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PaimeneltaAjankohtaista

Suomalainen ekumeeninen valtuuskunta piispa Teemu Sipon 
SCJ ja Porvoon luterilaisen piispan Björn Vikströmin johdolla 
tapasi paavi Franciscuksen perinteiseen tapaan 22.1.2015. Pu-

heessaan suomalaisille pyhä isä peräänkuulutti yhteisen todistuksen 
merkitystä. Seuraavassa paavin keskeisiä ajatuksia:

Pyhä paavi Johannes Paavali II sanoi ensimmäisen, 30 vuotta sitten Roo-
maan tulleen suomalaisen ekumeenisen delegaation jäsenille näin: ”Se 
tosiasia, että te tulette tänne yhdessä, on jo itsessään todistus ykseyden 
edestä tehtävien toimien tärkeydestä. Se, että te rukoilette yhdessä, todis-
taa uskostamme, että vain Jumalan armon avulla tuo ykseys voidaan saa-
vuttaa. Se tosiasia, että lausutte yhdessä Uskontunnustuksen, on todis-
tus koko kristikunnan yhdestä, yhteisestä uskosta.” Tuolloin ensimmäiset 
tärkeät askeleet oli jo otettu yhteisellä ekumeenisella matkalla kohti kris-
tittyjen täyttä, näkyvää ykseyttä. Vuosien saatossa Suomessa on tehty 
paljon ja, olen varma, tehdään myös jatkossa paljon sen eteen, että ”osit-
tainen yhteys, joka on olemassa kristittyjen välillä, kasvaa kohti täyttä yh-
teyttä totuudessa ja rakkaudessa” (Johannes Paavali II: Ut unum sint, 14).

Teidän vierailunne tapahtuu kristittyjen ykseyden rukousviikon aikana. 
Tänä vuonna mietiskelymme aihe perustuu Kristuksen sanoihin samaria-
laiselle naiselle kaivolla: ”Anna minun juoda” (Joh. 4:1-42). Meitä muis-
tutetaan, että kaiken armon lähde on Herra itse ja että hänen lahjansa 
muuttavat ne, jotka niitä saavat, ja tekevät heistä sen todellisen elämän 
todistajia, joka on vain hänessä (vrt. Joh. 4:39). Niin kuin evankeliumi ker-
too, monet samarialaiset uskoivat Jeesukseen tuon naisen todistuksen pe-
rusteella. Kuten te, piispa Vikström, olette sanonut, on niin monia asioita, 
joita katolilaiset ja luterilaiset voivat tehdä yhdessä todistaakseen Juma-
lan armeliaisuudesta yhteiskunnissamme. Jaettua kristillistä todistusta 
tarvitaan suuresti sen epäluottamuksen, epävarmuuden, vainon, kivun ja 
kärsimyksen edessä, jota tämän päivän maailmassa koetaan niin laajalti.

Tätä yhteistä todistusta voidaan ylläpitää ja rohkaista teologisen vuoro-
puhelun edistämisen kautta kirkkojen välillä. Yhteinen julistus vanhurs-
kauttamisesta, joka juhlallisesti allekirjoitettiin viitisentoista vuotta sitten 
Luterilaisen maailmanliiton ja katolisen kirkon välillä, voi tuottaa välil-
lämme lisää hedelmiä sovituksen ja yhteistyön muodossa. Pohjoismai-
nen luterilais-katolinen vuoropuhelu Suomessa ja Ruotsissa, jonka aihee-
na on samaan aiheeseen liittyen ”Vanhurskauttaminen kirkon elämässä”, 
on tarkastellut tärkeitä kysymyksiä, jotka ovat peräisin Yhteisestä julis-
tuksesta. Toivokaamme, että tuo vuoropuhelu synnyttää lisää lähenty-
mistä kirkon käsitteen osalta, kirkon, joka on Jeesuksen Kristuksen meille 
tuoman pelastuksen merkki jä välikappale.
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Piispan paastokäsky

Helsingin piispan paastokäsky, joka toistaa Pohjoismaiden 
piispainkokouksen suositukset vuodelta 1985. Tänä vuon-
na (2015) tuhkakeskiviikko on 18.2. ja pitkäperjantai 3.4.

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

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

• pidättymällä liha- tai jostakin muusta ruoasta,

• pidättymällä alkoholin tai tupakan käytöstä tai 
jostakin muusta nautinnosta,

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

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

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

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

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

+ Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa

Ekumeniassa tarvitaan 
yhteistä todistusta
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Uutisia ja ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisällys

Kannen kuva: Stella Maris tammikuussa 2015.  

Veli Gabriel Salmela vihittiin diakoniksi

Caritaksen paastokeräys 2015

Caritaksen vuoden 2015 paastokeräyk-
sen  teemana on Moldova.  Keräyksen tuot-

to käytetään ihmiskaupan ja kotiväkivallan uh-
rien auttamiseen Moldovassa. Kehitysyhteistyön 
lisäksi tuetaan kotimaan sosiaalityötä seurakun-
tien kautta (10 %).

Temat för Caritas fasteinsamling 2015 är Molda-
vien.  Pengarna från insamlingen används till 
att bistå offer för människohandel och kvin-
novåld. Utöver utvecklingssamarbete stöder in-
samlingensocialarbete i hemlandet via försam-
lingarna (10 %).

The theme for Caritas’ Lenten collection 2015 is 
Moldova. The proceeds from the collection will 
be used to assist the victims of human trafficing 
and domestic violence in Moldova. In additional 
to development aid, 10% of the collection will go 
towards domestic social aid within the parishes.

KATT/FAZ

Helsingin piispa Teemu Sip-
po SCJ vihki dominikaanive-

li Gabriel Salmelan OP diakoniksi 
lauantaina 31.1.2015 Pyhän Henri-
kin katedraalissa suuren juhlayleisön 
läsnäollessa. Vihkimystä seurannee-
na päivänä uusi diakoni saarnasi en-
simmäistä kertaa katedraalikirkossa 
piispan viettämässä pontifikaalimes-
sussa. Veli Gabriel vihittäneen papik-
si jo loppukesällä hiippakuntajuhlan 
yhteydessä. 

Gabriel Salmela on vasta toinen 
reformaation jälkeen diakoniksi (ja 
myöhemmin papiksi) vihitty suoma-
lainen saarnaajaveljien sääntökun-

Arkkipiispa Romeron 
marttyyrius tunnustettiin

Paavi Franciscus on vahvistanut Pyhäksi ju-
listamisen kongregaation valmisteleman 

dekreetin, että kesken messunvieton vuonna 
1980 murhattu elsalvadorilainen arkkipiispa Ós-
car Romero kärsi marttyyrikuoleman. Marttyy-
riuden tunnustaminen merkitsee, että Romero 

nan jäsen. Ensimmäinen oli vuonna 2001 kuollut 
isä Martti Voutilainen, joka antoi ikuiset lupauk-
sensa 1959, vihittiin diakoniksi 1960 ja sai pap-
pisvihkimyksen 3.9.1961 Pyhän Marian kirkos-
sa Helsingissä. Tämä oli ensimmäinen katolinen 
pappisvihkimys Suomessa reformaation jälkeen.

Ikuiset lupaukset antaneen veli Gabrielin 
haastattelu julkaistiin Fides-lehden numerossa 
9/2014, s. 4.

Kuvat Pekka Rantakari           KATT

voidaan julistaa autuaaksi ilman, että hänen py-
hyydestään tarvitaan todistukseksi ihmeitä. Au-
tuaaksijulistamisen päivämäärä ei ole vielä tie-
dossa. Se tapahtuu kaikella todennäköisyydellä 
San Salvadorissa.

KATT/VIS

Paavi vieraili Aasiassa 

Paavi Franciscus teki tammikuussa apostoli-
sen vierailun Sri Lankaan ja Filippiineille. Sri 

Lankassa pyhä isä vietti 14.1. autuaan oratoriaa-
ni-isän José Vazin kanonisaatiomessun.

Molemmissa maissa paavilla oli monipuoli-
nen ohjelma, johon sisältyy monia tapaamisia 
myös eri uskontokuntien edustajien kanssa. Sri 
Lankassa paavin vierailun toivottiin vahvista-

van maan rauhankehitystä. Filippiineillä pyhä 
isä tutustui mm. hirmumyrskyn uhreihin, köy-
hien keskukseen ja vietti vierailunsa päätösmes-
sun sunnuntaina 18.1. Rizal-puistossa Manilassa. 
Messuun osallistui yli 5 miljoonaan ihmistä, jois-
ta suurin osa seurasi messua varsinaisen messu-
alueen ulkopuolella.

KATT/VIS
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Länsiukrainalaisessa Vynnykyn 
kaupungissa sijaitsevassa entises-
sä sotilastukikohdassa asuu 160 

pakolaista Luhanskin ja Donetskin sota-
toimialueilta sekä Krimiltä. Suurin osa 
asukkaista on naisia, lapsia ja vanhuksia. 
Tukikohtaan on myös evakuoitu lasten-
koti Mariupolista. 

Keräyksen ansiosta saatiin korjattua 
leirin hajonnut lämmitysjärjestelmä. Ai-
kaa vieneiden asennustöiden jälkeen kat-
tila saatiin vihdoin toimimaan maanan-
taina 19. tammikuuta. ”Se toimii kuin 
kello! Meillä on nyt ihanan lämmintä”, 
toteaa leirin johtaja Sergei. 

Viimeisiään vetelevä, vuodelta 1989 
oleva lämmityskattila paloi lokakuussa 
2014, kun kylmät ilmat saivat kokemat-
tomat lämmittäjät laittamaan liikaa puu-
ta kattilaan. Onneksi leirillä oli kaasulla 
toimiva varalämmitysjärjestelmä, joka 
kytkettiin toimimaan viileinä päivinä. 
Kaasulla lämmittäminen on Ukrainas-
sa kuitenkin melko kallista eikä kaasun 
saannista ole takeita. Uusi kattila toimii 
vanhan tavoin puulla, mikä alentaa läm-
mityskustannuksia huomattavasti. Li-
säksi puuta on hyvin saatavilla. 

Leirin asukkailla on paikallisten kes-

Caritaksen Ukraina-keräyksessä 
lahjoitettiin pakolaisille 
lämmityskattila

kuudessa hyvä maine, joten he saivat 
kattilalle maksuaikaa. Viimeinen erä, 
6300€, erääntyy maaliskuun alussa, mut-
ta kampanja onnistui niin hyvin, että he 
voivat halutessaan maksaa summan jo 
helmikuussa. Lahjoituksia tuli lopulta yli 
7000 €, joten voimme lahjoittaa heille tar-
vittavan summan puhtaana käteen – siitä 
riittää myös tilinsiirtokustannuksiin. 

Sergei haluaa vielä lähettää kiitoksen-
sa kaikille lahjoittajille: ”Rakkaat ystävät! 
Haluan koko leirin puolesta kiittää itäuk-
rainalaisten pakolaisten saamasta avusta. 
Lahjoituksenne ansiosta ostimme hyvän 
lämmityskattilan, jonka ansiosta pys-
tymme lämmittämään leiriä varmemmin 
ja halvemmalla. Kiitos, että olette autta-
neet meitä vaikeina aikoina. Se on todella 
tärkeää jokaiselle meistä. Yhdessä olem-
me vahvoja!”

Suomen Caritas

Kristittyjen ykseyden rukousvii-
kon päätöspäivänä 25. tammikuu-

ta vietettiin Nasaretin Pyhän Perheen 
seurakunnan tiloissa Oulussa kolmeen 
kirkkoon kuuluvien kristittyjen yhteis-
tä ekumeenista sananliturgiaa. Vietossa 
edustivat kirkkoherra Donbosco Thomas 
katolista, Ii:n seurakunnan kirkkoherra 
Tapani Ruotsalainen luterilaista ja isä Eino 
Hynninen ortodoksista kirkkoa, ja läs-
nä oli paljon ihmisiä jokaisesta kirkosta.

Näitä yhteisiä kokoontumisia raama-
tullisten teemojen merkeissä on Oulus-
sa pidetty kuukausittain jo yli 16 vuoden 

Ekumeeninen sananliturgia 
Oulusssa

ajan. Tälläkin kertaa vietossa vallitsi läm-
min ykseyden henki. Kristittyjen yksey-
den rukousviikon merkeissä valitut Ju-
malan sanan kohdat kertoivat yhteisestä 
todistamisen tehtävästämme. Tunsimme, 
että meille on annettu armo yhdessä, ku-
kin pienenä liekkinä, tuoda maailmal-
le Kristuksen valoa, pelastusta. Kuullut 
raamatunkohdat saivat muistelemaan 
Herran tekoja omassa elämässä. Yhtei-
sesti nautittujen kirkkokahvien aikana 
oli vielä tilaisuus vilkkaana käytyyn va-
paaseen keskusteluun. 

Risto Hämeenkorpi

TRIDENTIINISIÄ MESSUJA

Pyhän Henrikin katedraalissa

Sunnuntaina 1.3.2015 
klo 13.00. Messun viettää 
isä Anders Hamberg.

Gregorius-yhdistyksen järjestä-
miä tridentiinisiä messuja viete-
tään Pyhän Henrikin katedraa-
lissa normaalisti aina kuukauden 
ensimmäisenä sunnuntaina klo 
13.00. 

A Tridentine Mass is celebrated 
again on Sunday,  March 1, in 
Saint Henry’s Cathedral at 13.00. 
These Masses are celebrated in the 
Cathedral normally every first 
Sunday of a month at 13.00.

Societas Sancti Gregorii Magni
gregoriusyhdistys.wordpress.com

Kirjakauppasi netissä 

www.katolinenkirjakauppa.net
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Sunnuntait ja juhlapyhät Rukous

15.2. kirkkovuoden 6. sunnuntai (II)
1L 3. Moos. 13:1-2, 45-46
Ps. 32:1-2, 5, 11. - vrt. 7
2L 1. Kor. 10:31 - 11:1
Ev. Mark. 1:40-45

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

22.2. paaston 1. sunnuntai (I)
1L 1. Moos. 9:8-15
Ps. 25:4-5ab, 6+7cd, 8-9. - 10
2L 1. Piet. 3:18-22
Ev. Mark. 1:12-15
Ei vietetä: pyhän apostoli

1.3. paaston 2. sunnuntai (II)
1L 1. Moos. 22:1-2, 9-13, 15-18
Ps. 116:10+15, 16-17, 18-19. - 9
2L Room. 8:31b-34
Ev. Mark. 9:2-10

8.3. paaston 3. sunnuntai (III)
1L 2. Moos. 20:1-17
Ps. 19:8, 9, 10, 11. - Joh. 6:68
2L 1. Kor. 1:22-25
Ev. Joh. 2:13-25
Voidaan käyttää myös vuoden A 
lukukappaleita:
1L 2. Moos. 17:3-7, Ps. 95:1-2, 6-7abc, 
7d-9. - 7d-8a, 2L Room. 5:1-2, 5-8, Ev. 
Joh. 4:5-42 tai Ev. Joh. 4:5-15,19-26, 39a, 
40-42.

15.3. paaston 4. sunnuntai (IV) – 
laetare
1L 2. Aik. 36:14-16, 19-23
Ps. 137:1-2, 3, 4-5, 6. - 6a
2L Ef. 2:4-10
Ev. Joh. 3:14-21
Voidaan käyttää myös vuoden A tekstejä, 
jolloin oma prefaatio (de caeco nato): 
1L 1. Sam. 16:1b, 6-7, 10-13a, 
Ps. 23:1-3a, 3b-4, 5, 6. - 1, 2L Ef. 5:8-14, 
Ev. Joh. 9:1-41 tai Ev. Joh. 9:1, 6-9, 13-17, 
34-38.

 

Kun Jeesus oli kastettu Jordan-virrassa ja hän oli vastaanottanut tehtävänsä 
Isältään, hän lähti erämaahan hiljentymään. Hiljentyessään hän halusi pe-
rehtyä hyvin oman kutsumuksensa yksityiskohtiin ja valmistautua sen haas-

teisiin. Erämaassa Jeesus sai apua jopa paholaiselta. Paholainen häiritsee aina mei-
täkin, kun me mietimme elämämme suuntaa. Hän ehdottaa aina helpointa tietä ja 
pyrkii estämään meitä valitsemasta sitä, jonka Jumala on suunnitellut meille. 

Ei ole mitään ihmeellistä, että paha henki käyttää hyväksi tilaisuutta kiusata mei-
tä ja eksyttää meidät oikealta tieltä. Tiedämme, miten päättäväisesti Herramme vas-
tasi kiusaajallensa. Voitettuaan hänet Jeesus lähti työhön ja aloitti kotikaupunkinsa 
synagogasta. Hän valitsi kirjakääröstä profeetta Jesajan tekstin, joka puhuu tulevasta 
messiaasta ja hänen tehtävästään. Pyhä kirjoitus kuuluu seuraavasti: ”Herran henki 
on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan 
köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saa-
mista, päästämään sorretut vapauteen” (Luuk. 4:18). Luettuaan ennustuksen tulevas-
ta messiaasta hän sanoi: ”Tänään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen” 
(Luuk. 4:21).

Kaksi kertaa teksti mainitsee Jeesuksen vapauttamistehtävästä: ”Hän oli tullut 
vapauttamaan vangit heidän kahleistaan ja sorretut kaikesta, mikä estää heitä elä-
mästä Jumalan tahdon mukaan.” Oikeastaan kaikki ihmiset tarvitsevat vapautusta 
pahasta – ovatpa he vankilassa tai eivät; ovatpa he sorrettuja tai eivät. 

Kesken messunvieton murhattu San Salvadorin arkipiispa Oscar Romeo selitti 
Jeesuksen vapautustyön omin sanoin näin: ”Se alkaa meissä maan päällä ja merkit-
see todellisuudessa vapautusta synnistä, itsekkyydestä mutta myös lukutaidotto-
muudesta, nälästä ja köyhyydestä: vapautusta kaikesta, joka estää ihmisiä elämäs-
tä ihmisarvoista elämää. Tällöin rakennamme Jumalan valtakuntaa jo tässä ajassa. 
Tämä vapautus edellyttää meissä valmiutta sydämen avaamiseen Jumalan rakkau-
delle ja laupeudelle, toisin sanoen sielun kääntymistä pois pahasta ja kasvamista 
Vapahtajan rakkauden mitan mukaiseksi. Sillä tavalla synnin kahleet katkaistaan 
ja vapaudumme todellista elämää varten. Vaikka ruumiimme vielä jäisi vankilaan, 
meidän sielumme vapautuu, ja vaikka meitä sorrettaisiin kovasti, emme välitä puut-
teistamme, kun luotamme enemmän Jumalaan kuin kanssaihmisiin. Saamme jopa 
auttaa Vapahtajaamme jakamaan vapautuksen lahjoja niille, jotka kaipaavat apua.” 

Tällä tavalla meidän helmikuun esirukouksemme vangittujen hyväksi kantaa 
runsasta hedelmää sekä meissä itsessämme että läheisissämme ja monissa kanssaih-
misissämme. 

Toinen rukousaihe koskee niitä eronneita kastettuja aviopuolisoita, jotka ovat 
menneet uudelleen naimisiin maistraatissa. Nykyinen avioerojen lukumäärä on huo-
lestuttava. Eronneiden sielunhoito on niin ajankohtainen aihe, että paavi Francicus 
on ottanut sen lokakuun piispainsynodin perhe-elämää käsittelevään ohjelmaan. On 
pyydettävä Pyhältä Hengeltä viisautta, jotta synodin piispat voisivat yhdessä paa-
vin kanssa ratkaista heidän ongelmansa hyvin, jotta he eivät enää tuntisi itseänsä 
hyljätyiksi. Emme saa unohtaa, että Jumala rakastaa heitäkin ja on sen lisäksi myös 
armahtavainen heitä kohtaan, vaikka he eivät voi elää täysin sovussa evankeliumin 
avioliittokäsityksen kanssa.  

            isä Frans Voss SCJ

Rukoilkaamme...

Helmikuu
• Että vankien, erityisesti nuorten, olisi mahdollista rakentaa uudelleen   

arvokas elämä.
• Että eronneet aviopuolisot kokisivat itsensä tervetulleiksi ja tuetuiksi  

kristillisessä yhteisössä.

Februari
• Att fångar, speciellt de unga, skall kunna bygga upp ett nytt liv i värdighet.
• Att de gifta par som separerat välkomnas och får stöd i den kristna 

gemenskapen.

Maaliskuu
• Että tieteellistä tutkimusta tekevät palvelisivat koko ihmispersoonan 

hyvinvointia.
• Että naisten erityinen panos kirkon elämässä tiedostettaisiin aina. 

Mars
• Att de som ägnar sig åt vetenskaplig forskning tjänar hela   

människans välgång.
• Att kvinnors speciella bidrag till kyrkans liv alltid erkänns.

Rukouksen apostolaatti
Tammikuun 2015 rukouksen apostolaatin palsta

Piispan kalenterista

15.2.  Päämessu katedraalissa

18.2.  Tuhkakeskiviikon messu katedraalissa

22.2.  Paaston 1. sunnuntain päämessu katedraalissa

2.-6.3.  Pohjoismaiden piispainkonferenssin kokous    
 Essenissä, Saksassa

11.3.  Esitelmä paaviudesta Villa Lanten Ystävät ry:n   
 tilaisuudessa

14.3.  Ekumeeninen juhlajumalanpalvelus,    
 Upinniemen Merikappeli 50 vuotta

Rukous sairaiden puolesta

Herra Kristus, sinä annoit sokeana syntyneen nähdä 

valon ja paransit verenvuototautisen naisen, joka 

kosketti viittaasi. Sinä puhdistit spitaalisen, paransit 

sadanpäällikön palvelijan ja sanoit rammalle: ”Nouse, 

ota vuoteesi ja mene kotiisi”. Katso armossasi kaikkien 

niiden puoleen, jotka nyt ovat sairaita. Paranna ja tue 

heitä, anna heidän tuntea sinun läsnäolosi ja lahjoita heille 

lähimmäisiä, jotka rakkaudella huolehtivat heistä. 

Aamen.

Katolinen rukouskirja, 67
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Rakkaat veljet ja sisaret,

Paasto on uudistumisen aikaa kir-
kolle, sen yhteisöille ja jokaiselle 
uskovalle. Se on ennen kaikkea 

kuitenkin ”armon aikaa” (2. Kor. 6:2). Ju-
mala ei pyydä meiltä mitään, mitä hän 
ei ole ensin meille lahjoittanut: ”Me ra-
kastamme, koska Jumala on ensin ra-
kastanut meitä” (1. Joh. 4:19). Hän ei ole 
välinpitämätön meitä kohtaan. Meistä jo-
kainen on lähellä hänen sydäntään, hän 
tuntee meidät nimeltä, pitää meistä huol-
ta ja etsii meitä, jos käännymme hänes-
tä pois. Hän on kiinnostunut jokaisesta 
meistä. Hänen rakkautensa estää häntä 
olemasta välinpitämätön sille, mitä meil-
le tapahtuu. Mutta usein käy niin, että 
voidessamme hyvin ja mukavasti unoh-
damme toiset (sitä Isä Jumala ei koskaan 
tee): meitä eivät kiinnosta heidän koh-
taamansa ongelmat, kärsimykset ja epä-
oikeudenmukaisuudet… Silloin sydä-
memme lankeaa välinpitämättömyyteen. 
Kun itse voin suhteellisen hyvin ja muka-
vasti, unohdan ne, jotka eivät voi hyvin. 
Tämä itsekäs, välinpitämätön asenne on 
nykyään saanut maailmanlaajuiset ulot-
tuvuudet, ja voimme puhua välinpitä-
mättömyyden globalisaatiosta. On kyse 
ongelmasta, joka meidän kristittyinä on 
kohdattava.

Kun Jumalan kansa kääntyy hänen 
rakkautensa puoleen, se löytää vastauk-
set kysymyksiin, joita historiassa jatku-
vasti nousee esiin. Yksi keskeisimmistä 
haasteista, johon tahdon tässä viestissä 
keskittyä, on välinpitämättömyyden glo-
balisaatio.

Välinpitämättömyys lähimmäistä ja 
Jumalaa kohtaan on todellinen kiusa-
us myös meille kristityille. Siksi meidän 
tarvitsee jokaisena paastonaikana kuul-
la profeettoja, jotka korottavat äänensä ja 
herättävät meidät. 

Jumala ei ole välinpitämätön maail-
maa kohtaan, vaan rakastaa sitä niin pal-
jon, että antoi Poikansa jokaisen ihmisen 
pelastukseksi. Jumalan Pojan lihaksitule-
misessa, maanpäällisessä elämässä, kuo-
lemassa ja ylösnousemuksessa avautuu 
lopullisesti portti Jumalan ja ihmisen, 
taivaan ja maan välillä. Kirkko on kuin 
käsi, joka pitää tätä porttia avoinna ju-
listamalla sanaa, viettämällä sakrament-
teja ja todistamalla uskosta, joka vaikut-
taa rakkaudessa (vrt. Gal. 5:6). Maailma 
kuitenkin pyrkii sulkeutumaan itseensä 
ja sulkemaan tuon portin, jonka kautta 
Jumala tulee maailmaan ja maailma hä-
neen. Siksi tuon käden, eli kirkon, ei tar-
vitse hämmästellä tullessaan torjutuksi, 
murskatuksi ja haavoitetuksi.

Sen vuoksi Jumalan kansa tarvitsee 
uudistumista, jotta se ei kävisi välinpitä-
mättömäksi ja sulkeutuisi itseensä. Halu-
an ehdottaa teille kolmea raamatunkoh-
taa tätä uudistumista varten.

Paavi Franciscuksen viesti paastonajalle 2015

Vahvistakaa sydämenne 
(vrt. Jaak. 5:8)

1. ”Jos yksi jäsen kärsii, 
kärsivät kaikki muutkin 

jäsenet” (1. Kor. 12:26) – kirkko

Jumalan rakkaus rikkoo tuon kuoletta-
van itseensä sulkeutumisen eli välinpitä-
mättömyyden. Kirkko tarjoaa meille tätä 
rakkautta opetuksellaan ja ennen muuta 
todistuksellaan. Voimme kuitenkin todis-
taa vain siitä, minkä ensin olemme koke-
neet. Kristityt antavat Jumalan pukea 
heidät hyvyydellään ja laupeudellaan, 
pukea heidät Kristukseen, tullakseen ku-
ten Kristus Jumalan ja ihmisten palveli-
joiksi. Tästä muistuttaa kiirastorstain li-
turgian jalkojenpesu. Pietari ei halunnut 
antaa Jeesuksen pestä jalkojaan, mutta 
ymmärsi sitten, että Jeesus ei halua olla 
ainoastaan esimerkki siitä, kuinka mei-
dän on pestävä toistemme jalat. Tämän 
palveluksen voivat tehdä vain ne, jotka 
ensin ovat antaneet Kristuksen pestä jal-
kansa. Vain heillä on ”sijaa” hänen luo-
naan (Joh. 13:8) ja siten he voivat palvel-
la ihmisiä.

Paasto on otollista aikaa antaa Kris-
tuksen palvella meitä ja tulla siten hä-
nen kaltaisikseen. Tämä tapahtuu, kun 
kuuntelemme Jumalan sanaa ja otamme 
vastaan sakramentteja, ennen kaikkea 
eukaristian. Siinä meistä tulee se, min-
kä vastaanotamme: Kristuksen ruumis. 
Tässä ruumiissa ei ole sijaa välinpitämät-
tömyydelle, joka niin usein näyttää val-
taavan sydämemme. Joka kuuluu Kris-
tukselle, kuuluu yhteen ruumiiseen, ja 
hänessä emme voi olla välinpitämättö-
miä toisiamme kohtaan. ”Jos yksi jäsen 

kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet, ja 
jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloit-
sevat kaikki muutkin sen kanssa” (1. Kor. 
12:26).

Kirkko on pyhäin yhteys (communio 
sanctorum) siksi, että siihen kuuluvat py-
hät, ja myös siksi, että se on yhteys py-
hiin asioihin: Kristuksessa meille ilmoi-
tettuun Jumalan rakkauteen ja kaikkiin 
hänen lahjoihinsa. Näiden lahjojen jou-
kossa on myös kaikkien niiden vastaus, 
jotka antavat tuon rakkauden koskettaa 
heitä. Tässä pyhien yhteydessä ja osal-
listumisessa pyhiin asioihin kukaan ei 
omista vain itseään varten, vaan jakaa 
kaiken kaikkien kanssa. Ja koska olem-
me liittyneet Jumalaan, voimme tehdä 
jotakin myös kaukana olevien hyväksi, 
niiden, joita omilla voimillamme emme 
koskaan voisi saavuttaa: heidän kans-
saan ja heidän puolestaan rukoilemme 
Jumalaa, jotta me kaikki olisimme avoi-
mia hänen pelastustyölleen.

2. ”Missä on veljesi?” (1. Moos.  
4:9) – seurakunnat ja yhteisöt

Se, mitä on sanottu yleismaailmallisesta 
kirkosta, on sovellettava myös seurakun-
tien ja yhteisöjen elämään. Onko näissä 
kirkollisissa todellisuuksissa mahdollis-
ta kokea olevansa osa yhdestä ruumiis-
ta? Yhdestä ruumiista, joka yhdessä ottaa 
vastaan ja jakaa sen, mitä Jumala tahtoo 
lahjoittaa? Yhdestä ruumiista, joka tun-
tee heikoimmat, köyhimmät ja pienim-
mät jäsenensä ja pitää heistä huolta? Vai 
pakenemmeko universaaliin rakkauteen, 

joka kiinnostuu kaukana maailmassa 
olevista, mutta oman suljetun porttim-
me pielessä viruva Lasarus unohtuu? 
(vrt. Luuk. 16:19-31).

Ottaaksemme vastaan sen, mitä Ju-
mala meille antaa, ja saadaksemme sen 
täysin kantamaan hedelmää, meidän on 
ylitettävä näkyvän kirkon rajat kahteen 
suuntaan.

Ensi sijassa meidän on yhdyttävä ru-
kouksessa taivaalliseen kirkkoon. Kun 
maanpäällinen kirkko rukoilee, raken-
tuu vastavuoroisen palvelemisen ja kes-
kinäisen hyvän yhteys, joka ulottuu Ju-
malan kasvojen eteen. Yhdessä pyhien 
kanssa, jotka ovat löytäneet täyttymyk-
sensä Jumalassa, olemme osa tuota yh-
teyttä, jossa rakkaus voittaa välinpitä-
mättömyyden. Taivaallinen kirkko ei 
riemuitse siksi, että olisi kääntänyt sel-
känsä maailman kärsimyksille ja iloitsi-
si yksinään. Pikemminkin pyhät voivat 
jo iloiten nähdä, että Jeesuksen kuole-
man ja ylösnousemuksen kautta he ovat 
lopullisesti saaneet voiton välinpitämät-
tömyydestä, kovasydämisyydestä ja vi-
hasta. Niin kauan kuin tuo rakkauden 
voitto ei ole lävistänyt koko maailmaa, 
pyhät kulkevat meidän vielä pyhiinva-
eltavien rinnalla. Pyhä Lisieux’n Teresa, 
kirkonopettaja, kirjoitti vakuuttuneena 
siitä, että taivaassa koettu ilo ristiinnauli-
tun rakkauden voitosta ei ole täydellinen 
niin kauan kuin yksikin ihminen maan 
päällä kärsii ja valittaa tuskissaan: ”Luo-
tan siihen, etten pysy toimettomana tai-
vaassa. Tahdon yhä työskennellä kirkon 
ja sielujen hyväksi” (kirje 254, 14. heinä-
kuuta 1897).

Mekin olemme osallisia pyhien ansi-
oista ja ilosta, ja he ovat osallisia taiste-
lustamme ja kaipauksestamme rauhaan 
ja sovintoon. Heidän ilonsa ylösnousseen 
Kristuksen voitosta antaa meille voimaa 
voittaa välinpitämättömyyden ja kovasy-
dämisyyden.

Toiseksi jokaista kristillistä yhteisöä 
kutsutaan ylittämään kynnys, joka sil-
lä on suhteessa ympäröivään yhteiskun-
taan, köyhiin ja kaukana oleviin. Kirkko 
on luonteeltaan missionaarinen, se ei ole 
itseensä sulkeutuva vaan lähetetty kaik-
kien ihmisten luo.

Kirkon lähetystehtävä on todistaa kär-
sivällisesti hänestä, joka tahtoo tuoda 
Isän luo koko todellisuuden ja jokaisen 
ihmisen. Lähetystehtävä on sitä, mistä 
rakkaus ei voi vaieta. Kirkko seuraa Jee-
susta Kristusta tiellä, joka johtaa sen jo-
kaisen ihmisen luo ja maan ääriin saakka 
(vrt. Ap.t. 1:8). Näin voimme nähdä lä-
himmäisessämme veljen ja sisaren, jonka 
vuoksi Kristus on kuollut ja ylösnoussut. 
Sen, minkä olemme saaneet vastaanot-
taa, olemme vastaanottaneet myös heitä 
varten. Samalla tavoin se, mikä näillä vel-
jillä on, on lahja kirkolle ja koko ihmis-
kunnalle.
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Paavi Franciscuksen yleisaudienssi
Paavali VI:n audienssihallissa keskiviikkona 7.1.2015

Maalaus William-Adolphe Bouguereau, 1893

Rakkaat veljet ja sisaret, kuinka toivon-
kaan, että paikat, joissa kirkko ilmenee – 
seurakuntamme ja yhteisömme – olisivat 
laupeuden saaria välinpitämättömyyden 
meressä!

3. Vahvistakaa sydämenne
 (Jaak. 5:8) – yksittäinen uskova

Myös yksilöinä meillä on kiusaus välinpi-
tämättömyyteen. Saamme kylliksemme 
järkyttävistä uutisista ja kuvista, jotka ker-
tovat ihmisten kärsimyksestä, ja samalla 
tunnemme olevamme täysin kykenemät-
tömiä auttamaan. Mitä voimme tehdä 
välttääksemme joutumasta tähän ahdis-
tuksen ja voimattomuuden kierteeseen?

Ensi sijassa voimme rukoilla maan-
päällisen ja taivaallisen kirkon yhteydes-
sä. Älkäämme aliarvioiko monien yhtei-
sen rukouksen voimaa! Aloite ”24 tuntia 
Herralle”, jota toivon vietettävän 13.-14. 
maaliskuuta koko kirkossa, myös hiippa-
kunnallisella tasolla, pyrkii ilmaisemaan 
tätä rukouksen välttämättömyyttä. 

Toiseksi voimme auttaa laupeudente-
kojen kautta; voimme saavuttaa sekä lä-
hellä että kaukana olevia kirkon monien 
karitatiivisten järjestöjen kautta. Paasto 
on otollista aikaa osoittaaksemme huol-
tamme toisista antamalla konkreettisen, 
vaikka sitten pienenkin, merkin kuulu-
misestamme yhteiseen ihmiskuntaan.

Kolmanneksi toisten ihmisten kärsi-
mys on kutsu kääntymykseen, koska 
veljiemme tarpeet muistuttavat oman 
elämämme hauraudesta ja riippuvuu-
destamme Jumalasta ja veljistämme. Jos 
nöyrästi pyydämme Jumalan armoa ja 
hyväksymme rajoitteemme, luotamme 
Jumalan rakkauden rajattomiin mahdol-
lisuuksiin. Näin voimme vastustaa paho-
laisen kiusausta, joka saa uskomaan, että 
pystymme pelastamaan itsemme ja maa-
ilman omilla ponnistuksillamme. 

Jotta voittaisimme välinpitämättö-
myytemme ja teeskennellyn kaikkivoi-
paisuutemme, kehotan kaikkia elämään 
tätä paastonaikaa mahdollisuutena ”sy-
dämen koulutukseen”, kuten Benedic-
tus XVI sanoi (kiertokirje Deus caritas est, 
31). Laupias sydän ei merkitse heikkoa 
sydäntä. Sillä, joka haluaa olla laupias, 
on oltava vahva, luja, kiusaajalta suljet-
tu mutta Jumalalle avoin sydän. Sydän, 
joka antaa Hengen lävistää itsensä ja joh-
dattaa rakkauden tielle veljien ja sisarten 
luo. Köyhä sydän, joka tuntee oman köy-
hyytensä ja antaa itsensä toisille.

Siksi, rakkaat veljet ja sisaret, halu-
an tänä paastonaikana rukoilla yhdes-
sä teidän kanssanne Kristusta: ”Fac cor 
nostrum secundum cor tuum”, ”Tee sy-
dämemme sinun sydämesi kaltaiseksi” 
(Jeesuksen pyhän sydämen litaniasta). 
Silloin meillä on vahva ja laupias, valvo-
va ja antelias sydän, joka ei sulkeudu it-
seensä eikä lankea välinpitämättömyy-
den globalisaatioon.

Tällä toivotuksella rukoilen, että jokai-
sella uskovalla ja jokaisella kirkollisel-
la yhteisöllä olisi hedelmällinen paasto-
vaellus, ja pyydän teitä rukoilemaan 
puolestani. Herra siunatkoon teitä ja Ju-
malanäiti varjelkoon teitä.

Vatikaanissa 4. lokakuuta 2014, 
pyhän Franciscus Assisilaisen juhlana

Paavi Franciscus

Perheestä
Osa 2 – Äiti

Rakkaat veljet ja sisaret, hyvää 
huomenta. Jatkamme tänään 
katekeesia kirkosta ja tarkas-

telemme kirkkoa äitinä. Kirkko on äiti, 
meidän pyhä äitimme kirkko.

Näinä päivinä kirkon liturgia on 
nostanut silmiemme eteen kuvan 
Neitsyt Mariasta, Jumalanäidistä. 
Vuoden ensimmäisenä päivänä vie-
tetään Jumalanäidin juhlaa. Sitä seu-
raa loppiainen muistona itämaan tie-
täjien vierailusta. Evankelista Matteus 
kirjoittaa: “He menivät taloon ja näki-
vät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Sil-
loin he maahan heittäytyen kumarsi-
vat lasta” (Matt. 2:11). Juuri äiti, Pojan 
synnytettyään, on se, joka esittelee hä-
net maailmalle. Hän antaa meille Jee-
suksen, hän näyttää meille Jeesuksen, 
hän antaa meidän nähdä Jeesuksen.

Jatkakaamme nyt katekeeseja 
perheestä. Perheessä on äiti. Jokainen 
ihmispersoona saa kiittää äitiään elä-
mästään ja melkein aina myös paljosta 
muustakin: inhimillisestä ja hengelli-
sestä kasvatuksesta. Mutta vaikka äi-
tiä usein ylistetään symbolisesti – hä-
nestä on tehty monia runoja, hänestä 
lausutaan runollisesti monia kauniita 
asioita –, vain harvoin äitiä kuunnel-
laan ja autetaan jokapäiväisessä elä-
mässä tai kunnioitetaan hänen kes-
keistä asemaansa yhteiskunnassa. 
Päinvastoin äitien uhrautuvaisuutta 
lastensa eteen käytetään usein hyväk-
si, jotta “säästetään” sosiaalimenoista.

Tapahtuu myös, ettei edes kristil-
linen yhteisö arvosta äitiä aina niin 
kuin pitäisi. Harvoin häntä kuunnel-
laan. Ja kuitenkin kirkon elämän kes-
kellä on Jeesuksen äiti. Ehkäpä äitejä, 
jotka ovat valmiita uhraamaan niin 
paljon lastensa ja usein myös muiden 
ihmisten puolesta, pitäisi kuunnel-
la enemmän. Meidän pitäisi ymmär-
tää paremmin heidän jokapäiväistä 
taisteluaan työssä osoitettavan tehok-
kuuden ja perheessä tarvittavan valp-
pauden ja hellyyden välillä. Meidän 
pitäisi ymmärtää paremmin heidän 
toiveensa, jotta heidän emansipaa-
tionsa parhaat ja autenttisimmat he-
delmät tulisivat näkyviin. Äidillä, jol-
la on lapsia, on aina ongelmia ja työtä. 
Muistan, kuinka meitä oli kotona viisi 
lasta. Kun yksi teki yhtä asiaa, toinen 
suunnitteli tekevänsä jotakin muuta, 
ja äiti-raukka kulki edestakaisin, mut-
ta oli onnellinen. Hän antoi meille niin 
paljon.

Äidit ovat itsekkään individualismin 
vahvin vasta-lääke. “Individuum” tar-
koittaa “sitä, jota ei voi jakaa”. Mutta äi-
dithän juuri “jakautuvat”, aina siitä alka-
en, kun he synnyttävät lapsen, antavat 
hänet maailmaan ja auttavat häntä kasva-
maan. He, äidit, vihaavat valtavasti sotaa, 
joka tappaa heidän lapsiaan. Olen monta 
kertaa ajatellut niitä äitejä, jotka ovat saa-
neet kirjeen: “Kirjoitan teille kertoakseni, 
että poikanne on kaatunut puolustaes-
saan isänmaataan…”. Naisraukat! Kuin-
ka paljon äiti kärsiikään! Juuri äidit todis-
tavat elämän kauneudesta. Arkkipiispa 
Oscar Arnulfo Romero sanoi, että äidit 
elävät “äidillistä marttyyriutta”. Saarnas-
sa, jonka hän piti yhden kuolemanpar-
tioiden tappaman papin hautajaisissa, 
hän sanoi Vatikaanin II kirkolliskoko-
usta muistellen: “Meidän on oltava val-
miita kuolemaan uskomme takia, vaikka 
Herra ei meille tätä kunniaa soisikaan… 
Oman elämän antaminen ei merkit-
se vain tapetuksi tulemista; oman elä-
män antaminen,  marttyyriuden hengen 
omaaminen, on antamista silloin, kun on 
tarve, hiljaisuudessa, rukouksessa, tehtä-
viensä rehellisessä hoitamisessa; jokapäi-
väisen elämän hiljaisuudessa; elämänsä 
antamisessa vähitellen. Kyllä, juuri niin 
kuin äiti antaa elämänsä: pelkäämättä, 
äidillisen marttyyriuden yksinkertaisuu-
della hän ottaa kohtuunsa vastaan lap-
sen, tuo hänet valoon, imettää häntä, kas-
vattaa häntä ja huolehtii hänestä hellästi. 
Hän antaa elämänsä – se on marttyyriut-
ta.” Sitaatti päättyy. Äitiys ei siis merkit-
se vain lapsen synnyttämistä maailmaan, 
vaan se on myös elämänvalinta. Mitä 

äiti valitsee, mikä on äidin elämänvalin-
ta? Hänen elämänvalintansa on elämän 
antaminen. Ja tämä on suurta, kaunista.
Yhteiskunta, jossa ei olisi äitejä, olisi epä-
inhimillinen yhteiskunta, sillä äidit to-
distavat aina, myös huonoina hetkinä, 
hellyydestä, omistautumisesta ja mo-
raalisesta vahvuudesta. Äidit välittävät 
usein myös uskonnon harjoittamisen 
syvimmän merkityksen: jo ensimmäi-
siin lapsen oppimiin rukouksiin ja har-
tauden ilmauksiin sisältyy uskon arvo ja 
merkitys ihmisen elämässä. Se on viesti, 
jota uskovat äidit välittävät ilman monia 
selityksiä – ne tulevat myöhemmin. Us-
kon siemen on kuitenkin noissa varhai-
sissa, kallisarvoisissa hetkissä. Ilman äi-
tejä ei olisi uusia uskovia ja vieläpä usko 
menettäisi suuren osan yksinkertaisesta 
ja syvällisestä lämmöstään. Ja kirkko on 
äiti kaikessa tässä, meidän äitimme! Me 
emme ole orpoja, meillä on äiti! Madon-
na, kirkon äiti, meidän äitimme. Emme 
ole orpoja, olemme kirkon lapsia, Ma-
donnan lapsia ja omien äitiemme lapsia.

Rakkaat äidit, kiitos – kiitos siitä, 
mitä olette perheessänne, ja siitä, mitä 
annatte kirkolle ja maailmalle. Ja sinulle, 
rakas kirkko, kiitos. Kiitos siitä, että olet 
äiti. Ja sinulle, Maria, Jumalanäiti, kiitos 
siitä, että näytit meille Jeesuksen. Ja kii-
tos kaikille täällä oleville äideille: terveh-
dimme teitä lujin taputuksin!

Paavi Franciscus
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Pyhän Marian
seurakunta 
60 vuotta

P yhän Marian seurakunta on ol-
lut kotiseurakuntani aina sen 
perustamisesta lähtien. Olen 
tuntenut kaikki kirkkoherrat ja 

toiminut aktiivisesti monessa seurakun-
nan järjestössä, lukijana ja messupalve-
lija. Vuosien mittaan kirkkoherrojen vie-
railut ja ateriat vanhempieni, mutta myös 
minun ja vaimoni kodissa olivat vuoden 
hengellisiä ja sosiaalisia kohokohtia. Mo-
net kirkkoherrat olivat perheemme jatko.

Tapasin isä Rafal Czernian SCJ Pyhän 
Marian seurakunnan 60-vuotisjuhlan jäl-
keen, jolloin meillä oli mahdollisuus kes-
kustella seurakunnasta ja sen hengelli-
syydestä. 

Isä Rafal totesi, että hän palasi Roo-
massa vietetyn monen kuukauden mit-
taisen sabatin jälkeen valmiiksi ”katet-
tuun pöytään”. Isä Robert Gallo SCJ oli 
ammattitaidolla ja uutterasti valmistanut 
suuren juhlan. Häntä olivat monet seu-
rakuntalaiset merkittävällä tavalla autta-
neet. Tällainen juhla on aina monen yh-
teinen työ ja saavutus. Isä Gallo oli myös 
osoittanut toimituksellisen osaamisen-
sa ja valmistanut lähes 30-sivuisen eri-
koisnumeron seurakunnan juhlaa varten 
”Maria 60 - Pyhän Marian seurakunnan 
60-vuotisjuhlajulkaisu. Matris Dei ad 
gloriam et honorem”. Julkaisu on kak-
sikielinen, suomi ja englanti. Lehti kä-
sittelee laajalti seurakunnan historiaa ja 
merkkitapahtumia. Siinä on myös mo-
nen aktiiviseurakuntalaisen kirjoituksia, 
mm. Sisar Mary Vernardin CPPS haas-
tattelu. Lehdessä esitellään myös kirkon 
luonnonkivi-mosaiikki, musiikkitoimin-
ta ja kaikien rakastama Maria-patsas.

Valitettavasti ruotsin kieli ja ruotsin-
kieliset seurakuntalaiset ovat kokonaan 
jääneet huomioimatta viettäessämme 
seurakunnan 60-vuotisjuhlaa. On kuiten-
kin muistettava että monet suomenruot-
salaiset katoliset perheet, kuten Stenius, 
Riska, Stubb, Paul ja von Waltzel, vain 
joitakin mainitakseni, ja melkein ”pyhät” 

sellainen, kuin se tänään on – elävä ja us-
konnollisesti rikas.

Isä Rafal painotti keskustelussa, että 
60-vuotisjuhla on tärkeä ja oleellinen osa 
kirkon ja seurakunnan jatkuvuutta, jonka 
mahdollistavat papiston, Jeesuksen py-
hän sydämen veljeskunnan ja seurakun-
talaisten aktiivinen yhteistyö sekä osal-
listumienen seurakunnan toimintaan. 
Seurakunnan elämä jatkuu. Kirkkomme 
on Jumalan lahja meille, pyhä ja todelli-
nen kohtaamispaikka Jumalan kanssa. 
Kirkossa Jumala pyhittää meidät.

Siten meillä on velvollisuus auttaa 
seurakuntaa ja papistoa seurakunnan ja 
meidän itsemme hyödyksi. Seurakunta-
laisten tulisi aktiivisesti osallistua seura-
kunnan työhön ja tukea sitä ennen kaik-
kea rukouksilla. 

Isä Rafalilla oli toive varsinkin lapsi-
perheiden vanhemmille: ”heidän tulee 
auttaa lapsiaan tulemaan kirkkoon, jossa 
Jumala odottaa heitä”.

Juhlamessu ja jatkot 
Englantilaisella koululla

Pyhän Marian seurakunnan 60-vuo-
tisjuhlaa voidaan kuvata suureksi per-
hejuhlaksi. Piispan viettämä messu oli 
luonnollisesti juhlan kohokohta. Kirk-
ko oli täpötäynnä, musiikki oli loista-

vaa, mikä lisäsi juhlan tuntua. Piispa Tee-
mu piti erinomaisen saarnan, jossa hän 
muisteli seurakunnan historiaa ja merk-
kitapahtumia. Messun jälkeen siirryttiin 
Englantilaiselle koululle jossa oli valmis-
tettu juhlaohjelma. Tarjoilun oli järjestä-
nyt Teresa-yhdistys, ohjelmaan kuului 
mm. Sandor-kuoron erinomainen esitys 
sekä vietnamilaisten ja afrikkalaisten juh-
lavat laulu- ja tanssiesitykset. 

Piispa Teemu kunnioitti juhlaa läsnä-
olollaan. Tervehdyksen seurakunnan 
60-vuotisjuhlaan toi Lohjan kirkkoher-
ra Juhani Korte, joka totesi että olemme 
aina tervetulleita Lohjan Pyhän Laurin 
keskiaikaiseen kirkkoon. Tarvetta onkin 
ollut mm. pappisvihkimyksiä ja kesäjuh-
lien viettoa varten. Suurkiitokset tästä 
kristillisestä rakkaudenosoituksesta Loh-
jan seurakunnalle.

Monet eri tahot toivat tervehdyksensä 
seurakunnalle, mm. Teresat ja Marian ru-
kousryhmä. Iloksemme saimme nähdä ja 
tavata entisen kirkkoherramme isä Kazi-
mierzin, joka oli tullut viettämään juhlaa 
aina Puolasta saakka. Juhla päättyi py-
hiinvaellushengessä. Olemmehan kaikki 
täällä maan päällä pyhiinvaellusmatkalla 
kohti iäisyyttä ja Jumalaamme. Siten oli 
sopivaa päättää juhla Marian pyhiinvael-
tajien tunnuslauluun.

Jan-Peter Paul

Lyhyt historiikki

• 1954-1979 – Pyhän Marian kirkon 
rakentaminen, peruskiven laskeminen 

• 18.5.1954 ja piispa Cobben vihkii kirkon 
5.-6.12.1954

• Seurakuntaneuvosto aloitti  toimintansa 
1970.

• Seurakunta 25 vuotta vuonna 1979. 
Piispa Cobbenin ja Verschurenin 
yhteinen juhlamessu.

• 1980-2014 – Useita perusteellisia 
remontteja, uusi alttari, urut ja  
muita parannustöitä.

• Pyhän sydämen veljeskunnan 
100-vuotisjuhla Marian kirkossa.

• Marian seurakunta annettiin  
SCJ-pappien hoitoon 50 vuodeksi. 

• Marian seurakunta 60 vuotta 2014.

naiset, kuten Görel Paul, Märta Aminoff 
ja Birgit Klockars, ovat merkittävällä ta-
valla ja rukouksillaan edistäneet seura-
kunnan kehitystä sekä tukeneet papis-
toa. Monet maahanmuuttajaperheet ovat 
juuri näiden uskovien henkilöiden kaut-
ta löytäneet Pyhän Marian seurakunnan 
ja kokeneet seurakuntalaisten lähimmäi-
senrakkauden ja ystävyyden. Ilman suo-
menruotsalaisten panosta seurakunnan 
kehitykseen ei Marian seurakunta olisi 
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English-language 
Catechism for Adults

Would you like to become more familiar 
with the basic teaching of the Catechism 
of the Catholic Church? A study group of 
English-speaking people meets twice a 
month at the Studium Catholicum, Ritari-
katu 3 b A 4, Helsinki. The study group is 
open to all those who are interested.

The next English Catechisms will be on
• Monday February 9th at 18.30
• Monday February 23rd at 18.30
• Monday March 9th at 18.30

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

Maallikkodominikaanit 
järjestävät Katekismuksen 

opiskelua

Studium Catholicumissa
Ritarikatu 3, III kerr., Kruununhaka

Aloitamme Katekismuksen 
neljättä ja viimeistä osaa, 

Kristillinen rukous, s. 607–646.
Kokoontumispäivät ovat osittain 

muuttuneet: 
lauantait 7.2., 21.3., 18.4. ja 9.5. 

aina klo 14.00–15.50.
Lopuksi rukoilemme vesperin.

Kokoontumisissa on mukana 
joku papeista. Ilmoittautumista ei 
tarvita. Oma Katekismus mukaan.

Tervetuloa!

Maallikkodominikaanit

Pyhän Marian seurakunnan 
kirkkoherrat 1954-2014

Hollantilaiset

Jan Paus (1954-1967)
Kirkkoherra ja yleisvikaari. Perusti  
Pyhän sydämen sisarten lastentarhan ja 
oli aktiivinen Teresa-yhdistyksen tukija.

Cornelis Puts (1967-1975)
Perusti seurakuntaneuvoston 
ja lauantaikurssit. Aktiivinen 
seurakuntalaisten kielitasapainon 
edistäjä.

Wim Slegers (1975-1989)
Kansanmies. Valvoi kirkon perusteellisen 
remontin, kehitti informaatiokurssia 
ja messupalvelijatoimintaa. Organisoi 
vietnamilaisten maahanmuuttajien 
logistiikkaa, mm. saapumisia messuihin, 
järjesti perhemessuja ja juhlia.

Jan Aarts (1989-1998)
Kirkkoherra ja yleisvikaari. Ekumenian, 
pyhiinvaellustoiminnan edistästäjä ja 
tiedotustoiminnan kehittäjä. Perusti 
seurakuntalehden.

Puolalaiset

Kazimierz Lewandowski (1990-2010)
Valvoi useita kirkon remontteja ja 
laajensi kirkon sisätiloja. Ekumenian 
ja pyhiinvaellusten edistäjä. Aloitti 
yhteistyön mm. Meilahden luterilaisen 
seurakunnan kanssa. 

Rafal Cernia (2010-)
Liturgian kehittäjä, mm. messuja usealla 
kielellä. Aktiivinen hallintomies.

En kort historik

• 1954-1979 – Byggandet av Maria-
kyrkan, grundstenen läggs 18.5.1954 
och kyrkan vigs av biskop Cobben  
5.-6.12.1954.

•  Församlingsrådet inledde sin 
verksamhet 1970.

•  Församlingen 25 år 1979. 
Jubileumsmässa firad av biskoparna 
Cobben och Verschuren.

• 1980-2014 – Grundförbättringar och 
flera mindre remonter, nytt altare.

•  SCJ:s 100-årsjubileum. SCJ ansvarar  
för församlingen följande 50 åren.

•  Maria-församlingen fyller 60 år 2014.

S ankta Maria kyrkan i Mejlans 
vigdes av biskop Cobben i de-
cember 1954. Kyrkobyggna-
den har genomgått betydande 

strukturella förbättringar och kosmetis-
ka förändringar under dessa 60 åren. Det 
mest radikala är kanske den stora mosai-
ken framför altaret samt fotavtrycken av 
Frälsaren. 

Under sin existens har församlingen 
haft sex kyrkoherdar, de holländska Jan 
Paus, Cornelis Puts, Wim Slegers och Jan 
Aarts samt de polska kyrkoherdarna Ka-
zimierz Lewandowski och nu idag pater 
Rafal Cernia. Församlingen har betydligt 
ökat i antal och de nya, ofta med invand-
rarbakgrund, församlingsmedlemmarna 
har blivit en majoritet. Idag är försam-
lingen internationell med ett starkt eng-
elskspråkigt inslag. 

Sankta Maria församling 
firar 60-årsjubileum

Efter mässan firades jubileet i Engel-
ska skolans utrymmen. Festen hedra-
des med biskopens närvaro. Traktering-
en var gjord av Teresaföreningen och för 
programmen svarade bl.a. kören Sandor 
samt grupper som framförde vietname-
siska och afrikanska musik och dans. 
Kyrkoherden i Lojo finska ev.-luth. för-
samling kom med församlingens häls-
ning och konstaterade att den helige Lau-
rentiuskyrkan i Lojo också i framtiden 
står till Maria församlingens förfogande.

Det är i detta sammanhang skäl att 

minnas de finlandssvenska familjerna 
och personerna som på ett betydligt sätt 
bidragit till församlingens utveckling, 
dvs familjerna Stenius, Riska, Stubb, von 
Waltzel, Paul, samt de nästan ”heliga” 
kvinnorna, Görel Paul, Märta Aminoff 
och Birgit Klockars. 

Såsom pater Cernia sa, det är viktigt att 
föra det kristna budskapet vidare. Det är 
vi som bildar Kristi kyrka. Därför borde 
våra unga komma till mässorna och lära 
känna församlingen. Detta ansvar ligger 
i första hand hos föräldrarna.

Jan-Peter Paul

Urkumusiikin 
juhlaa katedraalissa

Urkureita läheltä ja kaukaa

SANTERI SIIMES
(Helsinki)

Urkukonsertti Pyhän Henrikin 
katedraalissa torstaina 

5. maaliskuuta 2015 klo 18.00.

Pater Gallo ansvarade för jubileums-
arrangemangen då kyrkoherden var på 
sabbatsår i Rom. Han var även ansvarig 
för den finsk-engelska festpublikationen 
”Maria 60”.

60-årsjubileet var en betydande fest 
som inleddes med en biskopsmässa. 
Festpubliken fyllde kyrkan. I sin predi-
kan gick biskop Teemu igenom försam-
lingen historia. Han konstaterade även 
i ett kort svenskspråkigt inslag att det 
skulle vara av betydelse att återuppväcka 
en svensk verksamhet i församlingen. 
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Stella Mariksen 
mahdollisuus

Lohjan Paksalossa Hiidenve-
den rannalla sijaitseva hiip-
pakunnan leirikeskus Stella 
Maris (Meren tähti) on viime 
vuosina ollut monenlaisten 
kaavailujen kohteena ja jo-
pa myyntiuhan alaisena. Nyt 
näyttää kuitenkin paremmal-
ta. Italialaisen papin, isä Gian-
ni Sgrevan CP tulo Suomeen ja 
hänen tarjoamansa säännölli-
nen hengellinen elämä pienen 
yhteisön voimin Stella Marik-
sessa näyttävät olevan se kau-
an kaivattu piristysruiske, jon-
ka avulla keskus voi virkistyä.

Neitsyt Marian pyhäkkö ja 
koulutuskeskus

Stella Maris sijaitsee luonnonkauniilla 
paikalla vanhan Turuntien varrella. Las-
ten- ja nuortenleirejä, monia retrettejä, 
kursseja ja kokouksia samoin kuin hiip-
pakuntajuhlia on pidetty ”uudessa Stel-
liksessä” aina vuodesta 1965 alkaen, jol-
loin paikka otettiin käyttöön. Monille 
Stelliksen kesistä on jäänyt lähtemättö-
miä muistoja, jotkut jopa saattoivat löy-
tää sieltä elämänkumppaninsakin. 

Tänä vuonna tulee todellakin kulu-
neeksi 50 vuotta siitä, kun toiminta Stel-
liksessä alkoi! Hiippakunnan ylläpitämä 
keskus Stella Mariksesta tuli 1980-luvul-
la. Siihen saakka se oli toiminut Pyhän 
Sydämen sisarten vastuulla.

Vuosien saatossa Stella Maris on saa-
nut aina vain vahvemman mariaanisen 
leiman. Siitä on haluttu tehdä ja vähitel-
len – hartaiden ja kärsivällisten rukous-
ten avulla – siitä on muodostunut aito 
Neitsyt Marian pyhäkkö, jossa on mah-
dollista tuntea Jumalanäidin erityistä läs-
näoloa ja suojelusta. 

Tähän katoliseen pyhäkköön ovat 
luonnollisesti tervetulleita kaikki usko-
vat ja kaikki etsivät. Keskukseen voi tul-

la hiljentymään tai vaikka kokoustamaan 
päiväksi, viikonlopuksi tai pitemmäksi-
kin aikaa. Tilaa löytyy ja luonnon rauha 
on aina läsnä. Lisäksi on muistettava, että 
eukaristinen Jeesus toivottaa aina kaikki 
tulijat tervetulleiksi talvi- tai kesäkappe-
lin tabernaakkelissa.

Hengellinen yhteisö

Sen lisäksi, että Stella Maris pyhäkkönä 
ja koulutuskeskuksena on hyvä ja tärkeä 

hengellisen syventymisen ja kasvun läh-
de, ei sen vaikutus olisi välttämättä niin 
suuri, ellei keskuksen elämää elävöittäi-
si alkuvaiheessa oleva hengellinen yhtei-
sö, jonka toimintaa ohjaa Italiasta Suo-
meen muuttanut isä Gianni Sgreva CP. 
Passionisti-isä Giannin lisäksi yhteisöön 
muuttivat toiminnan alkaessa tammi-
kuussa 2015 Romanos Pyrrö, kameruni-
lainen Leonard Wobilla Shwei ja italialai-
nen Michele Facincani.

Yhteisö viettää yhteistä rukouselämää 
omassa pikkutalossaan pihatien laidalla 
ja pitää näin ollen huolta siitä, ettei py-
häkössä rukous hiivu niinäkään päivinä, 
jolloin keskuksessa ei ole vieraita. Joku 
on aina paikalla. Yhteisön toiminta am-
mentaa paljon siitä kokemuksesta, jota 
65-vuotias isä Gianni on ehtinyt kartut-
taa oman papillisen elämänsä aikana. 
Kuka isä Gianni siis oikein on, ja minkä-
laisia mietteitä hänellä on?

Isä Gianni – intohimoinen 
passionisti

Isä Gianni on kotoutunut suomalaiseen 
maalaismaisemaan jo hyvin. Lumi ja 
pakkanen eivät estä häntä liikkumasta 
keskuksen talosta toiseen sääntökuntan-
sa perinteen mukaan ilman sukkia, pel-
kät sandaalit jalassa. Intoa ja energiaa hä-
nellä riittää.

Mustaan habitukseensa pukeutunee-
na isä Gianni kertoo taustastaan ja ko-
kemuksistaan: “Olen sääntökuntalainen, 
passionisti, siis passiokongregaation jä-
sen.” Hän on opettanut seminaareissa ja 
akateemisissa laitoksissa ennen kaikkea 
patristiikkaa. 

Lisäksi isä Gianni on vaikuttanut kes-
keisesti yhden hengellisen yhteisön, ni-

Stelliksen väkeä talvikappelissa: yhteyshenkilö Romanos Pyrrö, isä Gianni Sgreva CP, Michele Facincani ja Leonard Wobilla Shwei.
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mittäin Mariaaninen rauhan keidas -ni-
misen yhteisön (Communità Mariana 
Oasi della Pace) syntyyn. Sillä on toimin-
taa monella eri mantereella. Yhteisöön 
kuuluu niin pappeja, Jumalalle vihittyjä 
veljiä ja sisaria samoin kuin aviopareja 
liitännäisjäseninä. Yhteisön tärkein tehtä-
vä on rukous. Jäsenet rukoilevat rauhan 
puolesta, pyrkivät toteuttamaan Kris-
tuksen rauhaa elämässään ja tarjoamaan 
saamansa rauhan lahjana Jumalalta kai-
kille niille, jotka vierailevat yhteisön ta-
loissa.

Vuosituhannen vaihteen jälkeen isä 
Gianni sai esimiehiltään uuden tehtävän: 
hänet lähetettiin Pyhään maahan Jerusa-
lemin lähelle, jossa hän toimi yhteisön-
sä esimiehenä ja opetti samalla useam-
massakin oppilaitoksessa. Tärkeintä oli 
kuitenkin heprean opiskelu – Raama-
tun teksteihin tutustuminen alkukielel-
lä. Tästä on tullut isä Giannille todellinen 
intohimo: hän kokee yhdeksi suureksi 
tavoitteekseen Lectio Divina -kurssien – 
Raamatun tutkistelun – pitämisen, mik-
sei jopa ekumeenisesti.

Tutustuminen Suomeen

Suomeen isä Gianni tutustui ensimmäi-
sen kerran jo vuonna 2009, jolloin hän 
kävi ensimmäistä kertaa pitämässä ret-
retin Turun birgittalaissisarille. Hän kävi 
täällä useammankin kerran ja tutustui 
samalla Turun seurakunnan papistoon 
ja alkoi paremmin ymmärtää myös Suo-
men todellisuutta.

Vuonna 2011 isä Gianni palasi Italiaan 
ja sai tehtäväkseen järjestää kutsumuksi-
en löytymistä ja vahvistumista tukevaa 
toimintaa. “Tämä lähti liikkeelle varsin 
hyvin; löytyi muutamia noviiseja, passio-
nisteillekin.” Mutta kiinnostus Suomea 
kohtaan oli herännyt. “Minulla on aina 
ollut vahva toive ymmärtää, mitä Herra 
minulta tahtoo.” 

Vuoden 2013 alussa isä Gianni oli taas 
Suomessa ja keskusteli Turun pappi-
en lisäksi myös piispa Teemu Sipon SCJ 
ja yleisvikaarin, isä Raimo Goyarrolan 
kanssa. Passionistien Veronan luostarin 
esimiehen ja formaatiosta vastuullisen 
papin ei kuitenkaan ollut helppo lähteä.

Lähtö onnistui lopulta: 
Eccomi, sono qui!

“Lopulta jätin kaiken Jumalan käsiin sa-
noen: ‘Herra, minä sanon kyllä, mutta 
tällä hetkellä ulkoinen tilanne estää sen.’ 
Tammikuussa 2014 kävin täällä toista-
miseen. Olin vaikuttunut myös isä Rai-
mon sanoista. Hänen todistuksensa elä-
mästään Suomessa ja rakkaudestaan tätä 
paikalliskirkkoa kohtaan oli suuri ja kau-
nis.”

Näin alkoivat isä Giannin viralliset 
keskustelut esimiestensä kanssa. Niitä 
vauhditti piispan ja yleisvikaarin viral-
linen pyyntö, johon lopulta suostuttiin. 
“Sanoin, että jos on olemassa kirkko, jolla 
on tarpeita, niin sinne minut pitäisi lähet-
tää – ja täällä nyt olen: Eccomi, sono qui!”

“Eri puolilla maailmaa olen nähnyt 
kirkkoja, joilla on paljon tarpeita. Mutta 
myös Suomessa kirkolla on tarpeita, jopa 
enemmän kuin muualla. Pohjoismaita 

ajatellaan vain harvoin.” Kirkot ovat pie-
niä ja kohtaavat jatkuvasti ekumeenisia 
haasteita. “Ne tarvitsevat todellisen voi-
marokotuksen.” 

Messu, eukaristia, Maria

Mistä se voimarokotus, injektio, sitten 
koostuu? Päivittäisestä messusta, päi-
vittäisestä adoraatiosta, siitä, että euka-
ristia on kaiken keskipisteenä. Läheises-
tä suhteesta Neitsyt Mariaan ja Jumalan 
sanaan.

“On totta, että kirkko on pieni, mut-
ta suomalaisessa yhteiskunnassa sillä on 
kaksi haastetta.” Ensimmäinen on seku-
larismi. Meidän on tuotava valoa maail-
maan, pidettävä Jumala keskipisteenä ja 
elettävä rukouksen hengessä. “Haluan 
luoda Stella Marikseen sellaisen hengel-
lisen keskuksen, jossa ihmiset saavat to-
della koskettaa Jumalaa, ei vain pinnalli-
sesti vaan syvällisesti.”

Toinen haaste on suhde luterilaisiin ja 
ortodoksiseen kirkkoon. “Ei pidä ajatella 
kirkkokuntia vain rakenteina vaan ennen 
kaikkea liikkeenä, liikkeenä Jeesusta seu-
raten. Ei Jeesusta voi rajoittaa kirkkokun-
tien rajoihin.” 

“Kaiken sen, mitä Herra pyytää meiltä 
Stella Mariksessa, omistan Neitsyt Mari-
alle. Olen varma siitä, että Marian kans-
sa työmme on laadukkaampaa. Jos to-
della seuraamme Mariaa – Madonnaa 
– ja meillä on hellä hartaus ja side häntä 
kohtaan, hän varmasti auttaa meitä nä-
kemään ja tekemään syvällisiä asioita ja 
kasvamaan rukouksessa ja hengellisyy-
dessä, ilman sen suurempaa idealismia. 
Täällä Stella Mariksessa meillä on paik-

ka elämänkokemuksia, rukousta, hengel-
lisyyttä ja evankeliumin löytämistä var-
ten.”

Evankelimin ilo

Todelliseen Jeesuksen seuraamiseen mei-
tä kutsuu myös paavi Franciscus apos-
tolisessa kirjeessään Evangelii gaudium 
(Evankeliumin ilo). “Se on valtava teos! 
Paavi kutsuu meitä palaamaan evan-
keliumiin, Jeesuksen luo. Hän kutsuu 
meitä ottamaan Jeesus tosissaan, muo-
dostamaan todellisen suhteen hänen 
kanssaan, niin että hän voi muuttaa mei-
dän elämämme joka päivä. Meidän on 
tehtävä evankeliumista autenttinen ja ai-
noa elämänohjeemme ja alistaa sille kaik-
ki muut ohjeemme.”

“Olen avoin sille, mitä Kaitselmus mi-
nulle tarjoaa, mutta sydämessäni minus-
ta tuntuu nyt siltä, että Stella Maris voisi 
tulla paikaksi, jossa kaikki ihmiset voisi-
vat oppia jotakin, etteivät he tulisi tänne 
vain retrettiin tai muuhun vastaavaan, 
vaan saisivat kosketuksen todellisesta, 
syvästä hengellisyydestä.”

Luottavaisin mielin isä Gianni katsoo 
tulevaisuuteen. Pieni yhteisö, joka rukoi-
lee, on jo nyt olemassa Stella Mariksessa. 
Kukaan ei vielä tiedä, mitä tulevaisuus 
tuo tullessaan, mutta ehkäpä isä Giannin 
optimismi tarttuu. Apostoli Matteuksen 
sanoihin on hyvä päättää tämä kirjoitus: 
”Älkää siis huolehtiko huomispäiväs-
tä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kulle-
kin päivälle riittävät sen omat murheet” 
(Matt. 6:34). 

Matko Tervaportti

Stella Maris – ohjelma sunnuntaisin
Klo 11.00 Pyhä messu
Klo 15.30 Adoraatio
Klo 16.30 Vesper ja iltarukoukset
Klo 17.00 Kaksi ruusukkoa
Klo 18.00 Pyhä messu ja adoraatio, 
jossa parantumisrukoukset

Rippitilaisuus (toistaiseksi englanniksi) 
joka päivä klo 15.00-17.00.

Osoite: Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi
Puhelin: 019-335793 
Sähköposti: stellamaris@katolinen.fi
Katso myös: www.stellamaris.today
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Katolinen kirkko Tanskassa 
käy paraikaa keskusteluja sii-
tä, millä tavalla kirkon hallin-
nollisia ja toiminnallisia ra-
kenteita voitaisiin kehittää 
vastaamaan nykyhetken ja tu-
levaisuuden tarpeita. 

Uusimmassa Kööpenhami-
nan hiippakunnan Katolsk 
Orientering -lehdessä (Nr. 
1 (16.1.2015), s. 1, 5) yleisvi-

kaari Niels Engelbrecht kertoo uudistu-
misprosessin taustasta ja tarkoituksesta.

Kaikki lähtee siitä, että pitää ymmär-
tää, mikä katolisen kirkon missio, teh-
tävä, Tanskassa oikein on. “Me olemme 
Kristuksen ruumis, ja siksi meidän tu-
lee julistaa evankeliumia kaikille ihmisil-
le elävänä yhteisönä, jonka tukipilareita 
ovat jumalanpalvelus, todistus ja huolen-
pito toisista.”

Tanskassa kirkon 
rakenteita uusitaan

Engelbrechtin mukaan tämä ei ole 
mitään uutta, mutta jokainen aika vaa-
tii uutta tilannetajua. “On tärkeää, että 
meillä on resursseja, joiden avulla sano-
mamme voi näkyä yhteiskunnassa, että 
me voimme yhdessä viettää eukaristi-
aa ja ottaa vastaan sakramentteja ja että 
diakoniatyössämme voimme suuntautua 
myös ulospäin.”

50 vuotta sitten

Viimeisten viidenkymmenen vuoden ai-
kana Kööpenhaminan hiippakunta on 
kasvanut paljon. Kun rekisteröityjä jäse-
niä vuonna 1965 oli 26 800, on luku tänä 
vuonna noin 41 000. Rekisteröimättömi-
en määräksi arvioidaan yli 100 000. Pap-
pien lukumäärä on samassa ajassa kui-
tenkin puolittunut: 1965 pappeja oli 134, 
nyt heitä on 68. Sisaria oli 50 vuotta sitten 
noin 700, nyt enää 105. Siinä missä seura-
kuntien ja katolisten koulujen määrä on 
pysynyt suurin piirtein ennallaan – seu-
rakuntia on nyt 45 ja kouluja 22 –, ei kir-
kolla ole enää yhtään sairaalaa, kun niitä 
50 vuotta sitten oli peräti 11.

50 vuotta sitten seurakunnat maksoi-
vat itse pappiensa ylläpidon. Sisaret te-
kivät valtavasti työtä ilman, että saivat 

mitään korvausta. Sääntökunnat kustan-
sivat valtaosan kirkon menoista, myös 75 
prosenttia pappien palkoista.

Hiippakunnan vastuu 
on kasvanut – niin myös 

maallikkojen

Nyt Tanskassa on puolet enemmän kato-
lilaisia mutta puolet vähemmän pappeja. 
Hiippakunta on ottanut vastuun pappien 
palkoista. Sääntökuntasisaria ja -pappeja 
on paljon vähemmän kuin ennen, ja mo-
net sääntökuntayhteisöt ovat sulkeneet 

oviansa. Monet näistä kiinteistöistä ovat 
siirtyneet hiippakunnalle, kuluineen 
kaikkineen. Vanhastaan suuret seura-
kunnat ovat kärsineet jäsenkatoa ihmis-
ten muutettua kaupunkeihin.

Papit ja sisaret kantoivat aikaisemmin 
päävastuun kaikesta. Nyt kuitenkin us-
kovat maallikot ovat paljon vartijoina. 
He hoitavat kirkon asioita pastoraali- ja 
seurakuntaneuvostoissa samoin kuin 
muissa luottamustehtävissä. Monet asi-
at hoidetaan nykyään myös aikaisem-
paa keskitetymmin. Hiippakuntaan on 
perustettu pastoraalikeskus, tiedotus-

keskus, evankelioimispalvelu ja kurssi-
keskus. Eivätkä nämä tietenkään toimi il-
man riittäviä resursseja.

Nämä ovat ne syyt, miksi Tanskassa 
nyt suunnitellaan uudistusta: uskovien 
määrä ja sijainti, talous sekä pappien lu-
kumäärä.

Suunnitelmat julki

Tanskan kirkon suunnitelmissa häämöt-
tää hiippakunnan jakaminen 28 pasto-
raaliseen yksikköön. Ne on määritelty 
seuraavien kriteerien avulla:

Pyhän Ansgarin katedraali Kööpenhaminassa on Tanskan pääkirkko.
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•  Kirkkojen on sijaittava keskeisel-
lä paikalla ympäröivään alueeseen 
nähden, niin että uskovien on suh-
teellisen helppo tulla kirkkoon.

•  Pappien jakaminen toteutetaan jä-
senmäärän, alueen suuruuden, 
kirkollisten toimitusten määrän, 
koulujen ja sääntökuntien talojen 
perusteella.

•  Alueiden pitää olla jäsenmäärältään 
riittävän suuria, niin että ne tulevat 
itsenäisesti taloudellisesti toimeen.

•  Niiden tulee innostaa yhteisiin pas-
toraalisiin hankkeisiin.

Paljon on vielä päättämättä. Yksikkö-
jen toimintaperiaatteiksi on monta vaih-
toehtoa: Niin sanotussa Ålborg-mallis-
sa yhteen seurakuntaan kuuluu monta 
kirkkoa mutta siinä on yksi yhteinen seu-
rakuntaneuvosto ja jokaisessa kirkossa 
vielä oma paikallisneuvosto. Toisaalta 
tarjolla on vaihtoehto, jossa monia itse-
näisiä seurakuntia palvellaan yhteisesti; 
jokaisella on oma seurakuntaneuvosto. 
Kolmanneksi on sellainenkin vaihtoehto, 
että muodostetaan yksi seurakunta, jos-
sa on monta kirkkoa mutta vain yhdes-
sä kirkossa on varsinainen keskus, ja on 
vain yksi seurakuntaneuvosto.

kin myydä tarpeettomaksi jääviä 
kirkkoja ja seurakuntatiloja. Lak-
kautusuhka koskee ainakin Tønde-
rin, Haderslevin, Grenån, Thistedin, 
Assensin, Nyborgin, Kalundbor-
gin ja Vordingborgin kirkkoja. Pie-
nistä seurakunnista jatkaisivat 
näillä näkymin vain alueellises-
sa poikkeusasemassa olevat seura-
kunnat Grönlannissa, Färsaarilla ja 
Bornholmissa.

Valmistelu jatkuu

Se, mitä tässä on esitelty, on vain eh-
dotus, jota vielä tarkennetaan. Piis-
panneuvosto, pastoraalineuvoston 
valmisteluvaliokunta, pappienneu-
vosto ja pappienkokous ovat kaik-
ki jo käsitelleet esitystä. Tarkoitus 
on kevään aikana tavata ja kuulla 
mielipiteitä ja näkemyksiä paikal-
lisella tasolla seurakunnissa, sitten 
suunniteltujen yksiköiden tasolla, ja 
miettiä, miten tulevaisuutta voitai-
siin tehdä yhdessä.

Sen jälkeen suunnitelmia tarken-
netaan ja niistä keskustellaan joissa-
kin neuvostoissa. Toiveena on, että 
piispa voisi tehdä päätöksen tästä 

Vähemmän yksiköitä, 
paremmin kohdennettuja 

resursseja

Niels Engelbrechtin mukaan tämän 
“uuden katolisen Tanskan-kartan” jul-
kaiseminen ei johdu pessimismistä vaan 
realismista. Yksiköiden määrän vähen-
täminen parantaa mahdollisuuksia jär-
jestää pastoraalista toimintaa, lapsi- ja 
nuorisotyötä sekä saada tukea vapaaeh-
toistyöntekijöiltä, joita pienissä yksiköis-
sä on joskus vaikea löytää. Myös kirkko-
maksun suhteellinen määrä kasvaa, kun 
yksikköjä on vähemmän.

Engelbrechtin mukaan monet vanhat 
kiinteistöt rasittavat merkittävästi kir-
kon taloutta. Näin on, vaikka katolilais-
ten määrä kasvaa. Suunnitelmissa on-

uudistuksesta niin, että se voitaisiin 
aloittaa heti kesälomien jälkeen.

Selvää on, että kirkon on kussakin 
maassa sopeuduttava muuttuviin 
olosuhteisiin. Sen on myös yhtä tar-
kemmin tarkasteltava toimintojensa 
ja rakenteidensa taloudellista kestä-
vyyttä. Siinä mielessä niin Tanskas-
sa kuin muuallakin on olennaisen 
tärkeää, että uskovat itse yhä en-
nemmän ottaisivat myös taloudelli-
sesti osaa kirkkonsa toimintojen yl-
läpitämiseen.

Marko Tervaportti

Pyhän Ansgarin katedraali sisältä. Kirkko on vihitty vuonna 1842. 

T ämän vuoden aikana kirk-
ko kehottaa meitä syventy-
mään paitsi avioliitto- ja per-
he-elämään myös Jumalalle 

vihittyyn elämään. Vapahtajamme on 
kutsunut sääntökuntalaiset seuraamaan 
itseään tavallista lähemmin palvelemalla 
sitä iankaikkista rakkauden liittoa, jonka 
hän on solminut omalla ruumillaan ja ve-
rellään taivaan ja maan välillä. Molempi-
en elämänsäätyjen välillä on tärkeä yhte-
ys, joka helposti unohdetaan. 

Väitetään, että esimerkiksi Euroopan 
sääntökuntakutsumusten lukumäärän 
väheneminen johtuisi uskonnollisten 
perheitten vähenemisestä. Toisaalta tode-
taan, että kirkollisten avioliittojen vähe-
nemisen syy olisi kirkon opetus- ja kas-
vatustyön heikkeneminen nimenomaan 
sääntökuntalaisten puuttumisen seu-
rauksena. 

Kun nykyisin suurin osa vanhemmis-
ta käy ansiotyössä, työpäivän lopussa 
he tuskin löytävät enää aikaa tai energi-
aa hoitaa hyvin keskinäisiä suhteitaan 
ja kasvattaa yhdessä lapsiaan. Sen takia 
mielellään ulkoistetaan lasten kasvatus 
koulun opettajille, vaikka tämä tehtävä 
kuuluu ensisijassa vanhemmille, ja sitten 
vasta seurakuntaan, tietysti hyvässä yh-
teisymmärryksessä vanhempien ja kou-
lun kanssa. Seurakunnan tehtävä taas on 
auttaa vanhempia ja heidän perheitään. 

Mutta mitä on tehtävä, jos seurakun-
nasta puuttuu sääntökuntalaisia? Silloin 
perheellisten ja perheettömien seurakun-
talaisten on ratkaistava yhdessä pappien-
sa kanssa lasten kasvatukseen liittyvät 
ongelmat. Tuntuu siltä, että jos tämä yh-
teistyö sujuisi hyvin, samalla myös Juma-
lalle vihittyjen kutsumusten lukumäärä 
kasvaisi. 

Muutama vuosi sitten Marian pyhä-
kössä Czestochowassa Puolassa pidettiin 
Euroopan Jumalalle vihittyjen eli sääntö-
kuntalaisten yleiskokous. Eräs luennoit-
sija puhui heidän missiostaan olla toivon 
ihmisiä. Esityksessään hän lähti kolmes-
tä nykyajan vitsauksesta, jotka ovat al-
kaneet saada Ilmestyskirjassa mainittu-
ja epäjumalanpalvonnan mittoja: väärä 

Jumalalle vihityn 
elämä nykyajassa

suhde rahaan, suku-
puolielämään ja val-
taan. Kutsuessaan 
miehiä ja naisia sään-
tökuntaelämään ylös-
noussut Herramme 
haluaa osoittaa hei-
dän elämänsä ja työn-
sä kautta olevansa läs-
nä ruumiissaan, joka 
on kirkko, rohkais-
takseen muita kirkon 
jäseniä olemaan us-
kollisia solmimaansa 
rakkauden liittoon Ju-
malan kanssa ja val-
mistautumaan tämän 
liiton täyttymiseen 
ikuisuudessa. 

Puhujan mielestä 
nykyisin Euroopassa 

aliarvioidaan kasteen armoa: uskon, toi-
von ja rakkauden lahjoja, erityisesti toi-
von lahjaa. Tätä hyvettä ihmiset käyttä-
vät liian vähän ohjeena elämälleen. Toivo 
on Jumalalle vihittyjen elämän keskeinen 
hyve ja liikkeelle paneva voima. Toivol-
laan he antavat maailmalle aavistuksen 
Jumalan lupaamasta uudesta maailmas-
ta ja innostavat ihmisiä rakentamaan sitä. 

Ne, joissa tämä toivon lahja on, näke-
vät evankelisissa neuvoissa enemmän 
kuin pelkästään vaativia elämänsääntöjä. 
He näkevät niissä hyveet, jotka vapautta-
vat ihmisiä tämän ajan katoavien arvojen 
palvonnasta osoittamalla niiden suhteel-
lisuuden ja herättämällä kaipuutta ikui-
sesti kestäviin elämänarvoihin, hyveet, 
jotka auttavat heitä parannuksen teke-
miseen. Heidän sydämessään on elävänä 
Vapahtajan sydämen huoli kaikista ih-
misistä sekä hänen toivonsa koko ihmis-
kunnan ja luomakunnan pyhityksestä ja 
uudistuksesta. 

Jumalalle vihkiytyneet miehet ja naiset 
ovat kuulleet apostoli Paavalin kanssa 
kutsun täyttää omassa elämässään sen, 
mikä vielä puuttuu Jeesuksen vaivannä-
östä ja kärsimyksestä hänen ruumiinsa 
hyväksi, joka on kirkko (Kol. 1:24). Hei-
dän ilonsa ja kerskauksensa on siinä, että 
he saavat osallistua Vapahtajan kanssa 
Jumalan valtakunnan rakentamiseen ih-
misten sydämissä ja maailmassa. 

Jumalalle vihitty elämä itsessään ei ole 
sidottu määrättyyn toimintaan. Rukouk-
sissaan ja työssään sääntökuntalaiset te-
kevät yksin tai yhdessä sitä, mihin Pyhä 
Henki kutakin kehottaa. He luopuvat 
omaisuuden keräämisestä olemalla hen-
gellisesti köyhiä. He eivät sitoudu avio-
liittoon ja perhe-elämään ja ovat siten 
vapautetut ainoastaan Jeesuksen Kris-
tuksen ja Jumalan valtakunnan palveluk-
seen noudattaen Jumalanäidin ja taivaan 
pyhien joukon esimerkkiä. Niinpä eläes-
sään evankelisten neuvojen hengessä Ju-
malalle vihityt ovat Jumalan toivon levit-
täjiä, Jumalan rakkauden, sovituksen ja 
rauhan palvelijoita kaikille ihmisille. 

isä Frans Voss SCJ
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Kalleimman Veren sisarten kongre-
gaation ylisisar Fran Raia kirjoit-
ti sisarkunnan jäsenille 16. tam-
mikuuta 2015 päivätyn kauniin 
kirjeen sisar Annikki Rauhamäen 
muistoksi.

Rakkaat sisaret,

5. tammikuuta 2015 klo 20 Suomen aikaa, 
St. Louisin aikaa keskipäivällä, sisarem-
me Annikki Rauhamäki on kohdannut 
Herramme kasvoista kasvoihin ja men-
nyt hänen kunniaansa. Sisar Annikin 
luostarilupausten 60-vuotispäivän leh-
dykän kannessa luki: ”Herra on tehnyt 
meille mahtavia tekoja; meidät on täytet-
ty ILOLLA.” Sisar Annikki oli todellakin 
nainen täynnä iloa, hän toi mukanaan va-
loa, missä sitten kulkikin.

Sisar Annikki, syntymänimeltään 
Anna Teresa, syntyi 23. joulukuuta 1929 
Anton ja Valma Rauhamäelle, ja hänet 
kastettiin pyhän Henrikin kirkossa Hel-
singissä. Hän oli yksi viidestä lapsesta. 
Nyt hän on taivaassa yhdessä vanhempi-
ensa, sisartensa Maria Susannan, Kerttu 
Elizabethin, Liisan, veljensä Jorman sekä 
sisarenpoikansa Patrickin kanssa. Se on 
varmasti upea perhetapaaminen!

Vuonna 1938 katolinen kirkko Suo-
messa kutsui O’Fallonin sisaret pal-

velukseen Suomeen. Seuraavana vuon-
na he sitten saapuivat ja palvelivat toisen 
maailmansodan aikana tyttöjä ja poikia 
lastenkodissa. Myöhemmin he avasivat 
Englantilaisen koulun, joka on vieläkin 
toiminnassa. Lastenkodissa sisaret piti-
vät huolta myöskin sisar Annikista. Myö-
hemmin hän päätti itse liittyä yhteisöön.

Ensimmäinen askel kohti sääntökun-
taelämää oli saapuminen Yhdysvaltoi-
hin vuonna 1947. Annikki kävi lukiota 
St. Elizabeth Academyssa St. Lousissa. 
Tullessaan hän puhui englantia, ruotsia 
ja suomea, mutta ymmärsi myös saksaa 
ja opiskeli latinaa ja ranskaa. Annikki oli 
kirjoittanut ylioppilaaksi Suomesta jo 
17-vuotiaana ja vietti nyt vuoden St. Eli-
zabeth Academyssa opetellakseen eng-
lantia ja yhdysvaltalaisia tapoja muilta 
oppilailta. ”Vaikka Annikki on St. Eliza-
beth Academyn uusi tulokas, useimmat 
oppilaat ovat jo tutustuneet häneen.” 
(The Thuringian, 10/1947) Hänen ystä-
vällisyytensä ja ulospäinsuuntautunei-
suutensa huomattiin siis jo silloin, mutta 
sama asenne paistoi hänestä koko elä-
män ajan, kun hän oli ihmisten kanssa te-
kemisissä.

Lukion jälkeen Annikki (”pikku An-
na”) aloitti novisiaatin O’Fallonissa 

ja hänestä tuli sisar Mary Margit. Hän 
opiskeli St. Louisin yliopistossa ja suo-
ritti saksan kielen tutkinnon; Maryvil-
len yliopistosta hän sai kirjastonhoitajan 
tutkinnon. Annikki toimi kasvattajana ja 
opetti kouluissa eri puolilla Yhdysvalto-
ja: St. Louisin St. Georgessa, O’Fallonin 

Assumptionissa ja Mattesen Assumptio-
nissa, Columbian Pyhän Sydämen kou-
lussa, ympäri Missouria sekä Mendotan 
(Minnesota) St. Peterissä. Suomessa sisar 
Annikki opetti Tampereen ja Helsingin 
englantilaisella koululla sekä työskenteli 
Helsingin kirjastossa.

Annikki toi mukanaan jokaiseen pal-
velutehtäväänsä paljon huumoria, 

myötätuntoisuutta sekä hurmaavan lap-
senkaltaisuuteensa ja vilpittömyytensä. 
Eräs sisar muistelee: ”Hän nauroi her-
kästi, nautti hauskoista hetkistä ja oli kii-
tollinen jokaisesta pienestä asiasta, joka 
hänelle tehtin.” Sisar Annikki kohteli si-
sariaan rakkaudella ja toi mukanaan re-
hellisyyttä ja huolenpitoa moniin tilan-
teisiin. Eräs hänen lempisanonnoistaan 
kuului: ”Kotini on siellä, mihin ripustan 
hattuni.”

Kesällä Suomessa sisaret menivät Vil-

la Marian leirille tyttöjä kaitsemaan. Sisar 
Annikki meni heidän kanssaan uimaan 
joka päivä ja olikin yksi ensimmäisistä 
Kalleimman Veren sisarista, jotka saivat 
uimiseen luvan. Leirillä tyttöjen ohjel-
maan kuului perunan kuoriminen. Sisar 
Annikki kuori heidän kanssaan ja aloit-
ti samalla jatkokertomuksia, joita jokai-
sen tytön piti vuorollaan täydentää. Näin 
aika kului nopeammin ja yksitoikkoises-
ta työstä tuli paljon hauskempaa.

Sisar Renée muistelee näin: ”Sisar An-
nikki piti kaikkia ihmisiä tuttuina. Ta-

vallisesti suomalaiset ovat luonteensa ja 
kulttuurinsa puolesta pidättyväisiä, pitä-
vät huolta vain omista asioistaan, eivät-
kä yleensä huomaa linja-auton viereisellä 
penkillä istuvaa ihmistä. Mutta Annikki-
pa aloitti keskustelun kenen kanssa ta-
hansa, jopa teini-ikäisten nuorten kanssa, 
jotka aluksi katsoivat häntä pöllämysty-

neenä. Pikkuhiljaa teinitkin alkoivat kui-
tenkin jutella ja pian kaikilla oli todella 
hauskaa. Sisar Annikki uskalsi sanoa it-
selleen tärkeät uskonnolliset mielipiteen-
sä ääneen. Kerran hän sanoi eräälle pa-
pille, että tästä tulisi enemmän Jeesuksen 
kaltainen, jos tämä aloittaisi saarnansa 
sanoilla ’rakkaat sisaret ja veljet Kristuk-
sessa’, varsinkin kun suurin osa messuun 
osallistuvista oli naisia.”

Eräs sisar Annikin luokkatovereis-
ta mainitsi erään huomion, jonka 

Annikki oli pannut merkille USA:ssa. 
”USA:ssa te olette niin kiireisiä ja hätäi-
lette. Suomessa me osaamme levätä.”

Vuonna 2002 sisar Annikki jäi pois työ-
tehtävistään. Siitä lähtien hän vietti läs-
näolon ja rukouksen elämää Helsingissä. 
Hän kävi mielellään perheensä ja ystävi-
ensä luona, oli perillä maailman tapahtu-
mista, kutoi ja leikki kissojensa kanssa.

Sisar Annikki oli toivonut voivansa 
viettää eläkepäiviään sisarten pääma-

jassa O’Fallonissa sisartensa ja luokka-
tovereidensa kanssa. Hän odotti kovasti 
uutta elämänvaihettaan, mutta jouluaa-
ton perhekäynnillä hän sairastui ja joutui 
sairaalaan. Perheenjäsenten lisäksi sisa-
ret Mary Venard ja Renée sekä lähetys-
kumppanimme Inger olivat hänen kans-
saan viimeisten päivien ajan. Sisar Mary 
Venard on sanonut pitäneensä Annikkia 
kädestä ja rukoilleensa ruusukkoa sa-
malla, kun Annikki yritti saada henkeä. 
”Olin ollut hänen luonaan tunnin verran 
ja olin lähdössä. Nostin hänen päätään ja 
annoin hänelle suukon. Hänen kasvojen-
sa ilme muuttui ja tämä jäi pysyvästi mie-
leeni. Uskon, että hän oli tietoinen siitä, 
mitä tapahtui.”

Syvimmät osanottomme Annikin per-
heelle sekä koko suvulle mukaan lu-

kien Kalleimman Veren sisaret Suomessa. 
Olette meidän sydämissämme erityisesti 
nyt, kun Annikin poislähdön aiheuttama 
suru on syvimmillään.

Vietämme muistomessun tiistaina 20. 
tammikuuta klo 11 pyhän Joosefin 

kappelissa O’Fallonissa, Missourissa. Si-
sar Annikin siunaustilaisuutta vietetään 
keskiviikkona 28. tammikuuta 2015 klo 
11 pyhän Henrikin katedraalissa Helsin-
gissä. Hänet haudataan seuraavana päi-
vänä Turussa klo 15 Kalleimman Veren 
sisarille kuuluvaan hautaan.

Kiittäkäämme yhdessä sisartam-
me hänen meille jakamastaan rak-

kaudesta, meille tuomastaan ilosta sekä 
meille osoittamastaan myötätunnosta. 
Nyt voimme kuulla Jeesuksen sanovan 
hänelle: Welcome my beloved daughter. Ter-
vetuloa rakas tytär.  Ja me sanomme An-
nikille: We will meet again in heaven. Ta-
paamme jälleen taivaassa.

Parhain terveisin,
sisar Fran Raia CPPS

Sisar Annikki Rauhamäen 
(1929-2015) muistolle

Helsingin Englantilaisen koulun sisaret v. 1974.
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På svenska

ARTIKKELEITA

När Finland under medeltiden 
var en del av Sverige, fanns här 
många Birgitta-kyrkor. Kung 

Kristofer av Bayern ville grunda också 
Birgitta-klostret, monasterium Vallis Gra-
tiae. Klostret byggdes under 1400-talet. 
Klostret behövde också staden och där-
för grundades närä klostret staden Naan-
tali, Nådendal på svenska.

Nådendal finns nära Åbo, vid Skär-
gårdshavet. Reformationen avbröt klo-
strets verksamhet år 1591. Kung Gustav 
Vasa ville att hans rike måste vara evan-
geliskt-lutherskt. 

Nuförtiden finns i Nådendal kvar bara 
en kyrka och en gammal brunn. Arkeolo-
ger har många gånger forskat i klostrets 
territorium. Man måste vara omsorgsfull 
med ruiner och det skulle bli mycket dyrt 
att gräva ruinerna fram. I Nådendals mu-
seum finns det stor kunskap om klostrets 
historia. 

Nådendals lutherska församling har 
alltid förvaltat kyrkan bra. Där finns me-
deltida föremål och man försöker beva-
ra kyrkans katolska arv. Nådendals stad 
har skänkt en staty ”Birgittinnunnan” år 
1993. På kyrkogården finns från år 1950 
en staty av Jussi Vikainen ”Soldat och 
nunna”, som symboliserar den finska 
soldaten, som beskyddas av Heliga Bir-
gitta under kriget. 

Naantali i går och i dag
Nådendal har alltid varit en popu-

lär turiststad. I början deltog man i pil-
grimsfärder, senare reste människor dit 
för att gå till badanstalter och nuförtiden 
också till Mumindalen med barn.  

Sankta Birgittas tid syns i Nådendals 
vapen: kronan och bokstäver VG (Val-
lis Gratiae). Klostertiden syns i gatornas 
namn: Luostarikatu (Klostergatan), Vad-
stenankatu (Vadstenagatan), Kristoffe-
rinkatu (Kristofersgatan och så vidare. 
Nådendals hembygdsföreningen heter 
Vallis Gratiae. 

Naantali är ett intressant turistmål, 
speciellt på sommaren. Den gamla sta-
den är pittoresk, spahotellet har fem 
stjärnor, barn älskar Mumindalen i Kai-
los ö och nådendalborna är vänliga. 
Kyrkan är fortfarande en medelpunkt 
i staden. I juni och juli ordnas kammar-
musikkonserter i kyrkan. Under somma-
ren är kyrkan öppen varje dag, annars 
på onsdagen, och lutherska gudstjänster 
hålls på söndagar. 

Åbo katolska församling och birgitti-
noblater firar mässa på Birgitta-dagen i 
oktober i Nådendals gamla kyrka.  

Välkommen till Birgittas stad!

Raija Markkula

På kyrkogården finns 
från år 1950 en 
staty av Jussi Vikainen 
”Soldat och nunna”, 
som symboliserar den 
finska soldaten, som 
beskyddas av Heliga 
Birgitta under kriget. 

Valamon luostari julkaisi vuon-
na 2008 laajan, lähes 1000-sivui-
sen, teoksen venäläisen eli venä-

läis-ortodoksisen teologian kehityksestä 
”Venäjän teologian tiet”. Kirjoittaja on 
Georgi (Georges) Florovski (1883-1979) 
Prahan, Harvardin ja Princetonin yliopis-
tojen entinen professori ja ortodoksipap-
pi. Kirjan on suomentanut Urmeli Talas-
niemi.

Tämä monumentaalinen teos on Venä-
jän hengellisen kulttuurin historian bio-
grafinen käsikirja. Siinä käsitellään myös 
venäläistä ja eurooppalaista uskonnollis-
ta filosofiaa ja kaunokirjallisuutta mm. 
Dostojevskin, Tolstoin, Fourierin ja San-
din ajatusmaailmaa. Kirja on eheä koko-
naisuus ja arvokas jokaiselle, joka on kiin-
nostunut Venäjän ortodoksinen kirkon 
kehityksestä 900-luvulta 1970-luvulle.

Itse teos koostuu yhdeksästä osasta 
ja laajasta henkilörekisteristä. Teokses-
sa nostetaan esille niitä vaikutteita, joil-
le venälinen ortodoksia on rakentunut. 
Näitä vaikutteita ovat esimerkiksi helli-
nismi, bysanttisuus, Atos-vuoren kilvoit-
telijamunkkiyhteisö, juutalaisuus, lännen 
herätysliikkeet ja protestantismi, eikä vä-
hiten katolinen kirkko – varsinkin jesuiit-
tojen ja dominikaanien merkitys Venäjän 
kirkon teologiselle ajattelulle on huomi-
onarvoinen. 

Venäjän ortodoksisella kirkolla on si-
ten laaja hengellinen tausta. Kirkko on 
ollut sekä keskittynyt että desentralisoitu 
siten, että luostareilla, mm. Vanhan Va-

lamon luostarilla, johtavilla piispoilla ja 
muilla johtavilla kirkon johtajilla on ol-
lut huomattava vaikutus teologiseen ja 
liturgiseen kehitykseen. Merkittävin vai-
kutus on kuitenkin ollut valtiovallalla, 
varsinkin tsaarivallalla ja myöhemmin 
kommunistisella puolueella ja sen joh-
dolla. Venäjän ortodoksinen kirkko tu-
leekin nähdä valtionkirkkona, jota valtio-
valta vuosisatojen saatossa on käyttänyt 
hyväkseen omien poliittisten päätösten 
ajamiseen. Kirkko oli ja on myös kansan-
kirkko, joka merkittävällä tavalla edisti ja 
edistää kansan uskonnollisuutta ja hen-
gellistä elämää. Florovski toteaa 1700-lu-
vun valtion toiminnasta:

”Kuvernöörit alkoivat laatia saarnan 
kaltaisia puheita; poliisipäälliköt, kau-

punginjohtajat ja nimismiehet levittivät 
Raamattua menestyksellisesti ja rapor-
toivat siitä ylemmilleen hurskaissa kir-
jeissään…”  

Monet Venäjän ortodoksisen kirkon 
vaikuttajista ovat opiskelleet lännessä 
varsinkin Keski-Euroopan protestantti-
sissa yliopistoissa, mutta myös katolisis-
sa oppilaitoksissa, jopa Vatikaanissa. Ho-
via lähellä olevien henkilöiden vaikutus 
on merkittävä. Siten myös katoliset vai-
kuttajat pyrkivät lähelle tsaaria ja vaikut-
tamaan idän ja lännen kirkkojen väliseen 
politiikkaan. 

Teoksen ehkä merkittävin sanoma on 
yksittäisten pyhien ihmisten vaikutus 
uskonnolliseen ja kirkolliseen elämään. 
Ilman heitä ei kirkon sisäinen uskonnol-
lisuus olisi voinut säilyä eheänä ja pyhä-
nä vaan Venäjän ortodoksisesta kirkosta 
olisi kehittynyt valtion virkakoneiston 
byrokraattinen osio. Kirkon monet py-
hät ovat ajatuksillaan, elämällään  ja esi-
merkeillään taannet kirkon pyhyyden 
säilymisen maan vaikeina miehitys- ja 
sortovuosina. Tätä pyhyyttä eivät hirmu-
valtiaat, tataarit tai kommunistit kyen-
neet tuhoamaan.

Teos on tutustumisen arvoinen myös 
meille katolilaisille.

Jan-Peter Paul

Lähde:
Florovski Georges (2008) Venäläisen teologian 
tiet, Valamon luostarin julkaisuja, Gummerus 
Kirjapaino Oy 

KIRJOJA Venäläisen teologian tiet Birgittalaissisarien 
vieraskoteja

TURKU
- 50 vuodepaikkaa, 1 ja 2 hengen huoneissa.
- Huonehinta sisältää aamiaisen ja 
paikoituksen.
Turun Birgittalaisluostarin vieraskoti

Osoite: Ursininkatu 15 a, FIN-20100 TURKU
E-mail: birgitta.turku@kolumbus.fi
Puhelin: (02) 250 1910,  231 8037,  278 1991
Fax: (02) 250 3078
www.kolumbus.fi/birgitta.turku/index.fi.htm

TALLINNA
- 41 vuodepaikkaa 1, 2, 3 ja 4 hengen 
huoneissa.
- Huonehinta sisältää aamiaisen, lounas 
ja illallinen tilauksesta.
Birgitta Guesthouse – Pirita

Osoite: Merivälja tee 18, TALLINN 11911
Puhelin: +372 605 5000
Fax: +372 605 5006
E-mail: pirita@osss.ee
www.birgittaguesthouse.ee/
guesthouse/?lang=en

ROOMA
- Paljon vuodepaikkoja, auki ympäri vuoden.
- Täyshoito, puolihoito tai bed and breakfast.
Casa di Santa Brigida – Piazza Farnese

Osoite: Piazza Farnese, 96, 00186 ROMA 
(ITALY)
Puhelin: +39-06-68892596 / 68892497
Fax: +39-06-68891573
E-mail: piazzafarnese@brigidine.org
www.brigidine.org/en-EN/GalleriaFarnese.
aspx
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KARNEVAALIT TULEVAT – oletko valmis?
Lauantaina 14.2. klo 18.30 jälkeen 
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa.
Bändi soittaa ja laulu raikaa, on ruokaa ja juomaa, 
mukavaa oloa, kilpailuja, arpajaiset.
Kaikki tämä 25 euroa + arvat + kolikkoja kilpailuun.
Lippuja myyvät Rita Kaira p. 040 767 9157 ja
Marja-Leena Rautakorpi p. 045-3199509 tai ovelta.

Pyhän Henrikin yhdistys ry.

                Pyhiinvaellus Puolaan 
                             14.–17.5.2015

          pyhän Ursulan      ja pyhän Johannes Paavali II:n                        
                            jalanjäljissä

                      Matkakohteina :
                               Krakova, Czestochowa, Sieradz  ja  Pniewy

P y h i i n v a e l l u k s e n  h i n t a  o n  a r v i o l t a  7 0 0  e u r o a  ( 2  h e n g e n         
h u o n e i s s a ) .  Y h d e n  h e n g e n  h u o n e e n  l i s ä  5 0  e u r o a .

Pyhiinvaelluksen hintaan kuuluvat muun muassa:

• suorat lennot: Helsinki-Krakova, paluu: Berliini-Helsinki
• oma bussi koko matkan ajan
• majoitukset aamiaisen kera (Krakovassa hotellissa, Czestochowassa
    Birgittalaisluostarissa, Pniewyssä Ursuliinisisarten luostarissa)
• kolme illallista ja kaksi lounasta
• opastus, sisäänpääsymaksut ja runsaan ohjelman rukoushetkineen 
    ja messuineen

S i t o v a  i l m o i t t a u t u m i n e n  j a  e n n a k ko m a k s u  2 0 0  €  1 5 .1 . 2 01 5  m e n n e s s ä
tilille: U r s u l i i n i e n  S i s a r k u n t a ,   F I 3 4  2 219  1 8 0 0  01 2 2  0 6
I l m o i t t a u t u n e e t  s a a v a t  t a r ke m m a t  o h j e e t .
 

I l m o i t t a u t u m i s e t  j a  t i e d u s t e l u t  i s ä  M a r c o  P a s i n a t o , 
 

  puh. 0 5 0  5 37777 5

Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Jeesuksen opetuslapsena 
olemisesta
(Matt. 16:24-27)

Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Jos joku 
tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kiel-
täköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seu-
ratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pe-
lastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka 
elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen 
löytävä.

“Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voit-
taa omakseen koko maailman mutta me-
nettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa 
sielunsa takaisin?

“Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirk-
kaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin 
hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mu-
kaan.”

Kommentti

Varmasti me kaikki kristityt haluamme 
kulkea Jeesuksen perässä. Minä tahdon 
rakastaa Jeesusta koko sydämelläni. Jee-
sus osoittaa minulle selvän tien, jossa 
otan kolme askelta rakastaakseni häntä 
täydellisesti: ”Jos joku tahtoo kulkea mi-

nun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ot-
takoon ristinsä ja seuratkoon minua.”

Ensiksi Jeesus sanoo minulle, että mi-
nun pitää kieltää itseni. Mitä se tarkoit-
taa? Tässä muutamia esimerkkejä itsen-
sä kieltämisestä: Kun ajattelen, etten tee 
enkä sano kaikkea paremmin kuin muut; 
kun en halua aina viedä tahtoani läpi; 

en kiistele järjettömästi tai – silloin, kun 
olen oikeassa – en pysy kannassani it-
sepintaisesti ja väärällä tavalla; en anna 
mielipidettäni ilman, että sitä minulta 
pyydetään tai rakkaus sitä vaatii; en hal-
veksi toisten näkökantaa; en unohda pi-
tää kaikkia lahjojani ja kykyjäni lainaksi 
annettuina; en esitä itseäni esimerkki-

nä keskusteluissa; en kärsi siitä, että toi-
sia arvostetaan enemmän kuin minua; en 
etsi enkä halua herättää huomiota…

Toinen askel on ristin kantaminen. Elä-
mässäni on paljon tilanteita, joissa Jeesus 
pyytää minulta apua. Hän kulkee lähel-
lä minua ristiään kantaen ja tarvitsee mi-
nua. Hän koputtaa minun sydäntäni ja 
etsii sieltä anteliaisuutta. Risti saattaa olla 
tauti, kipu, epäoikeudenmukaisuus, vas-
toinkäyminen… Ristini on painava ja su-
rullinen; Jeesuksen risti on leppeä ja ke-
vyt. Tämä ero tulee minun tahdostani: jos 
minä hyväksyn Jumalan tarjoaman ristin 
rakastaen sitä jumalallisella armolla, löy-
dän Jeesuksen siitä ja minun ristini tulee 
hänen ristiksensä. Sen vuoksi, kun olen 
ristillä Jeesuksen kanssa, tauti tulee ter-
veydeksi, kivusta tulee lohdutus sielul-
leni, epäoikeudenmukaisuus muuttuu 
vapahdukseksi ja vastoinkäymiset juma-
lallisen hellyyden osoituksiksi.

Lopuksi Jeesuksen seuraaminen tulee 
helpoksi ja tapahtuu lukemattomia hy-
viä tekoja Jumalan armosta, jonka kautta 
saan ilmaisen palkinnon: ikuisen elämän.

isä Raimo Goyarrola

 

ADORATION AT THE 
STUDIUM CATHOLICUM
Every Wednesday at 18.00 

followed by Vespers at 19.00
Welcome!

ADORAATIO STUDIUM 
CATHOLICUMISSA

Keskiviikkoisin klo. 18.00. 
Sitä seuraa vesper klo 19.00

Tervetuloa!

Messe en français 

au Studium Catholicum le 28 
février à 17h30. Catéchisme pour 
les enfants à 16h15. Bienvenue!

Ritarikatu 3 A , 00170 Helsinki  

HELMI-ALE! 

katolinenkirjakauppa.net

7. maaliskuuta, pyhän Tuomaan Dies Natalis (kuolinpäivänä) /
March 7th; Dies Natalis (Date of the death) of St. Thomas

JUHLITAAN AKVINOLAISTA 
CELEBRATING AQUINAS

Lauantaina 7.3. klo 13-15 Studium Catholicumissa 
/ Saturday 7.3 at 13-15 at the Studium Catholicum

Ohjelma/Programme:
• 13.00-14.00  Vanhan Dominikaanisen riituksen messu /

Mass in the Old Dominican Rite
Veli Gabriel Salmelan saarna ”Akvinolainen ja sääntökuntaelämäkutsumus 
(2015: Jumalalle vihityn elämän vuosi) /Sermon by br. Gabriel Salmela on 
”Aquinas and the calling to religious life” (2015: Year of Consecrated Life)

• 14.00-15.00  Lyhyt paneelikeskustelu Tuomas Akvinolais-opintojen tilasta 
Suomessa / Short panel discussion on the state of 

Thomas Aquinas studies in Finland

STUDIUM CATHOLICUM
Ritarikatu 3 A , 00170 Helsinki  www.studium.fi

7.	  maaliskuuta,	  P.	  Tuomaan	  Dies	  Natalis	  (kuolinpäivänä)	  	  

JUHLITAAN AKVINOLAISTA 
/CELEBRATING AQUINAS 

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Lauantaina 7.3. klo 13-15 Studium Catholicumissa 

Ohjelma   

• 13.00-14.00  Vanhan Dominikaanisen riituksen messu  
Saarna veli Gabriel Salmela on Akvinolainen ja sääntökuntaelämäkutsumus (2015: 
Jumalalle pyhityn elämän vuosi)

• 14.00-15.00  Lyhyt panaalikeskustelu Tuomas Akvinolais opintojen tilasta Suomessa 

 
Ritarikatu 3 A , 00170 Helsinki  www.studium.fi 

Welcome to the Catholic Church in Finland
 

 
The Spring 2015 open  programme  of the Welcoming Team:

For  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 Spring gatherings (subject to change):
08.02   Spiritual exercises
08.03   Christian prayer
10.05   The liturgical year and Holy Mass
31.05   Kindergarten presentation

 
Saint Henry’s parish
Joran Wauters (Belgium) 044-9723738
Sara Nevalainen (Finland) 040-5604120  
Pio Simonsen (Denmark) 040-4428499
Steve Arnold (UK) 045-1101053
Pablo Sopelana (Spain) 050-3173392
Pekka Rantakari (Finland) 040-5147360
 
 
 

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
Päivi Perttilä (Finland) 045 1289376
 

Our contact persons in the parishes:

  The Welcoming Team is a group of volunteers from different countries working for our Diocese
to find the best possible way to welcome people  with different backgrounds and cultures and help

them  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 centre 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 other 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

JOHDANTOKURSSI
2014-2015 HELSINGISSÄ 

Pyhän Henrikin seurakuntasalissa klo 18.30 
ELÄMÄ KRISTUKSESSA
23.2.  Käskyt I (isä Marco Pasinato)
9.3.  Käskyt II (Javier Salazar)
23.3.  Käskyt III (isä Ryszard Mis SCJ)

RUKOUS KRISTILLISESSÄ ELÄMÄSSÄ
13.4.  Kirkkovuosi, rukous ja hartauksia 
 (isä Federico Spanó)
27.4.  Neitsyt Maria ja pyhät (sisar Barbara USJK)
4.5.  Sääntökunnat ja kongregaatiot (Tuula Luoma)
11.5.  Eläminen kirkon yhteydessä (Marko Tervaportti)

Kirkkoonotto Henrikissä 23.5. ja Mariassa 30.5. 

Klassikot ja uutuudet

www.katolinenkirjakauppa.net
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Ilmoitukset

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 040-
9370227 (klo 9-10, muulloin tekstiviesti). 
Tervetuloa! 

Pieniä asioita, 
suurella rakkaudella

Verbi Dei sono 
Schola cantorum 

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

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 

Kirjakauppasi netissä 

www.katolinenkirjakauppa.net

Lastenkerho Tikkurilassa 
keväällä 2015

Kokoonnumme klo 16-18 vanhalla Silkkitehtaalla 
osoitteessa Tikkurilantie 44, 3. krs. 

Kerhon kokoontumispäivät kevätkaudella 2015 ovat seuraavat:
to 15.1. – to 29.1. – ke 4.2. – ke 18.2. – ke 4.3. – ke 18.3. – 

ke 1.4. – ke 15.4. – ke 29.4. – ke 13.5. – ke 27.5.
Ke 18.2. on tuhkakeskiviikko; jos katedraalissa on messu klo 16:30, 

teemme retken sinne.

Tarkemmat tiedustelut Juho Kyntäjä, juho.kyntaja@live.fi tai 0405176972

PYHÄ TERESA–filmiklubi

Valmistautuessamme pyhän Avilan Teresan syntymän 500-vuotisjuhlaan 
28.3.2015 esitämme Espanjan television tuottaman elämäkerrallisen 
sarjan ”Teresa de Jesús” neljänä keskiviikkoiltana klo 18.30 Pyhän Marian 
seurakuntasalissa (kirjasto). Ääni espanjaksi, englantilainen tekstitys.

• 25.2  jaksot 1 ja 2  
• 4.3     jaksot 3 ja 4
• 11.3  jaksot 5 ja 6
• 18.3.  jaksot 7 ja 8

Jaksojen välillä teetä ja 
keskustelua filmiklubin 
asiantuntija-vetäjän johdolla.  
Tervetuloa!   Karmeliittamaallikot

Karmeliittamaallikot järjestävät 
pyhiinvaelluksen Kastiliaan 2015

pyhän Jeesuksen Teresan syntymän 500-juhlavuoden kunniaksi

Aika: 27.9.-4.10.2015
Paikka: Avila, josta tehdään tilausbussilla päiväretkiä Salamanca-Alba 

de Tormesiin, Segoviaan, Toledoon, Fontiveros-Durueloon pyhän Teresan 
ja pyhän Ristin Johanneksen jäljillä.

Matkakappalainen: isä Tri Nguyen; matkanjohtaja-asiantuntija: 
Heidi Tuorila-Kahanpää, joille ilmoittaudutaan: kahanpaa@ulc.jyu.fi; 050-3410248

Ennakkoilmoittautuneille ilmoitetaan hinta, joka sisältää lennot, 
täysihoidon 1- tai 2-hengen huoneissa ja liput museoihin yms.

Kolme ekumeenista miniseminaaria keväällä 2015
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SUOMEN¤
EV.LUT 

KIRKKO www.studium.fi

Luentosarja jatkuu tiistaina 3. maaliskuuta klo 14–16, evl. Kirkkohallitus, 
Eteläranta 8, kokoushuone Mikael

Professori Pekka Metso, ortodoksi & TT, dos. Tomi Karttunen, luterilainen:
Konstantinopolin patriarkaatin kunnia-aseman merkitys ortodoksiselle 

kirkolle ja ekumeenisesti (Gabriel Salmela, OP katolinen pj.)
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ILMOITUS

Tervetuloa paneelikeskusteluun!

Kristillisten sosialidemokraattien liitto 
järjestää paneelikeskustelun

USKONTORAUHASTA 
14.3 klo 15 Kulttuurikeskus Sofiassa, 

Helsingin Vuosaaressa, Kallvikinniementie 35.

Ulkoministeri Erkki Tuomioja alustaa aiheesta: 

Euroopan unioni -uskontorauhan projekti? 

Keskustelemassa ovat piispa Tapio Luoma,

metropoliitta Ambrosius, tekniikan tohtori Jan-Peter Paul 

ja Suomen islamilaisen neuvoston edustaja. 

Paneelikeskustelun puheenjohtajana on 

kanslianeuvos Kari.T. Ahonen.

Tilaisuus on avoin kaikille. Sofiassa on 

mahdollisuus syödä buffet-päivällinen 

25 € tilaisuuden jälkeen. Päivälliselle 

halukkaiden tulee ilmoittautua sähköposti 

reception@sofia.fi tai puh. 010-277 900.

VELJEYS

BRODERSKAP
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HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraali seurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 
09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@

katolinen.fi. Kotisivu henrik.katolinen.fi.

• La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.45 
messu englanniksi (1., 2. ja 4. su) tai latinaksi ja 
englanniksi (3. su), 11.00 päämessu, 12.30 eri-
kielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 grego-
riaaninen messu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 
18.00 messu, ti ja to 7.30 messu. Ke 17.30 ruu-
sukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika 
la 17.00-17.45 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, Fami-
ly Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in 
Finnish. Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish, 
Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish. Wed. 17.30 
Rosary, Fri. 17.30 Adoration. Wed., Sat. 19.30 Li-
turgy of the Neocatechumenal Way. Confessions 
Sat. 17.00-17.45 and by appointment. Masses also 
in other cities.

13.2. pe 19.00 avioliittokurssi seurakuntasa-
lissa

14.2. la 11.00-15.00 nuorten lectio divina seura-
kuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu, 
19.00 karnevaalit seurakuntasalissa

15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.45 
messu latinaksi ja englanniksi/Mass in Latin 
and English, 11.00 päämessu, 12.30 messu 
ruotsiksi/Mässa på svenska, 15.00 messu 
Porvoossa, 18.00 iltamessu

17.2. ti 14.00 seniorit
18.2. ke tuhkakeskiviikko: 16.30 messu eng-

lanniksi/Mass in English, 18.00 messu suo-
meksi

20.2. pe 19.00 avioliittokurssi seurakuntasa-
lissa

21.2. la 11.00-13.00 vahvistusopetus seurakun-
tasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

22.2. su paaston 1. sunnuntai: 9.45 messu eng-
lanniksi/Mass in English, 11.00 päämes-
su, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 
15.00 messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu

23.2. ma 18.30 johdantokurssi
24.2. ti 16.30-19.00 vahvistusopetus seurakun-

tasalissa, 18.00 CSC: ruusukko ja messu
26.2. to 18.00 lectio divina kabinetissa
27.2. pe 19.00 avioliittokurssi seurakuntasa-

lissa
28.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
1.3. su paaston 2. sunnuntai: 9.45 messu eng-

lanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 
13.00 gregoriaaninen messu, 16.00 messu 
puolaksi/Msza po polsku, 18.00 iltamessu

5.3. to 18.00 urkukonsertti kirkossa
7.3. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
8.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.45 messu eng-

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

9.3. ma 18.30 johdantokurssi
10.3. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
12.3. to 18.00 elokuvakerho seurakuntasalissa
14.3. la 11.00-15.00 nuorten lectio divina seura-

kuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
15.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.45 messu la-

tinaksi ja englanniksi/Mass in Latin and 
English, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruot-
siksi/Mässa på svenska, 15.00 messu Por-
voossa, 18.00 iltamessu

DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi: 15.2., 15.3. 
su 15.00
Tikkurila (ort. kirkko, Läntinen 
Valkoisenlähteentie 48): 22.2. su 15.00

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, 

fax 09-2411634. Sähköposti maria@
katolinen.fi. Kotisivu maria.katolinen.fi.

• La 9.30 (tai 11.00) messu suomeksi (katso 
aika ohjelmasta), 18.00 aattomessu suomeksi. 
Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suo-
meksi, 11.30 messu (1. su ruotsi, 2. su perhe-
messu englanniksi, 3. su vietnami, 4. su per-
hemessu, 5. su saksa), su 16.00 messu (2. su 
espanja, 3. su puola), 17.30 ruusukkorukous 
englanniksi, 18.00 messu englanniksi. Ma, ke, 
pe 7.30 laudes, 8.00 messu suomeksi, ma, ti, 
ke, to, pe 18.00 iltamessu, 18.30–19.00 adoraa-
tio, ti 17.30 ruusukkorukous. Rippiaika ma, ti, 
ke, to, pe, la 17.30–17.55, su 9.30-9.55 ja 17.30–
17.55. Seurakunnan kanslia avoinna ti 13–16 ja 
ke 9-12.
• Sat. 9.30 (or 11.00) Mass in Finnish (see schedule 
below), 18.00 Mass in Finnish. Sun. 9.30 Rosary in 
Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 Mass 
(1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Eng-
lish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass, 
5th Sun. German), 16.00 Mass (2nd Sun. Spanish, 
3rd Sun. Polish), 17.30 Rosary in English, 18.00 
Mass n English. Mon., Wed., Fri. 7.30 Laudes, 8.00 
Mass in Finnish, Mon., Tues., Wed., Thurs.. Fri. 
18.00 Mass in Finnish, 18.30-19.00 Adoration, 
Tues. 17.30 Rosary in Finnish. Confessions Mon., 
Tues., Wed. Thurs., Fri., Sat. 17.30-17.55, Sun. 
9.30-9.55 and 17.30-17.55. Parish office open Tues. 
13-16 and Wed. 9-12.

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

15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
messu vietnamiksi, 16.00 messu puolaksi/
Msza po polsku, 17.30 ruusukko englannik-
si/Rosary in English, 18.00 messu englan-
niksi/Mass in English

18.2. ke tuhkakeskiviikko (paasto- ja absti-
nenssipäivä): 8.00 messu suomeksi, 18.00 
messu suomeksi

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

22.2. su paaston 1. sunnuntai: 9.30 ristintien 
hartaus, 10.00 messu suomeksi, 11.30 per-
hemessu, 13.00 messu vietnamiksi, 15.00 
messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 
messu puolaksi/Msza po polsku, 17.30 ris-
tintie englanniksi/Stations of the Cross, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

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

28.2. la 9.30 messu suomeksi, 10.00–14.00 
opetus Englantilaisessa koulussa ensikom-
muuniota ja vahvistuksen sakramenttia 
varten, 16.00 ristintie arabiaksi, 18.00 messu 
suomeksi

1.3. su paaston 2. sunnuntai: 9.30 ristintien 
hartaus, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu 
ruotsiksi/Mässa på svenska, 16.00 messu 
espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 17.30 
ristintie englanniksi/Stations of the Cross, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

4.3. ke 8.00 messu suomeksi, 14.00 messu suo-
meksi ja Maria-klubi, 18.00 messu suomeksi

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

8.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.30 ristintien 
hartaus, 10.00 messu suomeksi, 11.30 Family 
Mass in English/perhemessu englanniksi, 
15.00 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 
16.00 messu puolaksi/Msza po polsku, 17.30 
ristintie englanniksi/Stations of the Cross, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

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

14.3. la 10.00–14.00 lauantaikurssi Englantilai-
sessa koulussa, 11.00 messu suomeksi, 16.00 
ristintie arabiaksi, 18.00 messu suomeksi

15.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 ristintien 
hartaus, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu 
vietnamiksi, 13.00 ukrainalainen liturgia, 
16.00 messu puolaksi/Msza po polsku, 17.30 
ristintie englanniksi/Stations of the Cross, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

DIASPORA
Stella Maris (Sirkkoontie 22, Koisjärvi): joka 
sunnuntai klo 11.00

Hanko (Täktomin kappeli, Kappelitie 36): 
21.3., 25.4., 23.5. la 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 
13): 21.2., 28.3., 11.4., 16.5. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, 
Lärkkullantie 26): 21.3., 25.4., 23.5. la 13.00

TURKU

Pyhän Birgitan ja autuaan  
Hemmingin seurakunta 

Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389, 
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@

katolinen.fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.

• Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomek-
si, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukau-
den 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 2. 
sunnuntai: 12.30 messu vietnamiksi, 18.00 ilta-
messu englanniksi. Ke, pe, la 7.30 aamumessu, 
ti, to 18.00 iltamessu. To 17.30 adoraatio. Rip-
pitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopi-
muksen mukaan.
• Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish, 
10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st 
Sunday of each month: 12.30 Mass in Polish, 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.)

15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.00 
messu latinaksi, 10.30 päämessu, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

17.2. ti 18.30 informaatiokurssi
18.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu
22.2. su paaston 1. sunnuntai: 9.00 messu 

suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00 messu Eu-
rajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

28.2. la 9.30 katekeesi, 12.30 perhemessu, 10.00 
messu Ahvenanmaalla

1.3. su paaston 2. sunnuntai: 9.00 messu ruot-
siksi/Mässa på svenska, 10.30 päämessu, 
12.30 Msza po polsku, 18.00 messu englan-
niksi/Mass in English

3.3. ti 18.30 miestenpiiri
6.3. pe 18.00 messu Porissa
8.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.00 messu suo-

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

10.3. ti 18.30 teologinen opintopiiri
14.3. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu, 

10.00 messu Ahvenanmaalla
15.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.00 messu lati-

naksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu tagalo-
giksi/Mass in Tagalog, 18.00 messu englan-
niksi/Mass in English

KATEKEESI  28.2. la 9.30

DIASPORA
Ahvenanmaa 28.2., 14.3. la 10.00
Eurajoki 22.2., 8.3. su 15.00
Pori 6.3. pe 18.00

JYVÄSKYLÄ

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

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

• Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 
messu englanniksi. Ma 18.00 messu, ti 7.00 
messu sisarten kappelissa, ke 7.00 laudes sisar-
ten kappelissa, 18.00 messu, to 18.00 adoraa-
tio ja messu, pe 7.00 messu sisarten kappelissa, 

18.00 messu. La 10.00 tai 12.15 messu (katekee-
si kerran kuussa klo 10.00). Rippiaika to 17.30-
17.55 ja su 10.00-10.25 sekä 11.40-11.55 tai sopi-
muksen 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, Wed. 7.00 Laudes in Sisters’ chapel, 
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). 
Confessions Thurs. 17.30-17.55 and Sun. 10.00-
10.25 and 11.40-11.55 or by appointment.

14.2. la pyhät Kyrillos ja Methodios: 10.00 
messu

15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass 
in English, 9.00 messu Savonlinnassa, 17.00 
messu Joensuussa

18.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu ja 
tuhkan jakaminen

21.2. la 9.00 katekeesi lapsille ja nuorille, 12.15 
perhemessu

22.2. su paaston 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 
12.00 messu englanniksi/Mass in English, 
17.00 messu Kuopiossa

26.2. to 14.00 messu senioreille
1.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

12.00 messu englanniksi/Mass in English
6.3. pe 19.00 johdantokurssi
7.3. la 15.00 messu Mikkelissa, 18.30 messu 

Varkaudessa
8.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

12.00 messu englanniksi/Mass in English, 
12.00 messu Kajaanissa, 16.00 katekeesi lap-
sille Kuopiossa, 17.00 messu Kuopiossa

15.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.00 messu Sa-
vonlinnassa, 10.30 päämessu, 12.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 17.00 messu 
Joensuussa

KATEKEESI  21.2. la 9.00

DIASPORA
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32): 
15.2., 15.3. su 17.00 
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 8.3. 
su 12.00
Kuopio (Pyhän Joosefin kirkko, 
Lönnrotinkatu 24): 22.2. su 17.00, 8.3. su 16.00 
katekeesi lapsille, 17.00 messu
Mikkeli (ev.lut. srk-keskuksen Pirttiniemi-
sali, Savilahdenkatu 20, 2. kerros): 7.3. la 15.00 
(Huom. tuomiokirkon kryptassa!)
Savonlinna (Pääskylahden ev.lut. kirkko, 
Kaartilantie 62): 15.2., 15.3. su 9.00 
Varkaus (ort. kirkko, Relanderinkatu 5): 7.3. 
la 18.30

Huom! Ohjelmaan voi tulla muutoksia. 
Päivitetty ohjelma löytyy seurakunnan 
kotisivulta osoitteesta olavi.katolinen.fi.

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-
2127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@

katolinen.fi. Kotisivu risti.katolinen.fi.

• Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämes-
su, 17.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu 
englanniksi. Ma, ke, to, pe 18.00 messu, ti 7.30 
messu. Ke 17.40 vesper, to ja pe 18.30 adoraa-
tio. La messu kysy papilta. Rippi joka päivä 
puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen 
mukaan. Huom. matkat, katekeesipäivät ja las-
tenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutok-
sia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain 
messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon il-
moitustaululta.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 
17.30 Rosary in English, 17.00 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 appoint-
ment. 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.)

Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs •  13.2.-15.3.
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14.2. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 14.00 messu puolaksi/Msza po 
polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in 
English

18.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu
22.2. su paaston 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

14.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

27.2. pe 17.30 ristintien hartaus, 18.00 messu
1.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

14.00 messu tagalogiksi, 17.00 messu englan-
niksi/Mass in English

6.3. pe 17.30 ristintien hartaus, 18.00 messu
7.3. la 10.00 katekeesi, 14.00 perhemessu
8.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

17.00 messu englanniksi/Mass in English
13.3. pe 17.30 ristintien hartaus, 18.00 messu
14.3. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
15.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

14.00 messu puolaksi/Msza po polsku, 17.00 
messu englanniksi/Mass in English

KATEKEESI  7.3. la 10.00

LASTENKERHO  14.2., 14.3. la 10.30

DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon seurakuntasali, 
Matti Alangon katu 11): klo 15.00: su 1.3., su 
12.4. (Huom. päivämäärä!)
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 
3): klo 16.00: su 22.2., la 7.3., ma 6.4.
Kristiinankaupunki (ev.-lut. kirkko, Läntinen 
Pitkäkatu 20): klo 18.00: pe 20.2., la 28.3.
Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja 
seurakunnasta): klo 12.00: la 21.2., la 7.3., la 
21.3., ti 7.4.
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, 
Kappelintie 5): klo 12.00: la 14.2., su 22.2., su 
1.3., su 8.3., su 29.3., ma 6.4.
Seinäjoki (Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): 
klo 18.00: pe 13.2. seurakuntasalissa, pe 27.3. 
seurakuntasalissa, la 25.4. toimituskappelissa
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, 
Rauhankatu 8 C 22): klo 16.00 messu 
suomeksi ja englanniksi: la 14.2., Huom. su 
15.2. klo 12.00 messu puolaksi!, la 21.2., su 1.3., 
su 8.3., la 21.3., su 29.3., su 5.4. Huom. 17.00!

USKONNONOPETUS 
kouluikäisille lapsille ja nuorille diaporassa

Hämeenlinna  (Poltinahon seurakuntatalo, 
rippikoululuokka, Turuntie 34): 14.2., 21.3., 
11.4., 25.4., 9.5., 23.5. la 10.00-11.30

Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, 
Rauhankatu 8 C 22): 14.2., 21.3., 18.4., 16.5. la 
10.00-12.00 (nuoremmat lapset) ja 13.15-15.15 
(vanhemmat lapset sekä nuoret)

KOUVOLA

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-

3711251. Sähköposti ursula@katolinen.fi. 
Kotisivu ursula.katolinen.fi. Pankkiyhteys: 

Sampo 800015-1888441.

• Su 11.00 (1., 2., 4. ja 5. su) tai 18.00 (3. su) pää-
messu, to 18.00 iltamessu. Joka kuukauden 1. 
pe messu ja adoraatio klo 18.00. Rippitilaisuus 
puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mu-
kaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten tors-
taisin.
• Sun. 11.00 Mass in Finnish (1st, 2nd, 4th and 5th 
Sun.) or 18.00 (3rd Sun.). Thurs. 18.00 Mass in 
Finnish. 1st Friday of each month 18.00 Mass and 
Adoration. Confessions half an hour before Mass 
and by appointment. Pastor most easily contacted 
on Thursdays. Masses also in other cities. (See the 
Mass schedule for diaspora below.)

14.2. la 13.00 perhemessu
15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 18.00 

messu
18.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu ja 

tuhkan jakaminen
19.2. to 18.00 iltamessu
20.2. pe 18.00 ristintien hartaus
22.2. su paaston 1. sunnuntai: 11.00 messu
26.2. to 18.00 iltamessu

27.2. pe 18.00 ristintien hartaus
1.3. su paaston 2. sunnuntai: 11.00 messu
5.3. to 18.00 iltamessu
6.3. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 ristintien 

hartaus ja messu
8.3. su paaston 3. sunnuntai: 11.00 messu
12.3. to 18.00 iltamessu
13.3. pe 18.00 ristintien hartaus
14.3. la 13.00 perhemessu
15.3. su paaston 4. sunnuntai: 18.00 messu

DIASPORA
Hamina Sopimuksen mukaan 
seurakuntalaisten kodeissa.
Kotka (ort. seurakuntakeskus, 
Kymenlaaksonkatu 2): 8.3. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): 7.3. la 16.00
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): 
15.2., 15.3. su 12.00

KATEKEESI
Kouvola (seurakuntasali): 14.2., 14.3. la 11.00-
13.00 (opetuksen päätteeksi messu klo 13)
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 7.3. la 
14.00–16.00

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 neoka-
tekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 
17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopi-
muksen mukaan.
• Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass 
in Finnish. Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in 
Finnish. Thurs. 17.00 Adoration, Mass after Ado-
ration. Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Ne-
ocatechumenal Way. Confessions Fri. 17.30-18.30, 
half an hour before Mass and by appointment. 
Masses also in other cities. (See the Mass schedule 
for diaspora below.)

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

18.2. ke tuhkakeskiviikko (paasto- ja absti-
nenssipäivä): 17.00 messu

22.2. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämes-
su, 17.00 messu Raahessa

1.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 
17.00 messu Torniossa

8.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 
17.30 messu Rovaniemellä

15.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämes-
su, 17.00 messu Kemissä

KATEKEESI ensikommuuniota ja 
vahvistuksen sakramenttia varten
la 21.2., 7,3., 21.3., 19.4. klo 10.00-12.00

Messupalvelijoiden kokoontuminen
pe 6.3. klo 18.00

KATEKEESI nuorille ja aikuisille
maanantaisin ja torstaisin klo 18.00

RISTINTIEN HARTAUS
pe 20.2., 27.2., 6.3., 13.3., 20.3., 27.3. klo 17.00 
(17.30 iltamessu)

DIASPORA
Kemi (Lehtokatu 31): 15.2., 15.3. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 1.3. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 22.2. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 8.3. 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. Puhelin 019-
335793. Sähköposti: stellamaris@katolinen.fi

Suomen Caritas
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh/fax  09-
135 7998. Sähköposti caritas@caritas.fi. Kotisi-
vu www.caritas.fi. Avoinna arkisin 9.00-14.00. 

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 09-
61206711, fax 09-61206710. Sähköposti: kirjas-
to@studium.fi. • Kirjasto on avoinna tiistaina 
ja torstaina klo 13-16 sekä keskiviikkona ja per-
jantaina klo 13-18, kirjasto on syyskuusta alka-
en auki vapaaehtoisvoimin myös maanantaisin 
klo 13-16. • Messut keskiviikkoisin ja perjantai-
sin klo 12.00. • Lisätietoja luennoista ja muus-
ta toiminnasta kotisivulla www.studium.fi.

Yhdistykset / Yhteisöt

Academicum Catholicum
AC jatkaa toimintansa Studium Catholicu-
min kirjastossa (Ritarikatu 3 A, 3. krs) kerran 
kuukaudessa aina torstai-iltaisin. • Academi-
cum Catholicumin ja Studium Catholicumin 
yhteisluennot keväällä 2015. Ovet aukeavat 
klo 18.30, luento alkaa klo 19.00. • Lisätietoja: 
academicumcatholicum.blogspot.fi • Luennot 
ovat avoimia myös ei-jäsenille. 
AC kommer att hålla sitt program på nytt 
i Studium Catholicums bibliotek på Rid-
daregatan 3A, 3 vån. alltid på en torsdag-
skväll en gång i månaden. • Mer information: 
academicumcatholicum.blogspot.fi • Icke-
medlemmar är också hjärtligt välkomna.

Birgittalaisoblaatit
Birgittalaisoblaatit – luostarisääntökunnan 
maallikkojen ryhmä, kotisivut: www.kolum-
bus.fi/birgitta.turku/oblaatit. Uusi yhteyshen-
kilö: Raija Markkula, sähköposti raija.markku-
la7@gmail.com, puhelin 040-5783024. 

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass or Adoration in Latin 
with Readings and Homily in English in Saint 
Henry’s Cathedral on the following Tues-
day evenings at 18.00: Feb. 10, 24; March 10, 
24; April 7, 21; May 5, 19. Afterwards, a nice 
get-together in the parish hall. Welcome! See: 
cschelsinki.wordpress.com. 

Fransiskaanimaallikot OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Kevät 2015 – 
67. toimintavuosi • Ohjelmalliset kokoukset 
tiistaisin kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän 
Marian seurakuntasalissa, jonka jälkeen mah-
dollisuus iltamessuun klo 18. Kokoukset ovat 
avoimia kaikille. • KEVÄÄN OHJELMA ja ai-
heet:  •  10.2. Fransiskaaninen köyhyys, alustus 
Liisa Kärkkäinen OFS post. • 10.3. Naispyhi-
mykset, alustus isä Frans Voss SCJ, moderaatto-
ri •  14.4. Espanjalaiset mystikot, alustus Jarno 
Tarkoma OFS • 12.5. Pyhät elokuvissa ja val-
kokankaalla, alustus Tuula Luoma OP • Koti-
sivut: www.fransiskaanimaallikot.blogspot.fi.

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni • Kotisivu gre-
goriusyhdistys.wordpress.com. • Puheenjoh-
taja Marko Tervaportti. Moderaattori Anders 
Hamberg. Tridentiininen messu su 1.3. klo 
13.00 Pyhän Henrikin katedraalissa.

Henrikin elokuvakerho
kokoontuu Henrikin seurakuntasalissa seu-
raavien hyvien elokuvien parissa torstaisin 
klo 18: • 12.2. Ida. ohj. Pawel Pawlikovski. 
Nuori noviisi joutuu kohtaamaan menneisyy-
den. Esitetty Rakkautta ja anarkiaa-ohjelmis-
tossa, englanninkielinen tekstitys. • 12.3. Cecil 
B. de Mille: Kymmenen käskyä • 9.4. Kurjat, 
Les Misérables (musikaali) • 7.5. Sadan mie-
kan mies (kun paavinkirkko yritti saada Suo-
men takaisin äitikirkon helmaan...) • Tervetu-
loa kaikki elokuvan ystävät!

Jeesuksen pyhän sydämen 
maallikot (SCJ)

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

Karmeliittamaallikot (OCDS)
Vastuuhenkilö: Eeva Kaario-Kela OCDS, gsm 
050-3562427, postitusosoite Martintie 19, 02270 
Espoo. • Teresa-filmiklubi (Marian srk-sali) 
ke 25.2., 4.3., 11.3. ja 18.3. klo 18.30  • Wilfrid 
Stinissen -lukupiiri 15.3. ”Maria Jeesuksen elä-
mässä”; 12.4. ”Maria kirkon elämässä”; 3.5. 
”Maria meidän elämässämme” (Studium).
   

 Kirjallisuuspiiri
kokoontuu edelleen Studium Catholicumissa 
Ritarikatu 3b A, 3. krs seuraavina maanantai-
päivinä klo 18: 15.12.  Donna Tartt: Tikli • 19.1. 
Nikolai Gogol: Kuolleet sielut • 16.2.  Hernán 
Rivera Letelier: Elokuvankertoja • 16.3. Yasu-
nari Kawabata: Tuhat kurkea  • 20.4.  Jussi Val-
tonen: He eivät tiedä mitä tekevät • 7.5. Tove 
Jansson: Kesäkirja.

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 Marian kirkon tiloissa kuukau-
den 1. keskiviikkona. Pyhä messu kirkossa klo 
14.00, sitten kahvitus srk-salissa. • 4.2. Matkai-
lukuulumisia • 4.3. Esitelmä, Helene Nygård 

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

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

Seniorit
Seniorit kokoontuvat tiistaina 20.1. Messu 
kello 14.00 Pyhän Henrikin katedraalissa ja sen 
jälkeen kahvit seurakuntasalissa. Tervetuloa. 

Suomen Samaritas-apu ry
Finlands Samaritas-hjälp rf • Postitusosoite 
Rastaspuistontie 3 M 106, 02620 Espoo. • Koti-
sivu 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.ma-
kela@welho.com.

Teresa ry
Teresa ry:n kevätkauden 2015 esitelmäillat: 
• Ti  10.2. isä Rafal Czernia SCJ kertoo muis-
toja sapattiajastaan Roomasta. • Ti 10.3. Vuo-
sikokous, vaalikokous, keskustelua • Ti 14.4. 
piispa Teemu Sippo SCJ vierailee teresaillassa, 
keskustelua • Ti 5.5. Kevätkauden päätös, esi-
telmäilta teologian tohtori, dosentti Päivi  Sal-
mesvuori kertoo tutkimuskohteestaan:  Pyhä 
Birgitta – Aatelisneidosta kosmopoliitiksi.
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Ajankohtaista

Hiippakunnan jäsenrekiste-
riin merkittyjen katolilaisten 
määrä jatkaa kasvuaan Suo-
messa. Vuoden 2014 lopussa 
rekisteröityjä katolilaisia oli 
maassamme 13 422. Kasvua 
edelliseen vuoteen verrattu-
na (12 853) on yhteensä 4,4% 
(vuosi sitten kasvuprosentti 
oli 3,4). 

Seurakunnat

Kasvua on tapahtunut kaikissa seura-
kunnissa paitsi Kouvolassa. Prosentu-
aalisesti vuonna 2014 kasvoi jälleen eni-
ten Nasaretin pyhän perheen seurakunta 
Oulussa: jäsenmäärän kasvu 82 henkilöl-
lä kasvatti seurakuntaa peräti 10,3%. Lu-
kumääräisesti kasvu oli suurinta Pyhän 
Henrikin katedraaliseurakunnan alueel-
la, joka kasvoi 197 henkilöllä, vaikka seu-
rakunnan kasvuvauhti (5%) olikin toisek-
si hitainta.

Jäsenmäärän kasvuun ovat vaikut-
taneet muun muassa seuraavat tekijät: 
kasteet (235), kirkkoon ottaminen (57), 
toisesta hiippakunnasta muutto (430). 
Kasvua on ollut kaikissa näissä ryhmissä.

Jäsenmäärä on vähentynyt vastaavas-
ti muun muassa kuolemien (30), toiseen 
hiippakuntaan muuttamisen (96) ja kir-
kosta eroamisen (27) kautta.

Sakramentit

Ensimmäisen pyhän kommuunion sai 
viime vuonna 166 lasta. Vahvistuksen 
sakramentin otti vastaan yhteensä 179 
seurakuntalaista. Avioliiton sakrament-
teja vietettiin yhteensä 45. Näistä kahden 
katolilaisen välisiä avioliittoja oli 13 (ai-
nakin toinen osapuoli Helsingin hiippa-
kunnasta).

Kielet

Hiippakunnan jäsenten kielisuhteet ovat 
pysyneet ennallaan. Äidinkielenään suo-
mea puhuu 43%, ruotsia 5% ja muita kie-
liä noin 52% hiippakunnan jäsenistä.

Uskonnonopetus

Uskonnonopetusiässä olevia lapsia ja 
nuoria oli – ilman Pyhän Marian seura-
kunnan tietoja, jotka puuttuvat – yhteen-
sä 1506.

Opetusta sai kouluissa 546 lasta ja 
nuorta, muulla tavoin (esim. lauantai-
kursseilla) 341 oppilasta. Näin ollen us-
konnonopetusta saa katolisista lapsista 
vain noin 59 prosenttia, kouluissa vain 36 
prosenttia. Vastaavasti 38 prosenttia us-
konnonopetuksesta annetaan koulujen 
uskonnonopetuksen ulkopuolella. Kato-
lista uskonnonopetusta ilman jää 41 pro-
senttia lapsista ja nuorista.

KATT

Hiippakunnan kasvu jatkui vuonna 2014

Seurakuntien suhteellinen osuus 2014 lopussa

Jäsenmäärän kehitys 2014

Uskonnonopetus 2014

Ilmoita perheesi mukaan:
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Katolisen perheen vahvuus

Viikonloppu  _ yhdessä 
 keskusteluryhmiä, messuja,

juhlaa ja viihdettä

Kööpenhamina 
1.-3. toukokuuta 2015

familiekonference.katolsk.dk

Pohjoismaiden katolinen perhekonferenssi

Venue: St Mary’s Parish, Mäntytie 2, 00270 Helsinki
Registration: ljoannoujyranki@gmail.com
Phone: 0443140847

Why Attend “The Healing of Families” Seminar?
• Have you prayed for years for 

healing of your family and nothing 
has happened?

• Learn this form of prayer that 
is effective for those stubborn 
personal and family problems.

• Through your participation, 
experience family-wide relief and 
healing of spiritual, physical, and 
emotional problems. 

• “Redeem” your relationships and 
change the course of your family’s 
history.

What is the content of this seminar?  
The issue is about why many times we find ourselves 
and our families having to go through the same 
problems repeatedly, and without real lasting 
solutions, despite our constant prayer. You leave the 
seminar knowing that, thanks to Our Lord and Savior 
Jesus Christ, this doesn’t have to be. The seminar 
equips you with how to pray effectively to end 
recurrent problems in your personal and family life.

What do I need for the seminar?
1.  Your notebook and Bible.
2.  Acquire, or better, read the book: 
 The Healing of Families.
3.  Cost of the seminar: Free, only travel costs of 
 Fr. Yozefu. You may make a love offering.
4.  Other relevant materials will be available for 

purchase.

“The Healing of Families”
St Mary´s Parish, Helsinki  –  13.–15.3.2015  –  By Fr. Yozefu-B. Ssemakula


