaa: 1983,1989, 1991 ja 1993.

Don Álvaron
esirukouksiin
turvaudutaan
Don Álvaro oli hyvä ja tunnollinen ihminen, joka halusi palvella koko sydämestään kirkkoa ja sieluja. Ihmiset turvautuvat nyt hänen esirukoukseensa
saadakseen apua Jumalalta. 20.3.2004
pidettiin avausistunnot tribunaaleissa,

puoleen, jotka ovat kuolleet
pyhyyden maineessa. Esittelemme valikoiman kertomuksia, jotka Opus Dein prelatuuri
on saanut. Näiden todistusten
joukosta erottuvat tiedonannot
niin hengellisistä kuin materiaalisistakin armoista sekä lukuisista parantumisista, jotka
liitetään Álvaro del Portillon
esirukouksiin:

Kolme vuotta migreenejä

jotka suorittivat hänen elämänsä ja hyveidensä tutkimisen hiippakunnallisen
vaiheen. Kuten Opus Dein prelaatti Javier Echevarría sanoi tribunaalin avausistunnossa, uskomme että “ihmiset löytävät Don Álvaron kautta Jumalan isälliset
kasvot, joka hymyilevät meille”.
Kirkossa on tapana kääntyä tarpeen
tullen sellaisten ihmisten esirukousten

Marraskuussa 1998 aloin saada ensimmäistä kertaa elämässäni migreenikohtauksia. Ensimmäisenä vuonna niitä tuli
4–5 kertaa kuukaudessa. Sen
jälkeen asiaintila paheni ja
sain migreenejä noin 10 kertaa
kuussa. Minut todettiin osittain
työkyvyttömäksi. Syyskuussa 2001 kivut alkoivat olla vielä useammin toistuvia, marraskuussa minulla oli migreeni joka toinen
päivä. Alettiin ottaa askelia siihen suuntaan, että minut olisi julistettu kokonaan
työkyvyttömäksi. Yhteisymmärryksessä yrityksen lääkärin kanssa päätettiin,
että jättäisin työskentelyn, koska ne kaksi
tuntia, joina saatoin tehdä työtä, vaativat
minulta paljon ponnistelua. Joka kerta,
kun kärsin näitä kohtauksia, otin lää-
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kettä, joka helpotti kipua, mutta se teki
minut pahoinvoivaksi. Tietämättä, mitä
tekisin, aloin marraskuussa rukoilla novenaa Jumalalle don Álvaron rukouskortin avulla. Ensimmäisen kahden viikon
aikana en parantunut, mutta sen sijaan
kaksi ystävääni “parantuivat” hengellisesti, mikä lohdutti minua ja antoi voimaa. Päivä sen jälkeen, kun olin lopettanut kolmannen novenan, 12. joulukuuta,
Guadalupen Neitsyt Marian juhlana, oli
viimeinen migreenikohtaus. Kiitän tästä ihmeellisestä ja yhtäkkisestä kolmen
vuoden kipujen jälkeen tapahtuneesta
parantumisesta don Álvaro del Portillon
esirukouksia. (M.S., Utrecht, Hollanti)

Työ
Vaikka minulla oli kaksi titteliä, toinen
ekonomi, toinen yritysjohdon kandidaatti, en onnistunut saamaan työtä työhakemuksista ja -haastatteluista huolimatta.

lapsi kärsi monta eri hypoksis-iskeemistä aivovammaa ja 2. elokuuta hän sai sydänpysähdyksen, joka johtui sydäntamponaatiosta ja kesti 30-45 minuuttia. Sillä
aikaa lääkärit yrittivät elvytystä ilman tuloksia. Kun he olivat aloittaneet hoidon
keskeyttämisen mutta ennen kuin se oli
lopullisesti päättynyt, sydän alkoi spontaanisti toimia uudelleen.
Samaan aikaan sairaan vanhemmat,
jotka olivat saaneet tietää lapsensa tilasta,
turvautuivat entistä vahvemmin Don Álvaro del Portillon puoleen pyytäen lapsen parantumista. Lääketieteellisen ymmärryksen mukaan tämän iskeemisen
tapahtuman olisi pitänyt aiheuttaa hyvin
vakava neurologinen vamma, jopa lapsen kuolema. Sitä vastoin toiminnallisesta näkökulmasta katsottuna parantuminen oli täydellinen ja pysyvä.
Tapausta tutkittiin Santiagon, Chilen pääkaupungin, hiippakunnallises-

Suunnitelmia on jo tehty beatifikaatioon osallistuvien uskovien vastaanottamiseksi. Ohjelma sisältää vierailun Almudenan katedraaliin Madridissa sekä
paikkoihin, jotka liittyvät tulevan autuaan elämään ja pyhän Josemaría Escriván Madridissa 2. lokakuuta 1928 perustaman Opus Dein syntyyn.

Lahja sairaille ja
hädänalaisille
Madridissa kehitetään Harambee Africa
International -järjestön edistämänä toimintaa neljän terveydenhoito- ja koulutushankkeen rahoittamiseksi Saharan
eteläpuolisessa Afrikassa. Toimiessaan
Opus Dein prelaattina Don Álvaro innoitti näitä projekteja. “Harambee” tarkoittaa “kaikki yhteen” swahilin kielellä.
Autuaaksijulistamiseen osallistuvia kehotetaan liittymään lahjoitustensa avulla
Niger-sairaalan alaisuudessa olevan neuvolakeskuksen käynnistämiseen Enugussa Nigeriassa, Kinshasassa Kongossa
sijaitsevan Monkolen sairaalan kolmen
sivutoimipisteen ja sairaanhoitajakoulun
laajentamiseen ja parantamiseen sekä
Norsunluurannikolla Bingervillessa toimivan maaseutukeskus Ilomban lasten
aliravitsemusta vastaan taistelevan ohjelman kehittämiseen. Neljäs hanke koostuu Don Álvaro del Portillon pyhän Josemaría Escrivá de Balaguerin toiveesta
perustamassa Pyhän ristin paavillisessa yliopistossa opiskeleville afrikkalaisille seminaristeille suunnatuista apurahoista. Rosalinda Corbi, Harambeen

toiminnan koordinaattori, selittää, että
“pidimme tarpeellisena jakaa tämän autuaaksijulistamisen lahjan niiden kanssa,
jotka sitä eniten tarvitsevat, ja toivomme
saattavamme sen loppuun tavalla, joka
olisi suuresti miellyttänyt Don Álvaroa,
joka jo nuoresta pitäen omisti paljon aikaa sairaille ja hädänalaisille”.
isä Manuel Prado
Lähteet: www.opusdei.org,
www.alvarodelportillo.org

Rukous Don Álvarolle
Armollinen Isä Jumala, Sinä soit
palvelijallesi piispa Álvarolle
armon olla Kirkon palveluksessa
esimerkillisenä paimenena ja
Opus Dein perustajan pyhän
Josemarían uskollisena hengellisenä
lapsena ja seruraajana. Suo,
että myös minä osaisin vastata
uskollisesti kristillisen kutsumuksen
vaatimuksiin muuttamalla
elämäni kaikki hetket ja tilanteet
tilaisuuksiksi, joissa voin rakastaa
Sinua ja palvella Jeesuksen
valtakuntaa. Kohota kirkkauteen
palvelijasi Álvaro, ja hänen
esirukoustensa avulla täytä minun
pyyntöni... (pyyntö). Aamen.
Isä Meidän, Terve Maria, Kunnia.

JOHDANTOKURSSI 2013-2014 HELSINGISSÄ
Helsingin katolisten seurakuntien yhteinen johdantokurssi on yleensä joka toisena
maanantaina klo 18.30 Pyhän Henrikin katedraalin seurakuntasalissa (Pyhän Henrikin aukio 1) alla olevan aikataulun mukaisesti.

Kerroin tilanteestani tädilleni. Hän antoi minulle useita don Álvaro del Portillon rukouskortteja ja sanoi minulle: jaa
niitä ja rukoile niiden mukaan uskoen.
Tein niin, ja miten yllätyinkään, kun kännykkäni soi heti ja toisessa päässä oli ystäväni, joka sanoi minulle, että eräs ystävä, jota en tuntenut, tarvitsi kiireellisesti
yritysjohtajaa, johon voisi todella luottaa.
Otimme toisiimme yhteyttä, kävin haastattelussa ja samalla viikolla olin jo töissä. Tällä hetkellä olen ylityytyväinen työhöni ja haluan todella antaa kirjallisen
todistuksen saamastani armosta. (L.G.P.,
Maracaibo, Venezuela)

Parantuminen kehityshäiriöstä
Erityisen merkittävä on erään 10.7.2003
syntyneen lapsen parantuminen. Hänellä oli aivojen synnynnäinen kehityshäiriö, jossa oli molemmissa aivohemisfääreissä neuroblastien kehityshäiriön
seurauksena toiminnanvajaus, synnynnäinen hapenpuutetta aiheuttava sydänvika eli Fallot’n tetralogia ja napanuoratyrä. Elämänsä ensimmäisinä päivinä

sa oikeusistuimessa 5.8.2008–6.8.2009.
Pyhäksi julistamisen kongregaatio hyväksyi sen päteväksi 6. elokuuta 2012
ja lääketieteen asiantuntijat totesivat 18.
lokakuuta 2012, että parantumiselle ei
löydy tieteellistä selitystä. Paavi Franciscus julisti 5.7.2013: ”Todisteet ovat ilmeisiä, että Jumala on tehnyt ihmeen Pyhän
Ristin ja Opus Dein personaaliprelatuurin prelaatin, Vitan titulaaripiispan,
kunnianarvoisan Jumalan palvelijan Álvaro del Portillo y Diez de Sollanon esirukousten avulla. Tämä ihme on lapsen
nopea, täydellinen ja pysyvä parantuminen “pitkittyneestä sydänpysähdyksestä, sydäntamponaatiosta, joka aiheutti
hypoksis-iskeemisen aivovaurion, minkä
lisäksi potilaalla oli synnynnäinen aivosairaus ja aikaisempia aivoverenkiertohäiriön aiheuttamia vaurioita”.
Álvaro del Portillon autuaaksijulistamisen viettää Madridissa 27.9.2014 pyhäksi julistamisen kongregaation prefekti, kardinaali Angelo Amato. Seuraavana
päivänä Opus Dein prelaatti Javier Echevarría viettää kiitosmessun.

Johdantokurssi on tarkoitettu sekä niille, jotka haluavat oppia tuntemaan katolisuutta
entistä paremmin, että niille, joiden on tarkoitus liittyä katoliseen kirkkoon. Kaikille
avoin kurssi päättyy toukokuussa. Kurssi on ilmainen eikä sille tarvitse ilmoittautua.
Kurssin materiaalina käytetään pääasiassa Katolisen kirkon katekismusta. Katekismus ja muuta katolista kirjallisuutta on esillä sekä kurssilla että Katolisessa kirjakaupassa: katolinenkirjakauppa.net.
Lisätietoja pappiloista (Henrik 09-637853 tai Maria 09-2411633).
USKONTUNNUSTUS
1.9.2014
Johdanto kurssiin (isä Marco Pasinato)
15.9.2014
Pyhä Kolminaisuus (isä Raimo Goyarrola)
29.9.2014
Jeesus Kristus (isä Robert Galla SCJ)
13.10.2014
Kirkko (isä Manuel Prado)
27.10.2014
Raamattu, traditio ja opetusvirka (piispa Teemu Sippo SCJ)
KRISTILLISEN SALAISUUDEN VIETTO
10.11.2014
Kaste (isä Matthew Azzopardi)
24.11.2014
Vahvistuksen sakramentti (isä Rafal Czernia SCJ)
8.12.2014
Eukaristia (isä Ryszard Mis SCJ)
12.1.2015
Rippi ja sairaiden voitelu (isä Joosef Dang)
26.1.2015
Avioliitto (isä Manuel Prado)
9.2.2015
Pappeus (isä Zdzislaw Huber SCJ)
ELÄMÄ KRISTUKSESSA
23.2.2015
Käskyt I (isä Marco Pasinato)
9.3.2015
Käskyt II (Javier Salazar)
23.3.2015
Käskyt III (isä Ryszard Mis SCJ)
RUKOUS KRISTILLISESSÄ ELÄMÄSSÄ
13.4.2015
Kirkkovuosi, rukous ja hartauksia (isä Federico Spanó)
27.4.2015
Neitsyt Maria ja pyhät (sisar Barbara USJK)
4.5.2015
Sääntökunnat ja kongregaatiot (Tuula Luoma)
11.5.2015
Eläminen kirkon yhteydessä (Marko Tervaportti)
KIRKKOONOTTO
ilm. myöh.
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Nuorille – Lukijoilta

Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Jyvien kylväminen
(Matt. 13:1-9)
Samana päivänä Jeesus lähti ulos, meni
järven rantaan ja asettui istumaan.
Hänen ympärilleen kokoontui silloin
niin suuri joukko ihmisiä, että hänen oli
siirryttävä veneeseen. Hän istui veneessä ja väkijoukko seisoi rannalla, ja hän
puhui heille pitkään vertauksin.
Hän sanoi: ”Mies lähti kylvämään. Ja
kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien
oheen, ja linnut tulivat ja söivät jyvät.
Osa putosi kallioiseen paikkaan, missä
jyville ei ollut paljon maata. Ne nousivat
kohta oraalle, koska maata ei ollut syvälti, mutta auringon noustua oraat helteessä kuivettuivat, koska niillä ei ollut juurta.
Osa taas putosi ohdakkeisiin, ja ohdakkeet kasvoivat ja tukahduttivat oraan.
Mutta osa jyvistä putosi hyvään maahan ja antoi sadon, mikä sata, mikä kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä
jyvää.
Jolla on korvat, se kuulkoon!”

Kommentti
Joka päivä Jeesus tahtoo kylvää minun
sieluuni. Hänen armonsa, taivaallinen
siemen, putoaa minun sisääni.
Haluaisin, että Jeesuksen armo täyttäisi minut. Mutta joskus sielussani on lintuja, eli esteitä, joiden takia jyvä ei kasva
eikä tuota hedelmää. Minkälaiset linnut
hyökkäävät päälleni? Ehkä suurin lintu

AC:n kevätretki

on itsekkyys.
Jos olen itsekäs ja ajattelen jatkuvasti itseäni, jos maailmani loppuu puolen
metrin päässä itsestäni, sitten ei ole tilaa
Jeesuksen armolle. Joka kerta, kun ajattelen itseäni enkä mieti muiden auttamista
tai palvelemista, itsekkyyden lintu hyökkää voimalla. Oletko nähnyt lokit satama-alueella? En halua olla itsekäs lokki,
jonka ainoa tavoite on oma etu.

auantaina 24.5. Academicum Catholicum Helsingistä ja Birgittalaissisarten ystävät Turusta tapasivat Karjaan
keskiaikaisessa kivikirkossa. Molemmilla yhdistyksillä oli kevätretki, ja ”treffeihin” sisältyi yhteinen kirkon esittely
ja Pyhän Marian seurakunnan järjestämä diasporamessu yhdessä Karjaan alueen katolilaisten kanssa. Birgittalaissisarten kuoro esitti messun aikana Hilkka
Casagranden johdolla mm. italialaisen
Tu sei la mia vita -laulun. Sää oli kaunis
ja kesäinen, ja lopuksi laulettiin yhdessä Suvivirsi oikeen kolmeen otteeseen.
Ensin se veisattiin kirkossa normaaliin

tapaan, sitten kirkon ulkopuolella stadin slangiksi ja turun murteeksi. AC valmistautui treffeihin lukemalla bussimatkalla Birgitan ystävä -lehden uusimman
numeron juttuja autuaasta Hemmingistä. Näin valmistauduttiin tulevan syksyn teemaan eli Suomen katolisen historian suurnimiin. Ilahduttavasti AC:n 20
hengen ryhmästä neljäsosa edusti nuorta polvea. AC siirtyy syksyllä pitämään
luentonsa yhteistyössä Studium Catholicumin kanssa Studiumin tiloissa. Kaikki,
erityisesti uudet opiskelijat, ovat tervetulleita luennoille.
AC

isä Raimo Goyarrola

Puhdassydämiset
”A

L

Ehkä kyse ei ole niinkään itsekkyydestä, vaan enemmän laiskuudesta. Silloin
sielussani on kuin kallioita, jotka häiritsevät armon saamista ja juurtumista.
Mahtavat kalliot painavat minua alaspäin. Näin on vaikea kulkea tietä pitkin
vauhdilla. Kun karistan pois kalliot, käveleminen helpottuu ja juokseminenkin
on mahdollista… ota pois laiskuus!
Toisaalta, mitä sanotaan ohdakkeista?
Ne köyttävät minut sänkyyn, sohvalle,
tietokoneelle, television ääreen…
Ensimmäinen minuutti päivässäni on
kaikkein tärkein. Jos minä silloin voitan,
minun on helpompi voittaa päivän aikana paljon muitakin taisteluita. Jos herään
säntillisesti ja nousen nopeasti sängystä,
olen jo voittanut ensimmäisen taisteluni.
Sitten, kun huomaan, että olen elossa,
kiitän Herraa uudesta päivästä ja omistan hänelle kaiken, mitä myöhemmin
teen sen päivän aikana.
Jos toimin näin, linnut lähtevät minusta, koska olen antelias, kalliot katoavat,
sillä olen voimakas ja herään nopeasti,
eivätkä ohdakkeet kahlitse minua, koska
olen vapaa auttamaan ja palvelemaan
muita, aloittaen perheestäni.

utuaita ovat puhdassydämiset:
HE saavat nähdä Jumalan” (Matt.
5:8). Eli ihminen, jolla ei ole puhdasta sydäntä, ei saa nähdä Jumalaa! Ymmärrämmekö, kuinka vakava tämä asia on? Pysähdyin pohtimaan puhdassydämisyyttä
etsien asiaan liittyviä kohtia Raamatusta
ja muualtakin. Toivon nyt saavani Sinutkin mukaan tähän pohdintaani! ”Jumala
ei näet ole kutsunut meitä elämään synnillistä, vaan pyhää elämää.” (1. Tess. 4:7)
”Puhdassydämisille on luvattu, että
he näkevät Jumalan kasvoista kasvoihin
ja tulevat hänen kaltaisikseen. (1. Kor.
13:12; 1. Joh. 3:2) Sydämen puhtaus on
Jumalan katselemisen edellytys. Jo nyt se
antaa kyvyn nähdä asiat Jumalan valossa
ja kohdata ihmiset lähimmäisinä. Se auttaa meitä näkemään oman ja lähimmäisen ruumiin Pyhän Hengen temppelinä, Jumalan kauneuden ilmestymisenä.”
(KKK 2519.) ”Sydämeltään todella puhtaita ovat ne, jotka halveksivat maallisia
ja etsivät taivaallisia eivätkä milloinkaan
taukoa puhtain sydämin ja mielin palvomasta Herraa, elävää Jumalaa, ja pitämästä häntä silmissään.” (Franciscus Assisilainen: Kutsu köyhyyteen)
Herramme Jeesus varoitti seuraajiaan
valottomuudesta ja suolattomuudesta
(Matt. 5:13-16) sekä haaleudesta ja penseydestä (Ilm. 3:14-22). Pyhän apostoli
Paavalin kautta Jeesus nimenomaan varoitti seuraajiaan mukautumasta tämän
maailman menoon. (Room. 12:2) ”Päivä
koittaa vanhurskaille, ilo niille, joiden
sydän on puhdas” (Ps.97:11).
”Silmät! Niiden kautta sieluun tunkeu-

tuu paljon saastaisuuksia. Jos valvotte
katseitanne, sydämenne pysyy valvonnan alaisena. — Sano sydämellesi rauhallisesti, luottamuksellisesti ja jaloa sääliä tuntien: Sydän, sydän, paikkasi on
ristillä, paikkasi on ristillä! ” (Josemaria
Escriva de Balaguer: Tie) ”Kristillinen
puhtaus vaatii yhteiskunnallisen ilmapiirin puhdistamista. Se vaatii tiedotusvälineitä olemaan ilmaisutavoissaan tahdikkaita ja pidättyviä. Sydämen puhtaus
vapauttaa kaikkialle levinneestä eroottisuudesta, ja se välttää epätervettä seksuaalista uteliaisuutta ja illuusiota suosivaa
viihdettä.” (KKK 2525.)
”On tehtävä ristiretki miehuuden ja
puhtauden puolesta, jolla estetään ja tehdään tyhjäksi niiden tuhoava toiminta,
jotka pitävät ihmistä eläimenä. — Puhtauttaan puolustaakseen pyhä Franciscus
Assisilainen kieri lumessa, pyhä Benedictus heittäytyi piikkipensaaseen, pyhä
Bernard sukelsi jäiseen lammikkoon...
Entä sinä, mitä sinä olet tehnyt?” (Tie)
”Autuaita ovat ne, jotka tietävät tarvitsevansa Jumalaa; johdata heitä etsimään
valtakuntaasi puhtain sydämin.” (Hetkipalvelus, Kirkkovuoden tavallinen aika)
Hannele Kotka

Koululaisten siunaus
Sunnuntaina 14.9. klo 12.30 perhemessun yhteydessä Pyhän Henrikin katedraalissa annetaan lapsille
ja nuorille siunaus jo alkanutta kouluvuotta varten. Tervetuloa kaikki!
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Kyrkan växer i hela Skandinavien
”V

år kyrkas situation är verkligen
särskild eftersom ingen kan bli
kyrkoherde här som inte har körkort,
med tanke på att det ofta är hundratals
kilometer mellan församlingarna.” Det
säger syster Anna Mirijam Kaschner som
är tysk missionär av kongregationen av
det Dyrbara Blodet som bor och arbetar i
Köpenhamns församling sedan 2009 och
är generalsekreterare för den skandinaviska biskopskonferensen.
Den pastorala verksamheten inom den
katolska kyrkan i Norden, Sverige, Danmark, Norge, Island och Finland samordnas av den katolska biskopskonferensen i Skandinavien. Den består av sju
biskopar: biskopen av Reykiavik Peter
Bürcher, biskopen av Stockholm och
ordförande för biskopsämbetet Anders
Arborelius OCD, prelaten i Tromsø Berislav Grgic, biskopen emeritus av Oslo
Gerhard Schwenzer SSCC, biskopen av
Köpenhamn Czeslaw Kozon, biskopen
av Helsingfors Teemu Sippo SCJ och biskopen av Oslo Bernt Ivar Eidsvig Can.
Reg. I de fem länderna registeras nu omkring tvåhundrasjuttiotusen katoliker,
som är ungefär en procent av befolkningen. Fler skulle det vara om alla registerade sig officiellt.
Köpenhamns stift är ett av världens
mest utbredda för att det innefattar även
Grönland, medan Tromsø i Norge är tjugoåtta gånger större än Kölns stift i Tyskland med fem församlingar och nio präster. Syster Anna Mirijam Kaschner säger:
“Förutom församlingarna finns det en

holic Church in Finland

Jesus – oväntad väg
an unexpected road

Se även en kortfilm om Bonifatiuswerks “Trondheim-Project” på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=iddqF2QX_cA
eller en annan film här: http://www.katholisch.de/de/katholisch/video/video_details.php?id=1003
betydande närvaro av ‘andliga gemenskaper’ som har ett grundläggande värde
eftersom där kan man fira eukaristin och
samlas för katekesläsning till exempel
inför första kommunionen för barn.”
Trots svårigheterna växer kyrkan i länderna i bestämd takt. I Oslo till exempel
har antalet katoliker tredubblats de senaste åren tack vare ökningen av konvertiter och invandring. Sedan åttiotalet
ökade invandringen från Mellanöstern så
mycket att det varje söndag i Stockholms
förorter firas liturgi enligt de melkitiska,
maronitiska, kaldeisk-katolska, armenisk-katolska och syrisk-katolska riterna. De katolska armenerna har kommit i

största delen från Polen. Det finns även
präster av svenskt ursprung som firar
dessa riter och den förste av dem vigdes
i Beirut i augusti 2002.
Även i Norge växer kyrkan snabbt
med medlemmar från mer än sjuttio
olika nationaliteter från alla världens
hörn. I Trondheim är tiotusen katoliker
registrerade medan antalet katoliker i
landet är ungefär etthundrafemtio tusen.
Därför är den katolska Sankt Olavkyrkan i Trondheim för liten för församlingen och man ska bygga en ny stor kyrka
på samma plats. Den nuvarande kyrkan
byggdes 1973 och har sedan alltid stora
brister, så en renovering av den befintli-

ga byggnaden skulle vara mer komplicerad än att bygga en ny. Församlingsprästen Egil Mogstad säger att församlingen
blir större i en fin ekumenisk atmosfär
och att den har blivit mer aktiv och mer
synlig än tidigare. Man räknar med att
byggnationen av den nya kyrkan kommer att kosta åttio miljoner norska kronor att uppföra och bidragshjälp har utlovats från Köln, Paderborn och Münster
i Tyskland. Nu väntar man på rivningen
och inom 2015 ska Trondheim ha sin nya
katolska katedral.
KATT/RV/OR

Reträtt på Stella Maris
svenska/English

Att komma
till liv. Men hur?
rogramme of the Welcoming
Team:
Catholic Church and everyone
Vartelse
skainterested!
man gå?
h) on different themes
the second
of
FrånonBabels
tornSunday
till Jerusalem
på
5.00 at the Studium Catholicum.
påskdagen, till här och nu. Hur då?
autumn gatherings (subject to change):
Introduktioner, frågor, tystnad,
? (picnic outdoor at Kaivopuisto)
a
bön och meditation.

To come to life. But how?
Where could you go?
From the Tower of Babel to
Jerusalem
at our
Easter
Day,
rs from different countries
working for
Diocese
to to here
le wih different backgrounds andand
cultures
to find
their
Now!
How?
owing together in faith. The group works together with
Retreat at Stella Maris:
ace of the group is the Studium Catholicum, a Catholic
center in Helsinki. Introductions, questions, silence,
prayer and meditation.

t Evangelii Gaudium

one is welcome. The programme includes discussion,
ing topics. You can also contact us if you want to know
in the Church and meetBr
newBjörn
people!Engdahl, dominikan

atherings: www.studium.fi/en/groups/welcoming

Fredagen 10 oktober – söndagen
12 oktober
Friday October 10th – Sunday
nesia) 040-4145861 lucia.indren@studium.fi
October 12th
Prisparish
meddelas efter sommaren och
Saint Mary’s
Mervi Yaghmour
(Finland)
då kan
man050-4524997
också anmäla sig.
Jan-Peter Paul (Finland) 045-2675939
Price
will
announced after the
Ilona Ennelin (Finland)be
040-7264025
Lydia Padilla-Rinne
(Philippines)
050-5223580
summer
and then
you can also
Nevil Genjang (Cameroon) 044-3601059
register.
Teemu Terho (Finland) 046-8448621
Janne Marno (Finland)
041-5873793
Info: bjorn@dominikan.nu
Ritarikatu 3A, 00170 Helsinki

Roma kloster på Gotland firar 850 år
V

år är det 850 år sedan Cisterciensorden byggde Roma kloster och etablerade sig på Gotland.
Under tre dagar, med början den 20 augusti — för övrigt den helige Bernhards
av Clairvaux dag — kommer man att
minnas cisterciensmunkarnas århundraden på ön. Det kom att bli närmare 400 år
innan klostret i och med den danska reformationen drogs in till kronan och avvecklades på 1530-talet.
Klostret i Roma grundades år 1164 av
munkar från Nydala kloster på platsen
för det gotländska tinget, Gutnaltinget. Därav kommer klostrets medeltida
namn, Monasterium Beatae Mariae Gutnaliae, eller Sancta Maria de Guthnalia.
Området ligger mitt på Gotland.
Klostret bestod av en kyrka vars ruiner är synliga idag, bostäder för munkar
och lekbröder samt en byggnad med kök
och matsal. Klostret och kyrkan byggdes
efter franska förebilder, vilket kom att inspirera många andra gotländska kyrkobyggen under 1100- och 1200-talen. Av
det gamla klostrets övriga byggnader
återstår nuförtiden bara husgrunder. De
plockades ner sten för sten för att använ-

das som byggnadsmaterial i herrgården.
Klostrets förste kände abbot, Petrus,
var personlig lärjunge till den helige
Bernhard av Clairvaux. Till skillnad från
moderklostret var Roma kloster förmöget redan från början av 1200-talet och
ägde stora egendomar i såväl Estland
som på Gotland och Öland. Munkarna
sålde jordbruksprodukter i Visby och exporterade också till andra Hansa-städer.

Cisterciensernas innovationer bidrog
till förnyelse inom många olika områden, bland annat byggnation och stenarbeten, smide, skinnberedning, avel, och
bruket av rationella metoder i jordbruket, som sinnrika bevattningssystem och
dikningar. Klosterbröderna införde också
en mängd nya växter till föda, medicinalbruk och färgning. Det kan man väl vara
tacksam för.
Jubileumsdagarna inleds med en pilgrimsvandring den drygt två mil långa
sträckan mellan domkyrkan i Visby och
klostret Roma. Senare samma dag firas
ekumenisk gudstjänst där biskop Anders
Arborelius OCD av Stockholm medverkar med den lokala lutherska biskopen.
Det följande tvådagarssymposiet vill belysa cisterciensorden och klosterväsendet ur olika synvinklar genom inbjudna
föredragshållare.
KATT

Källor:
- Artikel av Sam Björk i Katolskt Magasin
7-8/2014, s. 32.
- http://sv.wikipedia.org/wiki/
Roma_kloster
- http://roma.gotlandsmuseum.se

16

FIDES 8

Ilmoitukset

Stella Maris
Kirkon piknik-päivä!
sunnuntaina 31.8. klo 13-16
Kaivopuistossa

Pyhän Marian ja Pyhän Henrikin seurakunnat ovat tulossa
yhä kansainvälisemmiksi jo yli 40 kansallisuudellaan.
Tuokaa mukananne vapaasti omien maidenne erikoisherkkuja!
Teema: Miksi kodinsiunaus on niin tärkeää?

Stella Maris – hinnasto
1.9.2014 lähtien

Church Picnic Day!
Kirkon
piknikpäivä

(katolinen toiminta)

Hiippakunnassamme iloitaan siitä, että Stella Mariksessa toiminta jatkuu
ja keskuksen käytölle on katolilaisten keskuudessa yhä enemmän
kysyntää. Julkaisemme ohessa hinnaston. Näin voidaan osalta kattaa
Stella Mariksen ylläpitokustannuksia. Tiedustelut: puh. 040-937 0227
Stella Maris-hinnasto 1.9.2014 lähtien: katolinen toiminta
klo 9-10 (muulloin tekstiviesti). Osoite: Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi.

Sunday 31.8 13.00-16.00 at Kaivopuisto

As we all know, our Church is becoming more international! In St. Mary’s
and St. Henry’s there are now about 40 different nationalities. Let’s get
together to know each other so that we can grow in faith together.
Theme: Why one’s home should be blessed ?

sunnuntaina 31.8.
Tervetulotiimi
JärjestäjänäJärjestäjänä
Tervetulotiimi / Organized
by Welcoming Team.
klo
13-16
Vastuuhenkilö
person:
/040 414 5861
Muun/ Contact
ohjelman
voitlucia.indren@studium.fi
katsoa : www.studium.ﬁ
Muun ohjelman voit katsoa / More programs see: www.studium.fi
Kaivopuistossa

Vuorokausi

Aikuinen

Opiskelija

Lapsi

Päiväkäyttö
(ei
yöpymistä)
+ yöpyminen
+ siivous
+ lakanat
täysihoito
(ruoka)
viikonloppupaketti
täysihoito
(perjantai-ilta
—sunnuntai)

20 eu

10 eur

5 eur

Perhepaketti
(vanhemmat
ja ainakin
1 lapsi)
30 eur

45 eur

25 eur

10 eur

60 eur

55 eur
75 eur

35 eur
45 eur

20 eur
30 eur

80 eur
100 eur

Pyhän Marian ja Pyhän Henrikin seurakunnat ovat
tulossa yhä kansainvälisemmiksi jo yli 40
kansallisuudellaan. Kokoonnumme tutustumaan
toisiimme nyyttäri-hengessä. Tuokaa mukananne
Welcome
to the
Catholic
in Finland
vapaasti
omien
maidenneChurch
erikoisherkkuja!

150 eur

90 eur

60 eur

300 eur

Teema: Miksi kodinsiunaus on niin tärkeää?

WILFRID STINISSEN
–lukupiiri syksyllä 2014

Pyhän Teresan syntymän 500-vuotisjuhlavuoden (2014-2015) kunniaksi
karmeliittamaallikot järjestävät lukupiirin, jossa luetaan Wilfrid Stinissenin
teosta Kristillinen syvämietiskely.
•
•
		
•
•
•
		

24.8. Kristillisen mietiskelyn ominaispiirteet (1. luku)
21.9. Kuka sinä olet?, sekä Ruumiin osuus mietiskelyssä
(2. ja 3. luku)
26.10. Meditatiivinen elämä (4. luku)
16.11. Nykyhetkessä eläminen (5. luku)
7.12. Jeesus-rukous, sekä Kohteeton mietiskely ja
kristillinen rukous (6. ja 7. luku)

Lukupiiri kokoontuu klo 16.30-17.40 Studium Catholicumin kirjastossa,
Ritarik. 3 b A.
Mietiskelyharjoitus klo 17.45-18.30 (24.8. Tietoinen hengittäminen;
21.9. Hengitysrytmi; 26.10. ”Sinun käsiisi minä annan henkeni;
16.11. Mietiskely sunnuntaiaamuna; 7.12. Rentoutuminen)
Kirjan voi ostaa (14 e) ensimmäisella kerralla tai etukäteen Katolisesta
tiedostuskeskuksesta tai http://www.katolinenkirjakauppa.net.

Vastuuhenkilö lucia.indren@studium
040 414 5861

The Autumn 2014 open programme of the Welcoming Team:
For the new and old members of the Catholic Church and everyone else interested!
Presentations (in English and Finnish) on different themes on the second Sunday of
each month at 13.00-15.00 at the Studium Catholicum.
The dates and subjects for the autumn gatherings (subject to change):

31.8.
14.9.
12.10.
9.11.
14.12.

Why one’s home should be blessed ? (picnic outdoor at Kaivopuisto)
Catholic Church in South America
St. John Paul II
Pope Francis’ new papal document Evangelii Gaudium
Pre-Christmas party

The Welcoming Team is a group of volunteers from different countries working for our Diocese to
find the best possible way to welcome people wih different backgrounds and cultures to find their
way and feel at home in the Church while growing together in faith. The group works together with
the priests of the parishes. The gathering place of the group is the Studium Catholicum, a Catholic
cultural center in Helsinki.
We have a monthly gathering where everyone is welcome. The programme includes discussion,
coffee and presentations on various interesting topics. You can also contact us if you want to know
more about the activities in the Church and meet new people!
Our website with pictures from earlier gatherings: www.studium.fi/en/groups/welcoming

The contact person: Lucia Indren (Indonesia) 040-4145861 lucia.indren@studium.fi

Our contact persons in the parishes:
Saint Henry’s parish
Joran Wauters (Belgium) 044-9723738
Sara Nevalainen (Finland) 040-5604120
Pio Simonsen (Denmark) 040-4428499
Steve Arnold (UK) 045-1101053
Dominic Savior (Nigeria) 045-1187491
Pablo Sopelana (Spain) 050-3173392
Pekka Rantakari (Finland) 040-5147360
Ghislain Deschar (France) 04 02 48 59 85

Saint Mary’s parish
Mervi Yaghmour (Finland) 050-4524997
Jan-Peter Paul (Finland) 045-2675939
Ilona Ennelin (Finland) 040-7264025
Lydia Padilla-Rinne (Philippines) 050-5223580
Nevil Genjang (Cameroon) 044-3601059
Teemu Terho (Finland) 046-8448621
Janne Marno (Finland) 041-5873793

Lukupiiri jatkuu keväällä, jolloin luetaan Stinissenin teosta
Maria Raamatussa ja meidän elämässämme.

Kirjakauppasi netissä

www.katolinenkirjakauppa.net

Healing of Families Seminar by Fr. Stefan Park from Ireland
St Mary’s Parish Hall, Saturday 13th September 2014, 10h-17h. Welcome!
Perheen parantumisen seminaari vetäjänä isä Stefan Park Irlannista
P. Marian seurakuntasalissa lauantaina 13. syyskuuta 2014 klo 10-17. Tervetuloa!

ILMOITUKSET
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Ilmoitukset
Caritas-kuulumisia
Jäsenmaksu vuosina 2014 ja 2015 on 20 euroa.
Yhteisöjäsenmaksu on 50 euroa.
Jäsen/kannatusmaksun voi suorittaa tilille
Danske Bank FI73 8000 1270 1545 04.
Jäsenmaksun viite on 2215 ja kannatusmaksun viite 2202.
Caritas-toimisto ja kauppa auki arkisin klo 11.00 – 16.00
Maneesikatu 2 A, 00170 Helsinki. Puh 09-135 7998,
fax 09-68423140. Sähköposti caritas@caritas.fi.
Kotisivu www.caritas.fi.

“Receive the Holy Spirit” John 20:22
Retreat with Dr László Gorove, Deacon and
ICCRS Council member from Hungary.

When: Friday 29.8.2014 starting 18h until
Sunday 31.8.2014 ending 13h.
Where: Stella Maris, Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi
Costs: 90 e, own bedding. Limited places. Registration:
ljoannoujyranki@gmail.com, 044-3140847. Welcome!

“Ottakaa Pyhä Henki” Joh. 20:22
Retretti, jonka pitää tohtori László Gorove,
diakoni ja ICCRS:n neuvoston jäsen Unkarista.
Aika: perjantaista 29.8.2014 klo 17 sunnuntaihin 31.8.2014 klo 13 asti.
Paikka: Stella Maris, Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi
Kulut: 90 e, omat lakanat. Ilmoittautuminen: ljoannoujyranki@gmail.com,
044-3140847. Osanottajien määrä rajoitettu. Sydämellisesti tervetuloa!

Helsingin seurakuntien seniorit!
TERESA RY KUTSUU TEIDÄT LAUANTAINA 6.9. VIERAAKSEEN
Teresa ry kutsuu Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan ja Pyhän Marian
seurakunnan seniorit Pyhän Marian kirkolle viettämään virkistävän
lauantaipäivän, nauttimaan mukavasta yhdessäolosta, muistelemaan menneitä ja
nauttimaan nykyhetkestä.

Teatteriin 9.10.
Pyhän Henrikin yhdistys ry järjestää teatteri-illan. Kansallisteatterin
Willensaunassa esitetään torstaina 9. lokakuuta Eugène Ionescon näytelmä
Kuningas kuolee. Komedia ja tragedia, joka on saanut kiittävät arvostelut. Liput
maksavat 30 € ja niitä on rajoitettu määrä. Lippuja myydään Henrikin ja Marian
kirkkokahveilla. Varaa Rita Kairalta tai Marja-Leena Rautakorvelta tai Kaarina
Koholta, puh. 09-8765308. Liput on lunastettava viimeistään 10.9.

SENIORIPÄIVÄN OHJELMA 6.9.
11.00 messu Pyhän Marian kirkossa • 12.30 lounas • 15.00 kahvi
Ilmoittautuminen senioripäivään 28.8. mennessä Kirsi Muradjanille puh.
044-5957222. Ilmoittautumisessa tarvittavat tiedot: osallistujan nimi ja
puhelinnumero, tieto mahdollisesta erikoisruokavaliosta tai ruoka-aineallergiasta.
Olet sydämellisesti tervetullut! • Teresa ry

Pieniä asioita, suurella rakkaudella

OLAVIN KLUBI JÄRJESTÄÄ

RETRETIN

OLAVIN
KLUBI JÄRJESTÄÄ
VALAMOSSA
RETRETIN VALAMOSSA HEINÄVEDELLÄ
HEINÄVEDELLÄ
29.-31.8. 29.-31.8.

Heilige Messe
auf Deutsch
Am Sonntag 31. August
in St. Marien um 12.30
Willkommen!

Birgittalaisoblaattien retretti
Turun birgittalaisluostarissa
3.10. (pe) klo 18 - 5.10.2014 (su) klo 12

Maan tomusta
Mietiskelyä Mooseksen 1. kirjasta
Ohjaajana Ryszard Mis
Hinta
(riippuu
Ohjaaja:
isä majoituksesta):
Ryszard Mis
Hinta (riippuu majoituksesta):
105-225 e
105-225 e
Lisätietoja:
Lisätietoja: veli.kolhinen@jyu.fi
veli.kolhinen@jyu.fi
Tel: 0401954720
Tel: 0401954720(mielellään
(mielellään illalla)illalla)
Kuljetus omilla autoilla.
Kuljetus
omilla
autoilla.
Kaikille halukkaille pyritään järjestämään kimppakyydit
Jyväskylästä.
Kaikille halukkaille
pyritään
järjestämään kimppakyydit
Jyväskylästä.

Retretin johtaa isä Ryszard Mis SCJ
Ilmoittautuminen sisarille
puh. 02 - 2501 910
tai email birgitta.turku@kolumbus.fi
Retrettimaksu 90 €,
sisältää majoituksen ja ateriat
RETRETTI ON KAIKILLE AVOIN!

Äiti Teresan peittopiiri
kokoontuu Stella Mariksessa kerran
kuukaudessa 3. keskiviikkona klo 14-16.
Tervetuloa! Voit myös lähettää kutomasi
palat (18x18cm, kudottu ainaoikeaa yli
50% villalangasta) postitse osoitteella
Anne Kärnä, Sirkkoontie 22, 09630
Koisjärvi. Tiedustelut puhelimitse 0409370227 (klo 9-10, muulloin tekstiviesti).
Tervetuloa!

Verbi Dei sono
Schola cantorum
Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for weddings, funerals and other occasions.
Yhteys, Contact: Markus Mäkelä 044-5021206.

Huom! Kaikkia ilmoittajia ja kirjoittajia pyydetään painokkaasti pitämään
kiinni sivun 2 alalaidassa annetuista
aineiston viimeisistä jättöpäivistä
(deadline). Toimitus ei voi taata, että viimeisen jättöpäivän jälkeen toimitettuja
muutoksia ehdittäisiin huomioida. Deadline
on aina 10 päivää ennen lehden julkaisupäivää, joka on kuukauden toinen perjantai.
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Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs • 8.8 -11.9.
HELSINKI

Pyhän Marian seurakunta
Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
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 latinaksi ja englanniksi (3. su), 11.00 päämessu, 12.30
erikielisiä messuja, perhemessu tai gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 18.00
messu, ti ja to 7.30 messu. Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 17.0017.45 ja sopimuksen mukaan.
• Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun.
9.45 Mass in 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., Sat. 19.30
Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions
Sat. 17.00-17.45 and by appointment. Masses also
in other cities.
8.8. pe pyhä Dominicus: 18.00 messu ja kahvit
seurakuntasalissa
9.8. la 18.00 aattomessu
10.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.45
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 18.00 iltamessu
14.8. to 18.00 aattomessu
15.8. pe autuaan Neitsyt Marian taivaaseen
ottaminen: 18.00 messu
16.8. la hiippakuntajuhla Lohjalla ja Stella Mariksessa, 18.00 aattomessu
17.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 9.45
messu latinaksi ja englanniksi/Mass in Latin
and English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
23.8. la 10.30-13.00 vahvistusopetus seurakuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
24.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 9.45
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 18.00 iltamessu
30.8. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
31.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 9.45
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 12.30 messu, vahvistuksen sakramentti, 18.00 iltamessu
1.9. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
4.9. to 18.00 urkukonsertti kirkossa
6.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
7.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 9.45
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 12.30 gregoriaaninen messu,
14.00 messu, vahvistuksen sakramentti,
16.00 messu puolaksi/Msza po polsku, 18.00
iltamessu
13.9. la 9.30 messu Hattulan pyhiinvaellukseen osallistuville, 11.00-15.00 nuorten lectio
divina, 11.00 messupalvelijoiden kokous kirkossa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
14.9. su pyhän ristin ylentäminen: 9.45 messu
englanniksi/Mass in English, 10.00-14.00
filippiiniläisten basaari seurakuntasalissa,
11.00 päämessu, 12.30 perhemessu, 13.3017.45 adoraatio, 18.00 iltamessu

Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633,
fax 09-2411634. Sähköposti maria@
katolinen.fi. Kotisivu maria.katolinen.fi.
Viikko-ohjelma elokuun loppuun saakka
• La 9.30 aamumessu suomeksi, 18.00 aattomessu suomeksi. Su 9.30 ruusukko, 10.00 päämessu suomeksi, 17.30 ruusukko englanniksi, 18.00 messu englanniksi. Ma, ti, ke, to, pe
18.00 iltamessu, 18.30-19.00 adoraatio. 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.
Weekly schedule until the end of August
• Sat. 9.30 Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish. Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High Mass
in Finnish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass
n English. Mon., Tues., Wed., Thurs.. Fri. 18.00
Mass in Finnish, 18.30-19.00 Adoration. Confessions Mon., Tues., Wed. Thurs., Fri., Sat. 17.3017.55, Sun. 9.30-9.55 and 17.30-17.55. Parish office open Tues. 13-16.
10.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 17.30
ruusukko englanniksi/Rosary in English,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
15.8. pe autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 8.00 aamumessu, 18.00 iltamessu
17.8. su seurakunnan nimikkojuhla: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
messu vietnamiksi, 16.00 messu puolaksi/
Msza po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
24.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 17.30
ruusukko englanniksi/Rosary in English,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
31.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi,
11.30 messu saksaksi/Messe auf Deutsch,
17.00 adoraatio/Adoration, 17.30 ruusukko
englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
7.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 17.30
ruusukko englanniksi/Rosary in English,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
14.9. su pyhän ristin ylentäminen: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
lastenmessu, 16.00 messu espanjaksi/Santa
Misa en Castellano, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
DIASPORA
Stella Maris (Sirkkoontie 22, Koisjärvi): lähes
joka sunnuntai klo 11.00
Hanko (Täktomin kappeli, Kappelitie 36): Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu
13): Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko,
Lärkkullantie 26): -

TURKU

DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 21.9. su
15.00
Tikkurila (ort. kirkko, Läntinen
Valkoisenlähteentie 48): 28.9. su 15.00
Elokuussa ei messuja diasporassa.
Ruusukko keskiviikkoisin ja adoraatio
perjantaisin taas syyskuussa.
Kirkkokahveja ei kesällä sunnuntaisin, vaan
keskiviikkoisin.
Johdantokurssi
Helsingin seurakuntien yhteinen johdantokurssi 2014-15, yleensä joka toisena maanantaina klo 18.30 Pyhän Henrikin katedraalin
seurakuntasalissa, alkaa 1.9. Katso erillinen
ilmoitus sivulla 13.

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 suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 2.
sunnuntai: 12.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu englanniksi. Ke, pe, la 7.30 aamumessu,
ti, to 18.00 iltamessu. To 17.30 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen 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, 2nd
Sunday of each month: 12.30 Mass in Vietnamese,
18.00 Mass in English. Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass
in Finnish, Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish.
Thurs. 17.30 Adoration. Confessions half an hour
before Mass and by appointment. Masses also in
other cities. (See the Mass schedule for diaspora
below.)
10.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.00
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30
messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
17.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 9.00
messu latinaksi, 10.30 päämessu, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
23.8. la 9.30 katekeesi, 13.15 perhemessu
24.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 9.00
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00
messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
31.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 9.00
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
2.9. ti 18.30 miestenpiiri
6.9. la 16.00 piispanmessu, vahvistuksen
sakramentti
7.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 9.00
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30
päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw.
po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass
in English
9.9. ti 18.30 teologinen opintopiiri
13.9. la 9.30 katekeesi, 13.15 perhemessu
14.9. su pyhän ristin ylentäminen: 9.00 messu
suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu
vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 18.00
messu englanniksi/Mass in English

päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass
in English
28.8. to 14.00 messu senioreille
30.8. la 9.00 katekeesi lapsille ja nuorille, 12.15
perhemessu
31.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass
in English
5.9. pe 18.00 iltamessu, 19.00 johdantokurssi
6.9. la 10.00 messu Jyväskylässä, 15.00 messu
Mikkelissä, 18.00 messu Varkaudessa
7.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English, 12.00 messu Kajaanissa, 16.00 katekeesi Kuopiossa, 17.00 messu Kuopiossa
14.9. su pyhän ristin ylentäminen: 9.00 messu
Savonlinnassa, 10.00 katekeesi Savonlinnassa, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 katekeesi Joensuussa, 17.00 messu Joensuussa
KATEKEESI
30.8. la 9.00
DIASPORA
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32):
10.8., 14.9. su 16.00 katekeesi, 17.00 messu
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 7.9.
su 12.00
Kuopio (Pyhän Joosefin kirkko, Lönnrotinkatu 24): 17.8. su 17.00 messu, ei katekeesia, 7.9.
su 16.00 katekeesi, 17.00 messu
Mikkeli (ort. kirkko, Paavalinkatu 4): 6.9. la
15.00
Savonlinna (Pääskylahden ev.lut. kirkko,
Kaartilantie 62): 10.8., 14.9. su 9.00 messu,
10.00 katekeesi
Varkaus (ort. kirkko, Relanderinkatu 5): 6.9.
la 18.00

KATEKEESI
23.8., 13.9. la 9.30
DIASPORA
Ahvenanmaa: Eurajoki: 10.8., 24.8., 14.9. su 15.00
Pori: -

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014612659, 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 eukaristia seurakuntasalissa. Rippitilaisuus keskiviikkoisin 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 parish hall. Confessions on Wednesdays and Sundays
half an hour before Mass and by appointment.
9.8. la pyhä Teresa Benedicta: 10.00 messu
10.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.00
messu Savonlinnassa, 10.00 katekeesi Savonlinnassa, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 katekeesi
Joensuussa, 17.00 messu Joensuussa
15.8. pe autuaan Neitsyt Marian taivaaseen
ottaminen: 18.00 messu
16.8. la 10.00 hiippakuntajuhla Lohjalla ja
Stella Mariksessa (lähtö klo 5.30 Jyväskylästä)
17.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English, 17.00 messu Kuopiossa
24.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.30

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 032127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@
katolinen.fi. Kotisivu risti.katolinen.fi.
• Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 17.30 ruusukko englanniksi, 18.00 messu
englanniksi. Ma, ke, to, pe 18.00 messu, ti 7.30
messu. Ke 17.40 vesper, to ja pe 18.30 adoraatio. La messu kysy papilta. Rippi joka päivä
puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen
mukaan. Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain
messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish,
17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English.
Mon., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass, Tues. 7.30
Mass. Wed. 17.40 Vespers, Thurs. and 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.)
10.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass
in English
15.8. pe autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 18.00 juhlamessu, 18.45 adoraatio
16.8. la 7.00 lähtö kirkon edestä hiippakuntajuhlaan Stella Marikseen
17.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass
in English
24.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass
in English
31.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass
in English
7.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass
in English
13.9. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
14.9. su seurakuntamme nimikkojuhla: 10.30
juhlamessu, 18.00 messu englanniksi/Mass
in English

SEURAKUNNAT JA OHJELMAT
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Yhdistykset • Societies • Muut • Others
KATEKEESI:
13.9., 4.10., 8.11., 29.11., 13.12. la 9.50
DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon srksali, Matti
Alangon katu 11): 7.9. su 15.00 (Huom. ei
messua elokuussa!)
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu
3): 30.8., 13.9. la 16.00
Kristiinankaupunki (Kristiinankaupungin
kirkko, Läntinen Pitkäkatu 20): Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja
seurakunnasta): 30.8., 20.9. la 12.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli,
Kappelintie 5): la 23.8., su 31.8., la 6.9., su 14.9.,
su 28.9., la 4.10. klo 12.00
Seinäjoki (ev.lut. kirkon srksali, AlaKuljankatu 1): 12.9. pe 18.00
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli,
Rauhankatu 8 C 22): la 23.8., su 31.8., la 6.9., su
14.9., la 20.9., su 28.9., la 4.10. klo 16.00

KOUVOLA

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 053711251. 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) päämessu, to 18.00 iltamessu. Joka kuukauden 1.
pe messu ja adoraatio klo 18.00. Rippitilaisuus
puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten torstaisin.
• Sun. 11.00 Mass in Finnish (1st, 2nd, 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.)
10.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 11.00
messu
17.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 11.00
messu
21.8. to pyhä Pius X: 18.00 iltamessu
24.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 11.00
mess
28.8. to pyhä Augustinus: 18.00 iltamessu
31.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 11.00
messu, messun jälkeen kesätapahtuma
kirkon puistossa (ks. lisätietoja alla)
4.9. to 18.00 iltamessu
5.9. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja
adoraatio
7.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 11.00
messu
11.9. to Neitsyt Marian pyhä nimi: 18.00 iltamessu
14.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 11.00
messu
DIASPORA
Hamina (seurakuntalaisten kodeissa):
Sopimuksen mukaan.
Kotka (ort. seurakuntakeskus,
Kymenlaaksonkatu 2): 14.9. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): 6.9. la 16.00
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): 21.9.
su 12.00
KATEKEESI
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 6.9. la
14.00–16.00
Kouvola (seurakuntasali): 13.9. la 11.00-13.00
(opetuksen päätteeksi messu klo 13)
Huom. Kirkkoherra lomalla 14.8. saakka.
Elokuussa ei messuja diasporassa.
KESÄTAPAHTUMA Pyhän Ursulan
seurakunnassa sunnuntaina 31.8.
• Pyhä messu kirkossa klo 11.00
• Koululaisten siunaaminen
• Yhteinen ateria ja kahvi (vapaaeht. maksu)
• Kilpailuja ja leikkejä puistossa
• Lettuja, makkaroita (pieni maksu)
• Musiikkia
Tervetuloa mukaan!

OULU

Nasaretin pyhän perheen
seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Fax ja puh 08-347834.
Sähköposti perhe@katolinen.fi. Kotisivu
perhe.katolinen.fi
• Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu.
Ma, ti, ke, pe 17.00 iltamessu. To 17.00 adoraatio,
messu adoraation jälkeen. Ti, ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe
17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass
in Finnish. Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in
Finnish. Thurs. 17.00 Adoration, Mass after Adoration. Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Fri. 17.30-18.30,
half an hour before Mass and by appointment.
Masses also in other cities. (See the Mass schedule
for diaspora below.)
10.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
14.8. to autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 18.00 aattomessu
17.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Kemissä
23.8. la 18.00 piispanmessu ja kirkon yhteyteen ottaminen
24.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
piispanmessu ja vahvistuksen sakramentti,
17.30 piispanmessu Rovaniemellä ja vahvistuksen sakramentti
31.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Raahessa
7.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Torniossa
14.9. su pyhän ristin ylentäminen: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
Johdantokurssi katoliseen uskoon:
8.8. pe 18.00 johdantokurssi
12.8. ti 18.00 harjoitus ja rippi
DIASPORA
Kemi (Lehtokatu 31): 17.8., 21.9. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 7.9. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 31.8. su 17.00 (Huom.
poikkeus!)
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 10.8., 24.8.,
14.9. su 17.30

Toimistot
Katekeettinen keskus
Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 09-2416095. Sähköposti katekeesi@katolinen.fi. Kotisivu: katekeesi.katolinen.fi.

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

Keskukset
Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 0409370227 (klo 9-10, muulloin tekstiviesti).

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 0961206711, fax 09-61206710. Sähköposti: kirjasto@studium.fi. • Kirjasto on avoinna tiistaina
ja torstaina klo 13-16 sekä keskiviikkona ja perjantaina klo 13-18, kirjasto on syyskuusta alkaen auki vapaaehtoisvoimin myös maanantaisin klo 13-16.• Lisätietoja luennoista ja muusta
toiminnasta kotisivulla www.studium.fi.

Suomen Caritas

Karmeliittamaallikot (OCDS)

Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh 09-135
7998, fax 09-68423140. Sähköposti caritas@caritas.fi. Kotisivu www.caritas.fi. Avoinna arkisin 11.00-16.00.

Uusi vastuuhenkilö: Eeva Kaario-Kela OCDS,
gsm 050-3562427, postitusosoite Martintie 19,
02270 Espoo. • “Ilman pappeja ei kirkko voi
elää”– Hiljainen rukous pappien puolesta
Pyhän Henrikin katedraalin sakramenttikappelissa maanantaisin 17.30-17.55 (8.9.-15.12.).
Rukous Pyhälle Hengelle - Rukous pappien
puolesta - Hiljentyminen - Isä meidän -rukous.

Yhdistykset / Yhteisöt
Academicum Catholicum
SYKSY 2014: AC aloittaa syystoimintansa uudestaan Studium Catholicumin kirjastossa (Ritarikatu 3 A, 3. krs) kerran kuukaudessa aina
torstai-iltaisin. Ovet avataan klo 18.30, luento alkaa tasan klo 19.00. • Syksyn teemana on
”Suomen katolisen historian suurnimet” (ks.
s. 17) • Tervetuloa AC: n jäseneksi ja osallistumaan mielenkiintoisiin esitelmäiltoihin. Jäsenmaksun 10,00 € voi maksaa AC: n tilille
FI6120012000513060. Luennot ovat avoimia
myös ei-jäsenille.
HÖSTEN 2014: AC kommer att hålla sitt
höstprogram på nytt i Studium Catholicums
bibliotek på Riddaregatan 3A, 3 vån. alltid på
en torsdagskväll en gång i månaden. Dörrarna öppnas kl. 18.30, föreläsningen börjar jämt
kl. 19. • Höstens tema är ”Den finska katolska historiens stormän”(ss. 17) • Medlemsavgiften är 10€ och kan betalas på AC:s konto
FI6120012000513060. Icke-medlemmar är
också hjärtligt välkomna.

Birgittalaisoblaatit
Birgittalaisoblaatit – luostarisääntökunnan
maallikkojen ryhmä, kotisivut: www.kolumbus.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.

Fransiskaanimaallikot OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Syksy 2014 66. toimintavuosi • Ohjelmalliset kokoukset
jatkuvat taas syksyllä tiistaisin kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän Marian seurakuntasalissa, Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Kokoukset ovat
avoimia kaikille ja niiden jälkeen on mahdollisuus osallistua iltamessuun klo 18.00. • 9.9.
alustus Hanna Olin OFS aiheesta Assisin pyhä
Klaara. • 14.10. alustus Jarno Tarkoma OFS aiheesta Espanjalaiset mystikot. • 11.11. alustus
Lauri Olin aiheesta Pyhä Antonius Padovalainen. • 22.11. la klo 9.30-15 OFS-yhteisön hiljentymispäivä • 9.12 alustus Marjatta Tarkoma
OFS aiheesta Unkarin pyhä Elisabeth. • Lisätietoja kotisivulla: www.fransiskaanimaallikot.
blogspot.fi.

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni • Kotisivu gregoriusyhdistys.wordpress.com. • Puheenjohtaja Diana Kaley. Moderaattori isä Antoine
Lévy OP. Tridentiininen messu su 7.9. klo
12.30 Pyhän Henrikin katedraalissa.

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu edelleen Studium Catholicumin
tiloissa Ritarikatu 3b. A, 3. krs. maanantaisin
kerran kuussa klo 18. • 8.9. Poikkeuksellisesti kaksi kirjaa: Mika Waltari: Nuori Johannes ja
Johannes Angelos • 6.10. Ulla-Lena Lundberg:
Jää • 17.11. Pauliina Rauhala: Taivaslaulu •
15.12. Donna Tartt: Tikli • Tervetuloa kaikki
kirjojen ystävät!

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 keskiviikkona. Klo 14.00 messu Pyhän Marian kirkossa, jonka jälkeen kahvitus ja ohjelmaa srksalissa. Keskiviikkona 3.9.2014 syyskauden
aloitus — keskustelua kesän tapahtumista.

Marian legioona
kokoontuu joka perjantai Pyhän Marian seurakuntasalissa iltamessun ja adoraation jälkeen
noin klo 19. • Legion of Mary meets every Friday at St. Mary’s parish hall after the Mass and
adoration, ca. at 19:00.

Rakkauden lähetyssisaret
Vironkatu 6 A 12, 00170 Helsinki, puh. 0409601211. • Adoration on Monday at 17:30.

Seniorit
Seniorit kokoontuvat 19.8. Messu klo 14.00 ja
sen jälkeen kahvit seurakuntasalissa. Tervetuloa!

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

Teresa ry
Teresat kokoontuvat ohjelmassa ilmoitettuina
aikoina tiistaisin messun jälkeen Pyhän Marian seurakunnassa. Toivotamme tervetulleiksi
mukaan kaikki nykyiset ja uudet Teresat ja teresaystävät. • Huom! Katso Senioripäivän 6.9.
erillinen ilmoitus sivulta 17.

Henrikin elokuvakerho
kokoaa jälleen hyvien elokuvien ystävät Henrikin seurakuntasaliin, Pyhän Henrikin aukio
1, seuraavina torstai-iltoina klo 18: • 11.9. Franco Zeffirelli: Veli Aurinko, sisar Kuu • 9.10. Xavier Beauvois: Jumalista ja ihmisistä • 13.11.
Jean Renoir: Tämä maa on minun • 11.12. Walt
Disney: Fantasia • Tervetuloa entiset ja uudet
kerholaiset!

Jeesuksen pyhän sydämen
maallikot (SCJ)
Moderaattori Zenon Strykowski SCJ. Puheenjohtaja Silvia Bertozzi, silvia.bertozzi@gmail.
com. • Helsinki: yhdyshenkilö Silvia Bertozzi,
silvia.bertozzi@gmail.com. • Helsingin kokoukset joka kuukauden ensimmäisenä torstaina
Pyhän Marian seurakuntasalissa iltamessun ja
adoraation jälkeen. • Tampere: Yhdyshenkilö
Sinikka Meurman, gsm 040-4197077, E-mail sinikka.meurman@gmail.com • Turku: Yhdyshenkilö Hilkka Bernard, gsm 040-5243676, Email hilkka.bernard@hotmail.com

English-language
Catechism for Adults
Would you like to become more familiar
with the basic teaching of the Catechism
of the Catholic Church? A study group of
English-speaking people meets twice a
month at the Studium Catholicum, Ritarikatu 3 b A 4, Helsinki. The study group is
open to all those who are interested.
The first dates for Autumn are:
• Wednesday (note day!) September
10th at 18.30
• Wednesday September 24th at 18.30
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.
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Jeesuksen pikkusisaret elävät ja
tekevät työtä yhteisöissään eri
puolilla maailmaa perustajansa
Jeesuksen pikkusisar Magdeleinen ja Jeesuksen veli Charlesin
näyn mukaan islaminuskoisten
ja muita uskontoja edustavien
ihmisten kanssa yhdessä keskinäisen kunnioituksen ja luottamuksen hengessä. Toisinaan
kuitenkin elämä tutussa ympäristössä hyvien ystävien luona käy mahdottomaksi levottomuuksien vuoksi.

Mahdottoman
Mestarin kämmenellä
– Jeesuksen
pikkusisaret maailmalla

P

ikkusisar Jeanne Loїque kirjoittaa: Nykyajan ongelmalliset fundamentalistiliikkeet, kuten Boko
Haram, pakottivat meidät muuttamaan
pois Bankilaresta Nigeristä alueelta,
jossa olemme asuneet vuosikymmeniä.
Valkoihoiset sisaret herättävät helposti kiinnostusta ja ovat vaarassa joutua
kidnapatuiksi ja panttivangeiksi lunnasrahojen toivossa. Surullisina meidän oli
pakko jättää tuaregiystävämme. Pikkusisar Nicole Yawa kiittää Jumalaa, joka antoi lahjan elää Bankilaressa hänen kämmenellään ja johdatti vahvana eteenpäin
kyynelistä huolimatta. Suurta lohdutusta
ja lämpöä toi Nigerin suurimman suufiveljeskunnan jäsenen sheikki B:n jäähyväisvierailu. Hän ilmaisi surunsa väkivallan aiheuttamien ongelmien johdosta
ja lausui, että mikään ei voisi pyyhkiä
pois sitä hyvää, mitä sisaret ovat saaneet
aikaan. Vieraiden lähtiessä sisaret lukivat
Isä meidän -rukouksen ja islamilaisen Fatiha-rukouksen.

Yvapovôn guarani-kansa
Argentiinassa asuvat Jeesuksen pikkusisaret olivat jo pitkään toivoneet mahdollisuutta asua Paraguayn guarani-kansan
luona. Vihdoin heille tarjoutui tilaisuus
päästä sinne paikkaan nimeltä Yvapovô.
Pikkusisaret kertovat, miten suurin osa
kaupungin asukkaista oli viime aikoihin
asti tehnyt työtä eräälle englantilaiselle yhtiölle. Se käytti hyväkseen seudun
metsiä tanniinin vuoksi, jota tarvitaan
nahan tuotantoon. Runsaana virtaavan
Paraguay-joki tuo mieleen profeetta Jeramian sanat: ”Siunattu on se mies, joka
luottaa Herraan ja panee turvansa häneen. Hän on kuin puron partaalle istutettu puu, joka kurottaa juurensa veteen.
… Vaikka tulee kuiva vuosi, ei sillä ole
mitään hätää, silloinkin se kantaa hedelmää.” (Jer. 17:7-8)
Jeesuksen pikkuveli Carlos saapui aikaisemmin kaupunkiin muokatakseen
heille maata vihannesten viljelyä varten
ja rakentaakseen peltotilkulle suoja-aidan estämään eläinten, varsinkin kanojen
ja sikojen pääsyn sinne. Paikallisen väen
avulla sisarille pystytettiin talo ja keittiö
talon pihaan, jossa pöytänä toimii vahvaa
puuta oleva vanha ovi. Katolta valuvan
sadeveden keräysjärjestelmä asennettiin
naapureiden avulla ja se varmistaa veden
saannin moneksi päiväksi. Joku toi kotona valmistettua leipää ja vadin astianpe-

Jeesuksen pikkusisaret Valeria, Odile-Marthe ja Graciela-Ines omassa talossaan Paraguayssa.
sua varten, terveyskeskus lainasi jääkaapin, sähkövalo asennettiin ja jotkut toivat
polttopuuta. Aluksi sisaret asuivat viisi
kuukautta sairaanhoitaja Valentinan talossa, mutta oman talon valmistuttua he
ovat asuneet siellä. Päivänä, jolloin sisaret muuttivat omaan taloonsa, pidettiin
koskettava talon siunausseremonia ja sisaret tunsivat syvää kiitollisuutta naapureitaan kohtaan.
Naapureilla on tapana pistäytyä heidän talossaan, mutta sisarten guaranin
kielen taito on vielä heikko ja se rajoittaa
kanssakäymistä. Kielitaito karttuu lasten
avulla, jotka opettavat monenlaisia asioita: tapoja, tulentekoa, veden kantamista
joesta, polttopuiden etsimistä, pation lakaisemista, uimista ja onkimista. He paljastavat vähitellen salaisuuksia vuoresta
ja joesta, tuulesta ja tulesta ja Jumalasta,
joka tanssii lähellä lasten silmien, sydänten ja ilon välityksellä.

Mustalaisleirissä Italiassa
Jeesuksen pikkusisaret ovat asuneet
jo monta vuotta eri mustalaisryhmien
kanssa. Viime vuosina he ovat asuneet

romanien leirissä Cosenzassa. Pikkusisar
Veronika Myriam kirjoittaa: Saavuin heidän luokseen toukokuun kahdeksantena. Asemalla oli vastassa pikkusisar Rania emmekä voineet kävellä 10 minuuttia
kestävää matkaa, sillä naapuri tuli hakemaan meitä autollaan. Se oli ystävällinen
tervetulotoivotus. Leirissä asuneet pikkusisaret ottivat minut lämpimästi vastaan laumaansa.
Leirin naiset ovat rohkeuden ikoneita. Yhdellä heistä on 16 lasta ja 35 lastenlasta. Surullista on huomata, että leirissä
esiintyy myös prostituutiota. Monet ovat
kääntyneet helluntaikirkon jäseniksi ja
kirkkona toimiva hökkeli sijaitsee keskellä leiriä, jossa pidetään rukouskokous
kahdesti viikossa. Kirkko on vaikuttanut
myönteisesti elämään ja eräs nainen sanoikin: ”Mikä lahja se onkaan, kun miehemme eivät enää juo.” Leirissä asutaan
vieri vieressä, mikä on toisaalta onnellista, mutta myös vaativaa, sillä yksityisyyteen on vain vähän mahdollisuuksia.
Käyn mielelläni hakemassa vettä,
jota onneksi on runsaasti saatavilla, sillä
meillä on neljä vesipistettä. Vedenhakumatkalla tutustun toisiin naisiin samalla

kun jalkani kastuvat, mikä ei ole ikävää,
koska sää alkaa olla melko lämmintä.
Minun on myönnettävä, että tänne saapuminen oli jonkinlainen sokki, näin
likaa, rottia ja roskakasoja, oli kosteaa
eikä ollut sähköä eikä käymälöitä. Kaupunki ja monet viranomaiset pyrkivät
karkottamaan romaniperheet seudulta.
Romanit ovat tulleet Italiaan hankkiakseen rahaa ja palatakseen sitten takaisin
Romaniaan, jossa heidän kotinsa ovat.
Joitakin viikkoja sitten kolme hökkeliä
syttyi palamaan, mutta onneksi ei kukaan loukkaantunut eikä ollut tuulta.
Mitä merkitsee asua täällä. Toisinaan
sisimmässäni jokin pistää vastaan ja olen
täynnä kysymyksiä. Tänään mietin ”yhdessä elämistä ” ja ”kaltaisena olemista”,
lähellä olemista ja etäisyyden ottamista. Vastauksia ei ole, elän tämän kaiken
kanssa ja odotan. Tunnen itseni hyvin
pieneksi ja köyhäksi. Rukoilen paljon ja
tarjoan myötätuntoani niille, joiden kanssa asumme. Kohta lähdemme pohjoiseen
ja Jeesuksen pikkusisar Clémence Belgiasta liittyy joukkoomme.
Elina Grönlund

