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Maanosaamme kohtaa parhaillaan yksi suurimmis-
ta ellei suurin muuttoaalto sitten toisen maailmanso-
dan. Eivät vain kymmenet- vaan sadattuhannet syy-
rialaiset, irakilaiset, pohjoisafrikkalaiset ja afgaanit 
ovat lähteneet liikkeelle, pois kotimaistaan, omista 
kodeistaan, kohti turvallisena pidettyä Eurooppaa. 
Matka vain ei ole turvallinen, eivätkä sen järjestäjistä 
kaikki ole ollenkaan pyyteettömiä. Toisten ihmisten 
hädällä tehdään bisnestä.

Pakoon on lähdetty, koska vaara uhkaa kotona, mutta monien kohtaloksi 
on koitunut Välimeren ylityksen ylivoimaisuus. Toivo turvallisemmasta tu-
levaisuudesta, kaipuu vapauteen ja ihmisarvoiseen elämään ei ole riittänyt, 
kun meren aallot ovat nielaisseet pakolaisia ja turvapaikkaa etsineitä ihmisiä 
kuljettaneita laivoja ja veneitä. Mereen päätyneiden määrä on tuntematon, 
mutta joka tapauksessa puhutaan tuhansista tai jopa kymmenistä tuhansis-
ta uhreista.

Euroopan kristityillä on näytön paikka. Kun ihminen jättää taakseen kai-
ken, hänen täytyy voida tuntea olevansa hyväksytty ja kunnioitettu myös 
vastaanottomaassa; hän heittäytyy tyhjin käsin toisten ihmisten hyväntahtoi-
suuden varaan. Kristittyjen täytyy olla eturintamassa pakolaisten ja turvapai-
kanhakijoiden vastaanottamisessa, heidän perustarpeistaan huolehtimisessa 
ja uuden elämän alkuun saattamisessa. Heidän on osoitettava, ettei euroop-
palainen uskonnollisuuskaan ole kaavoihin kangistunutta vaan että siihen 
liittyy todellinen auttamisen halu, joka perustuu Kristuksen näkemiseen kai-
kissa ihmisissä. Vastaanottamiseen liittyy myös pelkoa ja uhkakuvia. Niiden 
ei pidä kuitenkaan sumentaa mieltä ja vaikuttaa kielteisesti ensisijaiseen vel-
vollisuuteen auttaa jokaista apua tarvitsevaa.

Se, mitä nyt tapahtuu, panee kysymään, miksei jotakin voida tehdä toi-
sin, niin että tällainen kärsimys voitaisiin välttää ja ennaltaehkäistä. Missä 
on kansojen ja kansakuntien järki? Missä on ihmisperheen yhteinen auttami-
senhalu? Miksi kansainvälinen yhteisö, Suomi mukaan lukien, ei auta nope-
ammin ratkaisemaan ongelmatilanteita ja pysäyttämään väkivallan kierrettä? 
Siitäkin huolimatta, että se vaatisi tuntuvia uhrauksia myös meiltä itseltäm-
me. Nyt tosiasia on se, että koska emme ole ratkaisseet ongelmia muualla, 
meidän on hyväksyttävä passiivisuutemme seuraukset omassa maassamme.

Onko niin, että meille tärkeämpää on taistella työpäivän pidentämistä 
vastaan kuin puolustaa ihmisoikeuksia siellä, missä ne ovat uhattuina? Että 
meille tärkeämpää on elää omassa rauhassamme ja olla ajattelematta mui-
den ihmisten ja kansojen koettelemuksia? Että pakolaisten ja turvapaikanha-
kijoiden tullessa etsimme kaikkia mahdollisia tekosyitä välttyä vaivannäöltä?

Ruotsissa piispa Arborelius on pyytänyt kaikkia katolisia seurakuntia 
valmistautumaan pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kohtaamiseen ja ni-
mittämään jokaiseen seurakuntaan yhteyshenkilön tätä ”kunniatehtävää” 
hoitamaan. Vaikka katolinen yhteisö Suomessa on pieni, voisimme mekin 
tehdä jotakin – eikö vain?
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listen kirkkojen johtajat vetoamme 
maan hallitukseen, että se kohtuullistaisi 
kaavailtuja kehitysyhteistyön leikkauk-
sia. Kansantalouden kannalta välttämät-
tömät leikkaukset tulisi kohdentaa niin, 
etteivät niiden vaikutukset pahenna kaik-
kein köyhimpien hätää Suomessa tai ke-
hitysyhteistyön kohdemaissa.

Kehitysyhteistyö on tehokas tapa rakentaa globaalia turvalli-
suutta, ehkäistä terrorismia ja vähentää syitä lähteä maanpakoon 
ja siirtolaiseksi. Kansalaisjärjestöjen ja kirkkojen tekemä kehitysyh-
teistyö on vaikuttavaa, koska se tavoittaa kaikkein haavoittuvim-
pia ihmisryhmiä. On pidettävä huoli siitä, etteivät tehdyn työn tu-
lokset leikkausten seurauksena vaarannu ja ettei kehitysyhteistyön 
ammattitaito katoa.

Meidän tulisi muistaa, kuinka Suomi vielä vähän aikaa sitten oli 
apua vastaanottava maa. Kultainen sääntö, jonka löydämme eri 
maailmanuskontojen opetuksesta, haastaa ylittämään itsekkyyden: 
”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. 
Tässä on laki ja profeetat.” (Matt. 7:12)
 
Arkkipiispa Kari Mäkinen, Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Arkkipiispa Leo, Suomen ortodoksinen kirkko
Piispa Teemu Sippo SCJ, Katolinen kirkko Suomessa
Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkko
Piirikunnanjohtaja Pasi Runonen, Suomen Metodistikirkko
Distriktsföreståndare Mayvor Wärn-Rancken, Finlands svenska 

metodistkyrka
Samfundsföreståndare Peter Sjöblom, Finlands svenska 

baptistsamfund
Kirkonjohtaja Jari Portaankorva, Suomen Baptistikirkko
Eversti Johnny Kleman, Pelastusarmeija
Kirkonjohtaja Kalervo Aromäki, Suomen Adventtikirkko
Samfundsledare Håkan Björklund, Missionskyrkan i Finland
The Revd Tuomas Mäkipää, The Anglican Church in Finland
Senior Pastor Samuel Vogel, International Evangelical Church
Johtaja Pekka Havupalo, Suomen Helluntaikirkko
Puheenjohtaja Kenneth Grönroos, Finlands svenska Pingstmission

www.ekumenia.fi

Kirkonjohtajat 
vetoavat kehitys-
yhteistyön puolesta

Kärsimykselle täytyy 
tehdä jotakin

Piispainsynodi 
Roomassa lokakuussa
Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ osallistuu Pohjoismaiden piis-
painkokouksen edustajana perhettä käsittelevään piispainsynodin 
varsinaiseen yleiskokoukseen Roomassa 4.-25.10.2015. Piispainsy-
nodin aiheena on ”perheen kutsumus ja lähetystehtävä kirkossa ja 
nykymaailmassa”.
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Paavi Franciscus vierailee Kuubassa, Yhdys-
valloissa ja YK:n päämajassa 19.-28. syys-

kuuta 2015. Paavi saapuu ensin 19. syyskuuta 
Havannaan, jossa hän 20. syyskuuta viettää mes-
sun Plaza de la Revolución -aukiolla, tapaa pre-
sidentti Raul Castron, rukoilee vesperin pappien, 
sääntökuntalaisten ja seminaristien kanssa ja vie-
railee nuorten keskuksessa. 21. syyskuuta paavi 
matkustaa Holguíniin, jossa hän viettää messun 
Plaza de la Revolución -aukiolla. Vielä saman 
päivän aikana paavi matkustaa Santiagoon, jossa 
hän viettää mariaanisen rukoushetken “Virgen 
de la Caridad del Cobre” –basilikassa. Laupeu-
den Neitsyt Maria eli El Cobren Neitsyt Maria 
on Kuuban suojelija. 22. syyskuuta paavi viettää 
messun tuossa basilikassa ja tapaa perheitä San-
tiagon katedraalissa. Sitten hän matkustaa Kuu-
basta Yhdysvaltoihin, Washingtoniin. 

23. syyskuuta on tervetuloseremonia Valkoi-

Paavi Kuubaan ja Yhdysvaltoihin

sessa talossa ja Yhdysvaltain presidentin Barack 
Obaman tapaaminen. Paavi Franciscus tapaa 
myös Yhdysvaltain piispoja ja viettää iltapäivällä 
autuaan isä Junipero Serran kanonisaatiomessun. 
Junipero Serra (24. marraskuuta 1713–28. elokuu-
ta 1784) oli espanjalainen fransiskaani, joka teki 
lähetystyötä ja perusti lähetysasemia nykyisen 
Meksikon (México ja Baja California) ja Kaliforni-
an alueille (esimerkiksi nykyiset San Diego, Car-
mel-by-the-Sea, San Gabriel, San Luis Obispo, 
San Juan Capistrano, San Francisco, Santa Clara 
ja Ventura).

 24. syyskuuta paavi vierailee Yhdysvaltain 
kongressissa ja pyhän Patrickin seurakunnan 
avustuskeskuksessa, jossa hän tapaa Washing-
tonin kodittomia. Iltapäivällä paavi matkustaa 
New Yorkiin ja rukoilee vesperin papiston ja 
sääntökuntalaisten kanssa pyhän Patrickin ka-
tedraalissa. 25. syyskuuta paavi vierailee YK:n 
päämajassa ja Ground Zero -muistomerkillä ja 
viettää messun Madison Square Gardenissa. 

Lauantaina 26. syyskuuta paavi Franciscus 
matkustaa Philadelphiaan, jossa viettää messun 
piispojen, papiston ja sääntökuntalaisten kans-
sa katedraalissa, tapaa espanjankielisen yhteisön 
ja muiden siirtolaisten edustajia ja osallistuu il-
lalla perheiden kanssa rukousvigiliaan. Sunnun-
taina 27. syyskuuta paavi tapaa piispoja, jotka 
osallistuvat perheiden 8. maailmantapaamiseen, 
vierailee vankilassa, ja viettää iltapäivällä perhei-
den maailmantapaamisen juhlallisen päätösmes-
sun. Paavi saapuu takaisin Roomaan aamulla 28. 
syyskuuta. 
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”Terveisiä Etelä-Alankomaista, Pyhän Sy-
dämen luostarista. Olen jo hyvää vauhtia 

kotiutumassa. Matka sujui mutkitta. Saavuin sa-
maan taloon, jossa 61 vuotta sitten aloitin koke-
mattomana sääntokuntakokelaana. Vastaanotto 
oli ikään kuin Raamatun tuhlaajapojan kotiin-

Isä Frans Vossin SCJ kiitokset

paluu. Kiitän kaikkia, jotka kuluneiden vuosien 
aikana olivat lähellä minua ja auttoivat minua 
hyvin toimimaan pappina Suomessa. Jäähyväis-
juhlat olivat suurenmoiset. Muistakaamme toi-
siamme rukouksissamme.”

isä Frans Voss SCJ

Angelus-rukouksen yhteydessä sunnuntaina 
6. syyskuuta 2015 paavi Franciscus vetosi 

pakolaiskriisin vuoksi kaikkiin Euroopan seura-
kuntiin, sääntökuntayhteisöihin, luostareihin ja 
pyhäköihin, jotta kukin niistä majoittaisi yhden 
pakolaisperheen. Paavi kehotti myös Euroopan 
piispoja tukemaan tätä vetoomusta hiippakun-
nissaan.

”Rakkaat veljet ja sisaret, Jumalan laupeus tun-
nistetaan tekojemme kautta, kuten meille todisti 
elämällään autuas äiti Teresa Kalkuttalainen, jon-
ka kuoleman vuosipäivää eilen vietimme.

”Kymmenientuhansien pakolaisten tragedian 
edessä, jotka pakenevat kuolemaa sodan ja nä-
län takia ja ovat matkalla kohti toivoa elämäs-
tä, evankeliumi kutsuu ja vaatii meitä olemaan 
pienimpien ja hylättyjen lähimmäisiä. Meidän on 
annettava heille konkreettista toivoa eikä vain sa-
nottava ”rohkeutta, koeta kestää…” Kristillinen 
toivo on taistelevaa, se pyrkii sinnikkäästi kohti 
turvallista päämäärää.

Paavi vetoaa seurakuntiin pakolaisten 
vastaanottamiseksi

”Sen vuoksi laupeuden riemuvuoden lähesty-
essä vetoan seurakuntiin, uskonnollisiin yhteisöi-
hin, luostareihin ja pyhäköihin koko Euroopassa, 
että ne ilmaisisivat evankeliumia konkreettisesti 
ottamalla vastaan yhden pakolaisperheen. Se on 
konkreettinen ele laupeuden pyhän vuoden val-
mistelemiseksi.

”Ottakoon Euroopan jokainen seurakunta, jo-
kainen sääntökuntayhteisö, jokainen luostari ja 
jokainen pyhäkkö vieraakseen yhden perheen, 
alkaen omasta Rooman hiippakunnastani.

”Vetoan veljiini Euroopan piispoihin, jotta he 
todellisina paimenina tukisivat tätä vetoomusta-
ni omissa hiippakunnissaan, muistaen, että lau-
peus on rakkauden toinen nimi: ’Kaiken, minkä te 
olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistä-
ni, sen te olette tehneet minulle’ (Matt. 25:40).

”Näinä päivinä myös kaksi Vatikaanissa sijait-
sevaa seurakuntaa ottavat vastaan kaksi pako-
laisperhettä.” 
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Haluatko katoliseksi uskonnonopettajaksi?

Oman uskonnon opetus kouluissa saattaa tulevaisuudessa päättyä, jolloin seurakun-
tien tulee olla valmiina huolehtimaan opetuksesta. Sen johdosta Katekeettinen kes-
kus järjestää marraskuusta alkaen perehdyttämiskurssin katekeetoiksi haluaville. Jo-
kaisesta seurakunnasta toivotaan osallistujia. Tarpeen mukaan kursseja järjestetään 
myös Helsingin ulkopuolella.

Lisätietoja saat Katekeettisesta keskuksesta: katekeesi@katolinen.fi

isä Ryszard Mis SCJ
Katekeettisen keskuksen johtaja

Isä Ibrahim Alsabagh kuvasi ko-
kemuksia Alepposta Riminin ko-
kouksessa. Pienet jokapäiväiset 

eleet muuttavat ihmisiä ja maailmaa.
Yksi kuva ennen muita edustaa eilen 

päättynyttä Riminin kokousta: isä Ibra-
him Alsabagh (kuvassa vasemmalla), la-
tinalaisen riituksen pyhän Franciscuksen 
kirkon kirkkoherra Syyrian Alepposta. 
Hänen kaltaisistaan todistuksista, jotka 
väistämättä järkyttävät, ymmärtää, että 
Jeesus on kanssamme ”aina maailman 
loppuun asti”. ”Olen täällä jakaakseni 
kanssanne uskon ilon”, aloitti hän pu-
heenvuoronsa. Jos näin sanoo joku, joka 
päivittäin elää pommiräjähdysten keskel-
lä, kun ISIS on muutaman sadan metrin 
päässä, hän on joko hullu tai Jumalasta.

Isä Ibrahim saapui Aleppoon yhdek-
sän kuukautta sitten keskelle täyttä Syy-
rian kriisiä. Hän kuvaa tilanteen vai-
keutta ilmestyskirjamaisesti: ”Elämme 
keskellä kaaosta ja meiltä puuttuu kaik-
kea. Ilmeisten turvallisuusongelmien li-
säksi [alue on Syyrian hallituksen jouk-
kojen hallinnassa, mutta kalifaatin joukot 
ovat vain vähän matkan päässä] on vai-

Syyria, Jumalan kohtaaminen vesijonossa

keuksia hankkia kaikkea hintojen aina 
vain noustessa ja tarvikkeiden vähetessä. 
Kun tarpeen pystyy tyydyttämään, ar-
vostamme sitä enemmän, on kyse sitten 
jostakin niin yksinkertaisesta kuin lasilli-
sesta vettä.”

Isä Ibrahim ei kiertele selittäessään 

mitä on olla kirkko-
herrana Aleppos-
sa. ”Tehtävämme on 
vastata ihmisten tar-
peisiin, ovat he sit-
ten kristittyjä tai 
muslimeja.” Alep-
pon muutenkin vai-
keaa tilannetta on 
pahentanut ankara 
kuumuus ja vesipu-
la. Hänen seurakun-
nallaan on onnek-
si kaivo, joka vastaa 
kaupunginosan tar-
peisiin. Juuri tällai-
sessa jokapäiväisen 
elämän tilanteessa 
ilmenee Kristuksen 
läsnäolo.

Hän selittää: ”Jonotus kestää tunteja, 
mutta siitä huolimatta mitään ei tapah-
du. Iloiset ja hymyilevät ihmiset odot-
tavat vuoroaan. Eräs muslimi kuiska-
si minulle: ’Tämä on outoa, täällä teillä 
on jotakin suurta. Kaupungilla kiertä-
essä näen ihmisten riitelevän ja melkein 

tappavan saadakseen ämpärillisen vet-
tä. Täällä on erilaista.’ Kristuksesta pu-
huminen kaikille siinä kontekstissa, jossa 
elämme, on vaikeaa. Mutta näillä pienil-
lä rauhaneleillä, sydämen ilolla, kärsi-
vällisyydellä ja nöyryydellä pystymme 
sanomaan paljon niille, jotka janoavat jo-
takin suurta. Uskosta ei todisteta suuril-
la puheilla vaan yksinkertaisesti Jeesuk-
sen opettamalla metodilla: ’tule ja seuraa 
minua’.”

Suurin toive isä Ibrahimilla on aamulla 
herätessään, että kaikki päättyisi. ”Emme 
tiedä milloin tämä loppuu, mutta milloin 
ja miten ei ole tärkeää. Tärkeintä on to-
distaa Kristuksesta, vasta sitten tulee po-
liittinen ja humanitäärinen ratkaisu. To-
distaa kristillisestä elämästä rakastaen, 
antaen anteeksi ja ajatellen myös niiden 
pelastusta, jotka tekevät meille pahaa.” 
Sanat, jotka osoittavat ainoan mahdolli-
sen tien ihmisten pelastukseen. 

Daniele Banfin kirjoitus Communione e 
liberazione-järjestön ”kansojen ystävyyden” 
kokouksesta Riminissä, http://vaticaninsider.
lastampa.it/, käännös Katri Tenhunen

Paavi Franciscus lähetti tiistai-
na 1.9. kirjeen joistakin laupeu-
den riemuvuoden (8. joulukuu-

ta 2015-20. marraskuuta 2016 ) erityisen 
tärkeinä pitämistään näkökohdista ark-
kipiispa Rino Fisichellalle, tuota riemu-
vuotta valmistelevan Paavillisen uuden 
evankelioimisen neuvoston puheenjoh-
tajalle.

Paavin kirjeen kolme pääasiaa olivat 
riemuvuoden ane, aborttikysymys sekä 
ripittäytyminen Pyhän Pius X:n pappis-
veljeskunnan papeille. Kansainvälinen 
mediahuomio kohdistui nopeasti kirjeen 
mainintaan, että riemuvuoden aikana 
kaikki papit saavat antaa synninpäästön 
abortin tehneille, ja asiasta on uutisoitu 
usein väärin ymmärtäen. Paavin mukaan 
”yksi aikamme vakavimmista ongelmis-
ta on muuttunut suhde elämään”. Laajal-
le levinnyt ajattelutapa on saanut menet-
tämään oikeanlaisen herkkyyden uuden 
elämän vastaanottamista kohtaan. Jotkut 
suhtautuvat aborttiin pinnallisesti tuskin 
tietoisina teon vakavuudesta. 

Paavi toteaa tavanneensa monia abor-
tin tehneitä naisia, jotka kantavat sydä-
messään tuskallisen ja kipeän päätöksen 
arpea. Jumalan laupeutta ei voi kieltää 
katuvilta. Siksi paavi Franciscus päät-
ti antaa kaikille papeille riemuvuoden 
ajaksi valtuuden antaa synninpäästön 
abortista niille, jotka sitä sydämestään 
katuvat. 

Koska abortista seuraa automaattises-
ti ekskommunikaatio, kirkkolaissa sii-
tä vapauttaminen on varattu piispalle, 
mutta piispa voi myös antaa papeille ni-
menomaisen valtuuden antaa abortista 
synninpäästön ja kirkollisesta rangais-
tuksesta vapauttamisen ripittäytymisen 

Paavi: laupeuden riemuvuosi ei sulje pois ketään

yhteydessä. Useissa maissa piispat ovat 
yleisesti antaneet tällaisen valtuuden kai-
kille papeille, myös Suomessa. Riemu-
vuoden ajan valtuus koskee siis kaikkia 
katolisia pappeja kaikkialla.

Riemuvuoden aneen saamiseksi us-
kovia kehotetaan tekemään lyhyt py-
hiinvaellus pyhälle ovelle, joka avataan 
jokaisessa katedraalissa tai muussa hiip-
pakunnan piispan määräämässä kirkos-
sa, Rooman neljässä paavillisessa basili-
kassa sekä tietyissä pyhäköissä. Aneen 
saamiseen liittyvät tavanomaiset ehdot 

(täydellinen katumus, ri-
pittäytyminen, eukaristi-
an vastaanottaminen, us-
kontunnustus ja rukous 
paavin ja hänen rukous-
aiheidensa puolesta). 

Sairaat tai vanhuk-
set, jotka eivät pysty te-
kemään pyhiinvaellusta, 
voivat saada riemuvuo-
den aneen eläen sairau-
tensa ja kärsimyksensä 
kokemuksena Herran lä-
heisyydestä ja vastaan-
ottamalla kommuunion 
tai osallistumalla pyhään 
messuun ja yhteiseen ru-
koukseen myös viestintä-
välineiden kautta. Vangit 
voivat saada aneen van-
kilan kappelissa. Paavi 
on myös kehottanut tänä 
riemuvuonna erityisesti 
muistamaan ruumiillisia 
ja hengellisiä laupeuden-
töitä, joita tekemällä us-

kova saa täydellisen riemuvuoden aneen. 
Paavi viittasi myös siihen, että monet 

uskovat eri syistä käyvät Pyhän Pius X:n 
pappisveljeskunnan (SSPX) kirkoissa. 
Veljeskunta ei ole täydessä yhteydessä 
katolisen kirkon kanssa ja sen papit ovat 
katolisen kirkon kannalta kylläkin päte-
västi vihittyjä, mutta he eivät voi katoli-
sen kirkon kannalta harjoittaa kirkon vir-
kaa eivätkä viettää sakramentteja, eikä 
heillä ei ole valtuuksia ripin sakramen-
tin pätevään viettämiseen. Paavi totesi 
luottavansa siihen, että lähitulevaisuu-
dessa voitaisiin löytää tie täyden yhtey-
den palauttamiseen tuon veljeskunnan 
pappien ja esimiesten kanssa. Tällä välin 
paavi Franciscus säätää kuitenkin näitä 
uskovia ajatellen, että laupeuden riemu-
vuoden aikana ne, jotka ripittäytyvät Py-
hän Pius X:n veljeskunnan papeille, saa-
vat pätevästi ja laillisesti synninpäästön.

KATT/VIS
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Sunnuntait ja juhlapyhät Rukous

12.9. lauantai, Pyhän Henrikin 
katedraalin vihkiminen, juhla 
Lukukappaleita ja psalmia varten 
on useita vaihtoehtoja pyhien 
kirjassa: C 1-10.

13.9. kirkkovuoden 24. sunnuntai 
(IV)
1L Jes. 50:5-9a
Ps. 116:1-2, 3-4, 5-6, 8-9. - 9 
2L Jaak. 2:14-18 
Ev. Mark. 8:27-35 

14.9. maanantai, Pyhän Ristin 
ylentäminen, juhla 
1L 4. Moos. 21:4-9 tai 1L Fil. 2:6-11
Ps. 78:1-2, 34-35, 36-37, 38. - 7b
Ev. Joh. 3:13-17

20.9. kirkkovuoden 25. sunnuntai (I)
1L Viis. 2:17-20
Ps. 54:3-4, 5, 6+9. - 6b 
2L Jaak. 3:16 - 4:3 
Ev. Mark. 9:30-37 

27.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai (II)
1L 4. Moos. 11:25-29
Ps. 19:8, 10, 12-13, 14. - vrt. 9a 
2L Jaak. 5:1-6 
Ev. Mark. 9:38-43, 45, 47-48 

29.9. tiistai, pyhät arkkienkelit 
Mikael, Gabriel ja Rafael, juhla 
1L Dan. 7:9-10, 13-14 tai 1L Ilm. 12:7-12
Ps. 138:1-2a, 2b-3, 4-5. - 1c
Ev. Joh. 1:47-51

4.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai (III)
1L 1. Moos. 2:18-24
Ps. 128:1-2, 3, 4-5a, 5b-6. - vrt. 5 
2L Hepr. 2:9-11 
Ev. Mark. 10:2-16 

11.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai 
(IV)
1L Viis. 7:7-11
Ps. 90:12-13, 14-15, 16-17. - vrt. 14 
2L Hepr. 4:12-13 
Ev. Mark. 10:17-30 tai 
Ev. Mark. 10:17-27
 

 

”Aika kuluu nopeasti”, me sanomme, kun näemme muutoksia maailmassa 
ja elämässämme. On muutoksia, jotka koskevat meitä henkilökohtaises-
ti. Jotain meidän täytyy lopettaa ja jotain meidän täytyy aloittaa. Jotkin 

muutokset voivat olla suuria. Mielestäni näin on laita esimerkiksi isä Fransin kohdal-
la, joka säännöllisesti kirjoitti näkökohtia rukouksen apostolaattiin. Jotkut muutok-
set taas ovat pienempiä, esimerkiksi kun lomamme loppuu ja palaamme töihin tai 
kouluun.

Huolimatta ajan kulumisesta ja muutoksista me uskomme, että Jumala on ikui-
nen ja että hänen rakkautensa ei koskaan muutu. Sen tiedostaminen, että Jumala on 
minun kanssani kaikkina elämäni hetkinä, auttaa minua ottamaan elämän tuomat 
uudet tilanteet rauhallisesti.

Elämme syyskuuta. Tämä kuukausi symboloi monien kohdalla muutoksia. Mo-
nissa maissa syyskuussa lapset ja nuoret aloittavat uuden kouluvuoden. Monet ih-
miset palaavat myös työtehtäviinsä loman jälkeen. Tästä syystä varmaankin rukoi-
lemme kuukauden aikana nuorten ja katekeettojen puolesta.

Keitä sitten ovat katekeetat? On selvää, että lasten ensimmäiset katekeetat ovat 
heidän vanhempansa. ”Koska vanhemmat ovat antaneet lapsilleen elämän, heitä si-
too vakava velvollisuus kasvattaa jälkeläisensä. Sen tähden on vanhempia pidettävä 
heidän ensimmäisinä ja tärkeimpinä kasvattajinaan” (Vatikaanin II kirkolliskokous, 
julistus Gravissimum educationis). Mutta onko mahdollista, että me voisimme olla 
katekeettoja toisillemme? Jeesus sanoi: ”Jumalan valtakunta on teidän keskellänne, 
se on sisäisesti teissä” (vrt. Luuk. 17:21). Me keskustelemme erilaisten ihmisten kans-
sa. Annamme neuvoja, yritämme auttaa. Sallimme myös muiden kohdata Jumalan, 
joka asuu meissä. Joskus me häpeämme kertoa toiselle ihmisille: ”voin rukoilla sinun 
puolestasi”, tai ”sinä voit pyytää apua Jumalalta”.

Me olemme katekeettoja, kun autamme toisiamme näkemään Jumalan jokapäi-
väisessä elämässämme. Mutta meidän tulee uskoa, että se on totta. Ei meidän tarvit-
se esitellä monimutkaisia, koukeroisia teologisia selityksiä. Me voimme jakaa omia 
kokemuksiamme Jumalan kanssa elämisestä. Jakaessamme näin uskoamme se ei tee 
meistä parempia ihmisiä kuin toiset ovat. Me kerromme uskostamme, koska se on 
arvokkainta, mitä meillä on.

”Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan” (vrt. Matt. 5:8). 
Pyhä Gregorios Nyssalainen kommentoi näitä sanoja: ”Herra ei nimitä autuaaksi 
sitä, joka tietää jotakin Jumalasta, vaan sen, jolla on Jumala sisimmässään.”

Aika voi mennä nopeasti, maailman meno voi olla hyvin 
vaihtelevaa. Meille on tärkeää, että Jumala on muuttumaton 
rakkaudessaan. Jumala tietää, että hän voi auttaa meitä; siksi 
hän on hyvä katekeetta. 

isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

Isä Stanisław Zawiłowicz SCJ seuraa Hollantiin palannutta 
isä Frans Vossia SCJ rukouksen apostolaatin mietiskelyjen 
kirjoittajana.

Rukoilkaamme...

Syyskuu
• Että kaikkien nuorten koulutus- ja työmahdollisuudet lisääntyisivät.
• Että katekeetat todistaisivat johdonmukaisesti omalla elämällään siitä 

uskosta, jota he julistavat. 

September
• Att det ges fler möjligheter till utbildning och arbete för alla ungdomar.
• Att kateketer vittnar genom att leva i enlighet med den tro de är satta att 

förmedla.

Lokakuu
• Että ihmiskauppa, joka on orjuuden nykyaikainen muoto, saataisiin 

lopetettua.
• Että Aasian mantereen kristilliset yhteisöt julistaisivat lähetystyön hengessä 

evankeliumia niille, jotka sitä vielä odottavat.

Oktober
• Att människohandel, som är en modern form av slaveri, utrotas.
• Att de kristna samfunden i Asien hängivet proklamerar evangeliet för dem 

som fortfarande väntar på det.

Rukouksen apostolaatti
Syyskuun 2015 rukouksen apostolaatin palsta

Piispan kalenterista

10.9.  Suomen uskontojohtajien tapaaminen. Reformaation   
 merkkivuoden kansalaisvaltuuskunnan kokous. 

12.9.  Nuorten vahvistuksen sakramentti Pyhän Birgitan ja   
 autuaan Hemmingin kirkossa.

13.9.  Nuorten vahvistuksen sakramentti Pyhän Henrikin   
 katedraalissa.

19.9.  Aikuisten kirkkoonottaminen Pyhän ristin kirkossa.

20.9.  Nuorten vahvistuksen sakramentti Pyhän ristin kirkossa.

21.9.  Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallituksen kokous.

22.9.  Esitelmä Turun Nuorten Miesten Kristillisessä   
 Yhdistyksessä.

27.9.  Nuorten vahvistuksen sakramentti Pyhän Marian   
 kirkossa.

4.-25.10.  Perhettä käsittelevä piispainsynodi Roomassa.

Blessing of Animals 
in the spirit of Saint Francis of Assisi

Eläinten 
siunaaminen

pyhän Franciscus Assilaisen hengessä

Pyhän Henrikin katedraalin pihalla
perjantaina, 2. lokakuuta 2015 klo 17.00.

Rukous pakolaisten puolesta

Jumala, kukaan ihminen ei ole sinulle vieras, eikä kukaan ole niin kaukana, ettei 
sinun apusi häntä saavuttaisi. Katso laupiaasti kaikkien syrjittyjen, karkoitettujen 
ja pakolaisten ja kaikkien hajalleen joutuneiden perheiden puoleen. Valmista heille 
paluu kotiseudulleen ja lahjoita meille myötätuntoinen ja auttava mieli kaikkia 
maansa ja kotinsa menettäneitä kohtaan. Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, 
kautta. Aamen

Roomalaisesta messukirjasta
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Kuva Siciliani-Gennari/SIR

Laudato si’ -kiertokirje “yhteisen kotimme hoitamisesta”

Syyskuussa julkaistaan 
suomeksi paavi Franciscuk-
sen Laudato si’ (ole ylistet-
ty) -kiertokirje, joka käsittelee 
”yhteisen kotimme hoitamis-
ta” eli ympäristöasioita. Kier-
tokirje on saanut nimensä 
pyhän Franciscus Assisilaisen 
kuuluisasta luotujen ylistyk-
sestä eli aurinkolaulusta.

Kiertokirjeen taustaa

J
o Franciscuksen edeltäjän Be-
nedictus XVI:n aikana oli hu-
huja ekologiakiertokirjeen val-
mistelusta. Benedictus XVI 

korosti usein luonnonarvoja ja painot-
ti niihin liittyen erityisesti ihmisen eko-
logiaa: oikeaa suhdetta ihmisen ja Luo-
jan, ihmisen ja muiden luotujen välillä 
– ihmisen erityisasemaa luomakunnassa 
ei saa vääristää ja ihminen on osa luon-
toa luontoonsa kirjoitettuine lakeineen. 
Luonnonsuojelu ja ihmisen suojelu kuu-
luvat yhteen.

Kiertokirje Laudato si’ viittaa useita 
kertoja kahteen paavien maailman rau-
hanpäivän (1. tammikuuta) viestiin. Jo-
hannes Paavali II:n viestin aiheena 1990 
oli ”Rauha Luojan kanssa, rauha luomakun-
nan kanssa” ja Benedictus XVI:n aiheena 
2010 ”Jos haluat vaalia rauhaa, suojele luo-
makuntaa”. Paavali VI:n ohella viitataan 
ekologisia ongelmia käsitelleisiin kohtiin 
esimerkiksi Johannes Paavali II:n kierto-
kirjeessä Centesimus annus, Benedictus 
XVI:n kiertokirjeessä Caritas in verita-
te ja luonnollisesti paavi Franciscuksen 
omassa Evangelii gaudium -kehotuskir-
jeessä. Paavillinen oikeudenmukaisuu-
den ja rauhan neuvosto, jonka tehtävä 
oli avustaa myös Laudato si’ -kiertokir-
jeen valmistelussa, on korostanut ympä-
ristökysymyksiä, samoin monien paikal-
liskirkkojen omat ympäristökannanotot. 
Laudato si’ on kuitenkin ilman muu-
ta kirkon ensimmäinen suuri kokonaan 
ympäristönsuojeluun keskittyvä pu-
heenvuoro.

Laudato si’ -kiertokirjeen ilmestymisen 
ajoittaminen vuoteen 2015 ei liene sattu-
maa, koska Pariisissa järjestetään YK:n il-
mastokokous (COP21) 30.11.–11.12.2015. 
Paavi Franciscus viittaa siihen, että on 
olemassa ”vakaa tieteellinen konsensus” 
ilmastonmuutoksista ja ihmisen vaiku-
tuksesta niihin. Siksi meillä on velvolli-
suus toimia, vaikka jokaisen yksittäisen 
ilmiön tieteellinen syy ei olisikaan osoi-
tettu, koska kyse on yhteisestä kodistam-
me ja ympäristövaikutukset koskevat 
kaikkia. Meillä on velvollisuus viljellä ja 
varjella maata niin, että se säilyy nykyi-

Paavi Franciscus kehottaa vakavaan 
ekologiseen kääntymykseen

sille ja tuleville sukupolville, koska maa 
on lahjoitettu meille, me emme ole Juma-
la. On ”välttämätöntä kehittää poliittisia 
linjauksia, jotta lähivuosina hiilidioksi-
dipäästöjä ja muiden saastuttavien kaa-
sujen päästöjä vähennettäisiin jyrkästi, 
esimerkiksi korvaamalla fossiilisia polt-
toaineita ja kehittämällä uusiutuvia ener-
gianlähteitä” (Laudato si’, 26).

Paavi Franciscus toteaa, että ”monis-
sa konkreettisissa kysymyksissä kirkon 
ei ole syytä ehdottaa lopullista ratkai-
sua. Kirkko ymmärtää, että sen on kuun-

neltava ja edistettävä tieteenharjoittajien 
rehellistä keskustelua ja kunnioitettava 
erilaisia mielipiteitä. Tarvitsee kuitenkin 
vain vilpittömästi katsoa todellisuutta 
nähdäkseen, että yhteinen kotimme on 
vakavasti tuhoutumassa… on ainakin 
varmaa, että nykyinen maailmanjärjestys 
on monelta kannalta kestämätön, koska 
olemme lakanneet ajattelemasta inhimil-
lisen toiminnan päämääriä. ’Jos katsom-
me maapallomme alueita, huomaamme 
heti, että ihmiskunta on pettänyt Juma-
lan odotukset’” (Laudato si’, 61).

Kiertokirjeen sisältö

Franciscus painottaa erityisesti luon-
nonsuojelun ja köyhien yhteyttä: luon-
non turmeltuminen vaikuttaa eniten 
juuri köyhimpien elämään. ”Todellises-
ta ekologisesta lähestymistavasta tulee 
aina sosiaalinen lähestymistapa, jonka 
on otettava oikeudenmukaisuus osak-
si ympäristökeskustelua, jotta kuullaan 
niin maan huuto kuin köyhien huutokin” 
(Laudato si’, 49). 

Useita kertoja kiertokirjeessä toistuvat 
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”läheinen yhteys köyhien ja maapallon 
haurauden välillä; vakaumus, että kaikki 
maailmassa liittyy läheisesti yhteen; kri-
tiikki teknologiasta johtuvia uusia para-
digmoja ja vallan muotoja kohtaan; ke-
hotus etsiä uusia tapoja talouselämän 
ja edistyksen ymmärtämiseen; jokaisen 
luodun oma arvo; ekologian inhimilli-
nen merkitys; vilpittömien ja rehellisten 
keskustelujen tärkeys; kansainvälisen 
ja paikallisen politiikan vakava vastuu; 
kertakäyttökulttuuri ja uusi elämäntapa” 
(Laudato si’, 16).

Ensimmäinen luku, ”Mitä kodissam-
me tapahtuu”, käsittelee nykyistä ekolo-
gista kriisiä: saastumista ja ilmastonmuu-
tosta, vesikysymystä, biodiversiteetin 
menetystä, ihmiselämän laadun heikke-
nemistä ja yhteiskuntaa sekä maailman-
laajuista epätasa-arvoa. Toinen luku, 
”Luomisen evankeliumi”, puhuu uskon 
antamasta valosta ekologisiin kysymyk-
siin, Raamatun luomiskertomuksista ja 
niiden oikeasta ymmärtämisestä, psalmi-
en ja monien muiden raamatuntekstien 
merkityksestä pyrittäessä ymmärtämään 
kaikkivaltiaan Luojan, hänen luotujensa 
ja maan oikeaa suhdetta.

Kolmas luku, ”Ekologisen kriisin inhi-
milliset juuret”, kuvaa ”teknokraattista 
paradigmaa” erityisesti Romano Guar-
dinin ajatteluun pohjautuen sekä moder-
nin ihmiskeskeisyyden kriisiä seurauk-
sineen. Neljäs luku, ”Kokonaisvaltainen 
ekologia”, käsittelee kaikkea sitä, mitä 
ekologian pitäisi olla ympäristön, talou-
den, yhteiskunnan, kulttuurin, jokapäi-
väisen elämän, yhteisen hyvän ja nykyi-
sen ja tulevan ihmiskunnan kannalta. 
Viides luku ehdottaa joitakin toiminta-
linjoja ympäristödialogia varten kansain-
välisessä, kansallisessa ja paikallisessa 
politiikassa. Kuudes luku kuvaa ekolo-
giakasvatusta ja –spiritualiteettia, uuden-
laisen elämäntyylin tarvetta ja ekologista 
kääntymystä. Lopuksi paavi Franciscus 
esittää kaksi rukousta: rukouksen maam-
me puolesta sekä kristittyjen rukouksen 
yhdessä luomakunnan kanssa.

Yleismaailmallinen 
solidaarisuus

”Ympäristökriisien ratkaisujen esteenä 
olevat asenteet, myös uskovien keskuu-
dessa, vaihtelevat ongelman kieltämi-
sestä välinpitämättömyyteen, mukavuu-
denhaluiseen tyytymiseen tai sokeaan 
luottamukseen teknisiä ratkaisuja koh-
taan. Tarvitsemme uutta yleismaail-
mallista solidaarisuutta … Me kaikki 
voimme tehdä yhteistyötä Jumalan vä-
likappaleina luomakunnan hoitamisek-
si, kukin kulttuurinsa ja kokemuksen-
sa, aloitteidensa ja kykyjensä mukaan” 
(Laudato si’, 14).

Surullisen ajankohtaiselta nykyistä 
pakolaiskriisiä ajatellen kuulostaa paa-
vi Franciscuksen muistus: ”Ympäristön 
rappeutumisen pahentamaa kurjuutta 
pakenevien siirtolaisten määrä on traa-
gisesti kasvanut. Kansainväliset sopi-
mukset eivät tunnusta heitä pakolai-
siksi; he joutuvat kestämään taakseen 
jättämänsä elämän menetykset vailla mi-
tään laillista suojaa. Valitettavasti välin-
pitämättömyys näiden kaikkialla maail-
massa tapahtuvien tragedioiden edessä 

vain kasvaa.  Se, että emme reagoi näi-
hin veljiemme ja sisartemme kohtaloihin 
on merkki siitä, että olemme kadottaneet 
vastuuntunnon kanssaihmisistämme, 
vastuuntunnon, jolle jokainen kansa-
laisyhteiskunta perustuu” (Laudato si’, 
25). On ”vahvistettava tietoisuutta siitä, 
että olemme yksi ainoa ihmisperhe … ei 
ole sijaa välinpitämättömyyden globali-
saatiolle” (Laudato si’, 52).

Tarvitaan sekä pieniä tekoja 
että suuria tekoja

Paavi Franciscus pyrkii herättämään 
ekologiakasvatusta ja tietoisuutta moraa-
listen valintojen merkityksestä: kulutus 
on aina moraalinen valinta, ja jokaisen on 
tutkittava toimintatapojaan. Jos on kas-
vanut kulutuskeskeisyyteen ja kertakäyt-
tökulttuuriin, tarvitsee heräämistä, tajua 
siitä, että vähemmän on enemmän. 

Hän muistuttaa esimerkiksi: ”On jaloa 
omaksua tehtäväkseen suojella luoma-
kuntaa pienin jokapäiväisin teoin… Kas-
vatus ympäristövastuuseen voi rohkais-
ta monenlaisia menettelytapoja, joilla on 

viä kohtaan” (Laudato si’, 227).
 On muistettava, että mitkään tek-

nologiset ratkaisut eivät riitä ilman au-
tenttista inhimillistä ekologiaa, ihmisen 
muuttumista ja ekologista kääntymystä. 
Kestävä, kokonaisvaltainen inhimillinen 
kehitys edellyttää elämän-, tuotanto- ja 
kulutustapojen muutosta. Vääränlainen 
ihmiskeskeisyys synnyttää vääränlaista 
elämäntyyliä (vrt. 122), mutta jos ihmis-
tä pidetään vain yhtenä olentona mui-
den luotujen joukossa, on vaara, että vas-
tuuntuntomme heikkenee (vrt. 118). 

Paavi muistuttaa: ”Joskus ilmenee 
pakkomielle kieltää ihmispersoonalta 
minkäänlainen etusija, ja muiden lajien 
puolesta taistellaan suuremmalla innolla 
kuin puolustetaan yhtäläistä arvokkuut-
ta ihmisten kesken. Varmasti meidän 
on huolestuttava siitä, että muita eläviä 
olentoja kohdellaan vastuuttomasti, mut-
ta meidän olisi ennen muuta vihastutta-
va niiden valtavien eriarvoisuuksien 
takia, joita meidän ihmisten kesken esiin-
tyy, koska siedämme sitä, että jotkut pitä-
vät itseään toisia arvokkaampina. Emme 
enää huomaa, että jotkut ovat vajonneet 
tuhoisaan kurjuuteen vailla todellisia 
mahdollisuuksia tilanteensa parantumi-
seen, kun taas toiset eivät edes tiedä mitä 
omaisuudellaan tekisivät, pöyhkeillen 
turhamaisesti oletetulla ylemmyydellään 
ja jättäen taakseen sellaisen jätemäärän, 
joka yleistyessään tuhoaisi planeetan. 
Käytännössä siedämme sitä, että jotkut 
ovat enemmän ihmisiä kuin toiset, ikään 
kuin heillä olisi syntyessään enemmän 
oikeuksia” (Laudato si’, 90).

Toisaalta kansainvälisessä politiikassa 
on vakava velvollisuus toimia, koska on-
gelmat eivät koske vain yhtä maata; tar-
vitaan kansainvälistä konsensusta. Kan-
sainväliset huippukokoukset ovat usein 
jääneet tehottomiksi, koska erityisint-
ressit menevät globaalin yhteisen hyvän 
ohi. Tarvitaan vastuullisempaa globaalia 
reaktiota, jossa sekä saastumisen vähen-
täminen että köyhien maiden ja alueiden 
kehitys otetaan huomioon (vrt. Laudato 
si’, 175). 

Esimerkiksi ”ilmastonmuutosten suh-
teen edistysaskeleita on valitettavan har-
voja. Kasvihuonekaasujen vähentämi-
nen edellyttää rehellisyyttä, rohkeutta ja 
vastuuntuntoa erityisesti mailta, joilla on 
eniten valtaa ja jotka saastuttavat eniten. 
YK:n konferenssi kestävästä kehitykses-
tä, joka tunnetaan nimellä ’Rio+20’ (Rio 
de Janeiro 2012), sai aikaan laajan mutta 
tehottoman päätösasiakirjan. Kansainvä-
liset neuvottelut eivät voi merkittäväs-
ti edetä niiden maiden asenteiden takia, 
jotka asettavat omat kansalliset intres-
sinsä etusijalle globaaliin yhteiseen hy-
vään nähden. Ne, jotka joutuvat kärsi-
mään siitä, mitä yritämme nyt peitellä, 
tulevat muistamaan tämän omantunnon 
ja vastuuntunnon puutteen. Tätä kierto-
kirjettä työstettäessä keskustelu on yhä 
kiihtynyt. Meidän uskovien on rukoil-
tava Jumalaa nykykeskustelujen positii-
visten kehitysten puolesta, jotta tulevat 
sukupolvet eivät joutuisi kärsimään har-
kitsemattoman viivyttelyn seurauksista” 
(Laudato si’, 169).

On otettava huomioon se, että teollis-
tuneiden ja kehittyvien maiden tilanne 
on erilainen: ”Jotkut strategiat saastut-

tavien kaasupäästöjen vähentämiseksi 
korostavat ympäristökustannusten kan-
sainvälistämistä, jolloin on vaara, että 
maat, joilla on vähemmän resursseja, 
saavat taakakseen raskaita päästövähen-
nysvelvoitteita samoin kuin teollistu-
neemmat maat. Tällaisten toimenpitei-
den pakottaminen rankaisee maita, jotka 
eniten tarvitsevat kehitystä. Näin epäoi-
keudenmukaisuus lisääntyy ympäristön 
suojelemisen verukkeella… On varmaa, 
että vastuut ovat yhteisiä mutta erilai-
sia. Kuten Bolivian piispat totesivat, ’niil-
lä mailla, jotka ovat hyötyneet korkeasta 
teollistumisasteesta valtavien kasvihuo-
nekaasupäästöjen hinnalla, on suurempi 
vastuu osallistua aiheuttamiensa ongel-
mien ratkaisemiseen’” (Laudato si’, 170).

Kehittyvissä maissa on tärkeintä var-
mistaa ihmisten elämänlaatu, köyhyy-
den parantaminen. Toisaalta ”jos kestävä 
kehitys joissakin tapauksissa tuo muka-
naan uusia kasvutapoja, toisissa tapa-
uksissa on vuosikymmeniä kestäneen 
ahneen ja vastuuttoman kasvun huomi-
oon ottaen ajateltava myös tahdin hidas-
tamista, järjellisten rajojen asettamista ja 
palaamista taaksepäin ennen kuin on lii-
an myöhäistä. Tiedämme, kuinka kestä-
mätöntä on niiden käytös, jotka kulut-
tavat ja tuhoavat yhä enemmän samalla 
kun toiset eivät vieläkään voi elää inhi-
millisen arvokkuutensa mukaisesti. Sik-
si on tullut aika hyväksyä tietty kasvun 
väheneminen joissakin osissa maailmaa, 
jotta voidaan tarjota resursseja toisten 
osien tervettä kasvua varten” (Laudato 
si’, 193).

Katri Tenhunen

Paavi Franciscus päätti myös elo-
kuussa 2015, että katolinen kirkko 
alkaa jo tästä vuodesta alkaen viet-
tää ”luomakunnan rukouspäivää” 
1.9., samana päivänä kuin ortodok-
sinen kirkko on sitä kauan viettänyt. 
Konstantinopolin ekumeeninen pat-
riarkka Demetrios I julisti vuonna 
1989 itäisen kirkkovuoden alun eli 
indiktion päivän 1.9. rukouspäiväksi 
luomakunnan puolesta. 

Paavi Franciscus viittaa kierto-
kirjeessä Laudato si’ luonnollises-
ti useita kertoja Franciscus Assisi-
laiseen.  Muiden kirkkojen parissa 
esiintyvästä ekologisesta tietoisuu-
desta kiertokirje mainitsee nykyi-
sen Konstantinopolin ekumeenisen 
patriarkan Bartolomeoksen, joka 
on määrätietoisesti pitänyt esillä 
luonnonsuojelun tärkeyttä (ja joka 
joskus tunnetaankin lempinimellä 
”vihreä patriarkka”).

Todettakoon, että Suomen Eku-
meeninen neuvosto on pitkään kan-
nustanut viettämään ”luomakunnan 
aikaa” eli aloitetta kirkkojen ru-
kouspäivästä luomakunnan puoles-
ta. Sen ajankohdaksi on vakiintunut 
1.9.-4.10.  eli ajanjakso ortodoksi-
sen kirkkovuoden luomakunnan 
päivästä 1. syyskuuta meidän kirk-
kovuotemme pyhän Franciscus Assi-
silaisen muistopäivään 4. lokakuuta.

suoranainen ja merkittävä vaikutus ym-
päristön hoitamiseen, kuten muovin ja 
paperin käytön välttäminen, vedenkulu-
tuksen vähentäminen, jätteiden lajittelu, 
ruoanvalmistus vain sen verran kuin voi 
syödä, muista elävistä olennoista huoleh-
timinen, julkisen liikenteen käyttö ja yh-
teisautoilu, puiden istutus, tarpeettomi-
en valojen sammutus ja niin edelleen… 
Jonkin tavaran uudelleenkäyttö pikaisen 
poisheittämisen sijasta voi oikeista syistä 
tehtynä olla arvokkuuttamme ilmaiseva 
rakkauden teko” (Laudato si’, 211).

”Ekologiset hyveet”, kohtuullisuus ja 
erityisesti luostarielämän opettama työn 
ja levon vuorottelu ovat osa kristillisen 
spiritualiteetin aarretta. Tällainen koke-
mus työstä auttaa meitä suojelemaan ja 
kunnioittamaan ympäristöä ja tuo ter-
veellistä kohtuullisuutta suhteeseemme 
maailmaan (vrt. Laudato si’, 126).

Eräs pieni konkreettinen teko on myös 
rukous ennen ja jälkeen aterian: ”Keho-
tan uskovia palaamaan syvällisesti tähän 
kallisarvoiseen tapaan. Tuo siunauksen 
hetki, vaikka lyhytkin, muistuttaa meil-
le elämämme riippuvan Jumalasta, vah-
vistaa kiitollisuuttamme luomakunnan 
lahjoista, huomioi ne, jotka työllään tar-
joavat meille nämä hyvyydet ja vahvis-
taa solidaarisuuttamme puutetta kärsi-

”Todellisesta 

ekologisesta 

lähestymistavasta 

tulee aina sosiaalinen 

lähestymistapa, 

jonka on otettava 

oikeudenmukaisuus osaksi 

ympäristökeskustelua, 

jotta kuullaan niin maan 

huuto kuin köyhien 

huutokin” 

(Laudato si’, 49). 
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Helsingin hiippakunta juhli tänä 
kesänä entistäkin juhlallisemmin 
autuaan Neitsyt Marian taivaa-
seen ottamista. Hiippakuntajuhla 
kokosi yli 500 uskovaa ensin Loh-
jan Pyhän Laurin kirkkoon ja sit-
ten Stella Marikseen. Samassa 
juhlassa oli iloa ja haikeutta: pa-
piksi vihittiin suomalainen ve-
li Gabriel Salmela OP, mutta sa-
malla vietettiin isä Frans Vossin 
SCJ läksiäisiä. Hänen mukanaan 
päättyi Suomessa yli sata vuot-
ta jatkunut hollantilaisten pap-
pien aika.

H
iippakuntajuhla osui onnek-
semme tämän kesän harvo-
jen helleviikkojen aikaan. 
Ennätysmäärä busseja kul-

jetti meitä Lohjan kirkosta Stella Marik-
seen, Henrikistäkin oli jopa kolme bus-
sia. Stelliksen suuri nurmikko täyttyi 
iloisesti telmivistä lapsista ja kaikkialta 
maailmasta lähtöisin olevista aikuisten 
ryhmistä.

Keltaiseen taloon olivat taas asettu-
neet muutamat katolisten kirjojen ja har-
tausesineiden myyjät. Siellä oli Amanda-
kustannuksen pöytä ja Pyhän Henrikin 
yhdistys ry:n ja Trimeeri Oy:n pöydät. 
Valitettavan harvat katolilaiset kävivät 
siellä päivän aikana katsomassa itselleen 
ostettavaa, koska missään ei kerrottu täs-
tä mahdollisuudesta. Jotkut sentään kur-
kistivat keltaiseen taloon vanhasta muis-
tista ja olivat tyytyväisiä löytöihinsä.

Suurin osa ihmisistä etsiytyi kohti 
ruokatarjoilua. Alataloon oli katettu pit-
kät pöydät, ja rannanpuoleisen terassin 
edessä oli ruoanjakopöytä, jonka eteen 
kerääntyi nälkäisten jono. Nämä ruokai-

Hiippakunta juhli 
kauniissa säässä

vihkimisen suorittanut oma piispamme 
Teemu Sippo SCJ. 

Kaikkiaan 10 dominikaanivierasta oli 
tullut juhlaan: Ranskasta (Studiumissa 
jonkin aikaa asunut isä Marie-Augus-
tin OP), Ruotsista (mm. veli Björn Eng-
dahl OP, joka piti Studiumissa kursseja, 
ja Ruotsissa toimivan katolisen kirkon 
yleisvikaari isä Pascal-René Lung OP), 
Norjasta (mm. isä Arne Fjeld OP, joka on 
maallikkodominikaaneille tuttu), sekä 
Virosta ja Puolasta kummastakin yksi 
dominikaani. Monille oli mieluisa yllä-
tys, että myös Studium Catholicumissa 
vuodesta 1950 yli kymmenen vuotta toi-
minut isä Jean Paillard OP oli korkeasta 
iästään huolimatta jaksanut tulla juhlaan. 
Hän oli edelleen henkevä keskustelija, 
joka suoraselkäisena kulki rollaattorinsa 
kanssa.

Ruokailun jälkeen alkoi ulkona kappe-
lin edessä ohjelma, kun kaikki halukkaat 
olivat ensin saaneet täydestä sydämes-
tään onnitella isä Gabrielia. Ensiksi kuul-
tiin isä Gabrielin kiitospuhe kaikille niil-
le, jotka ovat häntä tukeneet ja auttaneet 
varsinkin dominikaanikutsumuksen ja 
pappiskutsumuksen eri vaiheissa. Tässä 
yhteydessä hän sai vielä muutamia lah-
joja. Isä Martti Voutilainen OP varmasti 
hymyili tuona päivänä taivaassa.

lijat istuivat terassilla tai ruohikolla tai 
söivät seisaaltaan. Herkullisen ruoan oli 
valmistanut tänäkin vuonna kuten mo-
nesti ennenkin vietnamilainen keittiö-
mestari Pham Van Hoc. Saimme valita 
useamman ruokalajin valikoimasta. Viet-
namilaiset katolilaiset jakelivat ruokaa 
tehokkaaseen tahtiin. Ruoka oli oikein 
maukasta ja sitä oli runsaasti kaikille. 
Hiippakuntajuhlaan oli ilmoittautunut 
550 henkeä!

Uusi suomalainen 
pappi!

Päätalossa aterioivat vastavihitty domi-
nikaani-isä Gabriel Salmela vanhempi-
ensa, veljensä ja isovanhempiensa sekä 
ystäviensä kanssa. Siellä olivat myös hä-
nen esimiehensä, Pariisin dominikaa-
niprovinsiaali, isä Michel Lachenaud OP, 
Pohjoismaiden vikaari, isä Paul-Domini-
que Masiclat OP sekä luonnollisesti myös 

Eturivissä vasemmalta: yleisvikaari isä Raimo Goyarrola, Ranskan dominikaaniprovinssin priori, isä Michel Lachenaud OP, vastavihitty isä Gabriel Salmela OP, 
piispa Teemu Sippo SCJ, monsignore Tuomo T. Vimpari ja Stella Mariksen isä Gianni Sgreva CP. Kuvat Pekka Rantakari.
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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 September 21st at 18.30
• Monday October 5th 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

Kokoonnumme la 26.9.
klo 14 - 15.50 ja tutkimme

Katolisen kirkon katekismuksen
viimeistä osaa Kristillinen rukous,
s. 649 - 660. Lopuksi rukoilemme

vesperin. Seuraava 
kokoontuminen

on la 24.10. Muista kerroista
päätämme ens. tapaamisessa.

Tervetuloa myös uudet 
osallistujat!

Maallikkodominikaanit

Ave Maria!
Catholic Students’ Club — Helsinki

Autumn 2015

Rosary and Holy Mass or Adoration
in Latin and English

in St. Henry’s Cathedral
on the following Tuesday 

evenings at 18.00:

Sept. 8, 22
Oct. 6, 20
Nov. 3, 17
Dec. 1, 15

All students and young adults and 
others interested in the Catholic 

Faith, welcome! Afterwards, a nice 
get-together. Many other activities 
as well. Confession during Rosary.

cschelsinki.wordpress.com

Kiitos kaikesta, isä Frans

Hiippakuntajuhlassa hyvästeltiin vielä 
kerran isä Frans Voss SCJ, joka samalla 
viikolla jo lähti lopullisesti Hollantiin elä-
kepäiville. Piispa Teemu kiitti isä Fransia 
ja isä Frans kertoi vielä joitakin ajatuk-
siaan. Tällä tavalla päättyi yksi merkit-
tävä vaihe, kokonainen aikakausi, mei-
dän hiippakunnassamme. Ensimmäinen 
hollantilainen pappi, Johannes van Gijsel 
SCJ, saapui Suomeen seurakuntatyöhön 

Taivaallisen äidin 
suojeluksessa

Kaikkien tanssien sävelet kuuluivat hy-
vistä kovaäänisistä, mahdollisesti jopa 
yli järven. Mutta valitettavasti kuulu-
vuus huononi ratkaisevasti, kun kuulu-
tettiin Maria-hartauden alkaminen. Vain 
ne kuulivat, jotka olivat kokoontuneet 
aivan kappelin eteen. Ne, jotka istuivat 
puiden alla varjossa tai talon seinustalla, 
eivät kuulleet mitään. Ihmiset sitten ih-

Voidaan tietysti sanoa, että koko päivä 
oli yhtä suurta Maria-hartautta ja Marian 
juhlaa, mutta taitaa olla niin, että on aika 
panna toimeen keräys, jotta Stellikseen 
saadaan kunnolliset kovaääniset tällaisia 
kappelin edessä vietettäviä hartauksia 
varten. Tai sitten on palattava perintei-
seen kulkueeseen, mutta ehkä silloinkin 
on hyvä olla kunnon äänentoisto, koska 
joukkomme kasvaa koko ajan.

Maria-hartauden loppusiunauksen an-
toi tällä kertaa isä Frans, mikä tietysti oli 
oikein kaunista ja sopivaa. Sitten olikin 
jo aika saada lähtökahvit. Kahvia monet 
olivat kovasti kaivanneet jo ruoan pääl-
le, mutta kaikki ei ole aina mahdollista. 
Joka tapauksessa olimme viettäneet hie-
non hiippakuntapäivän upeassa säässä. 
Saimme uuden suomalaisen katolisen 
papin ja juhlimme yhdessä suurella jou-
kolla täysin sydämin!

Kaarina Koho OP

vuonna 1907, ja nyt viimeinen hollanti-
lainen Jeesuksen Pyhän Sydämen pappi 
lähtee pois. Isä Frans tuli Suomeen 1965 
ja toimi lähes kaikissa Suomen katolisissa 
seurakunnissa. Hänen sydämellistä pa-
nostaan jäävät hyvin monet kaipaamaan.

Stelliksen hiippakuntajuhlan ohjel-
maan kuului paljon tanssia. Näimme ira-
kilaisten katolilaisten tanssivan, näimme 
ja kuulimme myös kaksi soolotanssia. In-
donesialainen Bernadetta Ginting tanssi 
kauniissa kansallispuvussaan erään ko-
timaansa tyypillisen tanssin, ja filippiini-
läinen Lydia Padilla tanssi samoin kan-
sallispuvussa ns. kynttilätanssin. Se olisi 
pimeässä vielä vaikuttavampi, koska hä-
nellä oli palava kynttilä päänsä päällä ja 
käsissään. Tanssia eivät kynttilät haitan-
neet eikä tanssi kynttilöiden palamista.

Mutta kaikkein sykähdyttävintä kat-
sottavaa ja kuultavaa oli afrikkalaisten 
yhteisön rytmikäs “kävelytanssi”. Tans-
sijoita oli kymmeniä, miehiä ja naisia. 
Tanssijoiden joukkoon liittyi rohkeasti 
muitakin kuin afrikkalaisia. Heistä erot-
tui valkoisen dominikaaniasunsa ta-
kia Pariisin provinsiaali isä Michel La-
chenaud OP, joka on työskennellyt 
Kamerunissa 35 vuotta. Hänen tanssis-
taan näki, että hän on tanssinut afrikka-
laisia tansseja ennenkin.  

Nigerialainen Williams Nwokedi ker-
toi minulle, että näitä tansseja on pal-
jon tehnyt isä Ejike Mbaka. Nigerialai-
set puhuvat “gospel-kulttuurista”, sillä 
tanssien sanat kertovat aina jonkin evan-
keliumeissa kerrotun tapahtuman tai Jee-
suksen opetuksen. Laulun sanat pohtivat 
sitten kerrotun merkitystä ihmisen elä-
mälle. Näitä tansseja tanssitaan, kun al-
kaa juhla ja kun halutaan kiittää jostakin, 
mitä Jumala on tehnyt ja antanut. 

mettelivät, miksi hartautta ei ollutkaan? 
Useimmat odottivat kulkueen alkamis-
ta ja vaellusta keltaisen talon kulmalla 
olevan Marian-patsaan luokse. Näinhän 
on tehty vuosikaudet. Jos kappelin edes-
sä pidetty hartaus olisi aloitettu jollakin 
Maria-laululla, se olisi varmasti huomat-
tu paremmin. 

Joka tapauksessa dominikaani-isä 
Gabriel OP johti hartaudessa ruusukon 
kunniakkaiden salaisuuksien neljännen 
salaisuuden: Neitsyt Maria otetaan tai-
vaaseen. Sehän oli juuri hiippakuntajuh-
lan liturgian aihe, pappisvihkimyksen 
ohella. Meillä on taivaallinen äiti, joka 
rukoilee puolestamme, aivan kuten ruu-
sukossa pyydämme.

Urkumusiikin 
juhlaa katedraalissa

Urkureita läheltä ja kaukaa

MARKO PITKÄNIEMI
(Helsinki)

Urkukonsertti Pyhän Henrikin 
katedraalissa torstaina 

1. lokakuuta 2015 klo 18.00.
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Kesä 2015 oli Suomen katolilai-
sille antoisa. Kaksi nuorta miestä 
vihittiin papeiksi dominikaani-
en, saarnaajaveljien, sääntökun-
taan. Toinen heistä on syntype-
räinen kantasuomalainen, toinen 
taas ranskalainen, joka uskomat-
toman lyhyessä ajassa on oppinut 
puhumaan ja kirjoittamaan suo-
mea. Molemmat toiveikkaita ja 
halukkaita tekemään työtä juu-
ri Suomessa, vaikka perimmäiset 
päätökset eivät olekaan heidän 
käsissään.

Veli Gabriel

Toivomuksia voi kuitenkin esittää, ja niitä 
myös kuunnellaan. Me voimme auttaa ruko-
uksillamme, toimintaan osallistumalla ja al-
muja antamalla, niin että Studium Catholicum 
jälleen alkaisi toimia ensimmäisten ranskalais-
ten isien viitoittamalla tavalla, tuoden katolis-
ta Eurooppaa ja sen katolista kulttuuria tutuk-
si kaukaisen Pohjolan asukkaille ja herättäen 
kiinnostusta ja intoa suomalaisissa.

Veli Gabriel Salmela OP on suomalainen, 
nuori mies, joka jo 15-vuotiaasta saakka on 
tuntenut kutsumusta ja kaipuuta hengelli-
seen, Jumalalle vihittyyn elämään. Ylioppi-
laaksi tultuaan hän opiskeli Helsingissä teolo-
giaa, tosin luterilaiselta pohjalta, ja tällöin hän 
tutustui Tuomas Akvinolaisen ajatteluun ja 
kiinnostui siitä. Häneen vetosi Tuomaan älyl-
linen puoli filosofiassa ja teologiassa, mutta 
myös traditio ja sakraalinen elämä. Kun hän 
ensimmäisen kerran meni tutustumaan kato-
liseen uskonelämään, hän koki elämänsä en-
simmäisen messun Pyhän Marian kirkossa 
muistinsa mukaan ehkä vuonna 2004 tai 2005. 
Pari vuotta sen jälkeen hän saapui johdanto-
kurssille, ja jo vuonna 2008 hän aloitti postu-
lanttina Studium Catholicumissa, jolloin siellä 
vaikuttivat veljet Antoine Lévy ja kanadalai-
nen Brian Bricker.

Noviisina veli Gabriel aloitti seuraavana 
vuonna Strasbourgissa ja diakoniksi hänet vi-
hittiin Pyhän Henrikin katedraalissa tämän 
vuoden tammikuun viimeisenä päivänä. Tästä 
vihkimyksestä hän itse kirjoitti näin: ”Evanke-
liumin ja piispan saarnan jälkeen koitti hetki 
astua alttarin ja piispan eteen. Hänen edes-
sään vastasin kuusi kertaa ”tahdon” palvel-
lakseni Kristuksen ruumiin ja veren jakami-
sessa alttarilla sekä elääkseni evankeliumia 
täydesti sanoin ja teoin kristikansan edistyk-
seksi katolisen kirkon opetuksen mukaan... 
Sain vastaanottaa kätten päällepanemisen 
kautta Pyhän Hengen lahjan, sieluuni lähte-
mättömän merkin Kristuksen armosta, joka 
liitti minut pappeuden sakramentin ensim-
mäiseen asteeseen.”

Elokuussa, autuaan Neitsyt Marian taivaa-
seenottamisen juhlapyhänä vihittiin Lohjan 
vanhassa keskiaikaisessa Pyhän Laurin kir-
kossa papiksi toinen suomalainen dominikaa-
ni reformaation jälkeen. Isä Martti Voutilainen 
oli eläessään jaksanut rukoilla Studiumin elä-
män puolesta, ja nyt tuntui, että niihin ruko-
uksiin oli vastattu. Lohjan kirkko oli ääriään 
myöten täynnä, dominikaanisia vieraita oli 
saapunut Ranskasta ja Pohjoismaista sekä Vi-
rosta ja Puolasta, monia tuttuja kasvoja näkyi 
alttarilla.

Kun 94-vuotias dominikaaniveli Jean Pail-
lard, joka oli toiminut aikoinaan vuoden ver-
ran Suomessa ennen siirtymistään Ruotsiin, 
painoi kätensä uuden nuoren papin pään 
päälle, katsojan kurkkua kuristi liikutus. Kak-
si ääripäätä kohtasi toisensa yhteisessä juhlas-
sa.

Kaksi tietä – kaksi 
dominikaania

Veli Marie-Augustin

Jo tätä ennen oli koettu toinen dominikaani-
nen pappisvihkimys, joka tosin tapahtui Pa-
riisissa eikä Suomessa, mutta veli Marie-Au-
gustin oli oleillut ja toiminut maassamme, 
oppinut kielen, tutustunut ihmisiin ja seura-
kuntaelämään, ja on erittäin halukas (jos Luo-
ja ja esimiehet suovat!) elämään jatkossakin 
Suomessa. Ensin hänen on kuitenkin suori-
tettava loppuun opintonsa, tosin niidenkin ai-
kana hän pyrkii käymään täällä noin kerran 
kahdessa kuukaudessa, seuraavan kerran toi-
vottavasti marraskuussa. 

Hänen tiensä dominikaaniksi on ollut eri-
lainen kuin veli Gabrielin, jo siitä syystä, että 
hän on syntynyt katoliseen perheeseen. Yh-
tään helpompi se ei kuitenkaan ollut. Kun ky-
syin häneltä, miten hän löysi dominikaanisen 
kutsumuksensa, miten hänen hengellisyyten-
sä kasvoi ja tiesikö hän jo pikkupoikana mitä 
hänestä isona tulee, hän vastasi: ”Tämä on 
aika monimutkainen juttu, sillä oman paikka-
ni löytäminen vei paljon aikaa.”

”Ollessani 13-vuotiaana retretissä ennen 
vahvistuksen sakramenttia, tuli sieluuni sel-
lainen kuva minusta, että olin rukoilemas-
sa valkoiseen munkinkaapuun pukeutunee-
na. Se ei ollut papin alba, vaan oikea munkin 
puku. Siihen aikaan en tuntenut mitenkään 
dominikaanisääntökuntaa, mutta tämä kirkas 
kuva jäi mieleeni. Se tuli voimakkaana silloin, 
kun yöllä olin omalla vuorollani yksin adoraa-
tiossa. Siksi uskon saaneeni tämän inspiraati-
on Jumalalta. Olen aina vahvistanut haluani 
sekä toivoani rukoilemalla Jeesusta pyhim-
mässä sakramentissa.” 

”Usean vuoden jälkeen, kun olin jo yliop-
pilas, otin yhteyttä Pariisin hiippakunnan 

kutsumustoimistoon (Ranskassa jokaisella 
hiippakunnalla on tällainen palvelu, joka ot-
taa vastaan omaa kutsumustaan pohtivat ih-
miset). He puhuivat minulle vain hiippakun-
tapappien työstä. Vaikka se ei sopinutkaan 
minulle vietin aikaa tässä ryhmässä, jossa sen-
tään sain vahvistaa omaa toivettani pappeu-
teen, vaikka toki tiesin, ettei minusta tulisi 
hiippakuntapappia. Kesti kauan ennen kuin 
ymmärsin, että kutsumukseni pohjalla oli toi-
ve veljeyteen.”

”Sillä välin lähetystyö kiinnosti minua, sik-
si lähdin vuodeksi Japaniin. Siellä tutustuin 
ranskalaisiin lähetystyöntekijöihin ja -pap-
peihin, mutta en rakastunut heidän elämän-
tapaansa, joten palasin Ranskaan tietämättä, 
mitä ihmeessä tekisin kutsumuksellani. Her-
ran aika ei kuitenkaan ole ihmisten aika. Ni-
mittäin vuosi sen jälkeen, kun olin palannut 
Tokiosta, eräs pappisystäväni antoi minulle 
lahjaksi kirjan dominikaanisääntökunnasta 
sanoen ’voisi kiinnostaa’.”

”Todellakin, olin niin kiinnostunut, että 
ryhdyin lukemaan kaikki dominikaaneja kä-
sittelevät kirjat, jotka voin löytää kirjastosta 
sekä kirjakaupasta. Ahnaasti luin rukouselä-
mästä, apostolisesta työstä, veljeydestä, elä-
misestä yhteisössä, elämäntapana olevasta 
opiskelusta, saarnaamisesta... Tutustuin domi-
nikaanisääntökuntaan ensin siis kirjojen avul-
la, ennen kuin sain tutustua veljiin.”

”Luettuani paljon ainakin kuukauden ajan, 
menin läheisimpään luostariin tapaamaan vel-
jiä. Heti kun näin heidät, pukeutuneina mieli-
kuvaani vastaaviin valkoisiin munkinkaapui-
hin tiesin, että siinä sääntökunnassa minusta 
tulisi munkki. Luonteeni heikkouden vuok-
si Herra antoi minulle ilmestyksen, jotta lä-
hes kymmenen vuotta epäiltyäni kykenisin 

sittenkin päättämään kutsumuksestani. Sit-
ten kaikki kävi niin nopeasti, että puolen vuo-
den kuluttua liityin novisiaattiin. Olin silloin 
25-vuotias.”

”Jumala antaa jokaiselle oman tien, joka voi 
olla myös monimutkainen. Vasta monen vuo-
den kuluttua alkaa ymmärtää, kuinka yhte-
näinen Jumalan suunnitelma on sekä kuinka 
kiinteästi hän johtaa meitä, vaikka sitä ei heti 
ymmärräkään. Kutsumus on kyllä ihmisen ja 
Herran välinen, mutta hän johtaa meitä myös 
kirkon kautta. Siksi täytyy kuunnella, mitä 
kirkko sanoo; tämä on ehkä kaikkein vaikein 
asia, sillä kutsumus on kuin lemmentarina, jo-
hon kenenkään ulkopuolisen ei haluta puut-
tuvan. Pitää myös käyttää niitä keinoja, joita 
kirkko tarjoaa (mm. sakramentit, hengellinen 
ohjaus, työryhmät).”

”Kutsumukseen vastaaminen tarkoittaa ru-
kousta ja ajattelemista, mutta se vaatii myös 
päätösten tekemistä, jonkin konkreettisen asi-
an tekemistä. Kun teen näin, tunnen, että kut-
sumukseen vastaaminen kestää koko elämä-
ni. Herään joka päivä ajatellen, että tänäänkin 
vielä palvelen, tänäänkin pitää taas vastata 
Jeesuksen kysymykseen ’pidätkö minusta?’”

Kumpikaan näistä veljistä ei tuntenut isä 
Marttia, mutta he sanovat kuulleensa hänes-
tä paljon. Nyt näyttää siltä, että isä Martin 
unelma dominikaanien paluusta Suomeen oli-
si lähellä toteutumistaan. On myös totta, että 
dominikaaneilla on ollut Suomen katolisella 
keskiajalla erittäin suuri merkitys kirkollisessa 
elämässä, ja siitä on myös veli Marie-Augustin 
kiinnostuneena kuullut. 

Meidän rukouksemme seuraavat näitä vel-
jiä heidän seuratessaan edeltäjiensä jalanjäl-
kiä.

Tuula Luoma

Kuvat Pekka Rantakari
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Tunnistatko ketä kuvassa on? Tässä ja seuraavissa Fideksen numeroissa esitellään aina yksi ryhmäkuva vanhan 
Stella Mariksen lapsista. Jos tunnistat itsesi tai ystäväsi, niin soita Raimo Painiolle, 0400-267691, tai lähetä sähköpostia 
Kati Pap-Dévényille, kati.pap.devenyi@gmail.com, ja ilmoita, kuka kuvassa olet tai kuka ystäväsi on, niin saamme 
vähän tarkempaa tietoa tallennettua arkistoon.

Pyhiinvaellus 
Hattulaan

Hattulan keskiaikaisessa Pyhän 
Ristin kirkossa vietetään lauantaina 

19. syyskuuta 2015 katolinen 
Pyhän ristin kunnioittamisen ja 

kantamisen hartaus.

Pyhiinvaellus alkaa messulla 
Pyhän Henrikin katedraalissa 

klo 9.30 ja bussi Hattulaan lähtee 
messun jälkeen kirkon edestä. 
Mukaan voi tulla myös Pyhän 

Marian kirkon kulmalla olevalta 
bussipysäkiltä.

Hartaus alkaa Hattulassa klo 12.30. 
Hartauden jälkeen Hattulan ev.lut. 
srk tarjoaa meille kahvit. Takaisin 
Helsingissä ollaan klo 15 jälkeen.

Edestakainen matka maksaa 25 €, 
ja se maksetaan bussissa. 

Ilmoittautuminen Pyhän Henrikin 
pappilaan puh. 09-637853.

Pyhiinvaelluksen järjestävät 
Maallikkodominikaanit ja 
Academicum Catholicum.

Rakkaat ystävät!   
   

Evankeliumissa kaikuvat sanat on 
julistettu ja kuultu monesti. Meille-
kin ne ovat varmasti tuttuja, mutta 

kuten Jumala itse ja hänen sanansa muut-
tumattomuudessaan kestää ikuisesti, on 
se silti ajassa eläville ihmisille aina tuore ja 
virvoittava.  Aivan erityisen selvän merkin 
tästä eläväksi tekevästä hengestä ja valtuu-
tuksesta, jonka Kristus antoi kahdelletois-
ta opetuslapselleen, näemme nyt silmiem-
me edessä. Hän on uusi pappimme veli 
Marie-Augustin, jolle tuo valtuutus toimia 
Kristuksen persoonassa apostolisen seu-
raannon ja kätten päällepanemisen kautta 
annettiin pari viikkoa sitten Pariisissa. 

Kristuksen asetus lähettää opetuslapset 
pareittain ilmentää käytännöllistä järkeä, 
eli että kaksin on esimerkiksi turvallisem-
paa liikkua ja erilaisilta päähänpistoilta 
sekä houkutuksilta välttyy helpommin. 
Niinkin voisi ehkä käydä, että yhdeltä jäisi-
vät avaimet asuinsijan sisälle ja toiselle voi 
tulla ilo päästää molemmat huolellisesti 
vaalituilla avaimillaan sisään – riski on jaet-
tu. Ja onhan kahden henkilön todistus päte-
vämpi kuin yhden. Lisäksi toisen seurassa 
ei ylpisty, kun huomaa väistämättä toises-
sa kykyjä ja ansioita joita itsellä ei ehkä ole. 

Kuitenkin toisen ihmisen läsnäolo ja vie-
rellä kulkeminen heijastaa myös samalla 
arkisia kokemuksia syvällisempiä asioita: 
ihmisluonnon olemusta ja paikkaa maail-
massa ja suhdetta Luojaan. Onhan Jeesus 
itse sanonut, että missä kaksi tai kolme on 
koolla hänen nimessään, siellä hän on läs-
nä.  Tämä ei liene yllättävää muistaessam-
me alati, että Jumalan itsensäkin olemus, 
joka on kaiken rakkauden perusta, on kol-
mipersoonainen.  

Oikeastaan tästä melko yksinkertaisesta 
oivalluksesta tulee helposti käsitettäväksi 
se kehotus, ettei matkaan tarvitse ottaa mi-
tään tavallisiakaan tavaroita tai varusteita. 
Vaikka vaatimus jättää rahat tai varusteet 
pois, tai vielä suurisieluisemmin jakaa niis-
tä osattomille, on jo sinänsä materiaalisuu-
den kahleista vapauttava ja ansiokas teko, 
niin vielä tärkeämpää on huomata, että toi-
nen ihminen on lähimmäinen ja Jumalan 
arvokkain lahja toiselle ihmiselle. Heitä me 
tarvitsemme välttämättä ja heistä on suu-
rin ilo. 

Maailmallisten asioiden, todellisten tai 
virtuaalisten, omistaminen ja niiden hal-
linnointi sekä erilaiset sosiaaliset rakenteet 
saattavat hämärtää tätä ja jopa vääristää 
niin, että toisia ihmisiä kohdellaan vihol-
lisina tai oman hyvinvoinnin ja vaurau-
den välineenä. Ihmisiä voidaan kohdella 
kuin tavaraa, joka materiaalisen tuottavuu-
den menettäneenä on paitsi epäonnistunut 
myös ongelma. Jumalan kuvan kaltaisuu-
teen perustuvan ihmisarvon turmelemi-
nen voi saada äärimmäisissä muodossaan 
pitämään syntymättömiäkin ihmisiä epä-
toivottuina, tai vastaavasti jo elämää vuo-
sikymmeniä maistaneita taakkana, häi-
vyttäen mielestä sen, että ilman edeltäviä 
sukupolvia ei olisi olemassa heidän jälke-
läisiäänkään. 

Silmien edessä langenneessa maailmas-
sa ei ole ristiinnaulittu Kristus vaan oma 

kunnia. Siksi taivasten valtakuntaa pi-
tää julistaa sanoin ja teoin, kutsua ihmisiä 
kääntymykseen takaisin lapsenkaltaiseen 
viattomuuteen ja puhtauteen, joka nöyrtyy 
totuuden edessä ja on valmis katumaan ja 
korjaamaan suhteensa Jumalan, kirkon ja 
lähimmäisten kanssa. 

Kutsu parannukseen ja kääntymykseen 
tuntuu synnin sokaisemasta ihmisestä tar-
peettomalta tai vapautta riistävältä, suoras-
taan vastenmieliseltä suvereenia itsemää-
räämisoikeutta kohtaan, mutta Kristuksen 
totuuden valossa siinä kirkastuu armahta-
jan ja lunastajan kutsu tulla jakamaan eh-
tymättömiä hengellisiä aarteita, vapautta 
ja rakkautta Jumalan tahdon mukaisesti, 
hänen lahjoistaan riemuiten ja niistä hän-
tä kiittäen.  

Kääntyminen ei siis ole päämäärä itses-
sään, vaan vasta uuden iloisemman elä-
män alku, kuten parannuksen sakramen-
tista tiedämme. Kristyksen palvelija ei 
epäjärjestäytyneistä haluista vapautunee-
na avaa kotinsa ovea ja jaa omastaan leipää 
sitä pyytävälle vain pitääkseen hänet hen-
gissä tai toivota onnea matkaan sulkiessaan 
samalla oven, vaan kutsuu aterioimaan si-
sälle kanssaan osoittaakseen veljeyttä ja si-
saruutta tunnustaen hänen arvonsa. 

Opetuslapsiakin kehotettiin asumaan 
ja viipymään isäntäperheiden luona ja ja-
kamaan heidän elämäänsä – heillä tosin 
ei ollut millä korvata isäntien ja emäntien 
vieraanvaraisuus. Heillä ei ollut mitään 
muuta kuin mitä paavi Franciscuskin vei 
Bolivian pahamaineisessa Palmasolan van-
kilassa oleville lapsille, naisille ja miehille 
viime perjantaina. Paavi totesi, että hänellä 
ei ole paljon mukanaan, mutta haluisi jakaa 
sen, mitä hänellä on ja jota hän rakastaa. Se 
on Jeesus Kristus. Tämä sama sanoma on 

koskenut apostolien ajoista ja koskee ai-
kojen loppuun saakka kaikkia ihmisiä kai-
kissa tilanteissa: Jumalan suoma mahdol-
lisuus anteeksiantamukseen, armoon ja 
toivoon sekä iloiseen elämään synnin or-
juudesta vapaana. 

Taivaan valtakunnan rikkautta on ar-
mon välittyminen myös sairaiden voite-
lun sakramentissa, jossa pappi kirkon pal-
velijana tuo Kristuksen kosketuksen tämän 
päivän evankeliumin mukaisesti rakkau-
den osoittamiseksi. Se on merkki siitä, et-
tei yksikään Kristuksen ruumiin jäsen ole 
turha, vaan osallistuu lunastuksen salai-
suuteen, joka yhdistää kärsimyksen ja rak-
kauden tienä ikuiseen iloon ja onneen Ju-
malan luona. Hän on valmistanut leposijan 
taivaassa, jossa kipu ja kärsimys on kadon-
nut.  Hänen luonaan pöydästä ei lopu lei-
pä eikä viini.

Tämän tulevaisuuden toivon näyn in-
noittamina saamme iloita ja kiittää Juma-
laa uudesta papista, kerjäläisveljestämme 
Marie-Augustinista, sekä muista papeis-
ta, jotka palvelevat Jumalan valtakunnan 
salaisuuksien haltijoina jo tässä ajassa. 
Kääntäkäämme yhdessä kasteen armoon 
turvautuen katseemme hetkeksi ristiä 
ja taivaallista kirkkautta kohti. Taivutta-
kaamme tahtomme luopumaan vähäi-
simmistäkin paheellisista ajatuksista, sa-
noista ja teoista rakentaaksemme rauhaa 
ja oikeudenmukaisuutta tässä maassa ja 
kaupungissa, omissa perheissämme ja ih-
missuhteissamme, ketään lähimmäistä tai 
luontoakaan unohtamatta. Kirkonopettaja 
Johannes Khrysostomos eli Kultasuu muis-
tuttaa meitäkin: jos et kohtaa Kristusta jo 
ulkopuolella kirkon oven luona olevassa 
kerjäläisessä, et löydä häntä myöskään si-
sällä ehtoollismaljasta. Aamen.

Veli Gabriel Salmelan saarna 12.7.2015 
Pyhän Henrikin katedraalissa 
(Messun pääselebranttina veli Marie-Augustin)

Aam. 7:12-15; 
Ps. 85: 9-10,11-12, 13-14-8; 
Ef. 1:3-14; Mark. 6:7-13
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Monen nyt keski-ikäisen suo-
malaisen lapsuusmuistoihin 
kuuluvat turistimatkat Krei-
kan saarille, varsinkin Ródok-
selle. Neljänkymmenen vuo-
den tauon jälkeen minäkin 
palasin tuolle saarelle perhei-
neni paikallisen fransiskaani-
veljen kutsumana. Ei, Kreikka 
ei ole vain ortodoksinen maa. 
Ja kyllä, katolinen kirkko elää 
sielläkin. Eivätkä kaikki Krei-
kan katolilaiset ole kreikka-
laiskatolisia, vaan suurin osa 
kuuluu latinalaiseen riituk-
seen.

 

Katolisuus Kreikassa

Katolinen kirkko Kreikassa 
arvioi, että maassa elää ny-
kyään pysyvästi noin 50 000 
syntyperäistä katolilaista, 

jotka eivät etnisesti tai kulttuurisesti eroa 
maan ortodoksisesta valtaväestöstä. Vii-
me vuosikymmeninä on maahan kui-
tenkin muuttanut yhä kasvava joukko 
katolilaisia, lähinnä työn tai avioliiton ta-
kia, niin että rekisteröityjen katolilaisten 
määrä on noin 140 000. Arviolta saman 
verran tai jopa vähän enemmän on maas-
sa vielä väliaikaisesti oleskelevia katoli-
laisia. Kreikassa asuu noin 40 000 katoli-
laista Puolasta, 45 000 Filippiineiltä, 4000 
Irakista ja pienempiä ryhmiä monista 
maista. Suurin osa Kreikan katolilaisis-
ta kuuluu kirkon läntiseen, latinalaiseen 
riitukseen. Bysanttilaisia katolilaisia on 
noin 6000 (v. 2013).

Vaikka valtaosa katolilaisista asuu 
Ateenan ympäristössä, on Kreikan saa-
rillakin kyliä, jotka ovat “kokonaan” 
katolisia. Kreikan kirkko on hallinnol-
lisesti jakautunut seuraavasti: Ateenan 
arkkihiippakunta (Keski-Kreikka, Pelo-
ponnesos), Kreikan apostolinen eksar-
kaatti (kreikkalaiskatolinen), Ródoksen 
arkkihiippakunta (Dodekanesia), Kor-
fun, Zákynthoksen ja Kefalonián arkki-
hiippakunta (Pohjois-Kreikka), Náxok-
sen, Ándroksen, Tínoksen ja Mykonoksen 
arkkihiippakunta (Egeanmeren keski- ja 
pohjoisosa) ja siihen kuuluvat neljä hiip-
pakuntaa (Chíos, Kreeta, Santorini ja Sy-
ros), Thessalonikin apostolinen vikariaat-
ti ja Kreikan armenialainen ordinariaatti. 

Kaikilla hiippakunnilla ei ole omaa 
piispaa, vaan niitä hoitaa jonkun arkki-
hiippakunnan arkkipiispa apostolisena 
administraattorina – näin on esimerkiksi 
Ródoksen laita. Sen administraattori on 
Ateenan arkkipiispa, mutta käytännön 

Katolista elämää 
Kreikassa

Ródoksen katolinen pappi: 
isä Luke

Vuonna 1958 syntynyt isä Luke Gregory 
on kotoisin Sheffieldin kaupungista Eng-
lannista. Hän opiskeli ensin sosiaalialaa 
Lontoossa, valmistui lopulta kuitenkin 
filosofiasta ja teologiasta Lontoon King’s 
Collegesta ja sai lisäksi vielä diplomin 
antiikintutkimuksesta. Hän liittyi pos-
tulanttina fransiskaaniveljien yhteisöön 
Roomassa vuonna 1990. Hän päätti novi-
siaattinsa Jerusalemissa ja sai arvosanan 
pyhästä teologiasta opiskeltuaan neljä 
vuotta Jerusalemin Studium Biblicumis-
sa, Paavillisen Antonianum-yliopiston fi-
liaalissa. 

Hänet vihittiin papiksi vuonna 1998 ja 
Jerusalemin pyhän haudan ritariksi vain 
kuusi kuukautta myöhemmin. Hän työs-
kenteli Pyhän maan kustodiassa hyö-
dyntäen laajaa kielitaitoaan aina vuoteen 
2004 asti, jolloin hänet lähettiin kustodi-
an tehtäviin Ródokselle. Pian sen jälkeen 
Ateenan arkkipiispa nimitti hänet Ró-

doksen arkkihiippakunnan yleisvikaa-
riksi. 

Musikaalinen isä Luke on hoitanut 
Ródoksella pääasiassa Ródoksen kau-
pungin turistiosan keskellä Neohorin 
kaupunginosassa sijaitsevaa kaunista 
Neitsyt Marian kirkkoa, Sancta Mariaa. 
Kirkon vieressä on myös fransiskaanien 
luostari ja muita tiloja. Täällä kokoontu-
vat aktiivinen ja monista eri maista tule-
vista katolilaisista koostuva seurakunta 
ja kirkkoa etsivät turistit jokapäiväisiin 
messuihin. 

Toki kaupungissa on myös suurempi-
kin, Pyhän Franciscuksen nimeä kantava 
kirkko heti vanhan kaupungin etelämuu-
rien ulkopuolella. Se on Ródoksen nykyi-
nen katedraali. Siellä messua vietetään 
kuitenkin vain sunnuntaisin. Laajemmin 
tunnettu se on urkukonserttien pitopaik-
kana, vaikka meri-ilmasto tekeekin kaik-
kensa urkujen kunnon heikentämiseksi. 
Sancta Marian pikku-urutkin olivat lähes 
soittokelvottomat siitä huolimatta, että 
ne oli kunnostettu vain pari vuotta sitten.

asioista vastaa paikallinen fransiskaani-
veli, isä (John) Luke Gregory OFM, Ró-
doksen arkkihiippakunnan yleisvikaari.

Ortodoksinen kirkko Lindoksen kaupungissa.
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Myanmarin tulvat
Caritas Myanmarissa on pyytänyt apua tulvauhrien auttamiseksi. Suomen 

Caritas on siksi käynnistänyt Myanmarin tulvat -keräyksen. Suomen Caritaksen 
tuki kanavoidaan apua tarvitseville kansainvälisen Caritas Internationalis 

-järjestön sekä paikallisen Caritas Myanmarin kautta.

Hätäapua tarvitaan
Monsuunisateiden aiheuttamat tulvat ovat johtaneet kesän lopulla katastrofiin 

Myanmarissa. Kymmeniä ihmisiä on kuollut ja kymmenet tuhannet ovat 
hätäavun tarpeessa. Tulvat vaikeuttavat noin miljoonan burmalaisen elämää. 

Paikallisen Caritas-järjestön hätäapusuunnitelman kautta autetaan 120.000 
ihmistä yli 200 kylässä kuuden hiippakunnan alueella. 

Sinäkin voit auttaa burmalaisia:

Keräystili:  FI73 8000 1270 1545 04
Viestikenttään “Myanmar”

Auta Caritasta auttamaan! Lisätietoa: www.caritas.fi/myanmarin-tulvat

Hjälp oss att hjälpa översvämningsoffren
Caritas i Myanmar har bett Caritas-familjen om hjälp för att kunna bistå 
de människor som har drabbats av de svåra översvämningarna i landet. 

Caritas Finland har därför inlett en nödhjälpsinsamling för att hjälpa 
översvämningsoffren i Myanmar. Caritas Finland hjälper via Caritas 

Internationalis och den lokala Caritas-organisationen, Caritas Myanmar.

Hundratusentals behöver hjälp
Monsunregnen har orsakat översvämningar och en katastrof i Myanmar. 

Flera dussin människor har omkommit och tiotusentals är i akut behov av 
nödhjälp. Översvämningarna beräknas påverka en miljon människors liv och 

Caritas Myanmars nödhjälpsprogram hjälper minst 120 000 människor 
i drygt 200 byar i 6 stift.

Insamlingskonto:  FI73 8000 1270 1545 04
Vänligen märk betalningen “Myanmar”

Hjälp oss att hjälpa! Mer information: www.caritas.fi/hjalp-myanmar 

Help us to provide aid
An emergency appeal has come in from Caritas Myanmar to the Caritas family in 
order to provide aid to the victims of the severe flooding which has hit Myanmar. 
Caritas Finland is responding by starting a Myanmar Flood Relief Collection. The 
aid from Caritas Finland will go to those in need through Caritas Internationalis 

and the local Caritas organisation, Caritas Myanmar (KMSS).

Tens of thousands in need
Flooding caused by Monsoon rains has resulted in a disaster in Myanmar. 

Dozens of people have been killed and tens of thousands are in need of 
emergency aid. The flooding impacts the lives of a million people and the Caritas 
Myanmar emergency aid aims to help 120,000 people in more than 200 villages in 

six dioceses. Join us to help the Burmese people:

Collection Account:  FI73 8000 1270 1545 04
Please mark your payment “Myanmar”

Further reading: www.caritas.fi/myanmar-flood

Ihmisiä evakuoidaan Thabaungin alueella Myanmarin Patheinin hiippakunnassa. Apua antaa hiippakunnan Caritas. 
Kuva: KMSS Pathein Diocese.

Isä Luken aikana Mariankirkkoa on 
remontoitu paljon ja sen toiminta on 
aktivoitunut monien toimintaryhmien 
avulla. Pääpaino työssä on kuitenkin sie-
lunhoidossa, niin turistien, paikallisten 
kuin myös yhä lisääntyvässä määrin pa-
kolaisten parissa.

Päähuolena talous ja 
pakolaiset

Isä Luken ilme oli vakava, kun kysyin 
häneltä Kreikan talouden vaikutuksista 
kreikkalaisten elämään. Vaikka kreikka-
laiset eivät voikaan vältellä vastuutaan 
talousongelmistaan, on suurin huoli kui-
tenkin se, kuinka kurjaan tilanteeseen 
monet tavalliset kreikkalaisetkin ovat 
joutuneet niiden takia. Työtä ei ole, rahaa 
ei ole, ruokaa ei ole. Kaikki tämä näkyy 
myös luostarin ovella, josta yhä useam-
mat ihmiset käyvät hakemassa ruokapa-
ketteja.

“Jos tilanne tästä vielä huononee, jou-
dumme ottamaan kaupunkiluostarimme 
pihaan kanojen lisäksi vielä oman leh-

meisesti ollut enää juoksevaa vettäkään – 
ja hellettä oli päivisin ainakin 35 astetta! 
Ei ihme, että fransiskaanit pyysivät päi-
vittäin messun yhteydessä uskovia tuo-
maan ruokakasseja kirkkoon, jotta niitä 
voitaisiin viedä pakolaisille. Kuivamuo-
naa, siis keksejä, tölkkejä ja mitä tahansa 
sellaista ravintoa, jota voitaisiin hyödyn-
tää ilman keittovälineitä.

Alunperin ruoka-avun tarvitsijat olivat 
lähinnä Romaniasta ja Albaniasta tullei-
ta siirtolaisia, sittemmin Afrikasta tulleita 
pakolaisia. “Kun kriisi syveni, järjestim-
me kirkossa paikan isolle laatikolle, jo-
hon pyysimme uskovia jättämään avus-
tuksia, jotta he pystyisivät panemaan 
uskonsa käytäntöön ja osoittamaan rak-
kauttaan Jumalaa ja lähimmäisiään koh-
taan.”

Talouskurjimuksessa vellovan Kreikan 
ratkaisu pakolaisongelmaan on ilmeises-
ti ollut varsin pragmaattinen. Koska pa-
kolaisista huolehtiminen on vaikeaa, an-
netaan heille aika nopeasti tarvittavat 
paperit jatkomatkaa varten. Yleensä koh-
teena taitaa olla Saksa.

män ja opettelemaan sen lypsämistä”, isä 
Luke totesi. “Olemme sellaista jo käyneet 
katsomassa.” Onneksi luostarin pihas-
sa on vähän tilaa, vaikka keskellä kau-
punkia ollaankin, ja oma lähde. “Meidän 
on pysyttävä positiivisina”, isä Luke hy-
mähtää.

Kaiken lisäksi katolisen kirkon kiin-
teistöjä verotetaan ja laskutetaan niin 
kuin mitä tahansa yritystä. Kiinteistöve-
ro ja vastaavat muut maksut ovat enem-
män kuin kymmenkertaistuneet viime 
vuosina. Rakennusten ylläpito käy koko 
ajan kalliimmaksi. “Maksoimme kiinteis-
töveroa vuonna 2004 noin 12 000 euroa. 
Viime vuonna summa oli jo 164 000 eu-
roa! Meidän omat tulomme ovat pienet, 
ja siksi Pyhän maan kustodia joutuu kan-
tamaan vastuuta näistäkin maksuista.”

Euroopan koko ajan paisuva pakolais-
kriisi tuntuu myös Kreikassa. Kreikan 
saaret ovat yksi tärkeimmistä Lähi-Idän 
pakolaisten tuloreiteistä Eurooppaan. 
Nytkin Ródoksella oli satoja pakolaisia 
majoitettu vanhalle stadionille, jossa ei il-

Yhteistyötä kirkkojen kesken

Isä Luke, “Ródoksen katolinen pap-
pi”, tunnetaan hyvin myös Suomessa. 
Syy siihen on hänen toimensa Ródok-
sella vierailevien luterilaisten hyväk-
si. Kun hän aikoinaan tuli saarelle, hän 
ei ollut täysin tyytyväinen järjestelyyn, 
jonka perusteella luterilaiset käyttivät 
Mariankirkkoa omien ehtoollisjumalan-
palvelustensa viettämiseen, varmaankin 
lähinnä sen takia, että monet katolilaiset 
saattoivat luulla jumalanpalvelusta kato-
liseksi messuksi. 

Siksi hän päätti kehittää kirkon yhtey-
teen kuuluvaa Pyhän Hengen kappelia 
sellaisella tavalla, että paikalliset luteri-
laiset jumalanpalvelukset voitiin viettää 
siellä kaikessa rauhassa. Tällä hetkellä 
kappelia käyttävät niin Suomen, Ruotsin 
kuin Tanskankin luterilaiset. Katolilais-
ten suhteet ovat varsin hyvät myös orto-
doksisen kirkon kanssa.

Teksti ja kuvat Marko Tervaportti
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Jeesuksen pikkusisarten 
sääntökunnan perustamisesta 
tuli viime vuonna kuluneek-
si 75 vuotta ja perustajan, pik-
kusisar Magdeleinen kuole-
masta 25 vuotta. Perustajan 
ohje pikkusisarille oli: ”Olkaa 
ennemmin ihmisiä ja kristit-
tyjä sanojen kauneimmassa 
merkityksessä kuin sääntö-
kuntasisaria.”  Ihmisenä ole-
minen tarkoittaa, että on sy-
dän, joka voi sulkea sisäänsä 
kaiken inhimillisen kärsimyk-
sen, tapahtui maailmassa sit-
ten mitä tahansa. 

Pikkusisar Genoveva 
tapirape-heimon kätilönä

Ranskassa 1923 syntyneen Jeesuksen pik-
kusisar Genovevan elämää tapirape-hei-
mon keskuudessa Mato Grosson osaval-
tiossa Brasiliassa pidetään epätavallisena 
antropologisena ajanjaksona, jolla on ol-
lut suuri merkitys tuolle alkuasukashei-
molle. Tapirapet puhuvatkin ajasta en-
nen pikkusisarten tuloa ja ajasta heidän 
saapumisensa jälkeen. Kun pikkusisaret 
menivät 1953 alueella, heimo oli vaaras-
sa kadota. Eurooppalaiset olivat tuoneet 
tullessaan sairauksia ja jäljellä oli enää 
vähän synnyttäviä naisia. Ihmiset kärsi-
vät siitä, että heimo oli kuolemassa su-
kupuuttoon. Maalla, metsästyksellä ja 
kalastuksella oli arvoa, mutta ei intiaa-
neilla.  Heidän luokseen tulleet pikku-
sisaret kunnioittivat heidän uskoaan ja 
kulttuuriaan ja elivät evankeliumia to-
deksi heidän kanssaan, viljelivät cassa-
vaa ja opiskelivat heidän kieltään. Hei-
mon itsekunnioitus kasvoi, läheisen 
naapuriheimon naiset saattoivat mennä 
naimisiin tapirape-heimon miesten kans-
sa ja väkimäärä alkoi vähitellen kasvaa. 
Nyt heitä on jo lähes 1000 henkeä. 

Pikkusisar Genoveva, lempinimeltään 
Veva, hoiti kaikki synnytykset niiden 61 
vuoden aikana, jotka hän eli heimon kes-
kuudessa. Hänen kumppaneinaan toimi-
vat vuosia myös pikkusisaret Odila ja Eli-
zabette. 

Viime vuoden syyskuun 24. päivän 
aamuna 90-vuotias pikkusisar Genove-
va voi hyvin, valmisti savea talon kor-
jaamista varten ja lepäsi hiukan lounaan 
jälkeen. Äkkiä hän alkoi tuntea kovaa 
kipua rinnassaan ja hengitys oli vaike-
aa. Hän kuoli matkalla sairaalaan. Kylän 
väki oli tyrmistynyt saadessaan kuolin-
viestin. Rakas sisar haluttiin sitten hau-
data perinteisellä tavalla ja nyt hän le-
pää omaan riippumattoonsa kiedottuna 
omassa talossaan, jossa oli kauan elä-
nyt. Muistojuhlaan saapui ihmisiä jopa 
tuhannen kilometrin takaa. Rituaalilau-
lut ja kristilliset hymnit vuorottelivat to-

distus- ja muistopuheenvuorojen kanssa, 
joissa korostui suuri kunnioitus sisarten 
elämäntyötä kohtaan.   

Meidän lapsemme: 
Jeesuksen pikkusisar 

Fayina kertoo

Ruandan kansanmurhasta tuli huhti-
kuussa 2014 kuluneeksi 20 vuotta. Mo-
nien kansojen edustajat osallistuivat 
noiden hirvittävien tapahtumien muis-
toksi Kigalissa järjestettyyn juhlamars-
siin. Ruandassa toimii nykyisin kaikki-
aan seitsemän pikkusisarten yhteisöä. 
Huhtikuinen muistojuhla oli myös heille 
merkittävä päivä. 20 vuotta sitten he sai-
vat vastuulleen suuren tehtävän: huoleh-
timisen 30 orvosta pikkulapsesta. 

Perheet olivat piiloutuneet lähialueel-
le ja monet etniset ryhmät olivat tulleet 
sisarten taloon. Tilanne oli sekava eikä 
tiedetty, kuka on vihollinen ja kuka ys-
tävä. Sisarten yhteisöä ja seurakuntia pi-
dettiin turvallisina paikkoina. Osa väestä 
palasi kotiin ja toiset jäivät sisarten yh-
teisöön. Siitä, pettivätkö koteihinsa pa-
lanneet ne, jotka jäivät suojaan, ei tullut 
koskaan selvyyttä. Pian koteihinsa lähte-
neiden jälkeen tappajat tulivat ja pyysi-
vät sisaria luovuttamaan kaikki piiloutu-
neet tutsi-heimon jäsenet. Ihmiset tulivat 

esille vapaaehtoisesti, etteivät olisi saat-
taneet sisaria vaaraan. Heidän piti luo-
vuttaa lapsensa sisarille, mikäli halusivat 
näiden pelastuvan. Siitä päivästä lähtien 
nuo lapset olivat sisarten omia lapsia. Ar-
meija ohjasi sisaret ja lapset turvaan maa-
seudulle, mutta he joutuivat aluksi eroon 
toisistaan. Kahden kuukauden kuluttua 
kaikki lapset olivat löytyneet ja he saivat 
uuden kodin sisarten yhteisöstä.   

Nyt lapset ovat kasvaneet sieviksi ty-
töiksi ja komeiksi pojiksi. Kulunut 20 
vuoden aika on vaatinut sisarilta pal-
jon työtä ja suuren vastuun kantamista, 
koulutuksen hankkimista lapsille ja hei-
dän valmistamistaan aikuisuuteen. Sisa-
ret ovat olleet niin kuin äidit yleensäkin, 
huolissaan lapsistaan ja näiden selviyty-
misestä. Kaikkein tärkeimpiä hetkiä ovat 
olleet ne, kun lapset ovat aikuistuneet ja 
lähtevät kotoa. Osa on asunut kouluaika-
na pieninä perheinä vuokratuissa opis-
kelija-asunnoissa, mutta ovat olleet ta-
loudellisesti riippuvaisia sisarista niin 
kauan kuin ovat käyneet koulua. Nyt 
muutamat ovat jo solmineet avioliiton 
ja alkavat selviytyä omin voimin.  Sisar-
ten ja lasten välit ovat läheiset ja heidän 
rakastetut lapsensa auttavat nyt sisaria 
aina, kun he jotakin tarvitsevat.

Elina Grönlund

Ihmisinä ja kristittyinä –
Jeesuksen pikkusisaret 
maailmalla

Jeesuksen pikkusisaria ystävineen 
Brasiliassa tapirape-heimon luona. 
Oikealla pikkusisar Genoveva.

Alakuvassa Ruandan pikkusisaria 

yhteisessä kokouksessa.
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Det var dags även i år. Igen vall-
färdade i slutet av augusti näs-
tan två tusen katoliker från al-
la parter av Stockholms stift till 
den gamla birgittastaden Vadste-
na på Vätterns östra kust för att 
tillsammans delta i den heliga 
mässan och celebrera sin gemen-
samma tro på många olika sätt 
och vis. Det var, officielt, biskop 
Anders Arborelius OCD som hade 
bjudit in troende – lekmän, präs-
ter och ordensfolk – från alla för-
samlingarna.

I sitt inbjudningsbrev skrev biskop 
Anders t.o.m. detta: ”Under vall-
färden tackar vi Gud för det Guds-
vigda livet och för alla som på det-

ta sätt ger sitt liv för att tjäna Gud och sin 
nästa. Samtidigt ber vi om kallelser för 
vår Kyrka, vi ber för familjesynoden och 
för våra trosfränder och alla andra som 
drabbats av krig och förföljelse i Irak, Sy-
rien och andra länder.”

Han uppmanade också att visa solida-
ritet för de kaldeiska katoliker i Sverige: 
Vallfärdens kollekt samlades för den kal-
deiska Jungfru Maria -kyrkan, som skall 
byggas i Södertälje/Hovsjö.

Tidigare hade biskop Arborelius även 
bett alla församlingarna att utse en per-
son för att vara församlingens ”flyk-
tingsansvarige”. Detta på grund av den 
ökande strömmen av flyktingar och asyl-
sökande som har kommit och fortfaran-
de kommer till Sverige. ”Många av dem 
är katoliker och de behöver få kontakt 
med sin egen Kyrka. Jag ber att varje för-
samling meddelar vilken person man ut-
sett till detta hedersuppdrag.”

Själva vallfärdsmässan på Vadstena 
borggård krävde väldigt mycket arbete. 
Enligt en av de tre ceremoniarerna för 
mässan, Magnus Andersson, var på plats 
46 koncelebrerande präster, två diakoner, 
åtta ministranter och ca 15 kyrkvärdar. I 
kören sjöng ca 45 körsångare. Biskopen 
konsekrerade 31 stora hostior på tre pate-
ner för huvudcelebrantens, koncelebran-
ternas och diakonernas kommunion; och 
det var ungefär 2000 små hostior i nio 
ciborier som konsekrerades för försam-
lingens kommunion.

Man räknar med att det var åtminsto-
ne 1700 troende som deltog i mässan.

Stiftsvallfärden, som äger rum vartan-
nat år, har också mycket annat att bjuda. 
Det finns t.ex. ett ”Katolskt torg” där ka-
tolska och kristliga organisationer kan 
föreställa sig; där fanns Caritas Sverige, 
Sveriges kristna råd, där visades den nya 
kaldeiska kyrkans arkitektur, osv. Natur-
ligtvis finns det många möjligheter att 
bikta sig. 

Men säkert är det just tillhörighet och 
glädje som präglade denna fest och dess 
deltagare.

Marko Tervaportti

Svenska katolikers vallfärd 
till Vadstena

Kära pilgrimer! Redan i do-
pet börjar vår pilgrimsfärd 
till vårt definitiva mål, Guds 
eviga härlighet. Dagens vall-

färd skall påminna oss om vilken kallelse 
och vilken värdighet vi har fått i dopet. 
”Nu är vi Guds barn”, säger Johannes, 
”men det har ännu inte blivit uppenbarat 
vad vi kommer att bli” (1 Joh 3). Mer och 
mer kan vi växa och mogna i Guds kärlek 
och nåd. Dagens evangelium om Salig-
prisningarna hjälper oss att se hur vi kan 
spegla oss i Jesus själv och bli honom allt 
mer lika. När Gud blir människa i Jesus 
Kristus, ser vi vilka möjligheter också vi 
har fått. Som Faderns älskade barn lever 
vi hela vårt liv i Kristus. Vi får efterfölja 
honom och saligprisningarna hjälper oss 
att se hur vi helt konkret kan efterlikna 
Jesus i vårt dagliga liv.

Idag är det speciellt en av saligpris-
ningarna vi koncentrerar oss på. Samti-
digt är det viktigt att komma ihåg att de 
alla hör samman, eftersom de utgör ett 
slags porträtt av Jesus. Vi kan inte skilja 
på ödmjukhet och barmhärtighet, på fat-
tigdom i anden, på fred och rättfärdig-
het. Det kristna idealet är allomfattande, 
eftersom det återspeglar Guds fulla mys-
terium. Men vi kan närma oss detta ideal 
från olika håll, och idag är det denna sa-
ligprisning som får eka inom oss: ”Sali-
ga de renhjärtade, de skall se Gud”. Här 
på jorden ser vi dunkelt som i en spegel, 
men i evigheten skall vi få se Gud sådan 
han är. Men då behöver vi också bli re-
nade! Låter vi Gud få rena vårt hjärta, 
då kan vi också se hur han är närvaran-
de på ett fördolt sätt mitt ibland oss. Ju 
mer vi försöker öppna oss för hans nåd, 
desto mer ser vi hur han verkar mitt i 
vår värld. Då ser vi att varje människa vi 
möter är hans avbild. Jesu ansikte reflek-
teras i varje mänskligt ansikte. Då ser vi 
spår av Guds skönhet i naturens under. 
Inte ens krig och förtryck kan helt dölja 

Gud, för allt detta elände ropar på hans 
förbarmande kärlek. Det är viktigt att 
vi övar upp vårt hjärtas kapacitet, så att 
våra ögon öppnar sig för Guds fördolda 
närvaro mitt i den verklighet vi lever i. 
Då förändras också våra mänskliga re-
lationer. Vårt sätt att handla, tänka och 
tala återspeglar Jesus. Vi kan evangeli-
sera varandra genom att se på varandra 
med Jesu kärleksfulla blick, som vi får 
del av ju mer renhjärtade vi blir. Ju mer 
vi Jesu blick får vila på oss, desto renare 
blir också vårt eget hjärta.

Som döpta är vi alla kallade att bli 
gudslika och heliga. Men vi behöver 
också bli påminda om detta, eftersom 
det finns så mycket som distraherar oss 
i en till synes stressad och sekulär miljö. 
Så småningom kan vi då börja upptäcka 
mer och mer spår av den Treenige, som 
har skapat allt och håller allt i sin hand. 
Detta år har varit det Gudsvigda livets år 
i Kyrkan. Vi har försökt se hur den nå-
degåva som detta liv är kan bli frukt-
bart för oss alla, vilken kallelse vi än har. 
Det gudvigda livet kan anta otaliga for-
mer. Man brukar på skämt säga att inte 
ens Gud själv vet hur många kvinnliga 
ordnar det finns. Det vet han antagligen, 
men mångfalden och rikedomen i det 
gudsvigda livet trotsar all beskrivning. 
Samtidigt utgör det en helhet som pekar 
tillbaka på människans djupaste kallel-
se och storhet: att hon kan viga sig själv 
med allt vad hon är och har åt Gud. I det 
gudsvigda livet fulländas det liv som tar 
sin början i dopet.

I vårt stift finns det många former av 
gudsvigt liv, och under denna vallfärd 
har vi möjlighet att möta många som på 
olika sätt har vigt sig åt Gud. I Vadstena 
tänker vi helt spontant på de Birgittasyst-
rar och Mariadöttrar som har sina kloster 
här och på den franciskanbroder som bi-
står dem. Under vår vallfärd är det vik-
tigt att vi ber om kallelser till det guds-

vigda livet. Kyrkan vitaliseras genom 
nya kallelser och det kommer oss alla till 
godo. Vi kan aldrig tacka Gud tillräckligt 
mycket för detta liv. Vårt stift behöver 
verkligen denna nådegåva. Ja, Sverige är 
i stort behov av det gudsvigda livet för 
att upptäcka Gud på nytt.

Det gudsvigda livet ger oss en glimt 
av den eviga härlighet dit vi är kalla-
de. De som lever detta liv tar ut himlen 
i förskott. På så sätt kan de hjälpa oss att 
öppna oss för Gud och inte fastna i det 
jordiska och drunkna i det materiella. 
Samtidigt påminner de oss om allas vår 
kallelse att göra livet här på jorden så gott 
och fint som möjligt för vår nästa, speci-
ellt för dem som hungrar och törstar, för 
dem som förföljs för rättfärdighetens 
skull, ja, för alla som lider. Jesus har på 
sitt kors tagit på sig allt mänskligt lidan-
de och solidariserat sig med varje lidan-
de människa. Saligprisningarna pekar 
också på denna del av evangeliet.

”Saliga de som förföljs för rättfärdig-
hetens skull, dem tillhör himmelriket” 
är en parallell saligprisning till ”Saliga 
de renhjärtade, de skall se Gud”. Bägge 
pekar fram mot pilgrimsfärdens ytters-
ta mål: att vi skall få se Gud i himmelri-
ket. Denna vallfärd genomför vi på den 
dag då Kyrkan kommer ihåg Johannes 
Döparens martyrium. Hela Kyrkans his-
toria står i martyriets tecken. Alltsedan 
begynnelsen fram till våra dagars mar-
tyrer i Syrien, Irak och andra länder för-
följs människor för sin tros skull. Jesus 
bär fortfarande sina sår från korsfästel-
sen på sin förhärligade kropp. I denna 
mässa ber vi speciellt för alla våra tros-
syskon som nu blir förföljda för sin tro-
het mot Kristus, ja, för alla som förföljs 
för rättfärdighetens skull. Det är vår skyl-
dighet att be för dem och försöka hjälpa 
dem så gott vi kan. Tack vare deras offer 
blir också vi styrkta i vår tro. Vi får känna 
stolthet över att det överallt och alltid 
finns människor som sätter tron på Jesus 
Kristus högre än sitt eget liv. De hjälper 
oss att övervinna vår själviskhet och gi-
righet, vår synd och vårt egen bekväm-
lighet.

Tänker vi efter är det oändligt mycket 
som kan hjälpa oss att bli mer renhjärta-
de. Denna vallfärd kan hjälpa oss att inse 
det och fatta ett livsviktigt beslut: att vi 
av hela vårt hjärta vill öppna oss för vad 
Jesus vill göra med oss. Då kommer vi 
också att finna en glädje som ingen makt 
i världen kan beröva oss. I Jesus ser vi 
redan nu den Gud, som har blivit män-
niska för vår skull, som har lidit och dött 
för vår frälsnings skull – han som genom 
sin uppståndelse har gjort det möjligt för 
oss att en gång få se honom sådan han 
är i hela sin härlighet. Men då måste vi 
också sträva av all vår kraft att bli dessa 
renhjärtade som Jesus prisar saliga.

+ Anders Arborelius OCD

Saliga de renhjärtade
Biskop Anders Arborelius OCD predikan i vallfärdsmässan 
i Vadstena, 29.8.2015.
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Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Jeesuksen kaste

Matt. 3:13-17

Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Jo-
hanneksen kastettavaksi. Johannes esteli 
ja sanoi: ”Sinäkö tulet minun luokseni? 
Minunhan pitäisi saada sinulta kaste!”

Mutta Jeesus vastasi hänelle: ”Älä nyt 
vastustele. Näin meidän on tehtävä, jot-
ta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan 
tahdon.” Silloin Johannes suostui hänen 
pyyntöönsä.

Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti 
vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja 
Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutu-
van kyyhkysen tavoin ja asettuvan hä-
nen päälleen.

Ja taivaista kuului ääni: ”Tämä on mi-
nun rakas Poikani, johon minä olen miel-
tynyt.”

Kommentti:

Jeesus on samanikäinen kuin Johannes. 
Jordanin rannalle saapuessaan hän on 
aikuinen mies. Hän on ihminen kuten 

minä, mutta synnitön. Hänen ei tarvitse 
saada Johanneksen kastetta, koska hänen 
sielussaan ei ole mitään likaista. Mutta 
Jeesus haluaa saada kasteen julkisesti. 
Hän haluaa antaa meille esimerkin. Sie-
lun puhdistaminen ja katumus ovat en-

simmäiset askeleet kohti Jumalaa.
Isä Jumala iloitsee Poikansa kuuliai-

suuden tähden. ”Tämä on minun rakas 
Poikani, johon minä olen mieltynyt”. Ja 
Pyhä Henki ilmestyy kyyhkysen näköi-
senä. Miksi kyyhkysenä? Se on merkki 

Jumalan rakkaudesta. Kun Nooa oli ar-
kissa, hän lähetti kyyhkysen vedenpai-
sumuksen jälkeen ottamaan selvää maan 
tilasta. Kyyhkynen palasi myöhemmin 
öljypuun pieni oksa mukanaan. Se tar-
koitti, että rangaistus ihmisten syntien 
vuoksi oli päättynyt.

Jumala peitti maailman vedellä Noo-
an aikana. Nyt Jeesus pyhittää vettä, jotta 
sen avulla ihminen puhdistuisi synneis-
tään kasteen kautta.

Kuinka usein minä kiitän Jumalaa kas-
teestani? Kaste on henkilökohtainen liit-
to Jumalan ja minun välillä. Hän pelastaa 
minut ja antaa minulle taivaan avaimen. 
Entä minä? Mitä Jumala toivoo minulta? 
Hän tahtoo, että hänen armonsa avulla 
olisin hyvä Jumalan lapsi kuten Jeesus, 
ainoa Jumalan Poika, jotta Isä Jumala 
voisi toistaa saman toteamuksen minus-
ta: ”Tämä on minun rakas poikani, johon 
minä olen mieltynyt.”

isä Raimo Goyarrola

Tuula Luoma: 
Käsikirja katolisista pyhimyksistä
Amanda-kustannus 2015

Amanda-kustannus on julkaissut ka-
tolisen kirkon pyhimyksistä kau-

an odotetun käsikirjan, jonka on an-
siokkaasti koonnut ja kirjoittanut Tuula 
Luoma OP. Teos on selkeä, poikkeuksel-
lisen luontevalla tavalla järjestetty ja har-
kiten valittu poikkileikkaus katolisen kir-
kon pyhimyskulttuurista. 

Käsikirjan aineistona ovat lyhyet mut-
ta informatiiviset kuvaukset katolisen 
kirkon keskeisten pyhimysten elämästä 
ja taustasta. 

Keitä olivat pyhimykset? Käsikirja ker-
too meille, että he olivat miehiä ja naisia, 
jotka eläessään osoittivat elämänsä har-
taudella ja suurilla teoilla, että Jumala 
on poiminut heidät uskovien joukosta. 
Joillakin oli näkyvä maallinen rooli hal-
litsijoina ja kirkon ruhtinaina. Toiset oli-
vat oppineita teologeja. Jotkut perusti-
vat sääntökuntia ja käännyttivät ihmisiä 
maapallon eri puolilla.  Monet saivat sur-
mansa uskon marttyyreina. Jotkut syven-
sivät uskon perusteita erakkoina, mietis-
kelijöinä ja rukoilijoina. Jotkut taistelivat 
harhaoppeja vastaan. Jotkut olivat yk-
sinkertaisesti äärimmäisen hyviä lähim-
mäisiä muille ihmisille. Pyhimysten so-
siaalinen ja taloudellinen tausta vaihteli 
tavattomasti köyhyydestä äärimmäiseen 
rikkauteen. Kaikkia heitä yhdistää kui-
tenkin se, että he kukin omalla tavallaan 
vakuuttivat kanssaihmiset ja kirkonmie-
het omasta poikkeuksellisuudestaan. 
Oltuaan elämässään poikkeuksellisia 
kristittyjä, heillä on kirkkomme oppien 

Käsikirja katolisista pyhimyksistä
mukaan myös poikkeuksellinen asema 
ja tehtävä kaikkien kuolleiden joukossa. 
Meidän uskomme mukaan he toimivat 
myös kuoltuaan elämänsä osoittamalla 
tavalla ja välittävät meidän pyyntömme 
Jumalalle. 

Ennen kaikkea käsikirja on paitsi ha-
kuteos, myös puhdas lukukokemus. Se 
on paitsi sujuva ja kattava, myös voimak-
kaasti yhdistävä ja oivalluttava. Kirjan 
luettuaan tajuaa selkeästi, että pyhimyk-
set olivat ihmisiä, jotka eivät eläessään 
ajelehtineet tapahtumien virrassa vaan 
osallistuivat ja toimivat, aktiivisesti, tar-
mokkaasti, pyrkien kuitenkin aina täyt-
tämään teoillaan Kristuksen antamat 
käskyt. Elämällään ja teoillaan he muo-
vasivat kristillisen uskon ja organisaati-
oiden kehitystä kahdentuhannen vuoden 
aikana kohti sitä kirkkoa ja todellisuutta, 
jonka näemme tänä päivänä ympärilläm-
me.

Meidän aikamme, joka monissa suh-
teissa vierastaa henkilökulttia, saattaa 
tulkita pyhimyksiin liittyviä legendoja 
ja uskomuksia väärin ja kadottaa heihin 
liittyvän keskeisen totuuden: omana ai-
kanaan kukin pyhimys oli lihaa ja verta, 
ajatteleva ja toimiva ihminen, kaukana 
legendojen sadunomaisista hahmoista. 
Tuula Luoman kirja täyttää erinomaisesti 
erään monista tehtävistään tuomalla py-
himykset taivaasta maanpinnalle, jossa 
heidän alkuperäinen toimintansa tapah-
tui ja jossa he osoittivat sen pyhyyden, 
jonka kirkko heille tunnustaa.  

Käsikirja on itse asiassa erinomaisesti 
järjestetty, ihmiskeskeinen johdatus koko 
katolisen kirkon historiaan. Teksti osoit-
taa meille, kuinka pyhitetty elämä samal-

la kertaa lähtee ihmisestä päätyen Juma-
laan ja Jumalasta päätyen ihmiseen. Kirja 
poikkeaa edukseen niistä teoksista, joissa 
kirkon historiaa käsitellään joko teologi-
sena aukottomuuteen pyrkivänä raken-
nelmana tai valtapelinä eri osapuolten, 
maallisten tai kirkollisten, välillä. Ana-
lyyttiset tarkastelut voivat antaa selke-
än kuvan tapahtumien syistä ja seura-
uksista, mutta ne sivuuttavat sen, mikä 
kristinuskossa on keskeistä ja ei-kausaa-
lista: ihminen ja hänen pelastuksensa. 
Olisiko kristinuskon historia ja kehitys 
ollut samanlaista ilman Augustinusta, 
Benedictusta, Franciscusta, Dominicus-
ta ja Ignatiusta? Heissä ei ollut mitään 
kausaalista, ennalta odotettavaa ja il-
man heitä ja tuhansia muita pyhiä ihmi-
siä meidän uskomme olisi ehkä erilaista. 
Siksi pyhimysten toiminta on keskeinen 
osa kristinuskon historiaa ja pyhät ihmi-
set on nähtävä sellaisina kuin he todel-
lisuudessa ovat: Jumalan meille antami-
na lahjoina. Lisäksi kirja osoittaa, kuinka 
myös vähemmän tunnetut pyhät ovat 
yhtä merkittäviä. Vaikka emme kaikkial-
la muistele Efraim Syyrialaista, Scholas-
ticaa, Bedaa, Toribiota, Martino de Por-
resia tai Kateri Tekakwithaa, he olivat 
omassa ajan ja kulttuurin matriisissaan 
huomattavia ja pysyviä vaikuttajia.

Lukiessamme kirjasta pyhimysten elä-
mänkertoja huomaamme nopeasti, että 
vaikka heidän elinaikansa tapahtumat ja 
paineet olivat useimmiten heidän välittö-
män vaikutuksensa ulkopuolella, heidän 
toimintansa vaikutus kristikuntaan ja ih-
misiin lähellä ja kaukana oli usein maan-
järistyksen kaltainen. Pyhimykset olivat 
kuin lampeen heitetty kivi, jonka aikaan-

saamat aallot vähitellen leviävät ja täyt-
tävät koko altaan. Silti he kaikki olivat 
erilaisia: jokainen edusti omaa aikaansa, 
omaa näkemystään ja keskittyi omaan 
ympäristöönsä. 

Tuula Luoman käsikirja rakentaa mei-
dän eteemme selkeän panoraaman kris-
tillisen kirkon erilaisista pyhimyksistä ja 
osoittaa, kuinka nämä miehet ja naiset, 
riippumatta heidän luonteestaan ja te-
kojensa tavoitteista, olivat kaikki oman 
aikansa ongelmanratkaisijoita. Kullekin 
Jumala oli antanut tehtävän, spirituaa-
lisen tai maalliseen kirkkoon liittyvän, 
jonka ratkaisijana ja rakentajana henki-
lö eläessään vaikutti. Joskus pyhät ih-
miset reagoivat välittömiin ongelmiin, 
kuten marttyyrit osoittaessaan kuolemal-
laan kristinuskon lujuuden. Joskus pyhi-
mysten tavoite oli luonteeltaan henkilön 
oman ajan ulkopuolella, käsittämätön 
ajan ihmisille. Tällöin useinkin vasta 
vuosisatojen kuluminen on selkeyttänyt 
kokonaisuuden: miksi pyhimys toimi ni-
menomaan omalla tavallaan.

Kaikkiaan teoksessa käsitellään 229 
pyhää henkilöä, osa kanonisoituja, joita-
kin autuaita. Vaikka meillä jokaisella on 
tietysti lempipyhimyksemme, jonka mu-
kaanottamisesta voimme olla tyytyväisiä 
tai jonka poissaolo voi aiheuttaa haikeut-
ta, kokonaisuus kattaa pyhimysten erilai-
set ominaislaadut ja heidän toimintansa 
aikakaudet oikein hyvin. Liitteenä voisi 
ehkä olla lyhyt katsaus katolisen kirkon 
viralliseen kanonisointiprosessiin, mis-
sä autuaiden ja pyhimysten määrittely ja 
ehdot tulisivat selkeiksi (samaten koski-
en venerabilis-tilaa). 

Jarno Tarkoma OFS
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Ilmoitukset

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 kirjoitta-
jia pyydetään painokkaasti pitämään 
kiinni sivun 2 alalaidassa annetuista 
aineiston viimeisistä jättöpäivistä (dea-
dline). Toimitus ei voi taata, että viimeisen 
jättöpäivän jälkeen toimitettuja muutoksia 
ehdittäisiin huomioida. Deadline on aina 10 
päivää ennen lehden julkaisupäivää, joka on 
kuukauden toinen perjantai.

Lasten muskari Pyhän Marian seurakuntasalissa

Pyhän Marian kirkon seurakuntasalissa käynnistyy muskarisarja. 

Lissun muskarit alkavat torstaina 8. lokakuuta ja jatkuvat 8 kertaa. Joka torstaina 

on ensin muskari taaperoille klo 10-10.30 ja vauvamuskari (alle 1-vuotiaille) 

klo 10.45-11.15. Kummassakin muskarissa lasten mukana on oltava 

myös oma aikuinen. Muskarit ovat maksuttomia.

Ilmoittautumiset ja mahdolliset kysymykset Lissu Vierikolle 

puhelin 0405287677 tai sähköpostilla lissu.vierikko@finnpro.pp.fi.

Ilmoittautumiset 17.9.2015 mennessä.

Toimistomme aukioloajat vaihtelevat. Sovithan 
tapaamisesta etukäteen s-postitse tai puhelimitse, 

niin olemme varmasti paikalla.
  •  

Våra öppettider varierar. Vänligen boka ditt besök på förhand 
per telefon eller e-post så att någon säkert är på plats.

  • 
Our opening hours vary. Please book your visit in advance either by 
phone or by email, so we can make sure somebody is at the office.

•
Osoite/adress/address Maneesikatu 2 a, 00170 Helsinki
Puh/tfn/ph +358 91 35 7998  •  E-mail caritas@caritas.fi   

www.caritas.fi

A Lecture on

 ”The political thought of 
the Abrahamic religions”.

     by Prof. A. Black from 
Dundee University, UK

Friday, September 11th 
at 18.00

at the Studium Catholicum

Ritarikatu 3, 00170 Helsinki
www.studium.fi

Ekumeeninen pyhiinvaellus  
Roomaan 14.-21.12.2015 
Oppaina khra Teemu Laajasalo, dominikaaniveli 
Gabriel ja kappalainen Antti Kruus.  
Majoitus aivan keskustassa piazza Farnesella upeas-
sa birgittalaisluostarissa tai hotelli Farnesella! 
Huolellisesti laadittu ja ainutlaatuinen ohjelma vie 
kristinuskon juurille. Jouluun valmistautuva Rooma; 
pyhä vuosi; paavi Franciscuksen yleisvastaanotto; 
Michelangelo, Bernini, Caravaggio, pyhän Francis-
cuksen seimi Grecciossa, Villa Lante ja Orvieto ovat 
vain osa viikon intensiivisen matkan annista.  

Hinta n. 1050€ (2hh) 
Sis. mm. suorat lennot, kuljetukset, majoitus Casa di Santa 
Brigida tai hotel Farnese****(aamupala), sisäänpääsyt, 3 bus-
siretkeä, asiantuntevan opastuksen ja opaskirjasen. 
Tied. ja ilm: Antti Kruus, sp@anttikruus.com tai tekstiviestil-
lä 040 5460 844. Huom! Matka täytetään ilm.järjestyksessä. 

Föredrag: Teresa av Jesus

Biskopen i Stockholms katolska stift Anders Arborelius OCD håller föredrag 
med titeln ”Teresa av Jesus, vänskapens mystiker” fredagen den 9 oktober 

kl. 19:00 i S:ta Maria kyrkans församlingssal. 

Välkomna!  Sekularkarmeliterna
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Pyhän Henrikin
katedraali seurakunta

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

katolinen.fi. Kotisivu henrik.katolinen.fi.

• La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.30 
messu englanniksi, 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. 
9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Fin-
nish, 12.30 Mass in other languages, Family 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 Liturgy of 
the Neocatechumenal Way. Confessions Sat. 17.00-
17.45 and by appointment. Masses also in other ci-
ties.

12.9. la 10.00 Teresa-seminaari, 17.40 vesper, 
18.00 aattomessu

13.9. su Pyhän Henrikin katedraalin vihki-
minen, juhlapyhä: 9.30 messu englannik-
si/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.00 
messu Tapanilassa, 12.30 perhemessu, 14.00 
piispanmessu, vahvistus, 15.30-17.45 ado-
raatio, 18.00 iltamessu

14.9. ma 19.00 nuorten tapaaminen vahvistuk-
sen jälkeen

15.9. ti 14.00 seniorit
19.9. la 9.30 messu Hattulan pyhiinvaellusta 

varten, 11.00-13.00 vahvistusopetus seura-
kuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

20.9. su kirkkovuoden 25. 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

21.9. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasa-
lissa

22.9. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusuk-
ko ja messu, 19.00 katekeesi aikuisille seura-
kuntasalissa

24.9. to 18.00 lectio divina kabinetissa, 19.00 
katekeesi aikuisille seurakuntasalissa

26.9. la 10.00-12.45 ensikommuunio-opetus seu-
rakuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.45 
messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 11.00 messu Tapanilassa, 12.30 
messu italiaksi/Messa in italiano, 18.00 il-
tamessu

29.9. ti 19.00 katekeesi aikuisille seurakunta-
salissa

1.10. to 18.00 urkukonsertti kirkossa, 19.00 ka-
tekeesi aikuisille seurakuntasalissa

3.10. la 11.00-15.00 nuorten lectio divina seura-
kuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.45 
messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 12.30 gregoriaaninen messu, 
16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Cas-
tellano, 18.00 iltamessu

5.10. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasa-
lissa

6.10. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusuk-
ko ja messu, 19.00 katekeesi aikuisille seura-
kuntasalissa

8.10. to 18.00 elokuvakerho seurakuntasalissa, 
19.00 katekeesi aikuisille seurakuntasalissa

10.10. la 11.00-13.00 vahvistusopetus seura-
kuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.45 
messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 11.00 messu Tapanilassa, 12.30 
perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 
iltamessu

Huom! Messua puolaksi ei enää vietetä ka-
tedraalissa, vaan Pyhän Marian seurakunnas-
sa joka sunnuntai klo 16. Messu espanjaksi sen 
sijaan on siirtynyt katedraaliin, jossa se viete-
tään kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina 
klo 16.30.

DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 
20.9. su 15.00
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): 
su klo 11.00: 13.9., 27.9., 11.10.   

Huom! Tikkurilassa ei enää vietetä messuja. 
Sen sijaan Tapanilassa vietetään messu kah-
desti kuussa.

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 perhe-
messu, 5. su saksa), 14.00 messu tagalogiksi (2. 
ja 4. su), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusuk-
korukous englanniksi, 18.00 messu englannik-
si. Ma, ke, pe 7.30 laudes, 8.00 messu suomek-
si, ma, ti, ke, to, pe 18.00 iltamessu, 18.30–19.00 
adoraatio, ti 17.30 ruusukkorukous. Rippi-
tilaisuus ma, ti, ke, to, pe, la 17.30–17.50, su 
9.30-9.50 ja 17.30–17.50. Seurakunnan kanslia 
avoinna ti 13–16 ja to 13-16.
• 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), 14.00 Mass in Tagalog (2nd and 
4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in 
English, 18.00 Mass in 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. 
17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50. Par-
ish office open Tues. 13-16 and Thurs. 13-16.

12.9. la 10.00–14.00 lauantaikurssi ja vahvis-
tusopetus Englantilaisessa koulussa, 11.00 
messu suomeksi, 18.00 messu suomeksi

13.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 
11.30 perhemessu englanniksi/Family Mass 
in English, 14.00 messu tagalogiksi/Mass in 
Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po 
polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary 
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
messu vietnamiksi, 16.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englan-
niksi/Rosary in English, 18.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

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

27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 piispanmessu suomeksi 
ja vahvistuksen sakramentti, 11.30 perhe-
messu, 14.00 messu tagalogiksi/Mass in 
Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po 
polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary 
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

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

4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 
11.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 
14.00 messu suomeksi, lukukappaleet ara-
biaksi/ Mass in Finnish with readings in 
Arabic, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po 

polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary 
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

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

10.10. la 10.00–14.00 lauantaikurssi Englan-
tilaisessa koulussa, 11.00 messu suomeksi, 
18.00 messu suomeksi

11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 
11.30 perhemessu englanniksi/Family Mass 
in English, 14.00 messu tagalogiksi/Mass in 
Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po 
polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary 
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

DIASPORA
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 
13): 10.10., 7.11., 5.12. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullan-
tie 26): 11.9. pe 18.00, 24.10 la 17.00, 21.11. la 
14.00, 12.12. la 14.00

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.)

11.9. pe 18.00 messu Porissa
12.9. la 16.00 piispanmessu (vahvistuksen 

sakramentti)
13.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 9.00 

messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 
messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

19.9. la 10.00 messu Ahvenanmaalla, 9.30 kate-
keesi, 12.30 perhemessu

20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 9.00 
messu latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30 
messu tagalogiksi, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.00 
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00 
messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

3.10. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.00 

messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 
päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. 
po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

9.10. pe 18.00 messu Porissa
10.10. la 9.30 katekeesi, 12.30 perhemessu, 

17.30 messu Naantalissa
11.10. su seurakuntamme nimikkojuhla: 9.00 

messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 
messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

KATEKEESI 
19.9., 10.10. la 9.30

DIASPORA
Ahvenanmaa: 19.9., 3.10. la 10.00
Eurajoki: 13.9., 27.9., 11.10. su 15.00
Naantali: 10.10. la 17.30
Pori: 11.9., 9.10. 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, to 18.00 adoraatio ja 
messu, pe 18.00 messu. La 10.00 tai 12.15 messu 
(katekeesi kerran kuussa klo 9.00). Rippiaika to 
17.30-17.55 ja su 10.00-10.25 sekä 11.40-11.55 tai 
sopimuksen mukaan.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass 
in English. Mon. 18.00 Mass, Tues. 7.00 Mass in 
Sisters’ Chapel, Thurs. 18.00 Adoration and Mass, 
Fri. 18.00 Mass. Sat. 10.00 or 12.15 Mass (Cat-
echesis once a month at 9.00). Confessions Thurs. 
17.30-17.55 and Sun. 10.00-10.25 and 11.40-11.55 
or by appointment. For the latest updated program, 
see olavi.katolinen.fi.

12.9. la Pyhän Henrikin katedraalin vihkimi-
nen, juhla: 10.00 messu

13.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 9.00 
messu Savonlinnassa, 10.30 päämessu, 12.00 
messu englanniksi/Mass in English, 17.00 
messu Joensuussa

14.9. ma pyhän ristin ylentäminen: 18.00 
messu

19.9. la 9.00 katekeesi lapsille ja nuorille, 12.15 
perhemessu

20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass 
in English, 17.00 messu Kuopiossa, 17.00 
messu Joensuussa

21.9. ma pyhä apostoli ja evankelista Matteus: 
18.00 messu

24.9. to 18.00 messu senioreille
27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English, 17.00 messu Joensuussa

29.9. ti pyhät arkkienkelit: 18.00 messu
2.10. pe 19.00 johdantokurssi
3.10. la 15.00 messu Mikkelissa
4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass 
in English, 12.00 messu Kajaanissa, 17.00 
messu Kuopiossa, 17.00 messu Joensuussa

7.10. ke pyhä Birgitta: 18.00 messu
11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English, 17.00 messu Joensuussa

JOHDANTOKURSSI  2.10. pe 19.00

KATEKEESI  19.9. la 9.00

DIASPORA
Joensuu (ort. seminaari, Torikatu 41 tai 
ort. kirkon seurakuntasali, Kirkkokatu 
32): su 17.00: 13.9. seurakuntasalissa, 20.9. 
seminaarissa, 27.9. seminaarissa, 4.10. 
seminaarissa, 11.10. seminaarissa
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 4.10. 
su 12.00
Kuopio (Pyhän Joosefin kirkko, 
Lönnrotinkatu 24): 20.9., 4.10. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. srk-keskuksen Pirttiniemi-
sali, Savilahdenkatu 20, 2. kerros): 3.10. la 
15.00
Savonlinna (Pääskylahden ev.lut. kirkko, 
Kaartilantie 62): 13.9. su 9.00
Varkaus (ort. kirkko, Relanderinkatu 5): -

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.

Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs •  11.9.-11.10.

Biskopen i Stockholms katolska stift 
Anders Arborelius OCD 

håller föredrag med titeln ”Teresa av 
Jesus, vänskapens mystiker”

fredagen den 9 oktober kl. 19:00 i 
S:ta Maria kyrkans församlingssal. 

Välkomna!
Sekularkarmeliterna
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Yhdistykset • Societies • Muut • Others

• Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 
16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu eng-
lanniksi. Ma, ke, to, pe 18.00 messu. Ke 17.40 
vesper, ti, to ja pe 18.30 adoraatio. La messu-
aika vaihtelee. Rippi joka päivä puoli tuntia 
ennen messua tai sopimuksen mukaan. Huom. 
matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. 
saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen 
aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaih-
televat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finn-
ish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in Eng-
lish. Mon., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass. Wed. 
17.40 Vespers, Tues., Thurs. and Fri. 18.30 Adora-
tion. Sat. Mass time varies. Confessions every day 
half an hour before Mass or by appointment. Please 
check the bulletin board at the back of church for 
possible changes. Masses also in other cities. (See 
the Mass schedule for diaspora below.)

12.9. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
13.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 17.00 messu englanniksi/Mass 
in English

19.9. la 11.00 harjoitus ja rippi vahvistettaville 
nuorille, 17.00 piispanmessu (kirkkoon ot-
taminen)

20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.30 
piispanmessu (vahvistuksen sakramentti), 
14.00 messu puolaksi/Msza święta w języku 
polskim, 17.00 messu englanniksi/Mass in 
English

26.9. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30 

päämessu, 17.00 messu englanniksi/Mass 
in English

4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 17.00 messu englanniksi/Mass 
in English

11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30 
päämessu, 17.00 messu englanniksi/Mass 
in English

KATEKEESI  26.9. la 9.50

LASTENKERHO  17.10. la 10.30

DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon seurakuntasali, 
Matti Alangon katu 11): 4.10. su 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 
3): 12.9. la 16.00
Kristiinankaupunki (ev.-lut. kirkko, Läntinen 
Pitkäkatu 20): 18.9., 23.10. pe 18.00
Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja 
seurakunnasta): 12.9. la 12.00, 2.10. pe 15.00, 
24.10. la 12.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, 
Kappelintie 5): klo 12.00: su 13.9., su 27.9., la 
3.10., la 10.10., su 25.10.
Seinäjoki (Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): 
klo 18.00: la 26.9. seurakuntasalissa, pe 30.10. 
toimituskappelissa
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, 
Rauhankatu 8 C 22): klo 16.00: su 13.9., la 
19.9., su 27.9., la 3.10., la 10.10., la 24.10. messu 
puolaksi!, su 25.10.

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.)

13.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 11.00 
messu

14.9. ma pyhän ristin ylentäminen: 18.00 messu

17.9. to 18.00 iltamessu
20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 18.00 

messu
24.9. to kaikki Pohjolan pyhät: 18.00 messu
26.9. la 13.00 perhemessu
27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 11.00 

messu
29.9. ti pyhät arkkienkelit: 18.00 juhlamessu
1.10. to pyhä Jeesus-lapsen Teresa: 18.00 ilta-

messu
2.10. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu 

ja adoraatio
4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 11.00 

messu
8.10. to ruusukkorukouksen Neitsyt Maria: 

18.00 iltamessu
11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 11.00 

messu

DIASPORA
Hamina Sopimuksen mukaan seurakuntalais-
ten kodeissa.
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaak-
sonkatu 2): 13.9., 11.10. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): 3.10. la 16.00
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): 
20.9., 18.10. su 12.00

KATEKEESI
Kouvola (seurakuntasali): 26.9., 24.10. la 11-13 
(opetuksen päätteeksi messu klo 13) 
Huom. Uskonnonopetus Kouvolassa syys-
kuusta lähtien kuukauden 4. lauantaina!
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 3.10. la 14-16

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.)

13.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä

14.9. ma pyhän ristin ylentäminen: 17.00 juh-
lamessu

20.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.00 Messu Kemissä

27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.00 messu Raahessa

4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.00 messu Torniossa

11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä

LASTENMESSU  19.9., 17.10. la 11.30

MESSUPALVELIJOIDEN KOKOUS 
9.10. pe 18.00

KATEKEESI ensikommuuniota ja vahvistuk-
sen sakramenttia varten
Oulu 19.9., 3.10., 17.10. la 10.00
Kemi  17.9. to 17.00

DIASPORA
Kemi (Lehtokatu 31): 20.9. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 4.10. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 27.9. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 13.9., 11.10. 
su 17.30

Keskukset

Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Yhteyshen-
kilö Romanos Pyrrö. Kotisivu www.stella-
maris.today, puh. 040 1356381, sähköposti 
stellamaris@katolinen.fi. Isä Gianni Sgreva CP, 
040 1382881, totustuus@hotmail.it.

Suomen Caritas
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh/fax  09-
135 7998. Sähköposti caritas@caritas.fi. Koti-
sivu www.caritas.fi. Aukioloajat vaihtelevat, 
sovithan tapaamisesta etukäteen.  

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 
0961206711, fax 0961206710. Sähköposti: kir-
jasto@studium.fi • Kirjasto on avoinna maa-
nantaina, tiistaina ja torstaina klo 13-16 sekä 
keskiviikkona ja perjantaina klo 13-18 • Mes-
sut maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantai-
sin klo 12.00. • Lisätietoja luennoista ja muus-
ta toiminnasta kotisivulla www.studium.fi. 
Också på svenska. More information available 
in English at www.studium.fi.

Yhdistykset & yhteisöt

Academicum Catholicum
AC jatkaa toimintansa Studium Catholicumin 
kirjastossa (Ritarikatu 3 A, 3. krs) kerran kuu-
kaudessa aina torstai-iltaisin. • Lisätietoja: aca-
demicumcatholicum.blogspot.fi • Luennot 
ovat avoimia myös ei-jäsenille.  Katso ilmoi-
tus s. 17.
  AC kommer att hålla sitt program på nytt i 
Studium Catholicums bibliotek på Riddare-
gatan 3A, 3 vån. alltid på en torsdagskväll en 
gång i månaden. • Mer information: academi-
cumcatholicum.blogspot.fi • Icke-medlemmar 
är också hjärtligt välkomna. Se annons s. 17.

Birgittalaisoblaatit
Birgittalaisoblaatit – luostarisääntökunnan 
maallikkojen ryhmä, kotisivut: www.kolum-
bus.fi/birgitta.turku/oblaatit. • Birgittalaisob-
laatit kokoontuvat kerran kuukaudessa Turun 
birgittalaisluostarissa. Aluksi on vesper yhdes-
sä birgittalaissisarten kanssa Turun katolises-
sa kirkossa kello 16.30. • Yhteyshenkilö: Raija 
Markkula, sähköposti raija.markkula7@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: 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 
17.11., 1.12., 15.12. Afterwards, a nice get-toget-
her in the parish hall. Welcome! More infor-
mation: cschelsinki.wordpress.com.

Fransiskaanimaallikot OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Syksy 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. • Syksyn ohjelmaa: 13.10. 
Stella Mariksesta isä Gianni Sgreva CP kertoo 
passionisteista ja heidän hengellisyydestään. • 
Hiljentymispäivä järjestetään lauantaina 24.10. 
Pyhän Marian seurakuntasalissa isä Matthew 
Azzopardin johdolla, lisätietoja tulee lähem-
pänä. • 10.11. Elias Hämäläinen kertoo paavi 
Franciscuksen kehotuskirjeestä Evangelii Gau-
dium (Evankeliumin ilo). • 8.12. Marko Pitkä-
niemi kertoo Neitsyt Mariasta. •  Kotisivut:  
fransiskaanimaallikot.blogspot.fi.

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni • Kotisivu gre-
goriusyhdistys.wordpress.com. • Puheenjoh-
taja Marko Tervaportti. Moderaattori Anders 
Hamberg. Syksyn tridentiinisistä messuista 
ilmoitetaan yhdistyksen kotisivulla ja/tai Fa-
cebookissa. Seuraava tridentiininen messu 
Pyhän Henrikin katedraalissa sunnuntaina 
4.10.2015 klo 13.00.

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. Kotisivu: https://sites.google.com/
site/karmeliittamaallikot. La 12.9. Pyhän Avi-
lan Teresan (1515-2015) ekumeeninen juhlase-
minaari klo 10-16 Pyhän Henrikin srk-salissa. 
Ks. ohjelma Fides nro 8 ja karmeliittamaallik-
kojen kotisivulla.

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu syyskaudella seuraavina päivinä 
klo 18: • 14.9   Nikolai Leskov: Tuomiokirkon 
alttaripalvelijat • 12.10   NoViolet Bulawayo: 
Me tarvitaan uudet nimet • 9.11     Ljudmi-
la Ulitskaja: Vihreän teltan alla • 7.12 Auki • 
Osoite entinen Ritarikatu 3b A, 3.krs.

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 seurakuntasaliin 
kuukauden 1. keskiviikkona, seuraavan ker-
ran 7.10. Klo 14.00 pyhä messu kirkossa ja sen 
jälkeen kahvit alakerrassa. Tervetuloa! 

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

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

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.

Seniorit
Tiistaina 15. syyskuuta messu klo 14 Pyhän 
Henrikin katedraalissa ja sen jälkeen kahvit ja 
tapaaminen seurakuntasalissa. Tervetuloa!

Teresa ry
Teresa-illat pidetään Pyhän Marian kirkon 
(Mäntytie 2) seurakuntasalissa tiistaisin aina klo 
18 alkavan iltamessun jälkeen, noin klo 18.30. 
Olet tervetullut mukaan keskustelemaan, viih-
tymään ja tukemaan yhdistyksen työtä. Tuem-
me erityisesti molempien Helsingin katolisten 
seurakuntien lapsia, nuoria ja seniori-ikäisiä 
sekä pyrimme siinä sivussa itsekin kasvamaan 
ja viisastumaan. • Syksyn kokoontumisillat: 
22.9. Ajatuksia luopumisesta. Tri Heimo Lam-
minvainio alustaa keskustelun. • 6.10. messu 
Myllyjärvellä karmeliittojen luona klo 18 • 
20.10. työilta, jossa myyjäisten valmistelua • 
3.11. Syvemmälle pyhimysten elämään. Maiju 
Tuominen kertoo pyhiinvaellusmatkasta Puo-
lassa toukokuussa 2015. Messussa muistetaan 
Teresa-vainajia. • 28.11. (huom. lauantai) myy-
jäisten valmistelu srk-salissa klo 10–14 • 29.11. 
sunnuntain messun jälkeen myyjäiset srk-salis-
sa klo 14 saakka • 8.12. joulujuhla. Odotukset 
ja reaktiot 22.–25.9. Philadelphiassa pidettävän 
perhekonferenssin aikaansaannoksiin. Kirkko-
historian dosentti ja Vartija-lehden päätoimit-
taja Mikko Ketola kertoo. • Ota yhteyttä: Pirjo 
Uronen, pj. 050 3750318, pirjo.uronen@luuk-
ku.com, Marja Kuparinen, siht. 040 5819211, 
marja.t.kuparinen@gmail.com.
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Lukijoilta

Ihmisen vastuu 
luomakunnasta

Paavi Franciscuksen kiertokirje 
Laudato si’ julkistettiin 18. päi-
vänä kesäkuuta 2015. Pyhä isä 
ottaa voimallisesti kantaa ai-

kamme ympäristöongelmiin, ilmaston-
muutokseen ja lajikatoon. Katolisen kir-
kon johtajan pastoraalisuus ulottuu tässä 
tärkeässä kirjeessä kaikille maailman ih-
misille.

Franciscuksen jo tutuksi tullut avoi-
muus ja ihmisläheisyys puhuttelevat ta-
vallista ihmistä rakkaudentäyteisellä, toi-
mintaan velvoittavalla ja myös jämerällä 
nuotilla. Paavi linjaa, että ihmisen luo-
mista Jumalan kuvaksi ja ihmiselle an-
nettua vastuullista tehtävää hallita Juma-
lan luomakuntaa – ja huolehtia siitä – ei 
pidä tulkita väärin.

Ihmiselle ei ole annettu ylivertaista 
asemaa suhteessa muihin olioihin, ku-
ten eläimiin. Myöskään aikuisille ei ole 
annettu ylivertaisen ihmisen asemaa 
suhteessa lapsiin. Paavin ensyklika on 
äärimmäisen tarpeellinen ja – ottaen huo-
mioon aikamme riistotalouden, lisäänty-
vän sosiaalisen epätasa-arvon ja laajat 
sodankäynnit – jopa väkeväksi tulkitta-
va muistutus meille siitä, mitä Luoja tar-
koittaa sanalla ”hallita”, kun hän osoittaa 
meille ihmisille luomakunnan hallitsijan 
roolin. Ihmisen aikaa värittää tendens-
si loitota ajatuksesta, että kaikilla Juma-
lan olioilla on itseisarvo. Tämä itseisar-
vomme perustuu todellisuuteen, että 
me olemme jokainen itsessämme arvo-
kas juuri siksi, että me olemme osa hänen 
suurta perhettään. 

Onko ihminen astunut harhaan tul-
kitessaan Jumalan meille luovuttamaa 
maallista isännänroolia? Hallitseminen 
on turvaamista, suojelua ja erityisen var-
jelun osoittamista, sanoin, teoin ja ajatuk-
sin. Se on yhteisen aarteen hyvänäpitoa 
ja tämän aarteen ihanuuden kartuttamis-
ta ja kultivointia. Lapset, eläimet ja kas-
villisuus, meret ja ilma ovat itsessään ar-
vokkaita, koska ne ovat Pyhällä Hengellä 
kyllästettyjä. Ihmisen hallinnollinen teh-
tävä suojella ja varjella kaikkea elävää on 
langennut meille armosta. 

Paavi Franciscus on jo aiemmin, ennen 
kiertokirjeensä julkaisemista, puhunut 
”kertakäyttökulttuurista” tehdessään nä-
kyväksi ihmisen haurastuneen liiton Ju-
malan kanssa.

Syntymättömän lapsen ihmisarvon ky-
seenalaistaminen, eläinten julma kohtelu 
teollisen tuotannon piirissä ja moni muu 
seikka heijastaa ihmisen lisääntyvää vä-
linpitämättömyyttä kaikkea elävää koh-
taan. Paavi muistuttaa, että tapa, jolla 
ihminen kohtelee eläimiä ja luontoa, tois-
tuu ennemmin tai myöhemmin hänen ta-
vassaan kohdella lähimmäisiään. 

Sukupuolineutraali 
avioliittolaki ja lapset

Esitys sukupuolineutraalista avioliitto-
laista lähetettiin eduskunnan päätettä-

väksi marraskuussa 2014. Riippumatta 
lakivaliokunnan laajoista asiantuntijoi-
den kuulemisista ja sen kahdesta hylkää-
västä päätöksestä, sukupuolineutraali 
avioliittolaki hyväksyttiin lopulta edus-
kunnassa muutaman äänen erolla. Lap-
sen erityisasema ja lapsen luonnollinen, 
Jumalan tarkoittama oikeus syntyä äitin-
sä ja isänsä jälkeläisenä ja tulla sellaisena 
tunnustetuksi, sivuutettiin päätöksente-
ossa. Kansanedustajat näkivät tärkeäm-
pänä aikuisten ihmisten halun valloittaa 
uusia sosiaalisia maaperiä ja aikuisten it-
selleen määritellyn subjektiivisen oikeu-
den saada lapsia. 

Sukupuolineutraalin avioliittolain on 
määrä astua voimaan 1. maaliskuuta 
2017. Voimaanastuessaan se antaisi sa-
mansukupuolisille pariskunnille avioliit-
to-oikeuden ja oikeuden ulkopuoliseen 
adoptioon. Kyseinen laki ei huomioi lap-
sen ja luonnollisten vanhempien herkkää 
suhdetta ja sen nivelvaiheen merkitys-
tä sekä vanhemmille että lapsille, sitä ai-
nutlaatuisen hienosyistä prosessia, johon 
kuuluvat lapsen odotusaika odottaville 
vanhemmille, yhteisen lapsen syntymä 
ja hänen varhainen hoivansa. Jumalan 
asettamat kehykset elämän luonnolliselle 
kiertokululle auttavat ja tukevat aikuisia 
ihmisiä ja tulevia vanhempia kunnioitta-
maan omaa lastaan – ja sen myötä kaik-
kia lapsia – ja hänen ainutlaatuisuuttaan 
ja ainutlaatuista osuuttaan tässä ihmeel-
lisessä sukupolvienvälisessä prosessissa.

Sukupuolineutraali avioliittolaki tri-
vialisoi äidin ja isän merkityksen lapsen 
kasvulle ja kehitykselle toisiaan täyden-
tävinä. Lainmuutos viestii, ettei esimer-
kiksi äidillä ole mitään sellaista tarjotta-
vaa lapselleen, jota ei miehellä voisi olla. 
Näin ollen lainmuutos tulisi koskemaan 
kaikkia suomalaislapsia; ei pelkästään 
niitä, jotka kasvavat samaa sukupuolta 
olevien vanhempien perheessä. Lainlaa-
tijoiden viesti on ehdottoman selvä: isyy-

dellä ja äitiydellä ei ole itseisarvoa ja on 
siltä osin yhdentekevää, minkälaiset läh-
tökohdat lapsi saa elämälleen. 

Tämä on erityisen julma viesti aikuisil-
ta lapsille annettuna.

Sukupuolineutraalia avioliittolakia kii-
teltiin julkisuudessa tasa-arvokehityksen 
uutena virstanpylväänä ja yhdenvertai-
suutta edistävänä; todellisuudessa se on 
osoitus ihmisen mielivaltaisesta asen-
teesta heikommassa asemassa olevaan, 
eli lapseen. Kansanedustajiltamme on 
heidän hallinnollisen tehtävänsä merki-
tys ja merkityksen sisältö hämärtynyt. 

Aito avioliitto -kampanja

Elämme voimakkaiden muutosten ai-
kaa koko Euroopassa. Ilmastonmuutos, 
talouskysymykset, lisääntyvä eriarvoi-
suus ja kulutuskulttuuri ovat saaneet 
miljoonia ihmisiä pysähtymään suurten 
kysymysten äärelle: mikä on tärkeintä ja 
minkä takia me olemmekaan täällä? Mo-
net kysyvät ääneen vastausta elämänsä 
tarkoitukselle. Ydinperheen heikkenevä 
rooli yhteiskunnan perusyksikkönä vai-
kuttaa omalta osaltaan ihmismieliä pirs-
touttavasti.

Aito avioliitto ry perustettiin yksityis-
henkilöiden toimesta tammikuussa 2015 
suojelemaan ydinperhettä ja edistämään 
lapsen oikeutta äitiin ja isään. Poliittisesti 
ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys 
on lähtenyt kampanjoimaan tähtäimes-
sään kumota eduskunnan harkitsemat-
tomasti hyväksymä sukupuolineutraali 
avioliittolaki. Tähän tähtäävä kansalais-
aloite julkistettiin keväällä tiedekeskus 
Heurekassa. 

Kansalaisaloite on tähän päivään men-
nessä saanut yli 75 000 nimeä ja sen ete-
neminen eduskunnan käsittelyyn on 
varmaa. Kuitenkin jokainen kannatusil-
moitus on hyvin tärkeä ja lisää aloitteen 

painoarvoa eduskuntakäsittelyssä. 
Aito avioliitto -yhdistyksen kampanja-

aktiivit ovat jalkautuneet kansalaisaloit-
teen nimienkeräykseen ja heidät saattaa 
tunnistaa sinisistä tai vaaleanpunaisis-
ta paidoista, joissa on ydinperheen kuva 
(äiti, isä ja lapset). Yhdistyksen nettisi-
vu on www.aitoavioliitto.fi. Kansalais-
aloitetta voi kannattaa myös internetis-
sä osoitteessa kansalaisaloite.fi. Palvelu 
vaatii pankkitunnukset tai mobiilivar-
menteen. 

Perheen merkitys yhteiskunnalle on 
ainakin sosiaalinen, moraalinen ja ta-
loudellinen. Paavi Franciscuksen kierto-
kirjeen Laudato si’n vanavedessä YK:n 
ihmisoikeusneuvosto julkisti äskettäin 
luonnollista perhettä puoltavan kantan-
sa. Sopimusvaltioita potentiaalisesti sito-
vassa kannassaan ihmisoikeusneuvosto 
katsoo, että perhe on yhteiskunnan pe-
rusyksikkö ja lapsen vanhemmat ovat 
hänen ensisijaiset kasvattajansa. Lausun-
to voimaannuttaa perheitä ja vahvistaa 
käsitystä perheen luonnollisesta koske-
mattomuudesta. Tämä koskemattomuus 
perustuu perheen spontaaniin syntyyn ja 
orgaaniseen alkuperään, joka takaa sille 
juuri sen autonomian, jota YK teroittaa 
tuoreessa lausunnossaan. 

Aito avioliitto ry nojaakin perhekä-
sityksessään YK:n vuonna 1989 julkis-
tamaan lausuntoon lapsen oikeuksista, 
joka tunnustaa lapsen oikeuden tuntea 
vanhempansa ja olla heidän kasvatetta-
vanaan, mikäli mahdollista. 

Kansalaisaloite avioliiton säilyttämi-
seksi miehen ja naisen välisenä ja suku-
puolineutraalin avioliittolain kumoa-
miseksi on auki 29.9. saakka. Aloitteen 
numero on 1175.
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