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Pääkirjoitus

Ajankohtaista

Pyhän Henrikin perilliset

Ekumeeninen
pyhiinvaellus Roomaan

Pyhän Henrikin perintö on leimannut maatamme jo yli 850 vuotta. Hänen elämäntyönsä
jättämät jäljet eivät innoittaneet vain keskiajan
katolisuutta tässä maassa, vaan yhä tänäänkin
me Suomen katolilaiset yhdessä monien muiden kristittyjen kanssa annamme tälle pyhälle
marttyyripiispalle kunniapaikan kirkkomme
ja jopa kansakuntamme historiassa.
Pyhän Henrikin perintönä voi hyvin perustein pitää esimerkiksi
sitä, että Suomen kirkollinen elämä vahvistui nopeasti; kuinka monia kirkkoja – eikä mitään pikkuruisia – rakennettiinkaan keskiajalla
eri puolille tätä harvaan asuttua ja väestömäärältään vähäistä maata!
Tätä tosiasiaa voi pitää myös merkkinä siitä, että suomalaiset omaksuivat todellisen kristillisen uskon hyvin syvällisesti ja että tämä
usko oli hyvin keskeisessä asemassa tuonaikaisessa yhteiskunnassa.
Luterilainen reformaatio muutti kansan suhdetta pyhään Henrikiin,
mutta ei hävittänyt sitä kokonaan. Eliväthän monet katoliset tavat ja
uskomukset vielä pitkään sen jälkeenkin, kun uskonilmauksia ja -sisältöjä oli muutettu tai poistettu. Kun sitten katolinen kirkko Venäjän
vallan myötä pääsi palaamaan takaisin tähän maahan, palasi tänne
saman tien myös pyhän Henrikin kunnioitus kaikkine liturgisine ilmauksineen.
Myös tänä päivänä me saamme kääntyä kiitollisina pyhän Henrikin esirukousten puoleen ja pyytää häntä liittymään rukouksiimme.
Mitä ne voisivat olla paikalliskirkkomme osalta tänä alkavana vuonna, itsenäisen Suomen juuri juhlittua 100-vuotispäiviään?
Ehkä voin tehdä ehdotuksen. Katsokaamme pyhää Henrikiä. Hän
halusi – niin uskon – rakentaa tähän maahan yhtenäisen ja vahvan
katolisen kirkon, jonka jalat ovat tukevasti kiinni tämän maan graniitissa. Me Suomen katolilaiset tulemme monesta maasta ja edustamme monia erilaisia traditioita. Se ei kuitenkaan estä meitä rukoilemasta yhdessä ja viettämästä sakramentteja yhdessä. Pitäkäämme
monia taustojamme rikkautenamme, mutta rakentakaamme kirkkoamme todellisena osana tätä suomalaista yhteiskuntaa, yhteisen uskomme jakaen ja pyhän Henrikin ja hänen perillistensä tämän maan
hyväksi tekemää työtä arvostaen.
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P

erinteiseen tapaan
tehdään 18.-26. tammikuuta ekumeeninen pyhiinvaellus Roomaan.
Pyhiinvaellusdelegaatiota
johtavat tänä vuonna Helsingin piispan Teemu Sipon
SCJ lisäksi Espoon ev.-lut.
piispa Tapio Luoma, Lapuan ev.-lut. piispa Simo Peura
sekä Joensuun ortodoksinen
piispa Arseni. Tänä vuonna
Santa Maria Maggiore -basilikassa on vuorossa piispa Sipon viettämä katolinen messu, jossa saarnaa piispa Luoma. Messu vietetään perjantaina 19.1. klo 16.00.
Ekumeeninen delegaatio tapaa pyhiinvaelluksen aikana muun
muassa Suomen Italian-suurlähettilään Janne Taalaksen sekä Paavillisen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston puheenjohtajan,
kardinaali Kurt Kochin. Pyhiinvaelluksen loppupuolella delegaatiolla on yksityisvastaanotto paavi Franciscuksen kanssa; tällöin paaville
luovutetaan viime syksynä valmistunut dialogiraportti Communion in
Growth. Delegaatio osallistuu myös Pyhän Paavalin basilikassa järjestettävään ekumeeniseen vesperiin, jonka paavi viettää rukousviikon
lopuksi.
KATT
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Paavin urbi et orbi -viesti jouluna 2017

Uutisia ja ajankohtaista

Paavi: jokaista ihmiselämää
on rakastettava

K

atolinen kirkko avaa uuden vuoden viettämällä pyhän Jumalansynnyttäjän Marian
juhlapyhää. Saarnassaan 1. tammikuuta 2018
paavi Franciscus kuvasi Jumalan olevan lähellä
ihmiskuntaa kuin lapsi on lähellä äitiä, joka häntä kohdussaan kantaa. Jumalanäidin kohdussa
ääretön Jumala tuli pieneksi, ei vain ollakseen
kanssamme vaan ollakseen kaltaisemme. "On
ilo tietää, että yksinäisyytemme on voitettu. On
kaunista tietää, että olemme rakkaita lapsia, tietää, että tätä lapseutta meiltä ei koskaan voida
ottaa pois. Se heijastuu Jumalassa, hauraassa
lapsessa Äitinsä käsivarsilla. Näemme, että ihmiskunta on Herralle rakas ja pyhä. Siksi ihmiselämän palveleminen on Jumalan palvelemista.
Jokainen elämä, äidin kohdusta aina vanhaan,
sairaaseen ja kärsivään, vaivalloiseen ja jopa
vastenmieliseenkin elämään saakka, on otettava
vastaan, sitä on rakastettava ja sitä on autettava."
Paavi muistutti myös päivän evankeliumin
sanoista: "Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä" (Luuk. 2:19).

Maria kätki sydämeensä, hän ei puhu evankeliumin kertomuksessa joulun tapahtumista – kuten ei myöskään hänen vastasyntynyt Poikansa.
Jumalan suuruus ja hänen rakkautensa salaisuus paljastuu pienuudessa; mekin tarvitsemme
hiljaisuutta kätkeäksemme sen sydämeemme.
Meidänkin on oltava hiljaa seimen edessä, koska silloin huomaamme olevamme rakastettuja ja
käsitämme elämän todellisen merkityksen.
KATT/VIS
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elsingin piispa Teemu Sippo SCJ vihkii hiippakunnan
pappiskandidaatin Tuomas Nyyssölän diakoniksi Pyhän Henrikin
katedraalissa Helsingissä lauantaina 27. tammikuuta 2018 klo
12.00 alkavan pyhän messun yhteydessä.
Evijärvellä vuonna 1981 syntynyt Tuomas Nyyssölä on opiskel-

lut teologiaa Helsingin yliopistossa ja katolista teologiaa Rooman
Gregoriana-yliopistossa. Hän valmistui teologian maisteriksi 2010
ja pyhän teologian lisensiaatiksi
2017. Suomeen palattuaan hän
on työskennellyt Pyhän Henrikin
seurakunnassa.
KATT

Katekeettinen keskus on
nyt Opetuskeskus

H

iippakunnan katekeettinen keskus on jatkossa nimeltään Opetuskeskus. Muutokseen päädyttiin vanhan nimen ongelmien takia.
Keskus asioi hyvin paljon koulujen ja kouluviranomaisten kanssa, ja katolisen kirkon ulkopuolisille nimi "Katekeettinen keskus"nimi on
ollut käsittämätön ja vaikea muistaa.
Toiseksi katekeesi tarkoittaa kirkon uskoon
sitouttavaa kasteopetusta, jollainen on kouluis-

sa kiellettyä. Seurakunnassa se tietenkin on sallittua ja jopa välttämätöntä, mutta seurakuntien
tukeminen ei ole keskuksen ainoa tehtävä. Lisäksi vanha nimi oli huonoa suomea. Harkinnan jälkeen nimeksi valittiin Opetuskeskus, josta voidaan käyttää myös lyhennettä O+K.
KATT

Onko lapsellani oikeus
uskonnonopetukseen?
Miten sen voi järjestää?
Mitä koulun uskonnontunnilla
opetetaan?

Does my child have a right
to religious education?
How to organise it?
What is being taught at religion
classes in the school?

Katolisen uskonnon
vanhempainillat:
Pyhän Henrikin katedraalin
seurakuntasalissa
to 25.1.2018 klo 18-19.30 &
Pyhän Marian seurakuntasalissa
ti 30.1.2018 klo 18.30-20.

Meetings for parents of
Catholic schoolchildren:
Pyhän Henrikin katedraalin
seurakuntasalissa to 25.1.2018 klo 18-19.30
& Pyhän Marian seurakuntasalissa
ti 30.1.2018 klo 18.30-20.
In English: St Mary’s parish hall, Tuesday
January 30th, 6:30 to 8 p.m.
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Ajankohtaista

"Luotu mieheksi ja naiseksi":
uskonnollisten johtajien avoin kirje

J

oukko Yhdysvaltain uskonnollisia
johtajia julkaisi 15. joulukuuta 2017
avoimen kirjeen luonnollisen avioliiton
puolesta ja gender-ideologiaa vastaan.
He korostivat, että ihmisolennot ovat
miehiä tai naisia eikä sosiokulttuurista
todellisuutta (gender) voi erottaa biologisesta sukupuolesta miehenä tai naisena.
"Me tunnustamme ja vahvistamme, että kaikki ihmiset ovat Jumalan luomia ja
siksi heillä on synnynnäinen arvokkuus.
Me uskomme myös, että Jumala loi jokaisen ihmisen mieheksi tai naiseksi.
Siksi sukupuolten ero ei ole sattumaa eikä virhe. Se on Jumalan lahja, joka auttaa
tuomaan meitä lähemmäs toisiamme ja
Jumalaa. Se, minkä Jumala loi, on hyvää:
'Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja
naiseksi hän loi heidät' (1. Moos. 1:27)."
Allekirjoittajat korostavat hienotunteisuutta ja totuutta, kärsivällisyyttä
ja rakkautta kohdattaessa ihmisiä, jotka kokevat vaikeuksia sukupuoli-identiteettinsä suhteen: "Jokainen ihminen
ansaitsee tulla kuulluksi ja kohdelluksi kunnioittavasti; on velvollisuutemme
vastata heidän huoliinsa myötätuntoisesti, laupiaasti ja rehellisesti."
Kirjeen mukaan erityisesti lapsia vahingoitetaan, jos heille kerrotaan, että he
voivat "vaihtaa" sukupuoltaan tai heille
voidaan antaa hormoneja, jotka vaikuttavat heidän kehitykseensä. Vanhemmat
tarvitsevat parempaa ohjausta näissä kysymyksissä, ja lääketieteellisessä hoidos-

sa olisi kunnioitettava perusperiaatetta
"älä vahingoita": "Gender-ideologia vahingoittaa yksilöitä ja yhteiskuntia kylvämällä hämmennystä ja epävarmuutta." Nykyinen liike, joka ajaa tuon väärän
idean vahvistamista – että miehestä voi
tulla nainen ja päinvastoin – on hyvin
huolestuttava: "Se pakottaa ihmisiä joko
toimimaan järjenvastaisesti – eli myöntymään johonkin joka ei ole totta – tai kohtaamaan pilkkaa, syrjintää tai muunlaista kostoa."
"Toivomme kaikkien miesten, naisten
ja lasten terveyttä ja onnellisuutta. Siksi
kehotamme politiikkaan, joka pitää kiinni ihmisen seksuaalisen identiteetin totuudesta miehenä tai naisena sekä kaikkien yksityisyydestä ja turvallisuudesta.
Toivomme, että sukupuolten erilaisuuden kauneutta arvostetaan uudelleen
kulttuurissamme ja että ne, jotka kokevat ristiriitaa Jumalan heille antaman sukupuoli-identiteetin suhteen, saisivat autenttista tukea."
Kirjeen allekirjoittajien joukossa on
neljä katolista piispaa Yhdysvaltain katolisen piispainkokouksen eri toimikuntien edustajina (Joseph Bambera, Charles
Chaput OFM Cap., James Conley ja Joseph Kurtz), anglikaaneja, ortodokseja,
luterilaisia, muita protestantteja ja myös
yksi muslimijohtaja.
KATT/usccb.org
Avoin kirje löytyy englanniksi osoitteesta
http://www.usccb.org/issues-and-action/
marriage-and-family/marriage/promotionand-defense-of-marriage/created-male-andfemale.cfm

Täydennys edelliseen lehteen

E

dellisessä
lehdessä
Fides 12/2017 olleesta Tuula Luoman 100-vuotisartikkelista jäi valitettavasti pois Karl Martinsson
Rajewskyn valokuva. Nyt
ohessa julkaistavassa noin
vuodelta 1910 olevassa kuvassa keskellä on Karl Rajewsky ja hänen vaimonsa
Alma o.s. Salander, takana Aina, vasemmalta Ivar,
Alma, Naima ja Karl Einar.

Ekumeeninen rukousviikko 2018

K

ristittyjen ykseyden ekumeeninen
rukousviikko täyttää tammikuussa
2018 satakymmenen vuotta. Rukousviikon (18.-25.1.) teema on vuonna 2018
"Herran käsi on voimallinen" ja keskeinen raamatunteksti 2. Moos. 15:1-21
(Mooseksen ja Mirjamin laulu). Tänä
vuonna rukousviikon aineisto on laadittu Karibian alueella. Karibian alueen
kristityt ovat kokeneet Herran käden
voimallisuuden erityisesti alueen kansojen vapautumisessa orjuudesta.
Juutalais-kristillisessä perinteessä Jumalan toimintaa kuvataan symbolisesti puhumalla hänen kädestään. Jumalan
käsi on ennen kaikkea luomisen ja siunaamisen väline ja merkki. Oikealla kädellään Jumala tekee ’omaa työtään’.
Rukousviikon aineisto löytyy SEN:n
kotisivulta www.ekumenia.fi. Sivulle
päivitetään myös tietoja rukousviikon

tapahtumista eri paikkakunnilla; niitä
kannattaa kysyä myös omasta seurakunnasta.
KATT/www.ekumenia.fi

Kongo: "surullista nähdä
jännitteiden syntyvän uudelleen"

S

uomessa esimerkiksi YLE kertoi
uutislähetyksissään 31.12.2017, että
Kongon demokraattisessa tasavallassa
poliisi tukahdutti voimakeinoin protesteja presidentti Joseph Kabilaa vastaan
ja että voimakeinot kohdistuivat myös
katolisiin kirkkoihin. Poliisi ja armeija
lähetettiin esimerkiksi moniin Kinshasan
seurakuntiin. Uutisten mukaan ihmisiä oli ammuttu kirkkojen ulkopuolella,
kyynelkaasua ammuttiin useisiin katolisiin kirkkoihin, jolloin messun vietto oli
pakko keskeyttää, joissakin seurakunnissa messun vietto oli estetty kokonaan, ja
kymmenkunta messupalvelijaa pidätettiin.
Katolinen maallikkokomitea oli kehottanut uskovia liittymään rauhanomaisiin protesteihin, kulkueisiin Raamattuja, ruusukkoja ja krusifikseja kantaen,
sunnuntaina 31.12.2017 messun jälkeen.
Myös paljon pappeja osallistui uskoviensa kanssa näihin kulkueisiin. Tarkoitus oli kehottaa presidentti Kabilaa
(joka kieltäytyi luopumasta vallasta toisen presidenttikautensa päätyttyä joulukuussa 2016) lupaamaan julkisesti, ettei
hän yritä muuttaa perustuslakia voidakseen säilyttää valtansa.
Katolinen kirkko Kongossa oli pitkään pyrkinyt toimimaan välittäjänä
rauhanneuvotteluissa, jotta väliaikaishallinto järjestyisi. 31.12.2016 solmitun
sopimuksen mukaisesti vaalit olisi pitänyt järjestää vuoden 2017 aikana ja Ka-

bilan (joka käytännössä on ollut vallassa
2001 asti) luopua vallasta vuoden loppuun mennessä, mutta vaalikomitea on
ilmoittanut, että vaalit järjestettäneen
vasta joulukuussa 2018. Kongon piispat esimerkiksi kehottivat joulukuussa
2017 seurakuntia soittamaan kirkonkelloja joka torstai, kunnes vaalit olisi järjestetty, ja myös kansaa liittymään tähän
"äänekkääseen protestiin". 6. joulukuuta
2017 kardinaali Laurent Mosengwo Pasinya muistutti yhdessä maan muiden
uskonnollisten johtajien kanssa kansan
hätätilanteesta: 4 miljoonaa oli joutunut
jättämään kotinsa ja 7 miljoonaa uhkaa
nälänhätä. Myös UNICEF on varoittanut
ainakin 400 000 lapsen Kongossa kärsivän vakavasta aliravitsemuksesta ja olevan vaarassa kuolla vuoden sisällä ilman
hätäapua.
Kongon piispainkokouksen pääsihteeri Donatien Nshole totesi, että sekä
jumalanpalvelusvapauden että mielenosoitusvapauden loukkaaminen on hyvin vakava asia maassa, jonka pitäisi olla demokraattinen. Hän kehotti kaikkia
katolilaisia Kongossa pysymään lujina
uskossa, säilyttämään rauhanomaisen
asenteen ja samalla vaatimaan maansa
perustuslain mukaisia oikeuksia, jotta
he osoittaisivat todella olevansa uskon ja
toivon ihmisiä.
AFP/YLE/VIS/KATT

Muistakaa hiippakuntaa perinnönjaossanne

Kom ihåg stiftet i ert testamente

Remember the Diocese in your will

Hiippakuntamme jäsenmäärä on moninkertaistunut ja kansainvälistynyt. Tämä on rikkaus, mutta myös jatkuvasti kasvava kustannus. Hiippakunnan talous on alijäämäinen. Kehotamme teitä
rukoilemaan hiippakunnan puolesta, mutta myös konkreettisesti
auttamaan taloudellisesti. Meillä ei päinvastoin kuin kansankirkollamme ole oikeutta periä jäsenmaksua verotuksen yhteydessä.
Yksi erinomainen tapa tukea kirkkoa on perinnönjakoa suunniteltaessa ottaa hiippakunta huomioon merkittävälläkin tavalla. /
Hiippakunnan talousneuvosto

Antalet katoliker i stiftet har mångdubblats och församlingarna
har blivit allt mer internationella under de senaste åren. Detta
är givetvis en rikedom, men också en betydande finansiell kostnad. Stiftet redovisar ett ekonomiskt underskott. Vi ber er alla att
be för stiftet, men också att helt konkret ekonomiskt stöda stiftet.
I motsats till våra folkkyrkor har vi inte rätt att insamla kyrkoskatt. Ett utmärkt sätt att stöda stiftet är att beakta det då man
uppgör sitt testamente. / Stiftets ekonomiråd

The number of Catholics in our parishes has grown significantly.
We are a very multinational Diocese. This is a great richness, but
it also implies significant costs. Our Diocese operates at an annual
financial loss. We ask everybody to pray for the diocese, but also
to support it financially. We do not have the privilege of collecting
a church tax, as the Lutheran and Ortodox churches have. A very
good way of supporting the Diocese is to remember it in your last
will and testament. / The Finance Committee of the Diocese

Katolinen kirkko Suomessa / Taloustoimisto

TILINRO:

FI37 2219 3800 004324

AJANKOHTAISTA • RUKOUS

Sunnuntait ja juhlapyhät

Rukous

14.1. kirkkovuoden 2. sunnuntai (II)
1L 1. Sam. 3:3b-10, 19
Ps. 40:2+4ab, 7-8a, 8b-9, 10. – 8a+9a
2L 1. Kor. 6:13c-15a, 17-20
Ev. Joh. 1:35-42

4.2. kirkkovuoden 5. sunnuntai (I)
1L Job 7:1-4, 6-7
Ps. 147:1-2, 3-4, 5-6. – vrt. 3a
2L 1. Kor. 9:16-19, 22-23
Ev. Mark. 1:29-39

19.1. perjantai, PYHÄ HENRIK, PIISPA
JA MARTTYYRI, HIIPPAKUNNAN JA
KOKO SUOMEN SUOJELIJA, juhlapyhä
1L Sir. 45:12-20, 4-5 tai 1L Viis. 3:1-9
Ps. 126:1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6. – 6
tai Ps. 124:2-3, 4-5, 7b-8. – 7a
2L 2. Kor. 5:14-20 tai 2L Room. 8:31b-39
Ev. Joh. 4:34-39a tai Ev. Matt. 10:28-33

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

21.1. kirkkovuoden 3. sunnuntai (III)
1L Joona 3:1-5, 10
Ps. 25:4-5ab, 6+7bc, 8-9. – 4a
2L 1. Kor. 7:29-31
Ev. Mark. 1:14-20
28.1. kirkkovuoden 4. sunnuntai (IV)
1L 5. Moos. 18:15-20
Ps. 95:1-2, 6-7abc, 7d-9. – 7d-8a
2L 1. Kor. 7:32-35
Ev. Mark. 1:21-28
2.2. perjantai, HERRAN TEMPPELIINTUOMINEN – KYNTTILÄNPÄIVÄ, juhla
1L Mal. 3:1-4 tai 1L Hepr. 2:14-18
Ps. 24:7, 8, 9, 10. – 10b
Ev. Luuk. 2:22-40 tai Ev. Luuk. 22:22-32

Paastonaika

Rukouksen apostolaatti
Tammikuun 2018 rukouksen apostolaatin palsta

Y

llätyin, kun huomasin, että tammikuun rukousaiheena ovat
taas Aasian kristityt. Marraskuun rukouspyyntö oli melkein
sama. Sitten muistin, että paavi Franciscus kävi Myanmarissa

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

ja Bangladeshissa ja kantaa siitä lähtien tapaamiensa ihmisten huolia

Paasto- ja abstinenssipäivä.

ti siitä, että hän huomasi, etteivät ihmiset voi täysin vapaasti harjoittaa

18.2. paaston 1. sunnuntai (I)
1L 1. Moos. 9:8-15
Ps. 25:4-5ab, 6+7bc, 8-9. – vrt. 10
2L 1. Piet. 3:18-22
Ev. Mark. 1:12-15		

uskoaan.

			
			

ja nyt hän pyytää koko kirkkoa rukoilemaan näiden aiheiden puolesta.
Se, että paavi ohjaa meitä rukoilemaan tällä tavoin, johtuu varmas-

Kun Franciscus oli Myanmarissa ja puhui maan vaikeuksista ja sisällissodan aiheuttamista haavoista, hän muistutti katolilaisille, mikä
rooli heillä on ja mistä he voivat saada voimaa. Ensimmäinen lähde
on eukaristia. ”Eukaristian lahjassa me emme ainoastaan uskon silmin
tunnista Kristuksen ruumiin ja veren lahjaa; opimme myös, kuinka löytää levon hänen haavoissaan (…)” Toinen lähde on parannuksen sakramentti: ”Ristillä Kristuksen veren kautta Jumala sovitti maailman itsensä kanssa. Hän on lähettänyt meidät olemaan tuon parantavan armon,

Rukous

parantumisen armon viestinviejiä.”

Äiti, auta uskoamme!
Avaa korvamme kuulemaan Sanaa, jotta tuntisimme
Jumalan äänen ja hänen kutsunsa.
Herätä meissä tahto seurata hänen jälkiään, lähteä
maastamme ja ottaa vastaan hänen lupauksensa.
Auta meitä tulemaan hänen rakkautensa koskettamiksi,
jotta voimme koskettaa häntä uskossa.
Auta meitä luottamaan häneen täydellisesti ja uskomaan
hänen rakkauteensa erityisesti ahdingon ja ristin hetkinä,
jolloin uskoammme kutsutaan kypsymään.

Meissä jokaisessa on ”Aasian uskonnolliset ongelmat”. ”Sisällissota” tai eri uskontojen väliset konfliktit voivat vallita myös perheissämme. Ainoastaan Jumalan kanssa solmimamme mystisen yhteyden kautta me katolilaiset voimme sanoa: ”Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan
voita sinä paha hyvällä” (Room. 12:21).
Neitsyt Maria, rauhan kuningatar, rukoile
puolestamme.
isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

Kylvä uskoomme Ylösnousseen ilo.
Muistuta meitä, että se joka uskoo, ei koskaan ole yksin.
Opeta meitä katsomaan Jeesuksen silmin, jotta hän olisi
valo matkallamme. Kasvakoon tämä uskon valo meissä aina
siihen saakka, kunnes saapuu tuo päivä jona aurinko ei
laske, itse Kristus, sinun Poikasi ja meidän Herramme!
Paavi Franciscuksen kiertokirjeestä Lumen Fidei (Uskon valo)

Rukoilkaamme...
Tammikuu – Lähetystyö
• Rukoilkaamme Aasian uskonnollisten vähemmistöjen puolesta,
että kristityt ja muut uskonnolliset vähemmistöt Aasian maissa
voisivat täysin vapaasti harjoittaa uskoaan.
Januari – Evangelisationen
• Att de kristna och andra religiösa minoriteter i Asien får
praktisera sin tro i full frihet.
Helmikuu – Yleinen
• Rukoilkaamme korruption torjumisen puolesta, että ne, joilla
on aineellista, poliittista tai hengellistä valtaa, pystyisivät
vastustamaan kaikkia korruption kiusauksia.

Piispan kalenteri
18.-25.1.

Ekumeeninen Pyhän Henrikin 				
pyhiinvaellus Roomaan

27.1.

Tuomas Nyyssölän diakoniksi 				
vihkiminen katedraalissa

6.2.

Valtiopäivien avajaisjumalanpalvelus 			
Helsingin tuomiokirkossa

Februari – Universell
• Att de som har materiell, politisk eller andlig makt, ska kunna
motstå varje lockelse till korruption.
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Paavi Franciscuksen viesti
Maailman rauhanpäivää varten
Siirtolaiset ja pakolaiset: miehiä ja naisia, jotka etsivät rauhaa
1. tammikuuta 2018

Rauhan toivotus

R

auhaa kaikille ihmisille
ja kansakunnille maan
päällä! Rauha, jota enkelit
julistivat paimenille jouluyönä [1], on kaikkien
ihmisten ja kaikkien kansojen syvä toive, erityisesti niiden, jotka ankarimmin
kärsivät rauhan puuttumisesta. Heidän
joukostaan – joita kaikkia kannan ajatuksissani ja rukouksissani – haluan jälleen
kerran nostaa esiin maailman yli 250 miljoonaa siirtolaista, joista 22,5 miljoonaa
on pakolaisia. Viimeksi mainitut, kuten
rakastettu edeltäjäni Benedictus XVI sanoi, "ovat miehiä ja naisia, lapsia, nuoria
ja vanhuksia, jotka etsivät paikkaa, jossa
elää rauhassa".[2] Sen löytämiseksi monet heistä ovat valmiita vaarantamaan
elämänsä matkalla, joka suuressa osassa tapauksista on pitkä ja vaarallinen,
kärsimään vaivaa ja kärsimyksiä ja kohtaamaan raja-aitoja ja muureja, joita on
pystytetty pitämään heitä kaukana päämäärästään.
Laupeuden hengessä syleilemme kaikkia niitä, jotka pakenevat sotaa ja nälkää
tai joiden on pakko jättää maansa syrjinnän, vainon, köyhyyden ja ympäristön
tuhoutumisen vuoksi.
Olemme tietoisia siitä, että sydämen
avaaminen toisten kärsimyksille ei riitä. On paljon tehtävää ennen kuin veljemme ja sisaremme pystyvät palaamaan elämään rauhassa turvallisessa
kodissa. Toisten vastaanottaminen vaatii konkreettista toimintaa, auttamisen
ja hyvän tahdon verkostoa, valpasta ja
kokonaisvaltaista huomiota ja uusien
monimutkaisten tilanteiden vastuullista
hoitamista. Toisinaan ne liittyvät muihin
lukuisiin jo olemassa oleviin ongelmiin
ja resursseihin, joita aina on rajallisesti.
Osatkoot hallitsijat harkitsevaisuuden
hyvettä harjoittaen ryhtyä konkreettisiin
toimenpiteisiin ottaakseen vastaan, edistääkseen, suojellakseen ja integroidakseen "oikein ymmärretyn yhteisen hyvän
rajoissa, jotta tuo uuteen yhteiskuntaan
liittyminen on mahdollista".[3] Heillä on
tietty vastuu omaa yhteisöään kohtaan ja
heidän on taattava sen oikeutetut oikeudet ja sopusointuinen kehitys, jotta eivät
olisi niin kuin tyhmä rakentaja, joka laski väärin eikä pystynyt saattamaan valmiiksi tornia, jota oli alkanut rakentaa.[4]

Miksi niin paljon
pakolaisia ja siirtolaisia?
Suurena riemuvuonna 2000 vuotta siitä,
kun enkelit julistivat rauhaa Betlehe-

missä, pyhä Johannes Paavali II viittasi
kasvavaan pakolaisten määrään yhtenä
seurauksena siitä "päättymättömästä ja
hirvittävästä sarjasta sotia, konflikteja,
kansanmurhia ja 'etnisiä puhdistuksia'",[5] jotka leimasivat 1900-lukua. Toistaiseksi uusi vuosisata ei ole merkinnyt
todellista käännettä: aseelliset konfliktit
ja muut järjestäytyneen väkivallan muodot aiheuttavat jatkuvasti väestönsiirtoja
sekä kansallisten rajojen sisällä että niiden yli.
Ihmiset muuttavat myös muista syistä, ennen kaikkea "toivoen parempaa
elämää, mihin usein liittyy pyrkimys jättää taakseen sen tulevaisuuden 'toivottomuus', jota oli mahdoton rakentaa".
[6] He lähtevät perheenyhdistämisen
vuoksi tai etsiäkseen työ- tai koulutusmahdollisuuksia: ne, joilta nämä oikeudet puuttuvat, eivät voi elää rauhassa.
Lisäksi, kuten korostin kiertokirjeessä
Laudato si’, "ympäristön rappeutumisen
pahentamaa kurjuutta pakenevien siirtolaisten määrä on traagisesti kasvanut".[7]
Enemmistö muuttaa tavanomaisten
kanavien kautta. Jotkut kuitenkin valitsevat toisen tien, etenkin epätoivon vuoksi,
kun isänmaa ei tarjoa heille turvallisuutta eikä mahdollisuuksia ja kaikki lailliset
tiet näyttävät käytännössä mahdottomilta, suljetuilta tai liian hitailta.

Monissa kohdemaissa on laajalle levinnyt retoriikka, joka korostaa riskejä
kansalliselle turvallisuudelle tai uusien
tulijoiden vastaanottamisesta koituvaa
taakkaa, siten halveksien inhimillistä arvokkuutta, joka on tunnustettava kaikille Jumalan poikina ja tyttärinä. Ne, jotka
ruokkivat pelkoa siirtolaisten suhteen,
ehkä poliittisten päämäärien takia, rauhan rakentamisen sijasta kylvävät väkivaltaa, rotusyrjintää ja muukalaisvihaa.
Ne ovat suuri huolenaihe kaikille, jotka
pyrkivät suojelemaan jokaista ihmisolentoa.[8]
Kaikki kansainvälisen yhteisön saatavilla olevat indikaattorit viittaavat siihen, että globaalit siirtolaisvirrat jatkuvat tulevaisuudessakin. Jotkut pitävät
niitä uhkana. Minä sen sijaan kehotan
teitä katsomaan niitä luottavaisesti, mahdollisuuksina rakentaa rauhanomaista
tulevaisuutta.

Kontemplatiivinen
katse
Uskon viisaus ravitsee kontemplatiivista
katsetta, joka tunnistaa sen, että me kaikki "olemme osa yhtä perhettä, siirtolaiset
ja heidät vastaanottava paikallisväestö,
ja kaikilla on sama oikeus hyödyntää

maan hyvyyksiä, joiden tarkoitus on
yleismaailmallinen, kuten kirkon yhteiskuntaoppi opettaa. Tähän perustuvat solidaarisuus ja jakaminen".[9] Nämä sanat
muistuttavat uudesta Jerusalemista. Profeetta Jesajan kirja (luku 60) ja Ilmestyskirja (luku 21) kuvaavat sitä kaupunkina,
jonka portit ovat aina avoinna ihmisille
kaikista kansoista, jotka ihailevat sitä ja
täyttävät sen rikkauksilla. Rauha on sitä
ohjaava ruhtinas ja oikeudenmukaisuus
sen yhteiselämää hallitseva periaate.
Meidän on käännettävä tämä kontemplatiivinen katse myös kaupunkiin,
jossa elämme, "uskon katse, joka näkee
Jumalan asuvan sen kodeissa, kaduilla ja
aukioilla… edistäen solidaarisuutta, veljeyttä, tahtoa hyvään, totuuteen ja oikeudenmukaisuuteen",[10] toisin sanoin toteuttaen lupausta rauhasta.
Siirtolaisista ja pakolaisista tämä katse huomaa, että he eivät saavu tyhjin käsin: he kantavat mukanaan rohkeutta,
kykyjä, energiaa ja toiveita syntymäkulttuurinsa aarteiden ohella. Näin he rikastuttavat heidät vastaanottavien kansakuntien elämää. Tuo katse huomaa myös
lukemattomien ihmisten, perheiden ja
yhteisöjen luovuuden, sinnikkyyden ja
uhrautumishengen, kun he kaikkialla
maailmassa avaavat ovensa ja sydämensä siirtolaisille ja pakolaisille sielläkin,
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missä resursseja ei ole yllin kyllin.
Tämän kontemplatiivisen katseen on
ohjattava julkisista asioista vastaavien
ihmisten harkintaa ja innoitettava vastaanottavaa politiikkaa "oikein ymmärretyn yhteisen hyvän rajoissa"[11] eli ottaen huomioon yhden ihmisperheen
kaikkien jäsenten tarpeet ja jokaisen hyvinvoinnin.
Tällä tavoin katsovat voivat tunnistaa
jo orastavat rauhan siemenet ja huolehtia
niiden kasvusta. Niin he muuttavat kaupunkimme, joita juuri siirtolaisia ja pakolaisia koskevat konfliktit usein jakavat ja
polarisoivat, rauhan rakennuspaikoiksi.

"Edistäminen" viittaa siirtolaisten ja
pakolaisten kokonaisvaltaisen inhimillisen kehityksen tukemiseen. Niistä monista keinoista, jotka voivat auttaa tässä
tehtävässä, haluan korostaa sitä, että lapsille ja nuorille on taattava pääsy koulutukseen kaikilla tasoilla. Niin he voivat
viljellä kykyjään ja saada ne kantamaan
hedelmää ja myös kohdata paremmin
toiset ihmiset vaalien vuoropuhelun
henkeä sulkeutumisen tai vastakkainasettelun sijaan. Raamattu opettaa, että
Jumala "rakastaa muukalaista ja ruokkii
ja vaatettaa hänet", ja kehottaa siksi: "Samoin tulee myös teidän rakastaa muuka-

tiikassa välttämätön realismi ei lankea
kyynisyyteen ja välinpitämättömyyden
globalisaatioon.
Dialogi ja koordinointi ovat välttämättömyys ja kansainvälisen yhteisön velvollisuus. Kansallisten rajojen yli myös
vähemmän rikkaat maat voivat ottaa
vastaan suuremman määrän pakolaisia,
tai ottaa heidät paremmin vastaan, jos
kansainvälinen yhteistyö takaa välttämättömän rahoituksen.
Kokonaisvaltaisen inhimillisen kehityksen palvelemisen viraston siirtolais- ja pakolaisosasto
on ehdottanut 20-kohtaista toimintaohjelmaa
[17] konkreettisina ohjeina näiden neljän verbin toteuttamiseksi julkisessa politiikassa ja
kristillisten yhteisöjen
asenteissa ja toiminnassa. Nämä ja muut panokset pyrkivät ilmaisemaan katolisen kirkon
kiinnostusta prosessiin,
joka johtaa noiden YK:n
maailmanlaajuisten sopimusten omaksumiseen. Tuo kiinnostus
on merkki yleisemmästä pastoraalisesta huolenpidosta, jota on ollut
kirkossa alusta saakka
ja on jatkunut sen monenlaisissa töissä aina
meidän päiviimme asti.

Yhteistä
kotiamme
varten
Neljä toiminnan
kulmakiveä
Se, että turvapaikanhakijoille, pakolaisille, siirtolaisille ja ihmiskaupan uhreille
tarjotaan mahdollisuus löytää se rauha,
jota he etsivät, vaatii strategiaa, jossa yhdistyvät neljä tekoa: vastaanottaminen,
suojeleminen, edistäminen ja integroiminen.[12]
"Vastaanottaminen" muistuttaa tarpeesta laajentaa laillisen maahanpääsyn
mahdollisuuksia, ettei pakolaisia ja siirtolaisia pakoteta kohti paikkoja, joissa
heitä odottaa vaino ja väkivalta, ja tasapainottaa huolen kansallisesta turvallisuudesta ja huolen perustavanlaatuisten
ihmisoikeuksien suojelemisesta. Raamattu muistuttaa meitä: "Älkää unohtako
osoittaa vieraanvaraisuutta, sillä jotkut
ovat yösijan antaessaan tulleet majoittaneeksi enkeleitä."[13]
"Suojeleminen" muistuttaa velvollisuudesta tunnistaa ja suojella niiden ihmisten loukkaamatonta arvokkuutta,
jotka pakenevat todellista vaaraa etsien
turvapaikkaa ja turvallisuutta, ja estää
heidän hyväksikäyttönsä. Ajattelen erityisesti naisia ja lapsia tilanteissa, joissa he ovat alttiimpia riskeille ja hyväksikäytölle aina orjuuteen saakka. Jumala ei
syrji: "Herra suojelee muukalaisia ja tukee leskiä ja orpoja".[14]

laista; olettehan itsekin olleet muukalaisina Egyptissä."[15]
"Integroiminen" merkitsee, että pakolaisten ja siirtolaisten sallitaan täysin osallistua heidät vastaanottavan
yhteiskunnan elämään, rikastuttaen vastavuoroisesti ja tehden hedelmällistä yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kokonaisvaltaisen inhimillisen kehityksen
edistämiseksi. Kuten pyhä Paavali kirjoittaa: "Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät."[16]

Ehdotus kahdesta
kansainvälisestä
sopimuksesta
Toivon sydämestäni, että tämä henki
innoittaisi prosessia, joka vuoden 2018
kuluessa johtaa Yhdistyneet kansakunnat laatimaan ja hyväksymään kaksi
maailmanlaajuista sopimusta: ensimmäisen koskien turvallista, järjestynyttä ja
säänneltyä siirtolaisuutta, toisen koskien
pakolaisia. Maailmanlaajuisella tasolla
jaettuina nämä sopimukset ovat viitekehys poliittisille ohjelmille ja käytännön
toimenpiteille. Siksi on tärkeää, että niitä
innoittaa myötätunto, kaukokatseisuus
ja rohkeus, jotta hyödynnetään kaikki
tilaisuudet edistää rauhan rakentamista.
Vain tällä tavoin kansainvälisessä poli-

Meitä innoittavat pyhän Johannes Paavali II:n sanat: "Jos monet jakavat 'unelman' rauhan maailmasta, jos siirtolaisten ja pakolaisten panosta arvostetaan,
ihmiskunnasta voi yhä enemmän tulla
kaikkien perhe ja maasta todellinen 'yhteinen koti'."[18] Monet ovat historian
kuluessa uskoneet tuohon "unelmaan"
ja todistaneet, että ei ole kyse utopiasta,
jota olisi mahdoton toteuttaa.
Heidän joukossaan on pyhä Frances
Xavier Cabrini, jonka taivaallisen syntymäpäivän satavuotisjuhla on vuonna
2017. Tänään, 13. marraskuuta, monet
kirkolliset yhteisöt viettävät hänen muistoaan. Tuo pieni suuri nainen, joka pyhitti elämänsä siirtolaisten palvelemiseen ja
josta sitten tuli heidän taivaallinen suojelijansa, on opettanut meille, kuinka
voimme ottaa vastaan, suojella, edistää
ja integroida nämä veljemme ja sisaremme. Hänen esirukoustensa kautta Herra
antakoon meidän kaikkien kokea, että
"vanhurskauden siemen kylvetään rauhan tekoina, ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat".[19]
Vatikaanista 13. marraskuuta 2017
pyhän Frances Xavier Cabrinin,
siirtolaisten suojelijan muistopäivänä

Franciscus

Frances
Xavier Cabrini
Frances Xavier Cabrini (15. heinäkuuta 1850-22. joulukuuta 1917)
oli "äiti Cabrinina" tunnettu italialais-amerikkalainen nunna. Hän
perusti Jeesuksen pyhän sydämen
lähetyssisaret (MSC), järjestön,
joka auttoi erityisesti Yhdysvaltoihin muuttaneita italialaisia siirtolaisia.
Cabrini olisi tahtonut lähetystyöhön Kiinaan ja pyysi paavilta lupaa, mutta sai tältä kehotuksen lähteä idän sijasta länteen,
auttamaan Yhdysvaltoihin sankoin joukoin muuttaneita italialaissiirtolaisia, joista monet elivät äärimmäisessä köyhyydessä.
Cabrini muutti yhdessä kuuden
muun sisaren kanssa Yhdysvaltoihin 1889. New Yorkissa hän avasi
orpokodin ja sisaret opettivat italialaisia. Cabrini perusti kouluja
ja orpokoteja suurista vaikeuksista huolimatta, myös Columbussairaalan ja Italialaisen sairaalan;
hän ehti perustaa kaikkiaan 67 taloa palvelemaan sairaita ja köyhiä
useissa Yhdysvaltain kaupungeissa, Etelä-Amerikassa ja Euroopassa. Frances Xavier Cabrini julistettiin pyhäksi vuonna 1946; hän on
ensimmäinen siirtolaistaustainen
Yhdysvaltain kansalaisuuden saanut pyhä.

Viitteet:
[1] Luuk. 2:14
[2] Angelus 15. tammikuuta 2012.
[3] Johannes XXIII, kiertokirje Pacem in terris,
106.
[4] Vrt. Luuk. 14:28-30.
[5] Viesti Maailman rauhanpäivää varten 2000,
3.
[6] Benedictus XVI, viesti maailman
siirtolaisten ja pakolaisten päivää varten
2013.
[7] N. 25.
[8] Vrt. puhe kansallisille siirtolaistyön johtajille
Euroopan katolisten piispainkokousten
neuvoston EE) järjestämässä tapaamisessa,
22.9.2017.
[9] Benedictus XVI, viesti maailman
siirtolaisten ja pakolaisten päivää varten
2011.
[10] Apostolinen kehotuskirje Evangelii
gaudium, 71.
[11] Johannes XXIII, kiertokirje Pacem in
terris, 106.
[12] Viesti maailman siirtolaisten ja pakolaisten
päivää varten 2018 (15. elokuuta 2017).
[13] Hepr. 13:2.
[14] Ps. 146:9.
[15] 5. Moos. 10:18-19.
[16] Ef. 2:19.
[17] “20 pastoraalisen toiminnan ohjetta” ja “20
toimintaohjetta kansainvälisiä sopimuksia
varten” (2017); ks. myös YK:n asiakirja
A/72/528.
[18] Viesti maailman siirtolaisten ja pakolaisten
päivää varten 2004, 6.
[19] Jaak. 3:18.
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Paavi Franciscuksen saarna
jouluyön messussa 2017

M

aria
"synnytti pojan,
esikoisensa. Hän kapaloi lapsen
ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa" (Luuk. 2:7). Tällä
yksinkertaisella mutta selvällä ilmaisulla Luukas johdattaa sinut tuon
pyhän yön sydämeen: Maria synnytti lapsen, Maria antoi meille Valon.
Yksinkertainen kertomus upottaa
meidät tapahtumaan, joka muuttaa
historiamme ikuisesti. Tuona yönä
kaikesta tuli toivon lähde.
Palatkaamme pari jaetta taaksepäin. Keisarin käskyn vuoksi Marian ja Joosefin oli pakko lähteä. Heidän piti jättää kansansa, kotinsa,
maansa ja lähteä matkaan kirjoittautuakseen veroluetteloon. Se ei ollut
helppo eikä mukava matka nuorelle parille, joka odotti lasta: heidän
oli pakko jättää maansa. Heidän sydämensä oli täynnä toivoa ja odotusta tuloillaan olevan lapsen takia;
heidän askeleitaan taas painoivat
epävarmuudet ja vaarat, jotka odottavat niitä, jotka joutuvat jättämään
kotinsa.
Sitten he kohtasivat ehkä vaikeimman asian: he saapuivat Betlehemiin
ja kokivat, että tuo maa ei odottanut
heitä, tuossa maassa heille ei ollut sijaa.
Juuri siellä, tuossa haasteellisessa todellisuudessa Maria lahjoitti meille Immanuelin. Jumalan Pojan
täytyi syntyä tallissa, koska hänen
omillaan ei ollut hänelle tilaa. "Hän
tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä
vastaan" (Joh. 1:11). Siellä, pimeässä
kaupungissa, jossa ei ollut tilaa eikä
sijaa kaukaa tulevalle muukalaiselle, pimeässä täynnä liikettä olevassa
kaupungissa, joka tässä tapauksessa näytti tahtovan rakentaa itseään
kääntämällä selkänsä toisille, juuri
siellä syttyi Jumalan hellyyden vallankumouksellinen kipinä. Betlehemissä avautuu pieni rako niille, jotka
ovat menettäneet maansa, isänmaansa, unelmansa; jopa niillekin, jotka
ovat suljetun elämän tukahduttamia.
Joosefin ja Marian askeliin kätkeytyvät monet muut askeleet. Näemme kokonaisten perheiden jäljet,

joiden on tänään pakko lähteä. Näemme miljoonien ihmisten askeleet,
ihmisten, jotka eivät valitse lähtemistä, mutta joiden on pakko erota rakkaistaan, jotka on karkotettu maastaan. Monissa tapauksissa tuo lähtö
on täynnä toivoa ja odotusta; monissa muissa tapauksissa tuolla lähdöllä
on vain yksi nimi: henkiinjääminen.
Selviäminen hengissä nykyajan Herodesten armoilta, Herodesten, jotka
eivät epäröi vuodattaa viatonta verta pakottaakseen valtaansa ja kasvattaakseen rikkauksiaan.
Maria ja Joosef, joille ei ollut sijaa, syleilivät ensimmäisinä Häntä,
joka tulee antaakseen meille kaikille kansalaisuusasiakirjan; häntä, joka
köyhyydessään ja pienuudessaan julistaa ja osoittaa, että todellinen valta
ja autenttinen vapaus on heikompien ja hauraampien kunnioittamista
ja auttamista.
Tuona yönä häntä, jolla ei ollut paikkaa syntyä, julistetaan niille, joilla ei ollut sijaa kaupungin
pöydissä ja kaduilla. Paimenet kuulevat ensimmäisinä tämän hyvän
sanoman. Työnsä vuoksi he olivat
miehiä ja naisia, jotka joutuivat elämään yhteiskunnan reunamilla. Heidän elämäntilanteensa, paikat, joissa

he joutuivat olemaan, estivät heitä noudattamasta kaikkia rituaalisia määräyksiä uskonnollista puhtautta varten, ja siksi heitä pidettiin
epäpuhtaina. Heidän ihonsa, vaatteensa, hajunsa, puhetapansa ja alkuperänsä paljastivat heidät. Kaikki heissä herätti epäluottamusta. He
olivat miehiä ja naisia, joista piti pysyä kaukana, joita piti pelätä; heitä
pidettiin pakanoina uskovien joukossa, syntisinä vanhurskaiden joukossa, muukalaisina kansalaisten
joukossa. Heille – pakanoille, syntisille ja muukalaisille – enkeli sanoo:
"Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille
ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän
on Kristus, Herra" (Luuk. 2:10-11).
Se on ilo, jota meidät tänä yönä
kutsutaan jakamaan, viettämään ja
julistamaan. Ilo, jolla Jumala äärettömässä laupeudessaan on syleillyt
meitä pakanoita, syntisiä ja muukalaisia; ja hän kehottaa meitä tekemään samoin.
Tämän yön usko johtaa meidät
tunnistamaan Jumalan olevan läsnä kaikissa tilanteissa, joissa uskomme hänen olevan poissa. Hän on läsnä ei-tervetulleessa vieraassa, usein

tunnistamattomassa, joka kulkee
kaupungeissamme ja lähiöissämme,
matkustaa busseissamme, kolkuttaa
ovellemme.
Tuo sama usko kehottaa meitä
antamaan tilaa uudelle sosiaaliselle
mielikuvitukselle, pelkäämättä kokemaan uusia suhdemuotoja, joissa
kenenkään ei pidä tuntea, että tässä maassa hänellä ei ole sijaa. Joulu
on aika muuttaa pelon voima rakkauden voimaksi, uuden rakkauden
mielikuvituksen voimaksi. Rakkauden, joka ei totu epäoikeudenmukaisuuteen ikään kuin se olisi luonnollista, vaan rohkenee jännitteiden ja
konfliktien keskellä ryhtyä "leivän
taloksi", vieraanvaraisuuden maaksi.
Siitä meitä muistutti pyhä Johannes
Paavali II: "Älkää pelätkö, avatkaa,
avatkaa ammolleen ovet Kristukselle!" (saarna pontifikaatin alkaessa 22.
lokakuuta 1978).
Betlehemin lapsessa Jumala tulee kohtaamaan meitä tehdäkseen
meistä ympärillämme olevan elämän aktiivisia toimijoita. Hän tarjoaa
itsensä meille, jotta ottaisimme hänet
käsivarsillemme, nostaisimme hänet
ylös ja syleilisimme häntä, jotta hänessä emme pelkäisi ottaa käsivarsillemme, nostaa ylös ja syleillä janoista, muukalaista, alastonta, sairasta,
vankilassa olevaa (vrt. Matt. 25:3536). "Älkää pelätkö, avatkaa, avatkaa
ammolleen ovet Kristukselle!" Tässä
lapsessa Jumala kutsuu meitä ottamaan vastaan toivon ja viemään sen
sanomaa monille, jotka ovat kaatuneet epätoivon taakan alla kohdattuaan niin monia suljettuja ovia. Tässä
lapsessa Jumala tekee meistä vieraanvaraisuutensa toteuttajia.
Betlehemin pieni lapsi, lahjasi ilon liikuttamina pyydämme sinua, että itkusi herättäisi meidät välinpitämättömyydestämme ja avaisi
silmämme kärsiville. Herättäköön
hellyytesi meissä herkkyyttä ja auttakoon meitä tunnistamaan sinut
kaikissa niissä, jotka tulevat kaupunkeihimme, historiaamme, elämäämme. Vallankumouksellinen hellyytesi taivuttakoon meitä tuntemaan
olevamme kutsuttuja toimimaan
kansamme toivon ja hellyyden puolesta.

Franciscus
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Paimenelta

Ohje kirkon jäsenmaksusta
Hyvät hiippakuntalaiset,
Viime aikojen taloudelliset muutokset, muun muassa pappien
palkkaus, ovat aiheuttaneet hiippakuntalaisten keskuudessa
paljon kysymyksiä, mutta myös mielenkiintoa sitä kohtaan,
miten kirkko uusissa olosuhteissa tulee taloudellisesti toimeen.
Siksi haluan selvittää sitä, miten hiippakuntalaiset voivat tukea
taloudellisesti kirkkoa ja samalla haluan tuoda esiin myös heidän velvollisuutensa tässä asiassa.
Katolisessa kirkossa jokainen kirkon jäsen, jokainen seurakuntalainen, on velvoitettu tukemaan mahdollisuuksiensa mukaan myös taloudellisesti oman kirkkonsa ja seurakuntansa
toimintaa. Helsingin katolisessa hiippakunnassa tämä tapahtuu vuoden 2018 alusta lähtien seuraavalla tavalla:
Jokaisella täysi-ikäisellä katolilaisella on velvollisuus
maksaa 1,5 % verotettavista ansiotuloistaan oman seurakuntansa jäsenmaksutilille. (Näin ei tietenkään tarvitse tehdä, ainakaan täysimääräisesti, mikäli kirkon jäsenellä on suuria

taloudellisia haasteita.) Suositeltavin tapa on tehdä automaattinen kuukausittainen pankkisiirto seurakunnan jäsenmaksutilille. (ks. s. 2.)
Seurakunnat luovuttavat säännöllisesti noin 10 % keräämistään tuloista hiippakunnan käyttöön. Hiippakunta tarvitsee
näitä tuloja yhteisten toimintojen ylläpitämiseen sekä mm. niiden seurakuntien tukemiseen, jotka eivät ole omavaraisia.
Tämä ohje kumoaa kaikki aikaisemmat kirkon taloudellista tukemista koskevat ohjeet. Hiippakuntaa voi kuitenkin edelleen tukea myös suoraan kuten tähänkin asti, samoin jokaiseen katoliseen kotiin lähetettävän Fides-lehden
tilausmaksu tulee edelleen maksaa vuosittain.
Kiitos kaikille teille, jotka jo nyt tuette kirkkoa!
Helsingissä, 8.1.2018
+ Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa

English-language
Catechism for Adults
Would you like to become more familiar
with the basic teaching of the Catechism
of the Catholic Church? A study group of
English-speaking people meets twice a
month at the Studium Catholicum, Ritarikatu 3 b A 4, Helsinki. The study group
is open to all those who are interested.
The next English Catechisms at the Studium
•
Monday January 22nd at 18.30
•
Monday January 29th at 18.30
•
Monday February 12th at 18.30
Contact person: Diana Kaley, 040-7235703,
diana.kaley@studium.fi. Moderator of the
group: fr. Antoine Lévy, OP.

Kuinka paljon pitää maksaa?

Hur mycket skall man betala? How much should one pay?

Urkumusiikin

Vuotuiset ansiotulot
beskattningsbara
förvärvsinkomsterna
taxable income

Vuosimaksun suuruus
Årlig summa
Yearly sum

Kuukausittain
Månatligen
Monthly

0 - 9999 €

-

-

10000 - 19999 €

150 € -

12,50 € -

20000 - 29999 €

300 € -

25 € -

30000 - 39999 €

450 € -

37,50 € -

40000 - 49999 €

600 € -

50 € -

50000 - 59999 €

750 € -

62,50 € -

Ja niin edelleen. Et cetera.

Vapaahtoisesti saa antaa enemmänkin.

Direktiv gällande kyrkans
medlemsavgift
Bästa medlemmar av Helsingfors stift,
Den senaste tidens ekonomiska förändringar bl.a. lönerna till
vårt prästerskap, har lett till många obesvarade frågor bland
medlemmarna i vårt stift. Å andra sidan har den nya situationen även väckt intresse för hur kyrkan under de nya betingelserna ekonomiskt klarar sig. Därför vill jag klargöra hur medlemmarna i vårt stift ekonomiskt kan stöda kyrkan och samtidigt lyfta fram deras plikt i denna fråga.
Varje medlem i den katolska kyrkan, varje församlingsmedlem, har en plikt att enligt sina möjligheter också stöda sin egen
kyrka och verksamheten i sin församling. I Helsingfors katolska stift kommer detta att ske på följande sätt från och med
början av 2018.
Varje fullvuxen katolik har som plikt att betala 1,5 % av
sin beskattingsbara inkomst till sin egen församling. Betalningen sker på församlingens medlemskonto. (De kyrkans medlemmar som har betydande ekonomiska svårigheter
måste givetvis inte betala summan till fullo.) Rekommenda-

tionen är att man automatiskt månatligen betalar via bankgiro
summan på församlingens medlemskonto. (Se s. 2.)
Församlingarna överför regelbundet 10 % av det insamlade
beloppet till stiftet. Stiftet behöver dessa medel för att upprätthålla gemensamma verksamheter. En del går även som överföringar till de församlingar vilka inte är solida.
Denna bestämmelse omintetgör alla tidigare direktiv
gällande sätt hur man stöder kyrkan ekonomiskt. Man
kan, såsom tidigare, fortfarande stöda stiftet direkt. Man bör,
såsom tidigare, årligen, betala för stiftets tidning FIDES.

juhlaa katedraalissa

Urkureita läheltä ja kaukaa

HENRI HERSTA
(Helsinki)
Urkukonsertti Pyhän Henrikin
katedraalissa torstaina
1. helmikuuta 2018 klo 18.00.

Societas Sancti Gregorii Magni
gregoriusyhdistys.wordpress.com

PYHÄ MESSU LATINAKSI
Pyhän Henrikin katedraalissa
Sunnuntaina 4.2.2018 klo 13.00
(isä Anders Hamberg)

Jag vill tacka alla som redan nu stöder kyrkan!
Helsingfors, 08.01.2018
+ Teemu Sippo SCJ
Helsingfors biskop

>>> INFORMATION IN ENGLISH ON PAGE 14

Gregorius-yhdistyksen järjestämiä tridentiinisiä tai
joskus ”gregoriaanisia” messuja vietetään Pyhän Henrikin katedraalissa normaalisti aina kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 13.00 (ei kesäkuukausina).
A Tridentine or sometimes a “Gregorian” Mass in Latin
is usually celebrated in St. Henry’s Cathedral on the
first Sunday of the month at 13.00 (not during summer).
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Pyhä isä

Paavin urbi et orbi
-viesti jouluna 2017
Rakkaat veljet ja sisaret,
hyvää joulua!

J

eesus syntyi Betlehemissä
Neitsyt Mariasta. Hän ei syntynyt ihmisen tahdosta, vaan
Isän Jumalan rakkauden lahjasta: "Jumala on rakastanut
maailmaa niin paljon, että antoi ainoan
Poikansa, jottei yksikään, joka häneen
uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi
iankaikkisen elämän" (Joh. 3:16).
Tuo tapahtuma uudistuu tänään kirkossa, joka pyhiinvaeltaa ajassa: kristikansan usko elää joulun liturgiassa uudelleen Jumalan salaisuutta, hänen, joka
tulee, omaksuu kuolevaisen lihamme ja
tulee pieneksi ja köyhäksi pelastaakseen
meidät. Se täyttää meidät liikutuksella,
koska Isämme hellyys on suuri.
Ensimmäisinä Vapahtajan nöyrän
kunnian näkivät, Marian ja Joosefin jälkeen, Betlehemin paimenet. He tunnistivat enkelin heille ilmoittaman merkin ja
palvoivat lasta. Nuo nöyrät mutta valppaat ihmiset ovat esimerkki kaikkien aikojen uskoville: Jeesuksen salaisuuden
edessä hänen köyhyytensä ei ole heille skandaali. Kuten Maria, he luottavat
Jumalan sanaan ja katselevat yksinkertaisin silmin hänen kunniaansa. Lihaksi
tulleen Sanan salaisuuden edessä kristityt kaikkialla tunnustavat evankelista Johanneksen sanoin: "Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka
Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä
armoa ja totuutta" (1:14).
Tänään, kun maailmassa puhaltavat
sodan tuulet ja vanhentunut kehitysmalli jatkuvasti aiheuttaa inhimillistä, sosiaalista ja ympäristöllistä tuhoa, joulu
muistuttaa meitä Jeesus-lapsen merkistä ja kehottaa tunnistamaan hänet lasten
kasvoista, erityisesti niiden lasten, joilla
Jeesuksen lailla "ei ole tilaa majapaikassa" (Luuk. 2:7).
Näemme Jeesuksen Lähi-Idän lapsissa, jotka jatkuvasti kärsivät israelilaisten
ja palestiinalaisten välisten jännitteiden
kasvaessa. Tänä juhlapäivänä pyydämme Herralta rauhaa Jerusalemille ja koko Pyhälle maalle; rukoilemme, jotta
osapuolten välillä vallitsisi tahto aloittaa uudelleen vuoropuhelu ja jotta lopulta saavutettaisiin neuvotteluratkaisu,
joka sallii kahden valtion rauhanomaisen rinnakkaiselon yhteisesti sovittujen
ja kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä. Herra tukekoon myös niiden
ponnistuksia, jotka kansainvälisessä yhteisössä hyvän tahdon innoittamina pyrkivät auttamaan tuota kärsinyttä maata
vakavista esteistä huolimatta löytämään
yksimielisyyden, oikeudenmukaisuuden
ja turvallisuuden, jota se on kauan odottanut.

Näemme Jeesuksen syyrialaisten lasten kasvoilta, joita yhä leimaa viime vuosina maassa käyty verinen sota. Löytäköön rakas Syyria lopultakin jokaisen
ihmisen arvokkuuden kunnioittamisen
pyrkien yhdessä rakentamaan uudelleen yhteiskunnan kudosta riippumatta siitä, mihin etniseen ja uskonnollisen
ryhmään ihmiset kuuluvat. Näemme
Jeesuksen Irakin lapsissa, maan, jota viimeisen viidentoista vuoden konfliktit
yhä haavoittavat ja jakavat, ja Jemenin
lapsissa, maan, jossa meneillään olevalla,
suurelta osin unohdetulla konfliktilla on
syviä humanitäärisiä vaikutuksia nälästä ja sairauksien leviämisestä kärsivään
väestöön.
Näemme Jeesuksen Afrikan lapsissa,
erityisesti kärsivissä lapsissa Etelä-Sudanissa, Somaliassa, Burundissa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Keski-Afrikan tasavallassa ja Nigeriassa.
Näemme Jeesuksen koko maailman
lapsissa, kaikkialla siellä, missä jännitteiden ja uusien konfliktien vaara uhkaa
rauhaa ja turvallisuutta. Rukoilemme, että Korean niemimaalla voitaisiin voittaa
vastakkainasettelut ja kasvattaa keskinäistä luottamusta koko maailman eduksi. Uskomme Jeesus-lapselle Venezuelan,
jotta se voisi aloittaa uudelleen rauhan-

omaisen vuoropuhelun yhteiskunnan
osatekijöiden kesken koko rakkaan Venezuelan kansan hyödyksi. Näemme
Jeesuksen lapsissa, jotka vanhempineen
kärsivät Ukrainan konfliktin väkivallasta
ja sen vakavista humanitäärisistä seurauksista, ja rukoilemme Herraa antamaan
pian rauhan tuolle rakkaalle maalle.
Näemme Jeesuksen lapsissa, joiden
vanhemmat ovat työttömiä ja kamppailevat tarjotakseen lapsilleen turvallisen ja rauhallisen tulevaisuuden. Ja niissä lapsissa, joilta on riistetty lapsuus ja
joiden on pakko työskennellä pienestä
saakka tai joita häikäilemättömät palkkasotilaat värväävät sotimaan.
Näemme Jeesuksen monissa lapsissa,
joiden on pakko jättää maansa ja matkustaa yksin epäinhimillisissä olosuhteissa ja jotka ovat helppoa riistaa ihmiskauppiaille. Heidän silmiensä kautta
näemme lukemattomien pakkosiirtolaisten draaman, jotka vaarantavat henkensä kohdatakseen uuvuttavan matkan,
joka toisinaan päättyy tragediaan. Näen jälleen Jeesuksen lapsissa, jotka kohtasin matkallani Myanmarissa ja Bangladeshissa, ja toivon, että kansainvälinen
yhteisö työskentelee lakkaamatta, jotta alueen vähmmistöjen arvokkuutta
suojellaan asianmukaisesti. Jeesus tun-

tee hyvin, kuinka tuskallista on se, ettei
oteta vastaan, ja kuinka vaikeaa on, kun
ei ole paikkaa, johon päänsä kallistaisi.
Meidän sydämemme älkööt olko suljetut
niin kuin Betlehemin kodit olivat.
Rakkaat veljet ja sisaret, meillekin on
ilmoitettu joulun merkki: "lapsi, joka makaa kapaloituna seimessä" (Luuk. 2:12).
Kuten Neitsyt Maria ja pyhä Joosef, kuten Betlehemin paimenet, ottakaamme
Jeesus-lapsessa vastaan Jumalan rakkaus, joka tuli ihmiseksi meidän vuoksemme, ja pyrkikäämme hänen armonsa
avulla tekemään maailmastamme inhimillisempi ja arvollisempi tämän päivän
ja huomisen lapsille.
Sydämellinen tervehdykseni teille,
rakkaat veljet ja sisaret, jotka olette tulleet tälle aukiolle kaikkialta maailmasta ja jotka eri maissa yhdytte meihin
radion, television ja muiden viestintävälineiden välityksellä.
Kristuksen, Vapahtajan, syntymä uudistakoon sydämet, herättäköön tahdon
rakentaa veljellisempää ja solidaarisempaa tulevaisuutta ja tuokoon kaikille ilon
ja toivon. Hyvää joulua!

Franciscus

11

ARTIKKELEITA

På svenska

Pater Josepatro C. Gier SCJ
– assistent i Åbo församling

F

ader Gier hade efter sin prästvigning 2014 ambitionen att verka som missionär. Han anhöll att
få vara missionärspräst i första hand i
Kina eller Taiwan. Då detta inte lyckades anhöll han om att missionära i Finland. Han har ett treårigt kontrakt vilket
kan förlängas. Jag träffade fader Josepatro i Mariehamn var han firade mässa på
engelska och tagalog för en internationell
blandad församling bestående av några
ålänningar och invandrare från många
länder, främst filippinare. Den lutherska
kyrkan Sankt Mårtensgården i Mariehamn, som Katolska kyrkan i Finland får
hyra för sina mässor, var fullsatt. Sångerna var på tagalog, men själva mässan
höll fader Josepatro på engelska. Svenska, Ålands ända officiella språk, hördes

– CV –
• Pater Josepatro C. Gier
• Ålder: 33 år
• Född: South Surigau City,
Filippinerna
• Familj: 10 syskon
• Prästvigd 2014 av biskop Antonio
Tobias, Novalides stift. Hör till
SCJ såsom många andra i Finland
verksamma präster och vår biskop
Teemu Sippo SCJ.
• Flyttade till Finland i november
2016.
• Assistent i den katolska
församlingen i Åbo

samlingsmedlemmar, i synnerhet filippinare. Han vill besöka dem i deras hem
och träffa många katolska familjer, inte
bara enskilda individer. Han vill också
att allt fler katoliker deltar i mässan i synnerhet på söndagarna. Det är ett bra sätt
att komma närmare Gud. Han vill även
klargöra för sig varför så många katoliker inte kommer regelbundet till mässan.
Han kan inte förstå varför man inte vill
vara nära Gud och Jesus i Eukaristins sakrament. Mässan är en fin gåva som Kristus gett oss.

inte under mässan och endast sporadiskt
under kaffet efteråt i församlingssalen.

Fader Josepatro är energisk och
motiverad. Finland är givetvis helt
annat än ett u-land. Allting är fridfullt
och människorna tillförlitliga och ärliga.
Den mörka tiden på året upplever fader
Josepatro som påfrestande. Han kommer ju från ett soligt och varmt land.
Fader Josepatro genomgår en kulturell
anpassningsperiod. Han konstaterar att
katolikerna i Finland deltar endast i söndagsmässan och sällan i andra kyrkliga
aktiviteter såsom som medlemmar i katolska föreningar. Fader Josepatro antog
att en orsak till detta är att alla måste arbeta i vårt land. Man har helt enkelt inte
tid att umgås under arbetsveckan.

Fader Josepatros arbete domineras av bön och meditation samt av hembesök främst hos filippinska invandrare.
Besöket gäller i allmänhet välsignelse av
hemmet. Ibland blir han inbjuden till någons hem, oftast till en födelsedagsfest.
Det geografiska området var han verkar
är stort och omfattar bl.a. Björneborg,
Raumo och Åland. Hans fritid upptas
av ett omfattande meditativt böneliv och
studier i finska.

På basen av sina första intryck av
Finland vågade han framföra målsättningar som han uppställt för sin tid i Finland. Det viktigaste är ett aktivt internt
och djupt böneliv. Man måste ständigt be
och därigenom vara nära Gud i allt man
gör. För det andra vill han träffa sina för-

Fader Josepatro hade tid endast
för en kort intervju. Kön av filippinska
församlingsmedlemmar som ville träffa honom var lång och han måste även
hinna till båten som skulle föra honom
tillbaka till Åbo. Det är synd att han endast kan tagalog och engelska. Detta begränsar hans möjligheter att träffa ”vanliga” katolska ålänningar och t.ex. höra
deras bikt eller ge andlig förtröstan och
råd.
Fader Josepatro är ung, motiverad
och positiv. Han kommer säkert att klara
sig bra i vårt kalla, dystra, melankoliska, depressiva och mörka land var människorna har tendens att isolera sig och
försöka klara sig allena med sina dystra
meditativa funderingar och existentiella
religiösa spörsmål.
Jan-Peter Paul

En stor succès – välkomstgruppens julfest
Välkomstgruppen (Welcoming
Team) för nya katoliker och
invandrare organiserade
tillsammans med Studium
Catholicum en julfest
söndagen 10 december 2017
på centrets utrymmen på
Riddargatan i Helsingfors.

N

ärvarande var närmare 70 personer från olika länder och trossamfund bl.a. flera lutherska

präster.
Alla fick varm glögg då de anlände till
festen. Programmet var omfattande. Evenemanget inleddes med broder Gabriels
välkomstord. Tillfället hedrades med dominikanordens provincial från Frankrike, fader Michel Lachenaud. Vi fick höra
föredrag om hur man firar julen inklusive
detaljerade beskrivningar av deras mattraditioner i bl.a. i Polen och i Mellanöstern t.ex. Irak. I Mellanöstern äter man
fyllda lamm magar och i Polen icke välsignade oblater. Överhuvudtaget tycktes

olika traditionella rätter spela en stor roll
i julfirandet i samband med gemensamma måltider. I Polen t.ex. lämnar man alltid en plats tom för eventuella objudna
gäster. Man vet ju aldrig vem man kan få
på besök.
Vi fick även höra fantastiska mu-

sikuppvisanden, ungdomskören, Saara
och hennes vän på blåsinstrument, en
”stilla natt” med filippinska slaginstrument och inte minst festföredraget av
Jan-Peter Paul om Finland 100 år.
Efter det gedigna programmet fick vi
njuta av julläckerheter från olika länder.

Den sociala närvaron var
varm och rik. Samtalen
fortsatte långt in på eftermiddagen. Man träffade gamla bekanta och
fick nya vänner. Festen
var höjdpunkten av Välkomstgruppens höstprogram. Allt arbete är på frivillig basis. Ett stort tack
till alla som deltagit i arbetet, i synnerhet Lucia
Indren som är gruppens
”allt i allo”.
På det hela taget en
mycket lyckad fest som
redan blivit en tradition i
Välkomstgruppens årliga
program. På hösten fortsätter gruppens verksamhet med planerade föredrag, sammankomster och den traditionella picknicken
som slutar vårens programutbud i månadsskiftet maj-juni.
Jan-Peter Paul
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Silloin tällöin nousee esiin
kysymys siitä, millaisessa
asennossa kirkkokansan
käsien tulisi olla Isä meidän –
rukouksen aikana. Pidetäänkö
kädet ristissä tai muuten
yhteen liitettyinä, vai
nostetaanko ne papin tavoin
ylös tai vaihtoehtoisesti
anovasti eteen.

K

ysymys herättää joskus voimakkaita tunteita. Ajatellaan ehkä,
että on jokaisen oma
asia, millaisia eleitä
hän tekee rukoillessaan; tai että jos
on tottunut johonkin tapaan rukoilla
ja on kiintynyt siihen, muilla ei pitäisi olla siihen mitään sanomista.
Kysymys on kuitenkin syvällisemmästä asiasta kuin yksittäisten henkilöiden tai edes seurakuntien mieltymyksistä tai tottumuksista.

Kirkon pyhä liturgia
Liturgia on pyhä. Kristus on aina läsnä kirkossaan, varsinkin liturgisissa
toimituksissa. Hän on läsnä messun
uhrissa sekä sitä toimittavan papin
persoonassa. Jokainen liturginen
toimitus on Kristuksen papillisena
tekona ja hänen ruumiinsa, kirkon,
työnä pyhä teko (Vatikaanin II kirkolliskokous, konstituutio Sacrosanctum Concilium pyhästä liturgiasta,
7.) Liturgiset toimitukset eivät ole
luonteeltaan yksityisiä, vaan kirkon
viettämiä (26). Liturgian viettämisessä jokaisella, olipa hän pappi tai
maallikko, on oma tehtävänsä, ja hänen on toimitettava se kokonaan ja
yksinomaan niin kuin asian luonne
ja liturgiset säännöt määräävät (28).
Konstituutiossa myös kehotetaan
rohkaisemaan kansaa aktiiviseen
osallistumiseen ja tulemaan mukaan
huudahduksin, vastauksin, virsin,
antifonein ja lauluin, samoin kuin tekojen, eleitten ja ruumiinasentojen
avulla (30).
Pelkästään yllä olevan perusteella

Isä meidän,
missä kädet?
on vaikea päätellä, missä kansan tulisi pitää käsiään Isä meidän –rukouksen aikana: toisaalta tulisi toimia
yksinomaan oman roolinsa puitteissa, toisaalta rohkaistaan tulemaan
mukaan myös eleiden avulla.

Papiston ja maallikoiden eri
roolit: kaksi näkökulmaa
Ratkaisun avaimia löydämme ainakin kahdesta periaatteesta. Ensimmäinen on se, että toisaalta palveluviran pappeuden ja toisaalta diakonien ja maallikkojen ero on tehtävä
liturgiassa selväksi.
Kun Kristus on läsnä messua viettävän papin, selebrantin persoonassa, on ymmärrettävää, että selebrantin toiminta, aktit ja eleet halutaan

erottaa muiden messuun osallistuvien toiminnoista ja eleistä, jotta liturgian osien merkitys avautuisi paremmin. Sitä, että joku muu tekee
sellaisia eleitä, jotka kuuluvat vain
selebrantille, voidaan pitää väärinkäytöksenä. Tästä enemmän alla
(kaanon 907 ja vuoden 1997 asiakirja
maallikkojen ja papiston yhteistyöstä).
Toinen näkökulma on papin eleiden merkitys. Kun pappi rukoilee kädet kohotettuina, hän rukoilee uskovien puolesta. Uskovien on
sopivaa yhtyä tällaiseen rukoukseen, joka merkitsee sitä, että Kristus rukoilee uskovien puolesta, mutta ei ole paikallaan, että he esiintyvät
muiden puolesta rukoilevan roolissa, siis pappina tai Kristuksena.

Kansan osallistumisen
lisääntymisestä
Aiemmin oli niin, että pappi rukoili
Isä meidän (silloin kylläkin aina latinaksi Pater noster) yksin, ja kansa
yhtyi siihen vaiti kädet liitettyinä
yhteen. Vuonna 1958 Pyhä riittien
konregaatio julkaisi asiakirjan Pyhästä musiikista ja pyhästä liturgiasta.
Sen mukaan kansa sai sanoa ääneen
vastauksia ja muita täsmällisesti
määriteltyjä osia liturgiasta luetussa
messussa (missa lecta). Nyt sallittiin
kansan myös osallistua ääneen Pater
noster –rukoukseen. Kysymys oli ja
on edelleen siitä, että pappi rukoilee
uskovien puolesta ja nämä yhtyvät
rukoukseen. Vähitellen kansa on eri
maissa ja eri seurakunnissa omaksu-
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Ekumeeninen rukousviikko 18.-25.1.
Raamatuntekstit ja rukoukset kahdeksalle päivälle
Ensimmäinen päivä
Rakastakaa muukalaisia, sillä te olette itsekin olleet muukalaisina Egyptissä
(3. Moos. 19:33–34, Ps. 146, Hepr. 13:1–3, Matt. 25:31–46)

nut erilaisia tapoja toimia tämän rukouksen aikana.

Selebrantilla ja muilla
on omat roolinsa ja
identiteettinsä
Papin roolin omaksuminen tietyt
eleet mukaan lukien on kanonisen
lain mukaan kiellettyä: kaanonin 907
mukaan diakonit ja maallikot eivät
saa lausua sellaisia rukouksia, erityisesti eukaristista rukousta, tai suorittaa tekoja, jotka kuuluvat yksin messua viettävälle papille, selebrantille.
Tällaista on kuitenkin tapahtunut, ja vuonna 1997 Vatikaani julkaisi Ohjeita tietyistä kysymyksistä koskien
maallikkojen yhteistyötä papin pyhässä
palveluvirassa (Instruction on Certain
questions Regarding the Collaboration of the Non-Ordained Faithful in
the Sacred Ministry of Priest). Tämän
asiakirjan 3. pääkohta koskee erillisiä määräyksiä käytännöistä ja sen
artikla 6 liturgisia viettoja.
Kuudennen artiklan ensimmäisessä pykälässä todetaan, että liturgisten viettojen tulee ilmentää selvästi
Jumalan kansan ykseyttä jäsentyneenä yhteisönä. Artiklan mukaan tämä
tapahtuu parhaiten, kun jokainen
osanottaja toteuttaa uskoen ja hartaasti sen roolin, joka juuri hänelle
kuuluu.
Toisessa pykälässä pidetään tärkeänä eri roolien oikean identiteetin edistämistä; siksi on juurittava
pois ne väärinkäytökset, jotka ovat
kaanonin 907 vastaisia. Diakonit ja
maallikot eivät saa lausua niitä rukouksia, jotka kuuluvat vain selebrantille. Tämän lisäksi diakonit ja
maallikot eivät saa käyttää eleitä
tai suorittaa tekoja, jotka kuuluvat
vain selebrantille. Papin roolin muka (quasi) omaksuminen on artiklan
mukaan vakava väärinkäytös. (Sama koskee liturgista pukeutumista.
Diakonien ja messupalvelijoiden tulee pukeutua niin, että heidän identiteettinsä käy selvästi ilmi.)

Kädet yhteen
Mitä meillä olisi opittavaa yllä olevasta? Olen maininnut yllä siitä,
kuinka säädökset kieltävät muita
kuin selebranttia lausumasta niitä
rukouksia, jotka kuuluvat vain selebrantille. En tiedä, onko tämä meillä

mikään ongelma, mutta joissakin
muissa paikoissa ihmiset kuulemma mielellään tapailevat hiljaa
papin sanoja tämän rukoillessa
eukaristista rukousta tai muita
tässä tarkoitettuja rukouksia. Sen
sijaan käsien asennot ovat meillä
selvästi kirjavat.
Omasta puolestani ehdotan, että diakoneja, messupalvelijoita ja
kansaa opastetaan pitämään kädet yhteen liitettyinä Isä meidän
-rukouksen aikana. Oman seurakuntani kuorissa näin yleensä onkin. Silloin tällöin näkee nuoria
messupalvelijoita, jotka Isä meidän –rukouksen alkaessa vilkuilevat epätietoisesti ympärilleen, näkevät jonkun tutun kirkkosalissa
kohottavan kätensä eteensä ja tekevät sitten samoin.
Edellä on mainittu, että käsien
kohottaminen Isä meidän –rukouksen aikana on mielestäni kanonisen lain valossa mahdollista tulkita papin roolin vääräksi
omaksumiseksi tai hämärtämiseksi. Koska kansan on tarkoitus
yhtyä juuri papin rukoukseen, ei
myöskään ole aivan oikein, että
ihmiset pitävät käsiään sellaisessa
asennossa, joka näyttää yksityiseltä anomiselta: asennossa, jossa
kyynärpäät ovat lähellä vartaloa,
mutta käsivarret ovat ojennettuina eteen kämmenet ylöspäin. Mehän emme rukoile kuorossa jokainen omaa rukoustamme, vaan
yhdymme selebrantin rukoukseen. Rukoillessamme messun ulkopuolella, yksityiselämässä, rukousasento on siten käsittääkseni
vapaa.
Minusta asia olisi hyvä ottaa esille seurakunnissa. Kätensä kohottavat ihmiset tarkoittavat hyvää ja saattavat jopa pitää
käsien kohottamista erityisen hartaana eleenä. Ymmärrän, että tähän käytäntöön puuttumista voi
pitää vaikeana, koska asia herättää voimakkaita tunteita. Olisi
kuitenkin ymmärrettävä niitäkin,
jotka toivovat yhtenäistä käytöstä
ja sitä, että seurakunta ilmentäisi
messussa Jumalan kansan ykseyttä jäsentyneenä kokonaisuutena
kirkon tarkoittamalla tavalla.
Terhi Kiiskinen

Ikuinen Jumala, sinä et kuulu millekään kulttuurille tai maalle, vaan olet kaiken
Herra, sinä kutsut meitä vastaanottamaan muukalaisen keskuuteemme. Auta
meitä Hengelläsi elämään veljinä ja sisarina, toivottamaan kaikki tervetulleiksi
sinun nimessäsi ja elämään valtakuntasi oikeudenmukaisuudessa. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.

Toinen päivä
Ei enää orjana vaan rakkaana veljenä
(1. Moos. 1:26–28, Ps. 10:1–10, Filemon, Luuk. 10:25–37)
Armollinen Jumala, tule lähelle ihmiskaupan uhreja ja vakuuta heidät siitä, että
sinä näet heidän ahdinkonsa ja kuulet heidän huutonsa. Yhdistä Kirkkosi myötätunnossa ja rohkeudessa tekemään työtä sen päivän eteen, jolloin ketään ei
enää käytetä hyväksi ja kaikki saavat elää ihmisarvoista elämää rauhassa. Tätä
rukoilemme Kolmiyhteisen Jumalan nimessä, joka voi tehdä mittaamattomasti
enemmän kuin me osaamme pyytää tai kuvitella. Aamen.

Kolmas päivä
Ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli
(2. Moos. 3:4–10, Ps. 24:1–6, 1. Kor. 6:9–20, Matt. 18:1–7)
Taivaallisella armollasi, oi Jumala, uudista mielemme ja ruumiimme, luo meihin
puhdas sydän ja puhdas mieli, että voisimme ylistää sinun nimeäsi. Anna kirkkojen päästä yhteiseen päämäärään kansasi pyhitykseksi Jeesuksen Kristuksen
kautta, joka elää ja hallitsee sinun kanssasi, Pyhän Hengen yhteydessä, aina ja ikuisesti. Aamen.

Neljäs päivä
Toivo ja parantuminen
(Jesaja 9:1-6a, Ps. 34:2–15, Ilm. 7:13–17, Joh. 14:25–27)
Kaiken lohdutuksen ja toivon Jumala, sinun ylösnousemuksesi kukisti ristin väkivallan. Anna meidän olla kansanasi näkyvä merkki siitä, että sinä voitat maailman
väkivallan. Tätä rukoilemme ylösnousseen Herramme nimessä. Aamen.

Viides päivä
Kaikkialta maasta kuuluu köyhän kansani huuto!
(5. Moos. 1:19–35, Ps. 145:9–20, Jaak. 1:9–11, Luuk. 18:35–43)
Rakastava Jumala, sinä nostat köyhät ja raskautetut jaloilleen ja palautat heidän
arvonsa. Kuule nyt huutomme maailman köyhien puolesta, uudista heidän toivonsa ja nosta heidät uudelleen, että kaikki kansasi voisi olla yhtä. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.

Kuudes päivä
Tavoitelkaamme muiden parasta
(Jes. 25:1–9, Ps. 82, Fil. 2:1–4, Luuk. 12:13–21)
Kaikkivaltias Jumala, anna kirkollesi rohkeutta ja voimaa yhä uudelleen julistaa
oikeudenmukaisuutta ja vanhurskautta niissä tilanteissa, kun kohtaamme ylivoimaista valtaa ja sortoa. Anna Pyhän Henkesi auttaa meitä tavoittelemaan muiden
parasta, kun juhlimme ykseyttämme Kristuksessa. Aamen.

Seitsemäs päivä
Perheen rakentaminen kotona ja kirkossa
(2. Moos. 2:1–10, Ps. 127, Hepr. 11:23–24, Matt. 2:13–15)
Armollinen Jumala, sinä lähetit poikasi syntymään tavalliseen perheeseen, jonka
esivanhemmat olivat sekä uskollisia että syntisiä. Me pyydämme siunaustasi kaikille perheille kaikissa kodeissa ja yhteisöissä. Me rukoilemme erityisesti kristittyjen perheen ykseyden puolesta, että maailma uskoisi. Me rukoilemme Jeesuksen
nimessä. Aamen.

Kahdeksas päivä
Hän korjaa talteen pois ajetut… maailman neljältä kulmalta
(Jes. 11:12–13, Ps. 106:1–14, 43–48, Ef. 2:13–19, Joh. 17:1–12)
Herra, me pyydämme nöyrästi, että kirkot läpi maailman voisivat sinun armossasi
tulla rauhan välikappaleiksi. Olkoon nimesi pyhitetty ja kirkastettu niiden yhteisen toiminnan kautta sinun parannuksesi ja sovittavan rakkautesi sanansaattajina
ja toimeenpanijoina keskenään jakautuneitten ihmisten keskellä. Aamen.
Ekumeenisen rukousviikon aineistosta 2018; koko aineisto löytyy Suomen Ekumeenisen
Neuvoston kotisivulta www.ekumenia.fi.
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Kysymys Palestiinan alueesta

A

restä itään Jordanjoen itäpuolisille
alueille. Tämä on myös Raamatussa
tarkoitettu Palestiinan alue. Laajimmillaan "Palestiina" oli 1900-luvulla
Englannin hallitsemana mandaattina
sisältäen myös nykyisen Jordanian.
Kuuden päivän sodan jälkeen Palestiinan alueeksi on käsitetty Länsiranta ja Gazan kaistale erotukseksi
Israelista. Nykyinen aluejako on siis
ennen kaikkea poliittinen. Herodes
toimi siis Raamatun aikaisen Palestiinan pohjoisosan sotilaskuvernöörinä vuoteen 37 eKr., jolloin Rooman senaatti nimitti hänet Juudean
kuninkaaksi. Juudea oli roomalaiseen Syyrian provinssiin kuuluva
osa-alue ja Herodes vasallisuhteessa
Roomaan. Kuninkaana Herodeksen
hallitsema alue käsitti suurin piirtein
nykyisen Israelin ja sen miehittämän
Länsirannan, Golanin ja Gazan.
Fideksen artikkeliin oli pujahtanut
Herodesta koskeva painovirhe. Herodeksen oikea kuolinvuosi oli 4 eKr,
ei jKr.
Heikki Aronpää

rtikkelissaan "Ja tapahtui niinä päivinä" (Fides 2017/12,
s. 19) Heikki Aronpää kirjoittaa, että sotapäällikkönä Herodes
Suuri toimi nykyisen Palestiinan
alueella. Tarkoittiko hän siis nykyistä Israelin valtiota vai arabien asuttamia Gazan ja Länsirannan alueita?
Hannele Kotka
Padasjoki

Vastaus
Herodeksen isä, Juudean prokuraattori Antipater nimitti nuoremman
poikansa Herodeksen Galilean sotilaskuvernööriksi v. 47 eKr. Samaan
aikaan Herodeksen vanhempi veli
toimi Jerusalemin sotilaskuvernöörinä.
Keisari Hadrianus nimesi ensimmäisen kerran Välimeren pohjukan
Palestiinaksi v. 135 jKr. Alue ulottui
etelässä Gazan - Kuolleenmeren eteläosan tasalta pohjoiseen nykyisen
Libanonin tasalle ja lännessä Välime-

INFORMATION FROM BISHOP IN ENGLISH

Directions Concerning the
Membership Fee of the Church
Avioliittokurssi
Avioliittokurssi on tarkoitettu kaikille
pariskunnille, jotka suunnittelevat
naimisiinmenoa ensi vuoden aikana.
Kurssi alkaa tiistaina 9. tammikuuta
klo 19.00 Henrikin seurakuntasalissa.
Muut kurssin päivämäärät ovat:

16.1, 23.1, 30.1, 6.2, 13.2. ja 20.2.
Kurssille ei tarvitse ilmoittautua erikseen.
Kurssi on avoin kaikille.
Lisätietoja saa soittamalla

Dear members of the diocese,
Recent economic changes, including new rules about priests’
salaries, have resulted in many questions among members of
our diocese. People may particularly wonder how the Church
in Finland will survive under the new circumstances. Therefore, I wish to clarify how the members of the diocese can support the Church financially. At the same time, I also want to
underscore their obligation in this matter.
In the Catholic Church, every parishioner is obligated to
support the Church and the parish, also financially, according
to his or her ability. In the Catholic Diocese of Helsinki, starting from the beginning of year 2018, this is implemented
as follows:
Every Catholic above 18 years of age has the obligation
to pay 1,5% of his or her taxable income to the membership fee bank account of his or her own parish. (Obviously, one does not need to pay, at least the full amount, if under
grave economic hardship). The recommended method of pay-

ment is a monthly automatic transfer to the membership fee account of the parish. (Account numbers: see p. 2.)
Each parish regularly gives about 10% of the income it has
collected to the use of the diocese. The diocese needs this income for upkeep of common functions, including, among other
things, supporting those parishes which are not financially independent.
This guideline does away with all previous directions
about financial support for the Church. However, one may
still also support the diocese directly, just as before. Also, members of the diocese are still obligated to pay the annual subscription fee for the diocesan newspaper Fides, which is sent to
every Catholic home.
Thank you to all those that already support the Church!
In Helsinki 8.1.2018
+ Teemu Sippo SCJ
Bishop of the Diocese of Helsinki

isä Marcolle, 050 5377775.
Tervetuloa!

HOW MUCH SHOULD ONE PAY? SEE PAGE 9
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Between 27-29 of October
2017 took place in Rome
the conference "Christian
Contributions to the Future
of the European project:
(Re)thinking Europe",
organized by the Commission
of the Bishops’ Conferences
of the European Community.

T

he Catholic Church
supported this great
effort of giving again
some thought to the
future of Europe. Why
so? Like many European citizens and institutions the Church
thinks that the European Union is much
more than a market. We have a common Christian faith, history and culture,
which since World War II has brought us
peace, prosperity, stability and togetherness. Someone even said, ‘Europe is a
family’. In times in which part of the populations of diverse European countries,
notably the United Kingdom, suffer a crisis of identity with regard to the European Union, around 250 participants (also
from the UK) met during two days in the
New Synod Aula Paul VI, inside the Vatican, in order to discuss the future of Europe. I am docent and researcher of international law at the University of Helsinki
and was asked by Bishop Teemu to go to
the conference on that capacity.

I

mportant politicians of the EU were
present during the entire conference, such as Frans Timmermans,
first vice-President of the European Commission and Mairead McGuinnes, VicePresident of the European Parliament.
Antonio Tajani, President of the European Parliament, spoke at the closing ceremony, and to the participants’ delight,
the Pope himself gave the closing speech.
Each participant received also the gift of
personally greeting the Pope. It is impossible to summarise all the discussions,
critiques, ideas and proposals that were
raised during these days. At any rate, the
conference had many moments of authentic dialogue. The key message conveyed by the speakers and the generality
of the participants was that Europe must
rethink its purpose and goals and that
the economic market and the economic
values cannot be the sole aim of Europe.
And this is not only due to pragmatic
reasons: if the economy is in crisis, the
member states may feel the urge to leave
the EU. Also the wish was expressed of
reaching beyond the liberal conception
of individual and to recover the Chris-

Christians
Contributing
to Europe

tian understanding of human being. This
will make possible to generate more substantial European politics. As some participants affirmed, it is also the only way
in which Europe will be able to sustain a
global perspective of leadership with farreaching goals of equality and well-being
for all inhabitants of our common planet.
Interestingly, both Finnish participants in

the conference expressed their view that
far from Eurocentric positions, a global
perspective ought to be adopted in the
discussions.

F

riday afternoon was very intense
with one opening session and
three panels. Cardinal Pietro Parolin, Secretary of State of the Vatican,

Cardinal Marx, president of COMECE,
the main organiser of the conference, Mr.
Timmermans and Pat Cox, former president of the European Parliament introduced the topics. In the next panels a
good gender balance prevailed. The crisis
in Europe was depicted as a ’black box’
that may show some virulent elements:
through the difficulties of mutual understanding between East and West, youth
unemployment and sense of loss, among
other factors. Cardinal Marx spoke about
courage to take responsibility in making
a better Europe and about hope that this
is possible. Incidentally these two virtues appeared very often in the different speeches and questions. Solely looking back to past experiences, one of the
speakers said, is not the solution. In the
search for content in Europe ‘nostalgia is
a dangerous drink, a little bit is good but
too much might be poisoning’. Also new
forms were suggested. For many feel that
the EU’s epicentre is far from its citizens,
and that the politicians and administraContinues on p. 16
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tors in Brussels need to learn the language of the normal people. That night
the community of Sant’ Egidio offered
dinner to the participants in the conference, after a shared moment of prayer.

us Christians of not becoming a counterculture in Europe that might close into itself, but of making our faith concrete in
order that it enters into political life.

B

he Pope’s speech is available
here: http://www.comece.eu/
pope-francis-speech-at-rethinking-europe-dialogue-837. But it is worth
to mention a couple of the main points
he conveyed to all who want to make a
Christian contribution to Europe. First
of all, he said that ‘person and community are (…) the foundations of the Europe that we, as Christians, want and can
contribute to building.’ The Pope also reminded us about the importance of dialogue. He lamented the secularist prejudice that wants to have religion
and people of faith out of the public
space. The affirmation of religious identity is not a threat, the Pope said. Moreover, when one’s faith is relegated to the
private sphere, the public fora are dominated by ‘a certain groupthink’. This idea
had also appeared in our workshop. The
view that, despite the members of the
Church being very normal people, or
even persons with many flaws and sinners, we need to have the courage to promote a Christian Europe and be active in
its making. The hopeful message of the
Pope was that we ‘Christians are called
to restore dignity to politics and to view
politics as a lofty service to the common
good, not a platform for power.’

etween 15-20 workshops took
place on Saturday morning, each
with around 15 individuals. The
participants were invited to reflect on
five questions that had been sent previously by email. They revolved around issues such as the perceptions in our country concerning Europe, our fears, hopes
and dreams with regard to the European Union and questions about specific responsibilities of Christians for this European Union. In the workshop in which I
participated the discussion was vibrant,
honest and fruitful. The participants
were mainly lay persons, but there were
also several priests and a friar. The Ambassador from Ireland to the Holy See
was the chair. It was very stimulating to
listen to the participants’ views and opinions and to ascertain how fruitful the dialogue is.

I

n order to become a creative minority we, European Christians cannot,
merely protect our benefits, one of
the participants affirmed remembering
an expression of Pope Benedict XVI. With
reference to the recent refugee crisis and
the sense of some countries of being left
alone, someone defended that solidarity
is concrete, otherwise it does not exist.
Another person invited the rest to reflect
on the challenge for Christians of bearing
witness today in the 21st century. Also,
it was stated that a new vision for Europe comes importantly from and for the
Christians through fasting, that is to say
through renouncing to some of the many
things we possess. Another participant
considered important to foster dialogue
between East and West and more generally to learn to listen and to dialogue. In a
final exchange a hope was expressed for

T

A

s is well known Rome offers
many opportunities to discover beauty. The program included a visit to the Vatican Museums and
a Mass in the Vatican celebrated by Cardinal Marx. The feeling when leaving
Rome was quite exhilarating. The possibilities of doing good in and for our Europe seem without boundaries.
Mónica García-Salmones Rovira

3-Day Retreat
Living the Beatitudes:
A Lenten Reflection
March 16th-18th, 2018

at the Studium Catholicum
with Sr. Tamsin Geach,OP

iriipu
Friday, March 16th at 17.30 -21.00
Saturday,March 17th at 10.30 -16.30
Sunday, March 29th at 10.30 -15.00

assim
Places are limited. The fee is 25 eur.
The deadline for registration and payment is
Feb 24th. Please pay to Studium Catholicum
Nordea FI40 2001 2001 0002 81 and inform
lucia.indren@studium.fi or 040 414 5861

3A, 00170 Helsinki
AkvinolaisenRitarikatu
lukupiiri
www.studium.fi

Studium Catholicumissa

Akvinolaisen lukupiiri
Studium Catholicum
Studium
osallistuuCatholicumissa
Tieteiden Yöhön
tammikuun 18. päivänä 2018
Tule käymään luonamme Tieteidentalossa
klo 17-21, osoitteessa Kirkkokatu 6, 2. krs !
The Studium Catholicum is participating
in the Tieteiden Yö – the Night of the Sciences
– on
January 18th,
2018.
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KIRKON YHTEISKUNTAOPIN KÄSIKIRJA
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KATT

Paavillinen

Uutuuksia

maanantai-iltana. Tervetuloa!
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19.2,
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23.4,NYLÉN
28.5
Friday,16.2.2018
at
19.00
21.00 28.5
Maanantaina 15.1, 19.2, 19.3, 23.4,
klo.18.30-20.00
18.30-20.00
Studium Catholicum
klo.

i
am

oikeudenmukaisuuden
ja rauhan neuvosto

Kirkon
yhteiskuntaopin
käsikirja

KIRKON
YHTEISKUNTAOPIN
KÄSIKIRJA
Nid. 342 s. KATT 2017.
Hinta 28,–

K ATOLI N E N T I ED OT USK E SK US

YOUCAT
Katekismus nuorille
Sid. 300 s. KATT 2017.
Hinta 20,–

katolinenkirjakauppa.net

KARNEVAALIT TULEVAT – oletko valmis?

L

auantaina 10. helmikuuta klo 18.30 jälkeen
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa taas svengaa.
Bändi soittaa ja laulu raikaa, on ruokaa ja juomaa,
mukavaa oloa, kilpailu, arpajaiset.
Kaikki tämä 25 euroa + arvat + kolikkoja kilpailuun.
Lippuja myyvät Rita Kaira p. 040 767 9157 ja
Marja-Leena Rautakorpi p. 045-3199509.

a

Tervetuloa! Pyhän Henrikin yhdistys ry.

5.82 ,

ILMOITUKSET
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Ilmoitukset

Academicum Catholicumin kevätohjelma Studium
Catholicumissa 2018
Academicum Catholicums program på Studium
Catholicum våren 2018
To 18.1.
Klo 18.15. Messu Tuomas Akvinolaisen muistoksi.
Klo 19.00. Prof. Antti Laato: Bibel und Babel mesopotamialaiset myytit ja Vanha testamentti.

Suomen Caritaksen toimisto sijaitsee
Meilahdessa Kuusitiellä, hiippakunnan tiloissa
jossa toimii myös katolinen Opetuskeskus.
Suomen Caritaksen toimisto on nyt avoinna klo 9-17
maanantaista torstaihin ja perjantaisin klo 9-15.
Osoite: Kuusitie 6, 00270 Helsinki
Puh/tfn/ph 0400 911874 • E-mail caritas@caritas.fi

www.caritas.fi

To 15.2.
Dos. Jyri Komulainen: Raimon Panikkar: katolinen,
hindu ja buddhalainen?
To 15.3.
Klo 18.15. Vuosikokous. Årsmöte.
Klo 19.00. Prof. emer. Jussi-Pekka Taavitsainen:
Turun tuomiokirkon reliikit.

Ave Maria!
Catholic Students’ Club — Helsinki

To 19.4.
Lektor em. Heidi Tuorila-Kahanpää: Varför bli
katolik? Greta, Anastasie och Ingrid gjorde det.
19.5. Kevätretki Louhisaareen. Lisätietoja tulee myöhemmin.
19.5. Vårutflykt till Villnäs. Mer information kommer senare.
Kaikille avoimet ja ilmaiset luennot pidetään Studium Catholicumin tiloissa
(Ritarikatu 3A, 3. krs) torstai-iltaisin klo 19.00.
Ovet avautuvat klo 18.30, ja luentojen jälkeen on pieni kahvitarjoilu.
Sydämellisesti tervetuloa!
Föreläsningarna hålls på Studium Catholicum
(Riddaregaran 3A, 3. vån.), på torsdagskvällar kl 19.
Dörrarna öppnas kl 18:30. De kostnadsfria föreläsningarna är öppna för alla
intresserade och efteråt bjuds det på kaffe.
Varmt välkomna!
AC:n jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun 10€ AC:n
tilille FI6120012000513060
Man kan bli medlem genom att betala medlemsavgiften 10€ på AC:s konto
FI6120012000513060

Spring 2018
Rosary and Holy Mass or Adoration
in Latin and English
in St. Henry’s Cathedral
on the following Tuesday
evenings at 18.00:

January 16 & 30
February 13 & 27
March 13 & 27
April 10 & 24
May 8 (& 27)
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

Akvinolaisen lukupiiri
Studium Catholicumissa

Hiippakunnan osoitekalenteri 2018
Hiippakunnan osoitekalenteria viimeistellään paraikaa.
Viimeiset korjaukset ja tiedot annettava 15.1.2018 mennessä.
Pyydämme kaikkia seurakuntia ja yhteisöjä pitämään huolta siitä,
että muutokset viime vuoden osoitekalenteriin ilmoitetaan
selvästi osoitteeseen info@katolinen.fi.
KATT

Verbi Dei sono
Schola cantorum

Veli Gabrielin OP johtama lukupiiri
tutustuu Tuomas Akvinolaiseen Summa
Theologiaen pohjalta Studium
Catholicumissa kerran kuukaudessa
maanantai-iltana. Tervetuloa!

Maanantaina 15.1, 19.2, 19.3, 23.4, 28.5
klo. 18.30-20.00

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

Uutuudet ja klassikot
– kauppasi netistä
katolinenkirjakauppa.net

TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO
Caritas Seurakuntapalvelu - Helsinki

09 628 398

Mechelininkatu 32, Taivallahden kasarmirakennus
www.toolonhautaustoimisto.fi
Huom! Kaikkia ilmoittajia ja kirjoittajia pyydetään painokkaasti pitämään kiinni
sivun 2 alalaidassa annetuista aineiston viimeisistä jättöpäivistä (deadline).
Toimitus ei voi taata, että viimeisen jättöpäivän jälkeen toimitettuja muutoksia ehdittäisiin
huomioida. Deadline on aina 10 päivää ennen lehden julkaisupäivää, joka on kuukauden
toinen perjantai.
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FIDES 1

Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs • 12.1.-11.2.
TURKU

HELSINKI

Pyhän Marian seurakunta

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh.
09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@
katolinen.fi. Kotisivu henrik.katolinen.fi.
• La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.30
messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe
18.00 messu, ti ja to 7.30 messu. Ke 17.30 ruusukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen
sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.
• Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun.
9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 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. 17.0017.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before
Masses on Sunday and by appointment.
13.1. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu
14.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 9.30
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30
perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00
iltamessu
15.1. ma 18.30 jatkokurssi
16.1. ti 14.00 seniorit, 18.00 Catholic
Students’ Club: ruusukko ja messu, 19.00
avioliittokurssi
18.1. to 18.00 elokuvakerho, 18.00 lectio divina
20.1. la 17.00 pyhän Henrikin juhlan vesper,
18.00 aattomessu
21.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai; pyhä
Henrik, juhlapyhä: 9.30 messu englanniksi/
Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 14.00
messu portugaliksi, 15.00 messu Porvoossa,
16.00 messu arameaksi, 18.00 iltamessu
22.1. ma 18.30 johdantokurssi
23.1. ti 19.00 avioliittokurssi
27.1. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 12.00
diakoniksi vihkiminen, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu
28.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.30
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 12.30 messu italiaksi/Messa in
italiano, 18.00 iltamessu
29.1. ma 18.00 kirjallisuuspiiri
30.1. ti 18.00 Catholic Students’ Club:
ruusukko ja messu, 19.00 avioliittokurssi
1.2. to 18.00 urkukonsertti kirkossa
2.2. pe Herran temppeliin tuominen: 18.00
messu
3.2. la 10.00-12.45 ensikommuunio-opetus,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu
4.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.30
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu,
16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en
Castellano, 18.00 aattomessu
5.2. ma 18.00 johdantokurssi
6.2. ti 19.00 avioliittokurssi
8.2. to 18.00 lectio divina
10.2. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu, 19.00 karnevaalit
seurakuntasalissa
11.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.30
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30
perhemessu, 13.45-17.45 adoraatio, 18.00
iltamessu
DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 21.1. su
15.00
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): 14.1., 11.2.
su 11.15

Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633,
fax 09-2411634. Sähköposti maria@
katolinen.fi. Kotisivu maria.katolinen.fi.
• La 9.30 (tai 11.00, katso ohjelma alla) messu,
18.00 aattomessu suomeksi. Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 (1.
su ruotsi, 2. su perhemessu englanniksi, 3. su
vietnami, 4. su perhemessu suomeksi, 5. su
saksa), 12.45 messu afrikkalaisille, 14.30 messu
tagalogiksi (2. ja 4. su), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi, 18.00
messu englanniksi. Ma, ke, pe 7.30 laudes, 8.00
messu. Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio,
18.00 iltamessu. Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe,
la 16.45–17.05, su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50. Seurakunnan kanslia avoinna ma-pe 10.00-14.00.
• Sat. 9.30 (or 11.00, see programme below) Mass
in Finnish, 18.00 Mass in Finnish. Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30
(1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in English, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass
in Finnish, 5th Sun. German), 12.45 Mass for Catholics from Africa, 14.30 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. 17.15-17.50 Adoration, 18.00
Mass in Finnish. Confessions Mon., Tues., Wed.
Thurs., Fri., Sat. 16.45-17.05, Sun. 9.30-9.50 and
17.30-17.50. Parish office open Mon.-Fri. 10.0014.00.
14.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai:
9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu
suomeksi, 11.30 perhemessu, 12.45 messu
afrikkalaisille/Mass for Catholics from
Africa, 14.30 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
21.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi,
11.30 messu vietnamiksi, 12.45 messu
afrikkalaisille/Mass for Catholics from
Africa, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po
polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass
in English
28.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai:
9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu
suomeksi, 11.30 perhemessu, 12.45 messu
afrikkalaisille/Mass for Catholics from
Africa, 14.30 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
2.2. pe Herran temppeliin tuominen: 8.00
messu suomeksi, 18.00 messu suomeksi
4.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi,
11.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska,
12.45 messu afrikkalaisille/Mass for
Catholics from Africa, 16.00 messu
puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30
ruusukko englanniksi/Rosary in English,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
7.2. ke 8.00 messu suomeksi, 14.00 messu
suomeksi ja Maria-klubi, 18.00 messu
suomeksi
10.2. la 11.00 messu suomeksi, 18.00 messu
suomeksi
11.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai:
9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu
suomeksi, 11.30 perhemessu, 12.45 messu
afrikkalaisille/Mass for Catholics from
Africa, 14.30 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
Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 4.2.,
4.3., 15.4., 6.5. su 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu
13): 20.1., 10.2., 17.3., 14.4., 19.5. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 13.1., 3.2., 10.3., 7.4., 26.5. la 14.00

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389,
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@
katolinen.fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.
• Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden
2. su: 12.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu
englanniksi. Ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to
18.00 iltamessu. To 17.30 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish,
10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st
Sunday of each month: 12.30 Mass in Polish, 2nd
Sunday of each month: 12.30 Mass in Vietnamese,
18.00 Mass in English. Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass
in Finnish, Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish.
Thurs. 17.30 Adoration. Confessions half an hour before Mass and by appointment. Masses also in other
cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)
12.1. pe 18.00 messu Porissa
13.1. la 7.30 messu Neitsyt Marian kunniaksi,
10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/
Mässa på Åland
14.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 9.00
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30
messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
20.1. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
21.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.00
messu latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30
messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
27.1. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/
Mässa på Åland
28.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.00
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00
messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
2.2. pe 18.00 messu Porissa
4.2. su kirkkovuoden 5. 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
10.2. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu, 10.00
messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/Mässa på
Åland
11.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.00
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30
messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
KATEKEESI
20.1., 10.2. la 9.30
DIASPORA
Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko,
St.Mårtensgården, Hindersböle): 13.1., 27.1.,
10.2. la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 14.1.,
28.1., 11.2. su 15.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 12.1., 2.2.
pe 18.00

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014612659, fax 014-612660. Sähköposti olavi@
katolinen.fi. Kotisivu olavi.katolinen.fi.
• Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00
messu englanniksi. Ma 18.00 messu, ti 7.00
messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaaninen messu, ke 18.00 messu, to 18.00 adoraatio
ja 18.30 messu, pe 7.00 messu sisarten kappelissa. La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu
12.15). Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to
17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 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, 18.00 Gregorian Mass, Wed. 18.00
Mass, Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass,
Fri. 7.00 Mass in Sisters' Chapel. Sat. 10.00 Mass
(Family Mass in Finnish once a month at 12.15).
Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.3017.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by
appointment. For the latest updated program, see
olavi.katolinen.fi.
14.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.00
ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu
englanniksi/Mass in English
19.1. pe pyhä Henrik: 18.00 juhlamessu
20.1. la katekeesipäivä: 9.00 alkuhartaus, 12.30
perhemessu
21.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00
ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu
englanniksi/Mass in English
28.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.00
ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu
englanniksi/Mass in English
2.2. pe Herran temppeliin tuominen: 18.00
messu
4.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.00
ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu
englanniksi/Mass in English
11.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00
ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu
englanniksi/Mass in English
LAUANTAIKURSSI
20.1., 17.2., 17.3., 21.4., 19.5. la 9.00
Mahdollisista poikkeuksista ja lisäyksistä
ilmoitetaan seurakunnan verkkosivuilla ja
ilmoitustaululla.

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh.
03-2127280. Sähköposti risti@katolinen.fi.
Kotisivu risti.katolinen.fi.
• Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu,
16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi. Ma, ke, to, pe 18.00 messu. Ke 17.40
vesper, ti, to ja pe 18.30 adoraatio. La messuaika 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 vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English. Mon., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass. Wed.
17.40 Vespers, Tues., Thurs. and Fri. 18.30 Adoration. 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.)
13.1. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
14.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai:
10.30 messu suomeksi, 11.30 opetus
ensikommuuniota varten, 17.00 messu
englanniksi/Mass in English
21.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 11.30 opetus vahvistuksen
sakramenttia varten sekä vanhempien
kokoontuminen, 14.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 15.00 ekumeeninen
rukoushetki, 17.00 messu englanniksi/Mass
in English
27.1. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
28.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 12.00 messu vietnamiksi,
17.00 messu englanniksi/Mass in English
30.1. ti 14.00 messu senioreille
2.2. pe Herran temppeliin tuominen: 18.00
juhlamessu
4.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 12.00 messu tagalogiksi/
Mass in Tagalog, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English
10.2. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
11.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai:
10.30 messu suomeksi, 11.30 opetus
ensikommuuniota ja vahvistuksen
sakramenttia varten, 17.00 messu
englanniksi/Mass in English

SEURAKUNNAT JA OHJELMAT
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Yhdistykset • Societies • Muut • Others
KATEKEESI
13.1., 10.2. la 9.50
DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon seurakuntasali,
Matti Alangon katu 11): 4.2. su 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu
3): klo 16.00: la 20.1., su 18.2.
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa,
lisätietoja seurakunnasta): 16.2. pe 18.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli,
Kappelintie 5): klo 12.00: la 20.1., su 28.1., su
11.2. piispanmessu, su 18.2., su 25.2.
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti,
Ala-Kuljunkatu 1): 27.1., 24.2. la 18.00
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli,
Rauhankatu 8 C 22): klo 16.00: su 28.1., su 11.2.
piispanmessu, la 17.2., su 25.2.

KOUVOLA

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola.
Puh. 05-5444 110. Sähköposti ursula@
katolinen.fi. Kotisivu ursula.katolinen.fi.
• Su 11.00 (1., 2., 4. ja 5. su) tai 18.00 (3. su) päämessu. Ti, ke, to ja pe 18.00 iltamessu. Pe 17.30
adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen
messua ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 11.00 Mass in Finnish (1st, 2nd, 4th and 5th
Sun.) or 18.00 (3rd Sun.). Tues., Wed., Thurs., Fri.
18.00 Mass in Finnish. Fri. 17.30 Adoration. Confessions half an hour before Mass and by appointment. Masses also in other cities.
14.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 11.00
messu
19.1. pe pyhä Henrik: 18.00 messu
21.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 18.00
messu
28.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 11.00
messu
2.2. pe Herran temppeliin tuominen: 18.00
juhlamessu
4.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 11.00 messu
11.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 11.00
messu
DIASPORA
Hamina: Sopimuksen mukaan
seurakuntalaisten kodeissa
Kotka (ort. seurakuntakeskus,
Kymenlaaksonkatu 2): 14.1., 11.2. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): klo 15.00: su 28.1., la 3.2.,
su 25.2.
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko):
21.1., 18.2. su 12.00
KATEKEESI
Kouvola (seurakuntasali): 27.1., 24.2., 24.3.,
28.4., 26.5. la 11.00
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 3.2., 3.3.,
7.4., 5.5. la 13.00
Lappeenranta: kuukauden kolmantena
sunnuntaina ennen messua (lisätietoja
seurakunnasta)
Kotka: Opetus ensikommuuniota varten
(seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2):
14.1., 11.2., 11.3., 8.4., 13.5. su 15.00.
Opetus vahvistuksen sakramenttia varten
(Langinkoskentie 1): 6.2., 6.3., 10.4., 8.5. ti 17.00

OULU

Nasaretin pyhän perheen
seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh ja fax 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. Ti, ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus
pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.

• Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass
in Finnish. Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in
Finnish. Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Fri. 17.30-18.30,
half an hour before Mass and by appointment.
Masses also in other cities. (See the Mass schedule
for diaspora below.)
14.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
19.1. pe pyhä Henrik: 17.00 messu
21.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Kemissä
28.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Raahessa
2.2. pe Herran temppeliin tuominen: 17.00
messu
4.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Torniossa
11.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
SAKRAMENTTIOPETUS
Ensikommuunioryhmä, Jeesuksen pyhän sydämen ryhmä ja väliryhmä: 13.1., 10.2. la 10.00.
Vahvistusryhmä: 20.1., 17.2. la 10.0.
DIASPORA
Kemi (Lehtokatu 31): 21.1. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 4.2. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 28.1. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 14.1., 11.2.
su 17.30

KUOPIO

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

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

Keskukset
Suomen Caritas
Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 0400 911874.
Sähköposti caritas@caritas.fi. Kotisivu www.
caritas.fi. Toimisto on avoinna klo 9-17 maanantaista torstaihin ja perjantaisin klo 9-15.

Studium Catholicum
Ritarikatu 3 b A, 00170 Helsinki. Puh. 09 612
06711, fax 09 61206710. Sähköposti: kirjasto@
studium.fi • Messut maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12.00 • Kirjaston aukioloajat maanantai-perjantai 13.00-18.00 •
Holy Mass in English at the Studium Catholicum Mondays, Wednesdays, and Fridays at
12.00 • Library opening hours Monday-Friday
13.00-18.00. • Lisätietoja luennoista ja muusta toiminnasta kotisivulla www.studium.fi.
Också på svenska. More information available
in English at www.studium.fi.

Yhdistykset & yhteisöt
Academicum Catholicum

Pyhän Joosefin seurakunta
Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio. Puh. 0443657142, 0449744608. Sähköposti joosef@
katolinen.fi. Kotisivu joosef.katolinen.fi.
• Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, pe 18.00 messu.
To 18.00 adoraatio ja messu. La 19.00 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika su 10.3010.50 ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 11.00 High Mass in Finnish. Mon., Tues.,
Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish. To 18.00 Adoration followed by Mass. Sat. 19.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Sun. 10.30-10.50
and by appointment.
12.1. pe 17.30 adoraatio, 18.00 messu
13.1. la 13.00 messu Savonlinnassa
14.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 11.00 päämessu, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 messu
Mikkelissä
19.1. pe 17.30 adoraatio, 18.00 messu
20.1. la 11.00 messu Lieksassa
21.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 11.00 päämessu, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 messu
Mikkelissä
26.1. pe 17.30 adoraatio, 18.00 messu
28.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 11.00 päämessu, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 messu
Mikkelissä
2.2. pe Herran temppeliin tuominen: 18.00
messu
4.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 11.00 päämessu, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 messu
Mikkelissä
9.2. pe 17.30 adoraatio, 18.00 messu
10.2. la 13.00 messu Savonlinnassa
11.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 11.00 päämessu, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 messu
Mikkelissä
DIASPORA:
Mikkeli (Lähemäen seurakuntatalo,
Paukkulantie 27): joka sunnuntai klo 11.00
Savonlinna (Pikkukirkko, Olavinkatu 29):
13.1., 10.2. la 13.00
Joensuu (Kaislakatu 6): joka sunnuntai klo
10.00 (Huom! uusi paikka ja aika)
Lieksa (Tukipiste, Asema-aukio 2) la klo 9.30
johdantokurssi, klo 11.00 messu: 20.1., 17.2.,
17.3., 21.4., 19.5.

Kaikille avoimet ja ilmaiset luennot pidetään
Studium Catholicumin tiloissa (Ritarikatu 3A,
3. krs) torstai-iltaisin klo 19.00. Ovet avautuvat
klo 18.30, ja luentojen jälkeen on pieni kahvitarjoilu. Kevään 2018 ohjelmasta ks. ilmoitus
s. 17. Sydämellisesti tervetuloa! • Föreläsningarna hålls på Studium Catholicum (Riddaregaran 3A, 3. vån.), på torsdagskvällar kl 19.
Dörrarna öppnas kl 18:30. De kostnadsfria föreläsningarna är öppna för alla intresserade
och efteråt bjuds det på kaffe. Program våren
2018: se annons på s. 17. Varmt välkomna!

Birgittalaisoblaatit
Birgittalaisoblaatit – luostarisääntökunnan
maallikkojen ryhmä Turussa. Kotisivut: www.
kolumbus.fi/birgitta.turku/oblaatit. Birgittalaisoblaatit kokoontuvat noin kerran kuukaudessa Turun birgittalaisluostarissa moderaattorin, isä Toan Tri Nguyenin ja ylisisaren äiti
M.Bernabé O.Sss:n johdolla. Vesper ja adoraatio yhdessä birgittalaissisarten kanssa. • Seuraava kokous perjantaina 19.1.2018 kello 16.30.
Myös ryhmän ulkopuoliset pyhästä Birgitasta
kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. On
suunnitteilla, että Helsinkiin tulisi oma birgittalaisoblaattien ryhmä. • Yhteyshenkilö: Raija
Markkula, e-mail: raija.markkula7@gmail.com,
puhelin: 040 578 3024

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 Tuesday
evenings at 18.00: January 16 & 30 • February 13 & 27 • March 13 & 27 • April 10 & 24 •
May 8 (& 27) • Afterwards, a nice get-together
in the parish hall. Welcome! More information:
cschelsinki.wordpress.com.

Fransiskaanimaallikot OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Kevät 2018
– 70. toimintavuosi • Ohjelmalliset kokoukset tiistaisin kerran kuukaudessa klo 16-18
Pyhän Marian seurakuntasalissa, jonka jälkeen
mahdollisuus iltamessuun klo 18. • 9.1. aihe:
Kristillinen elämä fransiskaanisella perustalla/ Stefan Djupsjöbacka • 13.2. aihe: Franciscuksen suhde musiikkiin / Marko Pitkäniemi • 13.3. aihe: Kuinka fransiskaanit opettavat
lapsia/ Petra Bungarten • 10.4. aihe: Tuomas
Kempiläinen – Kristuksen seuraamisesta/
Risto Mantovani • 8.5. aihe: Katolilaiset 100 v.
itsenäisessä Suomessa / veli Gabriel Salmela •
Lisätietoja kotisivuilla: fransiskaanimaallikot.
blogspot.fi.

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni • Kotisivu gregoriusyhdistys.wordpress.com. • Puheenjohtaja Marko Tervaportti, mtervaportti@gmail.
com. Moderaattori Anders Hamberg. • Messuista ilmoitetaan yhdistyksen Facebook-sivulla, jota kaikki pääsevät lukemaan.

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

Karmeliittamaallikot (OCDS)
Vastuuhenkilö Heidi Tuorila-Kahanpää OCDS,
gsm 050-3410248, email kahanpaa@ulc.jyu.fi.
Postitusosoite Sepeteuksent. 19 B 00760 Helsinki. www.sites.google.com/site/karmeliittamaallikot

Katolista elämää - jatkokurssi
Henrikin seurakuntasalissa klo 18.30 seuraavina maanantai-iltoina: 15.1. Isä Oskari Juurikkala kertoo liturgiasta, sen muodoista ja kehityksestä. • 26.2. Isä Marco Pasinato: Omatunto ja
miksi sitä pitäisi kuunnella. • 12.3. Veli Gabriel
Salmela puhuu katolisesta paastosta • 30.4. Isä
Tri johdattaa meidät kiirastuleen. • Tervetuloa
täydentämään tietoja, kaikki uudet, vanhat ja
tulevat katolilaiset!

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu kevätkaudella Henrikin seurakuntasalissa klo 18 seuraavasti: 29.1. Emmi Itäranta: Teemestarin kirja • 12.2. Sally Salminen:
Katriina • 26.3. Beowulf • 19.4. Rabih Alameddine: Hakawati, tarinankertoja. Huom. torstai!
• 14.5. valinta auki. Kaikki kirjojen ystävät,
tervetuloa!

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

Maria-klubi
Kuukauden 1. keskiviikkona klo 14.00 alkaen
messulla kirkossa ja jatkuu srk-salissa esitelmän ja kahvituksen merkeissä. Tervetuloa!

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

Suomen Samaritas-apu ry
Finlands Samaritas-hjälp rf • Kotisivu sites.
google.com/site/suomensamaritas • Pankkiyhteys FI81 1478 3000 7283 16 • Sihteeri Miira
Kuhlberg, gsm 044-3336767, E-mail miira.makela@welho.com.

Seniorit
Tiistaina 16.1. messu Pyhän Henrikin katedraalissa kello 14.00 ja sen jälkeen kahvitilaisuus seurakuntasalissa. Tervetuloa.

Teresa ry
Teresa-illat pidetään Pyhän Marian kirkon
(Mäntytie 2) seurakuntasalissa tiistaisin aina
klo 18 alkavan iltamessun jälkeen, noin klo
18.30. • Ota yhteyttä: Pirjo Uronen, puheenjohtaja, p. 050 3750318, pirjo.uronen@luukku.com, Marja Kuparinen, sihteeri, p. 040
5819211, marja.t.kuparinen@gmail.com.
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Artikkeleita

Vuoden ruotsalainen 2017:

kardinaali Anders Arborelius
Anders Arborelius on Fokuslehden valitsema vuoden ruotsalainen 2017. Valintaa perusteltiin seuraavasti: Arborelius,
josta vuonna 1998 tuli ensimmäinen ruotsalaissyntyinen
katolinen piispa reformaation
jälkeen ja 2017 historian
ensimmäinen ruotsalainen
kardinaali, on aktiivisesti osallistunut ruotsalaiseen julkiseen keskusteluun. Katolisen
kirkon edustaminen maassa,
jonka identiteetti on pääasiassa
maallistunut ja luterilainen,
vaatii pelotonta asennetta.
Tukholman piispana hänellä on
olennainen rooli syntyperäisten
ruotsalaisten ja maahanmuuttajien tuomisessa yhteen.

Seksuaalisuus, selibaatti

H

aastattelija
aloittaa
kysymyksillä seksuaalisuudesta. Viitaten
viime aikoina paljon
esillä olleeseen #metoo-kampanjaan Arborelius toteaa, että
yhteiskunnan yliseksualisoituminen ei
ole tullut debatissa esiin. "Seksuaalisuus
on tullut kaikille alueille. Sanaa 'siveys'
ei juuri voi käyttää, se kuulostaa useimmille keskiaikaiselta… mutta tarvitaan
jotakin enemmän kuin vain toimiva oikeusjärjestelmä." Kielenkäyttö heijastaa
ajatuksiamme.
Selibaatti usein otetaan esiin syynä
hyväksikäyttöihin, mutta Arboreliuksen
mukaan ongelma ei ole selibaatti, vaan
se, että pappiskoulutuksessa ei ole tehty
riittävästi selvityksiä niiden poisseulomiseksi, jotka eivät kykene elämään selibaatissa. (Esimerkiksi amerikkalaisen
sosiologin ja historioitsijan Philip Jenkinsin tutkimusten mukaan hyväksikäyttö ei vaikuta olevan katolisessa kirkossa
yleisempää kuin yhteisöissä, joissa selibaattia ei ole, ja #metoo-kampanjan esiin
nostama hyväksikäyttö eri tahoilla teatterimaailmasta Ruotsin Akatemiaan ei
liity selibaattiin).
"Selibaatti antaa papille suuremman
vapauden olla käytettävissä, sekä hengellisellä tasolla että että siksi, että hän
voi koko sydämestään antaa itsensä
Kristukselle ja toisille ihmisille. Selibaatti
on myös profeetallinen merkki, joka saa
ihmiset ajattelemaan."
Onko seksuaalisuus vaikein aihe katoliselle kardinaalille? "Ei. Vaikeampaa meidän aikanamme on julistaa, että Jumala on todellisuutta eikä idea. On
käynyt niin, että ihmiset eivät usko Jumalaan, vaan sen sijaan heillä on 'jumalakuva'. Minä muutan uskoa, sen sijaan
että usko muuttaa minut. Subjektiivinen
tapa ajatella Jumalasta on vaikein murtaa."

Kuva Radiovaticana

Katolisuuden hyväksyminen
Ruotsissa
Taustana sille, miksi ruotsalaisen katolisen kardinaalin nimitys vuoden ruotsalaiseksi on niin merkittävää, Fokus
kertoo esimerkiksi lainsäädännön antikatolisuudesta. Vasta vuonna 1951 katolilaisista sai laillisesti tulla lääkäreitä,
sairaanhoitajia tai hallituksen jäseniä.
Ensimmäistä kertaa reformaation jälkeen oli mahdollista avata luostareita
(tosin siihen vaadittiin kuninkaan eli
käytännössä valtiopäivien ja hallituksen
lupa). Toukokuussa 1961 valtiopäivillä
väiteltiin pyynnöstä saada perustaa karmeliittanunnien luostari Glumslöviin:
puheenvuoroissa sitä vastustettiin mm.
puhumalla luostareista "vankiloina" ja
jopa "hengellisinä keskitysleireinä". Katolisuutta pidettiin jälkeenjääneenä, epädemokraattisena ja epätasa-arvoisena,
ja toisaalta vieraana ja ulkomaalaisena,
uhkana. Lopulta Glumslövin luostari
sallittiin, tosin vaadittiin, että nunnat hyväksyivät luettelon erityisehdoista. Vasta
vuonna 1977 lainsäädännön luostarikielto kumottiin kokonaan.
Arboreliuksen mukaan "antikatolisuutta ei pidä liioitella, mutta sitä on".
Toisaalta hänen piispuusaikanaan Ruotsista on tullut avoimempi ja on yksinkertaisempaa puhua uskonnosta. Siinä missä ennen puhuttiin "katolisesta vaarasta",
nyt on puhe "muslimivaarasta".

Katolilaiseksi
Ruotsin kirkossa kastettu Anders kävi
siellä harvoin, mutta tiesi jo teini-ikäise-

nä haluavansa vihkiä elämänsä Jumalalle ja että se kävisi katolisessa kirkossa.
1969, 20-vuotiaana, hänet otettiin katoliseen kirkkoon. Hän löysi 1971 pienen
karmeliittaveljien ryhmän, joka hiljattain
oli asettunut Tågarpiin (yksi veljistä oli
Wilfrid Stinissen, Suomessakin hyvin
tunnettu hengellinen kirjoittaja). Luostarikiellon takia veljet eivät virallisesti
käyttäneet nimeä luostari. Kuusi vuotta
myöhemmin hän antoi lupauksensa, ja
hänet vihittiin papiksi 1979. Arborelius
oli Tågarpissa yli 27 vuotta. Päivät omistettiin rukoukselle ja opinnoille, enimmäkseen hiljaisuudessa. Yllättävä tieto,
että hänet oli nimitetty piispaksi, vailla
varsinaisesti mitään kokemusta hallinnosta, talousjohtamisesta tai suuren organisaation johtamisesta, aiheutti "unettoman yön". Mutta Jumala kutsui ja hän
totteli.

Katolinen kirkko ja
maahanmuuttajat
Katolinen kirkko Ruotsissa koostuu
paljolti pakolaisista ja maahanmuuttajista. Toisen maailmansodan jälkeen tuli
puolalaisia, joita oli jo merkittävä ryhmä ennestään. Vuoden 1956 jälkeen tuli
unkarilaisia, tuli italialaista työvoimaa,
Bosnian kroatialaisia, vietnamilaisia.
Nykyään kristittyjä pakolaisia tulee Syyriasta, Eritreasta ja Iranista. Ruotsin 164
katolisesta papista viitisenkymmentä on
taustaltaan puolalaisia ja kolmisenkymmentä ruotsalaissyntyisiä. Kun ennen
toista maailmansotaa Ruotsissa oli noin
5000 rekisteröityä katolilaista, nykyään
määrä on 116 000, suurelta osin maahanmuuton vuoksi.

Arboreliuksen mukaan nykyään katolilaisia ei enää niin helposti pidetä "vieraan uskon tunnustajina"; nykyään voi
olla oikea ruotsalainen ja katolilainen.
Silti suurin tehtävä katoliselle kirkolle
toisen maailmansodan jälkeen on ollut
löytää ja integroida maahanmuuttajaryhmät. Hän kutsuu seurakuntia "integraatiotyöpajoiksi"; siinä on kyse konkreettisesta käytännön työstä. Arboreliuksen
mukaan Ruotsissa on vahva sulautumispaine. Osalle maahanmuuttajaperheistä
katolinen kirkko jää "yhden sukupolven
kirkoksi"; lapset luopuvat vanhempiensa
uskosta sulautuakseen ruotsalaiseen yhteiskuntaan.
Traditiot ovat tärkeämpiä vähemmistökirkossa, on tärkeämpää pitää kiinni siitä, mikä on osa omaa identiteettiä.
Siellä, missä katolinen kirkko on vähemmistökirkko, se kasvaa. Jo 2003, kun Arboreliuksen ja helluntaikirkon pastori
Sten-Gunnar Hedinin yhteinen artikkeli
Jeesuksesta sai aikaan vilkkaan keskustelun, he kirjoittivat, että "hengellinen ilmapiiri muistuttaa yhä enemmän alkukirkkoa". Se pätee yhä. Alkukirkon aika
oli, kuten nytkin, aikaa, jolloin erilaiset
ideat ja kulttuurit törmäsivät, ja samanaikaisesti roomalainen uskonto romahti.
Länsimainen tilanne ei enää ole yhtä itsestäänselvä, ja se on mahdollisuus. Vähemmistökirkon asema ei ole haittapuoli: "Meidän ei tarvitse olla kansankirkko,
kulkea mukana ja ajatella niin kuin kaikki muut. Se luo hengellisen vapauden."
KATT
Kardinaali Arboreliuksen haastattelu ruotsiksi:
www.fokus.se/2017/12/var-man-vatikanen/

