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Pääkirjoitus

Tätä lehteä luet nyt mitä todennäköisimmin ver-

kosta, tietokoneen tai tabletin ruudulta. Tai ehkä 

olet printannut sen paperille. Tilanne on uusi. Jo-

kaiseen katoliseen kotiin menneestä lehdestä on 

jouduttu luopumaan, mutta samalla on avautunut 

uusi mahdollisuus tehdä enemmän, olla aktiivi-

sempi ja löytää uusia lukijoita virtuaalimaailman 

foorumeilta. Kun yksi ovi menee kiinni, voi aueta 

monia uusia.

Fideksen uusi todellisuus osuu aikaan, jolloin kirkko kaikkialla maa-

ilmassa korostaa tarvetta toimia avautumisen ja läpinäkyvyyden henges-

sä. Samanaikaisuus on toki sattumaa, toisistaan täysin irrallisten proses-

sien tulosta, mutta jollakin tavalla sopivaa. Kirkko ei voi elää ja toimia ja 

julistaa vain menneiden saavutustensa voimalla, vaan sen on rohkeasti 

elettävä tässä ajassa. Ei tietenkään sanomansa terävyyttä ja sisältöä me-

nettäen, mutta ehdottomasti olemalla ymmärrettävä ja aktiivinen toimija 

tässä hetkessä ja ympäristössä.

Katolisuus ei ole tässä tilanteessa yksin. Voidaan hyvin sanoa, että 

kaikki uskonnot ovat ainakin länsimaissa tilanteessa, jossa niiden on löy-

dettävä uudelleen oman sanomansa ja toimintansa ydin ja osattava tehdä 

se maallistuneiden ihmisten silmien edessä merkitykselliseksi. Uskonto-

jen on oltava uskottavia ja luotettavia keskustelukumppaneita. Koska us-

konto ei ole kansojen oopiumia, eikä siitä sellaista tule, sen on osattava 

voittaa puolelleen jokaisen ihmisen järki ja sydän, yksi kerrallaan. Siinä ei 

ole tilaa tekopyhyydelle, mutta kylläkin rehelliselle avoimuudelle todel-

lisuutta, myös yliluonnollista todellisuutta, kohtaan. Tätä todellisuutta ei 

tarvitse hävetä eikä piilotella.

Katolisen kirkon uusi todellisuus voi rakentua vain pyhyyden va-

raan. Me kaikki voimme osallistua tuon pyhyyden vahvistamiseen omas-

sa yhteisössämme, seurakunnassamme ja kodissamme olemalla luotet-

tavia ja luottamuksen arvoisia ihmisiä, osoittamalla puhdasta rakkautta 

kirkkoa ja lähimmäisiämme kohtaan.
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Piispa on päässyt 
sairaalasta kotiin

P itkän toipumisen jälkeen sairaalas-
sa piispamme Teemu on palannut 

kotiin perjantaiaamuna 8.2.2019. Viralli-
sesti piispa on sairauslomalla 31.3. saak-
ka. Tänä aikana kuntoutus jatkuu ja hän 
saa levätä ja voimistua kaikessa rauhassa.  
Seuraavassa piispan terveiset:

Hyvät hiippakuntalaiset,

Tervehdin teitä lämpimästi palattuani tä-
nään sairaalasta takaisin piispantaloon. 
En ole vielä täysin toipunut ja sairauslo-
mani jatkuu vielä maaliskuun loppuun 
asti.

Pitkän sairaalassaoloni aikana monet 
teistä ovat rukouksessa muistaneet mi-
nua. Kiitän lämpimästi teitä kaikkia! Mo-
net rukoukset on kuultu ja olen saanut 
osakseni huojennusta ja terveyttä.

Rukoilen joka päivä myös teidän puo-
lestanne ja toivon myös edelleen teidän 
esirukouksianne.

Siunausta teille kaikille toivottaen

+ Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa

Uusi todellisuus

Uutisia
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Uutisia ja ajankohtaistaSisällys

Paavin ja muslimijohtajan asiakirja 
ihmisten veljeydestä 

Paavi Franciscus teki helmikuun alus-
sa historiallisella vierailun Yhdis-

tyneisiin Arabiemiirikuntiin. Vierailun 
yhteydessä paavi ja sunnimuslimien kor-
kea-arvoinen hengellinen johtaja, Kairon 
Al-Azharin yliopiston suurimaami Ah-
med Al-Tayeb allekirjoittivat 4.2.2019 ju-
listuksen, jonka aiheena on ihmisten vel-
jeys, maailmanrauha ja yhdessä eläminen. 
Paavi ja sheikki Al-Tayeb tapasivat toisen-
sa ensimmäistä kertaa toukokuussa 2016 
Vatikaanissa. Julistus tuomitsee terroris-
min ja uskontojen väärinkäytön sen oi-
keuttamiseksi, kehottaa edistämään vuo-
ropuhelua ja keskinäistä kunnioitusta ja 
muistuttaa hengellisten ja moraalisten ar-
vojen tärkeydestä.

Koko asiakirja on nyt luettavissa suo-
meksi osoitteessa https://katolinen.fi/ih-
misten-veljeys-maailmanrauha-ja-yhdes-
sa-elaminen/.

KATT

Tilaa painettu Fides kotiisi

F ides ilmestyy 4 kertaa painettuna pa-
perisena lehtenä vuonna 2019 (ks. sivu 

2 alalaita). Jos haluat nämä painetut Fidek-
set postitse kotiin, on lehdestä tehtävä oi-
kea tilaus ja maksettava tilausmaksu, joka 
vuonna 2019 on 20 € kotimaahan ja 25 € 

Kannen kuva:  WYD-Suomi tapahtumasta

John Henry Newman julistetaan 
pyhäksi 

Autuaan kardinaali John Henry New-
manin (21.2.1801–11.8.1890) pyhäk-

si julistaminen etenee. Paavi Franciscus 
vahvisti 12.2.2019 dekreetin koskien toista 
Newmanin esirukouksen kautta tapahtu-
nutta ihmettä. Kanonisaatiopäivää ei ole 
vielä vahvistettu.

Westminsterin hiippakunnan mukaan 
ihme tapahtui toukokuussa 2013 Yh-
dysvalloissa; raskaana ollut nainen kär-
si sisäisestä verenvuodosta, jota ei saa-
tu loppumaan ja vuoksi lapsen henki oli 
vaarassa; nainen pyysi Newmanin esiru-
kousta ja ihmeparantuminen oli välitön, 
täydellinen ja pysyvä.

KATT/VIS/rcdow.co.uk

Katolisesta kirjakaupasta on saatavana suomeksi 
C.S. Dessainin kirjoittama elämäkerta ”John 
Henry Newman” (KATT 1984, nyt 5,-) sekä 
John Henry Newmanin hengellinen omaelämä-
kerta ”Tilinteko uskostani. Apologia pro vita sua” 
(Hengen tie 16, Kirjaneliö 1990, 5,-).

ulkomaille. Lehti postitetaan vain tilaus-
maksun maksaneille. Tilauksen voi tehdä 
helposti sähköpostitse osoitteeseen info@
katolinen.fi tai Fideksen uusien nettisivu-
jen kautta fides.katolinen.fi. 

KATT
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Ajankohtaista

Vatikaanissa järjestettiin  
21.-24.2.2019 koko kirkkoa koskeva 
kokous ”alaikäisten suojelemisesta 
kirkossa”. Kokouksen kutsui koolle 
paavi Franciscus viime syksynä, 
kun varsinkin Yhdysvalloissa oli 
julkaistu joitakin lasten ja nuorten 
seksuaalista hyväksikäyttöä 
ja sen laajuutta käsitteleviä 
raportteja. Kokoukseen osallistui 
piispainkokousten puheenjohtajien 
lisäksi sääntökuntien yleisesimiehiä, 
kuurian virkamiehiä, hyväksikäytön 
uhreja ja asiantuntijoita.

On kysytty, oliko tällainen suuri 
kokous tarpeen järjestää. Katoli-
nen kirkko on jo toistakymmentä 
vuotta harjoittanut tiukkaa poli-

tiikkaa estääkseen lasten ja nuorten seksuaalis-
ta hyväksikäyttöä. Tämä nollatoleranssipoli-
tiikka on ollut tuloksellista. Viime aikoinakin 
esiin tulleet hyväksikäyttötapaukset ovat pää-
sääntöisesti tapahtuneet kymmeniä vuosia ai-
kaisemmin ja syylliset ja syytetyt ovat usein jo 
kuolleet. 

2000-luvulla tulleet uudistukset hiippakun-
tien käytännöissä, tapausten ennaltaehkäisys-
sä ja rikosten tutkimisessa ja tuomisessa viran-
omaisten käsittelyyn ovat pitkälti onnistuneet. 
Varmasti kirkossa on yksittäisiä paikalliskirk-
koja tai alueita, joissa muutos on ollut hitaam-
paa, mutta yleinen suunta on selvä ja kokonai-
suutta katsoen ollaan jo pitkällä.

Voidaan siis sanoa, että kirkko on ainakin 
viimeisten 10-15 vuoden ajan tehnyt valtavas-
ti työtä onnettoman tilanteen kääntämiseksi. 
Siitä huolimatta suojelukokous haluttiin pitää. 
Haluttiin varmistaa maailman silmien edessä, 
ettei kirkko enää peitä silmiään alaikäisten hy-
väksikäytön edessä eikä pidä itseään suurem-
pana uhrina kuin hyväksikäytettyjä. 

Paavin näkökulma
Siellä, missä toimitaan jo nyt niin kuin Roo-
man antamat ohjeet ja paikalliset säädökset 
edellyttävät, ollaan hyvinkin voiton puolella. 
Suojelukokouksen tulokset johtanevat yleisiin 
selkeisiin ohjeisiin, joiden perusteella hiippa-
kunnissa vielä tarkastetaan toimintatapoja. Sen 
sijaan siellä, missä jo olemassa olevista mää-
räyksistä on lipsuttu, on jatkossa toivottavasti 
mahdotonta olla noudattamatta niitä. Viimei-
setkin mustat pisteet valaistaan.

Alaikäisten suojelukokous – 
välttämätön välitilinpäätös

Katolinen kirkko on niin kuin mikä tahansa 
muukin instituutio: kaikista varotoimista huo-
limatta uusiakin tapauksia voi ilmetä. Valppa-
us on säilytettävä jatkossakin. Paavi Francis-
cus kiinnitti puheessaan kokouksen päättyessä 
huomiota muutamaan mielestäni olennaiseen 
seikkaan:

1) Hyväksikäyttö ei ole vain katolisen kirkon 
ongelma. Lasten ja nuorten seksuaalisen hy-
väksikäytön yleisin paikka on oman kodin sei-
nien sisäpuolella. Hyväksikäyttö on valtavan 
yleistä ja sen laajuus on vain lisääntynyt por-
nografian uusien levittämistapojen ja ihmis-
kaupan eri muotojen, varsinkin seksiturismin, 
vaikutuksesta. On nähtävä hyväksikäytön on-
gelmat katolisen kirkon ulkopuolellakin ja et-
sittävä niihin todellisia ratkaisuja.

2) Koko tätä ongelmavyyhteä leimaa vallan 
väärinkäyttö. Se ei rajoitu vain seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön, vaan lasten ja nuorten suoje-
lemiseksi on löydettävä keinoja ratkaista mui-
takin lapsia koskevia vääryyksiä: lapsisotilaat, 
lapsiprostituutio, lasten joutuminen nälän, or-
juuden, sotien, pakolaisuuden ja aborttien uh-
reiksi.

3) Paavi nosti esiin myös pahan todellisuu-
den: ”[Tämän ilmiön] laajuus ja syvyys huo-
mioiden kyse ei ole mistään muusta kuin ny-
kyhetkessä ilmenevästä pahuuden hengestä. 
Mikäli emme ota huomioon tätä ulottuvuutta, 
pysymme kaukana totuudesta ja meiltä puut-
tuu kyky löytää todellisia ratkaisuja.” Pyhä isä 
kuvaa kirkossa tapahtunutta hyväksikäyttöä 
”saatanan työksi”, hyväksikäyttäjiä ”saatanan 
työkaluiksi”. Hän painottaa sekä kirkollisten 
että siviilioikeuden prosessien tärkeyttä.

Miten tästä eteenpäin?
Kokouksen vaikutukset jäävät nähtäviksi. 
On selvää, että takaisin ei ole enää menemis-
tä. Samoin on rohkaisevaa, että kirkko paavin 
johdolla haluaa kääntää katseensa menneestä 
tulevaan ja siihen, että hyväksikäyttöön puu-
tutaan tehokkaasti kaikkialla, missä sitä esiin-
tyy. Yhtä lailla selvää on, että edessä on vielä 
hyväksikäyttöä ja sen peittelyä edesauttaneen 
”kulttuurin” siivoaminen. On nöyrästi ja rehel-
lisesti tutkittava siihen johtaneita syitä ja pyrit-
tävä kaikin keinoin poistamaan niitä.

Osa tästä työstä tapahtuu sen kautta, että 
pappiskandidaattien valinnassa käytetään en-
tistä suurempaa harkintaa: kriteereiden ei ole 
tarkoitus olla vain ”negatiivisia, ennen kaik-
kea hylkäämällä vaikeita persoonallisuuksia, 
vaan myös positiivisia, sellaisia, jotka tarjoavat 
tasapainoista kasvatusta … pyhyyttä ja sivey-
den hyvettä vaalien”. Paavi toisti pyhän edel-
täjänsä Paavali VI:n näkemyksen: ”naimatto-
man papin elämä … sulkee ulos ne, joilla ei ole 
siihen riittäviä fyysisiä, psyykkisiä ja moraali-
sia edellytyksiä. Eikä kenenkään pidä kuvitel-
la, että armo korvaisi luonnon puutteita sellai-
sessa miehessä” (vrt. Sacerdotalis Caelibatus, 64).

Alaikäisten suojelukokous Vatikaanissa oli 
välttämätön välitilinpäätös. Ainakin allekirjoit-
tanut ilahtui siitä, että paavi uskalsi katsoa hy-
väksikäyttöä laajemmin kuin vain kirkon sisäi-
senä ongelmana ja että hän siten ohjasi kirkon 
taistelemaan hyväksikäyttöä vastaan kaikkialla 
ja kaikissa ilmenemismuodoissa. Se on kannan-
otto, jonka takana on helppo seistä.

Marko Tervaportti
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Sunnuntait ja juhlapyhät

3.3. kirkkovuoden 8. sunnuntai (IV) 
1L Sir. 27:4-7 
Ps. 92:2-3, 13-14, 15-16. – vrt. 2a 
2L 1. Kor. 15:54-58 
Ev. Luuk. 6:39-45  

Paastonaika  

6.3. 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   
 
10.3. paaston 1. sunnuntai (I)   
1L 5. Moos. 26:4-10 
Ps. 91:1-2, 10-11, 12-13, 14-15. – vrt. 15b 
2L Room. 10:8-13 
Ev. Luuk. 4:1-13  

17.3. paaston 2. sunnuntai (II)  
1L 1. Moos. 15:5-12, 17-18 
Ps. 27:1, 7-8a, 8b-9abc, 13-14. – 1a 
2L Fil. 3:17-4:1 tai 2L Fil. 3:20-4:1 
Ev. Luuk. 9:28b-36 
 
19.3. pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso, 
juhlapyhä                  
1L 2. Sam. 7:4-5a, 12-14a, 16                
Ps. 89:2-3, 4-5, 27+29.  – 37                 
2L Room. 4:13, 16-18, 22 
Ev. Matt. 1:16, 18-21, 24a tai Ev. Luuk. 2:41-51a 
 
24.3. paaston 3. sunnuntai (III)  
1L 2. Moos. 3:1-8a, 13-15 
Ps. 103:1-2, 3-4, 6-7, 8+11. – 8a 
2L 1. Kor. 10:1-6, 10-12 
Ev. Luuk. 13:1-9 

Voidaan käyttää myös vuoden A lukukappaleita: 

1L 2. Moos. 17:3-7, Ps. 95:1-2, 6-7abc, 7d-9. – 7d-
8a, 2L Room. 5:1-2, 5-8, Ev. Joh. 4:5-42 tai Ev. 
Joh. 4:5-15,19b-26, 39a, 40-42. 
 
25.3. maanantai, Herran syntymän 
ilmoittaminen, juhlapyhä 
1L Jes. 7:10-14, 8:10c 
Ps. 40:7-8a, 8b-9, 10, 11. – vrt. 8b+9a 
2L Hepr. 10:4-10 
Ev. Luuk. 1:26-38 

31.3. paaston 4. sunnuntai (IV) – laetare 
1L Joos. 5:9a, 10-12 
Ps. 34:2-3, 4-5, 6-7. – 9a 
2L 2. Kor. 5:17-21 
Ev. Luuk. 15:1-3, 11-32 

Voidaan käyttää myös vuoden A tekstejä: 

1L 1. Sam. 16:1b, 6-7, 10-13a, Ps. 23:1-3a, 3b-4, 5, 
6. – 1, 2L Ef. 5:8-14, Ev. Joh. 9:1-41 tai Ev. Joh. 9:1, 
6-9, 13-17, 34-38. 

7.4. paaston 5. sunnuntai (I)  
1L Jes. 43:16-21 
Ps. 126:1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6. – 3 
2L Fil. 3:8-14 
Ev. Joh. 8:1-11 

Voidaan käyttää myös vuoden A tekstejä: 

1L Hes. 37:12-14, Ps. 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8. – 7bc, 
2L Room. 8:8-11, Ev. Joh. 11:1-45 tai Joh. 11:3-7, 
17, 20-27, 33b-45.

RUKOUS

 

Valitettavasti ihmiskauppa ja pakkoprostituutio eivät ole vain 

entisajan surullisia tarinoita, vaan meidänkin aikamme tapah-

tumia. Tunnistettujen ihmiskaupan uhrien määrä on kasvanut 

2010-luvulla. Noin 70 prosenttia ihmiskaupan uhreista on naisia ja tyt-

töjä. 59 prosenttia tunnistetuista ihmiskauppatapauksista liittyy seksu-

aaliseen riistoon. Aiheesta saa enemmän tietoa ihmiskauppa.fi -sivus-

ton kautta.

Voimme monestakin syystä kysellä: miksi samaan aikaan toisilla ih-

misillä menee paremmin ja miksi toiset taas joutuvat kohtaamaan pal-

jon pahaa?  Miksi ihmisten välillä on niin suuria eroja?

Voisiko yksi syy olla siinä, että ihmiset keskittyvät vain itseensä? 

Jokaisessa ihmisessä on hyvyyden kaipaus, mutta vain Jumalan läsnä-

olo voi sen täyttää. Meitä kutsutaan rukoilemaan yhä enemmän, kos-

ka varmasti sunnuntaisin on enemmän ihmisiä kaupassa kuin kirkossa. 

Ihmiselle, jolla ei ole Jumalaa sydämessään, toinen ihminen voi olla esi-

ne, jonka voi myydä tai ostaa. Se, joka ei kuunte-

le Jumalan sanaa, ei anna edes taivaasta tulevan 

lähettilään vakuuttaa itseään. Rukoilemme, ru-

koilemme ja yhä edelleen rukoilemme, että hyvä 

voittaa pahuuden.                                          

Rauhan kuningatar, rukoile puolestamme.                 

isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

Rukoilkaamme...

Helmikuu  –  Yleinen
• Rukoilkaamme, että ihmiskaupan, pakkoprostituution ja väkivallan 

uhrit otettaisiin avosylin vastaan.

Februari –  Universell
• Att vi med generositet bemöter offer för människohandel, 

tvångsprostitution och våld.

Maaliskuu  –  Lähetystyö
• Rukoilkaamme, että kristilliset yhteisöt, erityisesti vainotut, tuntisivat 

olevansa lähellä Kristusta ja että niiden oikeuksia kunnioitettaisiin. 

Mars –  Evangelisationen
• Att kristna samfund, särskilt de förföljda, känner Kristi närhet och  

får sina rättigheter respekterade.

Rukouksen apostolaatti
Helmikuun 2019 rukouksen apostolaatin palsta
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Artikkeleita

T
ammikuun alussa 
puhelimeeni saapui 
yllättävä viesti: Voi-
simmeko järjestää 
”WYD at home” -ta-
pahtuman nuorille 
eri puolilta Suomea? 

Lähettäjä oli Anna Kristiina El-Khoury, 
joka on yksi Pyhän Marian seurakunnan 
nuortentoiminnan pilareista. Hän viittai-
si Maailman nuortenpäiviin (World Youth 
Day), kansainväliseen katoliseen tapahtu-
maan, joka olisi tammikuun lopulla Pana-
massa (ks. https://panama2019.pa/en/
home/). Panama oli liian kaukana meille, 
mutta mitä jos tapaisimme Suomessa sa-
massa hengessä?

Olen viime kesästä lähtien yrittänyt 
piispan kannustamana tutustua eri seu-
rakuntien nuoriin ja työhön heidän paris-
saan, jotta saisimme kehitettyä isompaa 

työtä nuorten ja opiskelijoiden parissa 
koko hiippakunnassa. Ensi ajatukseni oli, 
että apua, aikaa on tosi vähän, meillä ei 
ole rahaa, ei henkilöstöä, ei organisaatio-
ta. Sitä paitsi tilaisuus olisi jo muutaman 
viikon päästä.

Kun vähän aikaa mietin ja rukoilin, op-
timismi voitti: juuri tässä on meidän tilai-
suutemme. Jos aloite tulee nuorilta, sitä 
pitää tukea. Ainakin yritetään. Voihan se 
onnistuakin. Aloin lähettää viestejä eri 
puolille, nuorille ja muille aktiivisille, joi-
den uskoin innostuvan ja olevan valmii-
ta auttamaan. Vastaus oli ylitsevuotavan 
positiivinen.

Nopea valmistelu
Oli pelkästään hyvä, että aikaa oli vähän. 
Nyt oli pakko ryhtyä heti toimeen ja no-
peasti. Järjestäjien ydinporukka muodos-
tui nopeasti. Käytännön asioita kuten 

osallistujien rekisteröintiä johti Turussa 
väitöskirjaa tekevä Alejandro da Silva. 
Kuopiosta lupautui mukaan Mari Jyränki, 
joka vastaisi viikonlopun musiikista sekä 
opasti tilapäismajoituksen lupa-asioiden 
kanssa. Ison porukan ravintotarpeista 
huolehtivat muun muassa Natividad Vil-
lacampa ja Tea Laurila Helsingistä sekä Yi 
Ran Turusta. Tekniikan kanssa auttoi An 
Map.

Osa ydinporukasta tunsi toisensa Stella 
Mariksessa järjestetyistä, Andreas Bucks-
ruckerin vetämistä One Body in Christ 
-nuortenfestivaaleista. Toiminnan lakkaa-
minen oli ollut heille järkytys, mutta aja-
tus uudesta alusta herätti toivoa. Sitä tar-
vittiin. Oli hienoa nähdä, miten aiempi 
toiminta kantoi hedelmää ja voimia uutta 
alkua varten.

Mietimme vaihtoehtoja paikaksi, kyse-
limme eri puolilta ja päädyimme Pyhän 

Maailman Nuortenpäivien huikea 
varjotapahtuma Suomessa

WYD at Home! WYD at Home! 
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Marian seurakuntaan, jonka kirk-
koherra isä Rafal Czernia SCJ avus-
ti meitä alusta lähtien. Pappeina 
”WYD-varjopäivissä” olimme minä 
sekä Tampereen nuortenryhmää joh-
tava isä Stan Zawilowicz SCJ, joiden 
lisäksi oli mukana Turussa pastoraa-
liharjoittelua suorittava diakoni Eze 
Charles Nwoko. Luonnollisesti tie-
dotin suunnitelmista myös kaikille 
muille papeille ja seurakunnille. Vastakai-
ku oli erittäin positiivista.

Pyhyys on kulkemista 
ja kasvua

Tammikuun aikana tiedotimme tapahtu-
masta monia eri kanavia pitkin. Monet 
halukkaat eivät päässeet paikalle, mut-
ta lopulta mukaan tuli lähes 50 nuorta 
ja opiskelijaa eri kaupungeista. Turun ja 
Helsingin lisäksi osallistujia oli ainakin 
Tampereelta, Jyväskylästä ja Kuopiosta.

Lauantain ohjelma alkoi Anna Kristii-
nan ja hänen siskonsa Margerittan vetä-
millä tutustumisleikeillä, jotka saivat mei-
dät nauramaan ja tutustumaan toisiimme. 
Sen jälkeen minä pidin ensimmäisen ope-
tuspuheen. Olimme paavin jalanjäljissä 
valinneet tapaamisen teemaksi lauseen 
”Seuraa minua” (Follow Me), koska Ju-
mala kutsuu kaikkia nuoria pyhyyteen. 
Puheessa käsiteltiin pyhyyttä kulkemi-
sena ja kehityksenä, rukousta pyhyyden 

tienä, valmiutta Jeesuksen ristin kantami-
seen sekä hengellistä uudistumista ripin 
ja eukaristian sakramenttien voimalla.

Kuudelta illalla meillä oli juhla-
va messu, jossa Felix Leminen ja Siyan 
Zhuang lukivat arvokkaasti ja Joseph El-
Khoury toimi messupalvelijana. Diakoni 
Charles saarnasi innokkaasti ja innosta-
vasti siitä, että olemme Kristuksessa yksi 
ruumis, jonka tulee kasvaa pyhyydessä 
ja Jumalan tuntemisessa. Saarnan lopul-
la hän muistutti myös siitä, että meidän 
tulee nuoresta lähtien tukea kirkkoa paitsi 
rukouksilla myös taloudellisesti. Kirkko 
on todellakin meidän käsissämme.

Messun jälkeen söimme yhdessä run-
saan päivällisen, jonka aikana oli help-
po tutustua paremmin muihin osallistu-
jiin. Sitten katsoimme videolta muutaman 
Faith at 20 -todistuspuheenvuoron nuoris-
ta eri maista ja uskossa kasvamisesta. Niitä 
voi katsoa itse tästä linkistä: https://www.
youtube.com/watch?v=t46Y_-sPM9k.   .

Jakamista ja rukousta 
eukaristian äärellä

Videopuheenvuorot toimivat erinomai-
sena johdatuksena keskusteluun. Pyysin 
osallistujia keskustelemaan pienryhmis-
sä seuraavista kysymyksistä: (1) Miten he 
itse ovat kokeneet uskossa kasvamisen 
haasteet, ja miten he ovat yrittäneet vas-
tata haasteeseen? (2) Miten rukoileminen 
on kannatellut heitä, ja millaisia vaikeuk-
sia he ovat kohdanneet rukouselämäs-
sään? (3) Mikä rooli kirkolla ja yhteisöllä 
on heidän uskossaan ja miten he voisivat 
saada enemmän tukea kirkon yhteisölli-
syydestä?

Keskustelun aikana huomasin, että 
osallistujat olivat jo aivan täysillä muka-
na. Innokasta keskustelua jatkui yli tun-
nin verran. Mukana oli myös muutamia 
ei-katolilaisia kristittyjä, joten tilaisuudes-
ta tuli hienolla tavalla ekumeeninen.

Keskustelun jälkeen kello oli jo yli yh-
deksän. Suoraan sanottuna pelkäsin, että 

nyt porukka lienee aivan poik-
ki ja haluaa jo palata kotiin. 
Vuorossa oli kuitenkin lauan-
tai-illan viimeinen ohjelma: 
eukaristinen adoraatio. Kun 
nousimme seurakuntasalis-
ta kirkkoon ja diakoni Charles 
asetti pyhän sakramentin alt-
tarille, tunnelma tiivistyi kuin 
koskaan ennen. Rukouksen 
tiheyttä olisi melkein voinut 
veitsellä leikata. Tämä oli sel-
västi tapahtuman keskipiste ja 
kohokohta.

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Adoraation aikana vuoroin laulettiin ja 
rukoiltiin hiljaa. Samaan aikaan minä ja 
isä Stan olimme rippituoleissa ripittäyty-
mistä ja hengellistä ohjausta varten. Ado-
raatio jatkui yli tunnin ajan, ja siitä huo-
limatta rippituoleissa odottavat papit 
olivat ”työllistettyjä” vielä pitkän tovin 
adoraation päätyttyä.

Adoraation jälkeen palasimme kaikki 
seurakuntasaliin, missä juttelimme vielä 
pitkään. Osa nuorista lähti kotiin nukku-
maan, osa palasi kotikaupunkiinsa, ja osa 
jäi seurakuntaan jakamaan kokemuksiaan 
ja nukkumaan makuupusseissa.

  
Pyhyyttä myös maailman 

keskellä
Ohjelma jatkui sunnuntaiaamuna Pyhän 
Marian seurakunnan lähellä sijaitsevas-
sa katolisessa opiskelijakodissa, Silta-klu-
bissa, jonka alakerran tapahtumatilaan oli 
valmisteltu yhteinen aamiainen. Pelkäsin 
vähän sen puolesta, että jaksavatko nuo-
ret enää palata. Kyllä jaksoivat, eikä sii-
nä kaikki: mukaan tuli koko joukko uusia 
osallistujia. Sana tilaisuuden tunnelmasta 
ja annista oli ehtinyt kiiriä pitkälle.

Runsaan aamiaisen jälkeen ohjelmassa 
oli teologian tohtorikoulutettava Anna-
Riina Hakalan opetuspuhe, jonka aihee-
na oli pyhyyden tavoitteleminen keskellä 
maailmaa. Osallistujiin teki selvästi vai-
kutuksen se, että aiheesta puhui innos-
tavasti nuori nainen, johon monet heis-
tä saattoivat helposti samastua. Puheen 
jälkeen katsoimme dokumenttielokuvan 
Inspired to Love, jota seurasi pienryh-
mäkeskustelu pyhyyden tavoittelemisen 
haasteista ja mahdollisuuksista. Keskus-
telu oli jälleen niin eloisaa, että aikataulu 
joutui joustamaan runsaasti.

Keskustelun ja sitä seuranneen tauon 
jälkeen naimisissa oleva nuori mies Eelis 
Nguyen piti todistuspuheenvuoron siitä, 
mitä tarkoittaa käytännössä pyhyyden ta-
voittelu avioliitossa ja perheenisänä. Pu-
heenvuoro oli hauska ja käytännöllinen, ja 
se lisäsi arvokasta ”todellisuuden makua” 
viikonlopun ohjelmaan. Eelis kommentoi 
jälkeenpäin, että oli yllättynyt osallistuji-
en syvällisistä kysymyksistä.

Vähän keskipäivän tuolla puolen aloi-
timme messun Silta-klubin kappelissa. 
Saarnassa kommentoin muun muassa 
Paavalin 1. Korinttilaiskirjeen 12. lukua, 
joka puhuu kirkon moninaisuudesta Kris-

tuksen ruumiina. Lukukappale sopi ti-
lanteeseen erinomaisesti, koska muka-
na oli nuoria ja varttuneempiakin useista 
eri taustoista, sekä ihmisiä monista eri 
hengellisyyksistä, kuten ursuliinisisaris-
ta, neokatekumenaaleista, Opus Deistä, 
karismaattisista katolilaisista yms. Koko 
viikonloppu oli tavallaan todistusta siitä, 
että me kaikki olemme yhtä Kristuksen 
ruumista, jonka moninaisuus on kaikkien 
yhteinen rikkaus.

Messun jälkeen söimme yhdessä lou-
nasta, jonka lopulla aloimme katsoa paa-
vin messua Maailman nuortenpäiviltä 
Panamasta. Kun tieto Portugalista seu-
raavana Maailman nuortenpäivien toteu-
tuspaikkana tuli ilmi, aloimme heti jutella 
siitä, että sinne meidän täytyy mennä isol-
la porukalla.

Nuoret ja nuorekkaat: 
tule mukaan!

Kun sain viestin Anna Kristiinalta tammi-
kuun alussa, en olisi voinut kuvitella, mi-
ten hienosti kaikki lopulta menisi. Osallis-
tujien ilon ja innostuksen ohella minuun 
teki erityisen vaikutuksen se, miten nope-
asti nuorten ja nuorekkaiden katolilaisten 
parista syntyi tehokas tiimi, joka kantoi 

vastuuta ja sai hetkessä tuloksia aikaan.
Tältä pohjalta on hyvä katsoa tulevai-

suuteen. Piispa Teemu Sippo SCJ on kan-
nustanut meitä jatkamaan, sillä nuorten 
toiminnassa on hiippakunnan tulevai-
suus. Eikä se ole aina helppoa, sen tietä-
vät katolilaisten vanhemmat, katekeetat 
ja koulujen uskonnon opettajat. Mutta se 
on mahdollista. Tärkeintä on se, että meil-
lä on toisemme ja me haluamme puhaltaa 
yhteen hiileen.

Ei siis hätää, jos et päässyt paikalle! 
Nyt on aika katsoa tulevaisuuteen. Kan-
nustan kaikki nuoria ja nuorekkaita tule-
maan mukaan. Instagramissa on ryhmä 
katolisetnuoret. Meillä on myös kasvava 
Whats App-ryhmä kaikille, jotka haluavat 
tietää nuorille suunnatuista tapahtumista. 
Tule mukaan, voit lähettää tietoa minulle: 
oskari.juurikkala@katolinen.fi tai 050 535 
1844. Pian lanseeraamme hiippakunnan 
kotisivuille oman osion nuorten ja opis-
kelijoiden toimintaa varten. Jos lisäksi ha-
luat auttaa tulevaisuudessa tapahtumien 
järjestämisessä, laita viestiä!

isä Oskari Juurikkala
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P.S. Pyysin tilaisuuden jälkeen 
osallistujia kertomaan muuta-

min sanoin kokemuksestaan. Tässä muu-
tamia saamistani viesteistä sekä erään 
osallistujan tekemä humoristinen video:

”Kokemukseni oli kaunis ja valai-
seva. Oli hienoa nähdä niin pal-

jon innostuneita nuoria yhdessä. Tapasin 
vanhoja ystäviä ja sain uusia. Pidin erityi-
sesti sunnuntaiaamuisen puheenvuoron 
metaforasta, että me kaikki olemme kuin 
sinapinsiemenestä kasvavia puita. Vaikka 
se on pienin kaikista siemenistä, siitä kas-

vaa suuria puita monenlaisissa ympäris-
töissä. Tämä Jeesuksen vertaus rohkaisee 
meitä elämään uskoamme todeksi myös 
silloin, kun olemme kuivia ja ympäristö 
on vaikea. Vaikka maaperä olisi vaikea, 
me voimme aina kasvaa.

Pidin myös ajatuksesta, että meidän 
tulee antaa itsemme Jumalalle kokonaan. 
Me olemme niin kuin puita, joiden ok-
sille monenlaiset linnut tekevät pesänsä. 
Video pyhyydestä keskellä maailmaa oli 
innostava, ja oli hienoa että tilaisuudessa 
puhuttiin niin hienosti ja harmonisesti eri-
laisista kutsumuksista.

– Marjo Teitto

”Tuoreena nuorena katolilaisena 
WYD Suomi oli minulle vaikutta-

va kokemus. Oli hienoa saada uusia ys-
täviä ja nähdä jälleen, miten Kristuksen 
kirkko todella on katolinen: sen piirissä 
on monia kansallisuuksia, kieliä, lahjoja, 
kutsumuksia ja karismoja, jotka kaikki ri-
kastuttavat ja kaunistavat kirkkoa. Ennen 
kaikkea oli huikeaa kokea Pyhän Hengen 
läsnäoloa ja tuntea, miten hän kutsuu elä-
mään pyhää elämää arjessa, omistamaan 
sen kokonaan Jumalalle.

Minulle jäi erityisesti mieleen lauantai-
illan adoraatio. Siinä tuli hyvin esille sekä 
kirkon traditio että avoimuus kaikelle uu-
delle, joka on hyvää: traditio latinankie-
listen rukousten ja laulujen muodossa, 
avoimuus kitaralla säestettyjen uudem-
pien laulujen muodossa. Kokonaisuus oli 
todella toimiva, kaunis ja puhutteleva ja 
suuntasi mielen kohti eukaristiassa läsnä-
olevaa Kristusta.

– Joona Korteniemi

”Sain inspiraation David Wilkerso-
nin tarinan pohjalta ruveta herää-

mään aamuisin puoli tuntia aikaisemmin 
rukoillakseni puoli tuntia ennen päivän 
askareisiin ryhtymistä. Tiedän Jumalan 
vaikuttavan erityisesti niihin asioihin, joi-
den puolesta rukoilemme. Aion kuukau-
den ajan rukoilla puoli tuntia joka aamu 
ja seurata, kuinka se vaikuttaa elämääni. 
Koska olen ollut aika ajoin laiska rukoi-
lemaan aamuisin, uskon tämän antavan 
uutta intoa aamurukoukseen.

– Felix Leminen

”Toimme maailman nuortenpäivien 
hengen keskelle Helsinkiä. Elämä 

yhteiskunnassa, jossa uskosta ja Jumalas-
ta ei puhuta, on usein uuvuttavaa. Sen ta-
kia Eukaristinen adoraatio, Pyhä Messu ja 
rippi ovat niin tärkeitä varsinkin nuoril-
le, jotta saisimme rohkaisua ja motivaa-
tiota elämään uskossamme. Maailman 
nuortenpäivät Suomi tarjosi tämä minul-
le. Muistimme tapaamalla toisiamme, että 
emme ole yksin pyrkimyksessä Jumalan 
valtakuntaan. Rukoilu muiden katoli-
laisten nuorten kanssa oli rohkaisevaa ja 
täytti minut toivolla Kirkon tulevaisuutta 
kohtaan!

– Anna Kristiina El-Khoury

Maailman nuortenpäivät 
Panamassa

V
iralliset Maail-
man nuortenpäi-
vät järjestettiin 
tämän vuoden 

tammikuun lopussa Panamas-
sa. Päiville osallistui ainakin 
750 000 nuorta kaikkialta maailmasta. Paavi Franciscus oli paikan 
päällä 23.-27.1.2019. Perjantaina 25.1. hän vietti yhdessä nuorten 
kanssa ristintien hartauden, lauantaina 26.1. illalla pitkän rukous-
vigilian ja sunnuntaina 27.1. nuortenpäivien päämessun, joka alkoi 
jo kello 8 aamulla. 

Massatapahtumien lisäksi paavi muun muassa kohtasi nuori-
sovankeja, vietti messun pappien, sääntökuntalaisten ja maallik-
koliikkeiden edustajien kanssa sekä ennen lähtöään vielä tervehti 
kaikkia nuortenpäivien vapaaehtoistyöntekijöitä.

Paavin monista ohjeista ehkä tärkeimmäksi nousi hänen 
huomionsa, ettei Jeesuksen sanoma nuorille koske huomista, 
vaan jo tätä päivää: ”Te nuoret ette ole Jumalan tulevaisuus vaan 
hänen nykyisyytensä. ... Herra ja hänen lähetystehtävänsä eivät 
ole ’väliaika’ elämässämme, jotakin väliaikaista – ne ovat meidän 
[koko] elämämme! ... Haluatteko elää rakkautenne käytännöllisesti? 
Olkoon teidän kyllä-vastauksenne [fiat] ... Pyhän Hengen portti 
uuden helluntain tuomiseksi maailmaan ja kirkkoon.”

Seuraavaksi maailman nuortenpäivien pitopaikaksi paavi 
ilmoitti Portugalin Lissabonin vuonna 2022.

KATT/VIS/SIR
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Paavi Franciscus:
Meidän kaikkien Isä

Paavi Franciscus käsitteli yleis-
vastaanoton katekeesissaan 
13. helmikuuta 2019 Isä meidän 
-rukousta ja sen ”merkittävää 
puutosta” – sanaa, jota siinä ei 
esiinny.

M
eidän on rukoil-
tava niin kuin 
Jeesus on meitä 
opettanut. Hän 
sanoi: kun rukoi-
let, mene sisälle 

huoneeseesi, vetäydy maailmasta ja kään-
ny Jumalan puoleen kutsuen häntä ”Isäk-
si!” Jeesus ei halua opetuslastensa olevan 
kuin tekopyhät, jotka asettuvat synago-
giin ja kadunkulmiin rukoilemaan, jot-
ta olisivat ihmisten näkyvissä (vrt. Matt. 
6:5). Jeesus ei tahdo tekopyhyyttä. Todel-
linen rukous toteutuu omantunnon, sydä-
men salaisuudessa: se on tutkimatonta ja 
vain Jumalan nähtävissä. Minä ja Jumala. 
Se pakenee vääryyttä: Jumalan kanssa on 
mahdotonta teeskennellä. Se on mahdo-
tonta, Jumalan edessä maskeilla ei ole val-
taa, Jumala tuntee meidät paljaina omas-
satunnossamme eikä teeskennellä voi. 
Jumalan kanssa käytävän vuoropuhelun 
juurena on hiljainen vuoropuhelu, ikään 
kuin kahden toisiaan rakastavan katsei-
den kohtaaminen: ihmisen ja Jumalan kat-
seet kohtaavat, ja sitä on rukous. Katso Ju-
malaa ja anna hänen katsoa sinua: se on 
rukousta, kaunis rukous!

Ja silti, vaikka opetuslapsen rukous on 
täysin luottamuksellista, se ei koskaan ole 
sisäänpäin kääntynyttä. Omantuntonsa 
salaisuudessa kristitty ei jätä maailmaa 
huoneensa oven ulkopuolelle, vaan kan-
taa sydämessään ja rukouksessaan ihmi-
siä ja tilanteita, ongelmia, monia asioita.

Isä meidän -rukouksen tekstissä on 
merkittävä puutos. Puuttuu yksi sana. 
Ajatelkaapa kaikki, mitä Isä meidän -ru-
kouksesta puuttuu? Yksi sana. Yksi sana, 
jota meidän aikanamme – tai ehkä aina 
– kaikki pitävät suuressa arvossa. Mikä 
sana puuttuu ”Isä meidän” -rukouksesta, 
jota rukoilemme joka päivä? Puuttuu sana 
”minä”. Siinä ei koskaan sanota ”minä”. 
Jeesus opettaa rukoilemaan niin, että huu-
lilla on ennen kaikkea ”sinä”, koska kris-
tillinen rukous on vuoropuhelua: ”Pyhi-
tetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun 
valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahto-
si.” Ei minun nimeni, minun valtakunta-

ni, minun tahtoni. Ei minun, se ei käy. Ja 
sitten siirrytään ”meihin”. Isä meidän -ru-
kouksen koko toinen osa on monikon en-
simmäisessä persoonassa: ”Anna meille 
jokapäiväinen leipämme. Anna meille an-
teeksi velkamme. Äläkä saata meitä kiusa-
ukseen. Päästä meidät pahasta.” Jopa ih-
misen tärkeimmät peruspyynnöt – kuten 
ruoka nälän sammuttamiseksi – ovat 
kaikki monikossa. Kristillisessä rukouk-
sessa kukaan ei pyydä leipää itseään var-
ten: ei ”anna minulle tämän päivän leipä”, 
vaan anna meille. Sitä pyydetään kaikkia 
varten, kaikkia maailman köyhiä varten. 
Ei pidä unohtaa tätä: ”minä” puuttuu. Ru-

K A T E K E E S I

Kuva SIR
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kouksessa on sinä ja me. Se on Jeesuksen 
hyvä opetus. Älkää unohtako sitä.

Miksi? Koska vuoropuhelussa Juma-
lan kanssa ei ole sijaa individualismil-
le. Siinä ei ole pakkomiellettä omista on-
gelmista, ikään kuin me olisimme ainoita 
maailmassa, jotka kärsivät. Jumalalle ei 
voi kohottaa rukousta, joka ei olisi velji-
en ja sisarten yhteisön, ”meidän” ruko-
usta: olemme yhteisö, olemme veljiä ja 
sisaria, olemme rukoileva kansa, ”me”. 
Kerran eräs vankilapappi kysyi minul-
ta: ”Sanokaapa, isä, mikä sana on ’minän’ 
vastakohta’?” Vastasin typerästi: ”Sinä.” 
”Sehän on sodan alku. ’Minän’ vastakoh-
ta on ’me’: siinä on rauha, kaikki yhdes-
sä.” Sain hyvän opetuksen tuolta papilta.

Rukouksessa kristitty kantaa esiin 
lähimmäistensä vaikeudet: illan tullen 
hän kertoo Jumalalle päivän aikana koh-
taamansa kärsimykset ja tuo hänen eteen-
sä monien kasvot, ystävien ja vihollisten-
kin, eikä sysi heitä syrjään häiriötekijöinä. 
Jos joku ei huomaa, että hänen ympäril-
lään on kärsiviä ihmisiä eikä tunne myö-
tätuntoa köyhien itkun edessä, jos hän 
on turtunut siihen, millainen hänen sy-
dämensä on? Kuihtunut? Ei, pahempaa: 
kiveä. Silloin on hyvä rukoilla Herraa, että 
hän koskettaisi meitä hengellään ja her-
kistäisi sydämemme: Se on kaunis ruko-
us: ”Herra, herkistä sydämeni, jotta voi-
sin ymmärtää ja kantaa toisten ongelmia 
ja kärsimyksiä.” Kristus ei kulkenut maa-
ilman kurjuuden ohi: joka kerran huo-
matessaan yksinäisyyttä, ruumiillista tai 
henkistä kärsimystä, hän tunsi voimakas-
ta myötätuntoa, kuin äiti sisimmässään. 
Tämä ”myötätunnon tunteminen” on yksi 
evankeliumin avainverbeistä: se saa lau-
piaan samarialaisen lähestymään tienvar-
ressa lojuvaa haavoittunutta, toisin kuin 
muut, jotka ovat kovasydämisiä.

Voimme kysyä itseltämme: kun ru-
koilen, olenko avoin lähellä ja kauka-
na olevien ihmisten hätähuudoille? Vai 
ajattelenko, että rukous on jonkinlaista 
anestesiaa, jotta voisin olla tyynempi? 
Silloin olisin kamalan väärinkäsityksen 
uhri. Varmasti rukoukseni ei olisi enää 
kristillistä rukousta. Sillä se ”me”, josta 
Jeesus meille opetti, estää minua ole-
masta rauhassa yksinäni ja saa minut 
tuntemaan olevani vastuussa veljistäni 
ja sisaristani.

On ihmisiä, jotka ilmeisesti eivät etsi 
Jumalaa, mutta Jeesus käskee meitä ru-
koilemaan heidänkin puolestaan, koska 
Jumala etsii heitä enemmän kuin kaik-
kia muita. Jeesus ei tullut terveitä var-
ten, vaan sairaita varten, syntisiä var-
ten (vrt. Luuk. 5:31) – eli kaikkia varten, 
sillä se, joka ajattelee olevansa terve, to-
dellisuudessa ei sitä ole. Jos työskente-
lemme oikeudenmukaisuuden puoles-
ta, älkäämme tunteko olevamme toisia 
parempia: Isä antaa aurinkonsa nousta 
niin hyville kuin pahoillekin (vrt. Matt. 
5:45). Isä rakastaa kaikkia! Oppikaam-
me Jumalalta, joka on aina hyvä kaikille, 
päinvastoin kuin me, jotka onnistumme 
olemaan hyviä vain joillekin, jollekulle, 
joka minua miellyttää.

Veljet ja sisaret, pyhät ja syntiset, 
me olemme kaikki veljiä ja sisaria, joita 
sama Isä rakastaa. Ja elämämme illas-
sa meidät tuomitaan rakkautemme mu-
kaan. Ei pelkän tunteellisen rakkauden, 
vaan myötätuntoisen ja konkreettisen 
rakkauden mukaan, evankeliumin sään-
nön mukaisesti: ”Kaiken, minkä te olet-
te tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä 
veljistäni, sen te olette tehneet minulle” 
(Matt. 25:40). Näin sanoo Herra.

Franciscus
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Paavi Franciscuksen

PAASTOVIESTI 2019

”Koko luomakunta odottaa 

hartaasti Jumalan lasten 

ilmestymistä” (Room. 8:19)

Rakkaat veljet ja sisaret,

joka vuosi äitikirkon kautta Jumala ”lah-
joittaa uskovilleen armon valmistautua 
pääsiäisjuhlaan… ja johdattaa heidät puh-
distunein sydämin pääsiäisiloon ja elä-
män täyteyteen” (vrt. paastonajan ensim-
mäinen prefaatio). Tällä tavalla voimme 
pääsiäisestä pääsiäiseen vaeltaa kohti sen 
pelastuksen täyttymystä, jonka olemme 
jo vastaanottaneet Kristuksen pääsiäis-
salaisuuden ansiosta: ”Toivossa olemme 
pelastetut” (Room. 8:24). Tämä pelastus-
salaisuus, joka vaikuttaa meissä jo maal-
lisen elämämme aikana, on dynaaminen 
prosessi, joka käsittää myös historian ja 
koko luomakunnan. Pyhä Paavali sanoo: 
”Koko luomakunta odottaa hartaasti Ju-
malan lasten ilmestymistä” (Room. 8:19). 
Tältä kannalta haluan tarjota joitakin aja-
tuksia saattamaan kääntymystietämme 
tänä paastonaikana.

1. Luomakunnan lunastus

Kristuksen kärsimisen, kuoleman ja ylös-
nousemuksen kolmepäiväisen pääsiäis-
juhlan vietto on liturgisen vuoden hui-
pentuma. Se kutsuu meitä joka vuosi 
lähtemään valmistautumismatkalle tietoi-
sina siitä, että se, että meistä tulee Kristuk-
sen kaltaisia (vrt. Room. 8:29), on Jumalan 
laupeuden mittaamaton lahja.

Kun elämme Jumalan lapsina, lunas-

tettuina ja Pyhän Hengen johdattamina 
(vrt. Room. 8:14), pystyen tunnistamaan 
Jumalan lain ja noudattamaan sitä – sy-
dämeemme ja luontoomme kirjoitetusta 
laista alkaen – teemme hyvää myös luo-
makunnalle ja myötävaikutamme sen lu-
nastukseen. Siksi luomakunta – kuten 
pyhä Paavali sanoo – kaipaa hartaasti Ju-
malan lasten ilmestymistä eli sitä, että Jee-
suksen pääsiäissalaisuuden armoa nautti-
vat kokisivat täysin sen hedelmät, joiden 
on määrä saavuttaa täysi kypsyytensä 
kun ihmisruumis lunastetaan. Kun Kris-
tuksen rakkaus muuttaa pyhien elämän 
– hengen, sielun ja ruumiin –, he ylistä-
vät Jumalaa ja sisällyttävät rukoukseensa, 
kontemplaatioonsa ja taiteeseensa myös 
luodut, kuten pyhän Franciscus Assisi-
laisen ”aurinkolaulu” ihmeellisesti osoit-
taa (vrt. kiertokirje Laudato si’, 87). Mut-
ta tässä maailmassa lunastuksen luomaa 
sopusointua uhkaa yhä ja aina synnin ja 
kuoleman kielteinen voima.

2. Synnin tuhovoima

Jos emme elä Jumalan lapsina, käyttäy-
dymme usein tuhoisalla tavalla lähimmäi-
siä ja muita luotuja kohtaan – mutta myös 
itseämme kohtaan – ajatellen, enemmän 
tai vähemmän tietoisesti, voivamme käyt-
tää heitä ja niitä mielemme mukaan. Koh-
tuuttomuus saa silloin vallan ja johtaa elä-
mäntyyliin, joka loukkaa niitä rajoja, joita 
ihmisyytemme ja luonto vaativat kunni-
oittamaan. Seuraamme kontrolloimatto-
mia haluja, jotka Viisauden kirjan mukaan 
ovat tyypillisiä jumalattomille eli niille, 
joilla ei ole Jumalaa toimintansa lähtökoh-
tana eikä toivoa tulevaisuudesta (vrt. 2:1-
11). Jos emme jatkuvasti pyri kohti pää-
siäistä, ylösnousemuksen horisonttia, on 
selvää, että vallan ottaa ”kaikki ja heti, on 
saatava yhä enemmän” -ajattelutapa.

Tiedämme, että kaiken pahan syy on 
synti, joka ensimmäisestä ilmenemises-
tään alkaen on rikkonut yhteytemme Ju-

P A A S T O
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malaan, toisiin ihmisiin ja luomakuntaan, 
johon liitymme erityisesti ruumiimme 
kautta. Kun yhteys Jumalaan on rikkou-
tunut, on heikentynyt myös ihmisten so-
pusointuinen suhde ympäristöön, jos-
sa meidät on kutsuttu elämään, niin että 
puutarha on muuttunut autiomaaksi (vrt. 
1. Moos. 3:17-18). Synti saa ihmisen pitä-
mään itseään luomakunnan jumalana, 
sen absoluuttisena herrana; hän ei käytä 
sitä Luojan tahtomaan tarkoitukseen vaan 
omaksi edukseen, luotujen ja toisten ih-
misten vahingoksi.

Kun Jumalan laki, rakkauden laki hy-
lätään, lopulta toteutuu vahvemman laki 
heikomman ylitse. Ihmisen sydämessä 
asuva synti (vrt. Mark. 7:20-23) ilmenee 
ahneutena, rajattomana hyvinvoinnin ta-
voitteluna ja toisten parhaan ja usein jopa 
omankin parhaansa unohtamisena. Se 
johtaa riistämään luomakuntaa, ihmisiä ja 
ympäristöä kyltymättömän ahneuden ta-
kia, joka pitää jokaista mielihalua oikeute-

na ja ennemmin tai myöhemmin tuhoaa 
kaikki, joita pitää vallassaan.

3. Katumuksen 
ja anteeksiannon 
parantava voima

Siksi luomakunta tarvitsee kiireesti Ju-
malan lasten ilmestymistä, Jumalan las-
ten, joista on tullut ”uusi luomus”: ”Jo-
kainen, joka on Kristuksessa, on siis 
uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi 
on tullut tilalle!” (2. Kor. 5:17). Heidän 
ilmestyessään luomakuntakin voi ”viet-
tää pääsiäistä”, avautua kohti uusia tai-
vaita ja uutta maata (vrt. Ilm. 21:1). Tie 
kohti pääsiäistä kutsuu meitä uudis-
tamaan kristityn kasvomme ja sydä-
memme katumuksen, kääntymyksen ja 
anteeksiannon kautta, jotta voisimme 
kokea pääsiäissalaisuuden armon koko 
rikkaudessaan.

Luomakunnan harras odotus saa 
täyttymyksen, kun Jumalan lapset il-
mestyvät eli kun kristityt ja kaikki ih-
miset käyvät niihin ”synnytystuskiin”, 
joita kääntymys merkitsee. Koko luoma-
kunta on kutsuttu yhdessä kanssamme 
”pois katoavaisuuden orjuudesta, Ju-
malan lasten vapauteen ja kirkkauteen” 
(Room. 8:21). Paastonaika on sakramen-
taalinen merkki tästä kääntymykses-
tä. Se kutsuu kristittyjä toteuttamaan 
pääsiäissalaisuutta syvemmin ja konk-
reettisemmin henkilökohtaisessa, per-
he- ja sosiaalisessa elämässään erityises-
ti paaston, rukouksen ja almujen kautta.

Paasto tarkoittaa, että opimme muut-
tamaan asenteemme toisia ihmisiä ja 
muita luotuja kohtaan, kääntymään 
pois kiusauksesta ”ahmia” kaiken tyy-
dyttääksemme ahneutemme ja olemaan 
valmiita kärsimään rakkaudesta: se voi 
täyttää tyhjyyden sydämessämme. 

Rukous tarkoittaa, että luovumme 
epäjumalanpalveluksesta ja itseriittoi-

”Tie kohti pääsiäistä kutsuu meitä uudistamaan kristityn 

kasvomme ja sydämemme katumuksen, kääntymyksen 

ja anteeksiannon kautta, jotta voisimme kokea 

pääsiäissalaisuuden armon koko rikkaudessaan.”

suudesta ja tunnustamme, että tarvitsem-
me Herraa ja hänen laupeuttaan. 

Almujen antaminen tarkoittaa, että 
luovumme typerästi elämästä ja kokoa-
masta kaikkea vain itseämme varten har-
haluulossa, että voimme varmistaa it-
sellemme tulevaisuuden, joka ei kuulu 
meille. Niin löydämme iloiten jälleen sen 
suunnitelman, jonka Jumala on asettanut 
luomakuntaan ja sydämeemme: että ra-
kastamme häntä, veljiämme ja sisariam-
me ja koko maailmaa ja löydämme tässä 
rakkaudessa todellisen onnellisuutemme.

Rakkaat veljet ja sisaret, Jumalan Pojan 
”paastonaika” oli käymistä luomakun-
nan autiomaahan, jotta se palaisi olemaan 
se Jumalan yhteyden puutarha, jota se 
oli ennen alkusyntiä (vrt. Mark. 1:12-13; 
Jes. 51:3). Olkoon meidän paastonaikam-
me matka samalla tiellä tuodaksemme 
Kristuksen toivon myös luomakunnalle, 
joka pääsee ”pois katoavaisuuden orjuu-
desta, Jumalan lasten vapauteen ja kirk-
kauteen” (Room. 8:21). Älkäämme anta-
ko tämän otollisen ajan mennä hukkaan! 
Pyytäkäämme Jumalaa auttamaan mei-
tä lähtemään todellisen kääntymyksen 
tielle. Hylätkäämme itsekkyys ja itsekes-
keisyys ja kääntykäämme kohti Jeesuk-
sen pääsiäistä. Olkaamme vaikeuksissa 
olevien veljiemme ja sisartemme rinnal-
la jakaen heidän kanssaan hengelliset ja 
aineelliset hyvyytemme. Jos tällä tavoin 
vastaanotamme konkreettiseen elämääm-
me Kristuksen voiton synnistä ja kuole-
masta, välitämme sen muuttavan voiman 
myös koko luomakuntaan.

Vatikaanissa 4. lokakuuta 2018,
pyhän Franciscus Assisilaisen juhlana

Franciscus
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Joseph Ratzinger: 
  Liturgian henki

V
uonna 2000 kardi-
naali Ratzingeril-
ta ilmestynyt Der 
Geist der Liturgie. 
Eine Einführung 
(suom. Liturgian 
henki. Johdatus li-

turgiaan, KATT 2018) on nimensä mukai-
sesti johdatus liturgiaan. Teos on nimetty 
Romano Guardinin vajaa sata vuotta sit-
ten ilmestyneen liturgisen teologian klas-
sikon (Vom Geist der Liturgie) mukaan. 
Kirjan tavoite on käytännöllinen: esipu-
heessaan kardinaali toteaa kirjoittaneen-
sa sen edistääkseen uskon tuntemista ja 
sen parempaa toteutumista liturgiassa. 
Kyseessä on kuitenkin syvämietteinen 
esitys kristillisen liturgian luonteesta, tai 
sen ”hengestä”. Ohessa yleiskatsaus – jos-
kaan ei kaikenkattava – kirjan sisältöön.

Liturgian juuret

Teos jakautuu neljään osaan. Ensimmäi-
sessä kysytään, mitä liturgia oikeastaan 
on ja mikä on sen tarkoitus. Kirjoittaja 
lähtee vastaamaan kysymykseen etsimäl-
lä liturgian juuria, jotka löydetään Israe-
lin historiasta. Jumala sekä ilmoittaa Isra-
elille kymmenen käskyä että välittää sille 
kultin. Näin osoittautuu, että moraalinen 
elämä ja liturgia kuuluvat yhteen. Mutta 
Israelin historia ilmaisee toisenkin totuu-
den: kultti on Jumalan antamaa – ihminen 
ei voi yksinkertaisesti “tehdä sitä”. Nä-
kökulma on kirjoittajalle tärkeä ja toistuu 
kirjassa sittemmin usein. Elämästä tulee 
“todellista elämää vain silloin, kun se saa 
muotonsa Jumalan katsomisesta. Kultti 
on olemassa välittääkseen tämän katso-
misen...” Pohjimmiltaan liturgian tarkoi-
tus on kohdata elävä Jumala. 

Tarvitseeko liturgia 
erityistä tilaa?

Toisessa osassa tarkastellaan liturgiseen 
tilaan liittyviä kysymyksiä. Esittelen seu-
raavassa tätä osaa hieman tarkemmin. 
Ratzinger aloittaa kysymällä, tarvitaanko 
kristillisessä palvonnassa erityisiä paik-
koja ja tiloja: todellinen palvontahan ta-
pahtuu “Hengessä ja totuudessa”. Vas-
taus kuuluu kyllä, sillä maanpäällisten 
merkkien kautta opitaan tuntemaan yli-
luonnollinen todellisuus. Tai kuten kir-
joittaja kauniisti muotoilee, Jeesuksen lä-
vistetyn kyljen kautta opitaan tuntemaan 
Jumalan salaisuus.

Synagoga ja kristillinen 
kirkko

Ratzinger haluaa johdattaa lukijansa ym-
märtämään kristillisen kirkkotilan erityis-
luonnetta. Sen vuoksi taustaa on jälleen 
haettava juutalaisuudesta, tarkemmin sy-
nagogasta. Synagoga ei ollut vain kokous-
tila vaan se ymmärrettiin yhteydessä Jeru-
salemin temppeliin. Temppeli puolestaan 
oli Jumalan läsnäolon paikka. Sen kaik-
keinpyhimmässä sijaitsi liitonarkku: tyhjä 
valtaistuin, jolle Jumalan läsnäolon pilvi – 
shekina – laskeutui. Siten synagoga suun-
tautui kohti temppeliä.

K I R J A E S I T T E L Y
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Minne varhainen kristillinen 
liturgia suuntautui?

Kristillinen kirkkorakennus toi synagoga-
malliin uudistuksia. Jerusalemiin suun-
tautuminen korvautui itään päin suun-
tautumisella; Kristus, jota idästä nouseva 
aurinko symboloi, on todellinen Juma-
lan läsnäolon, shekinan, paikka. Hänen 
ihmisluonnostaan on tullut todellinen ja 
pysyvä Jumalan valtaistuin.  Kristillinen 
uutuus oli myös alttarin sijoittaminen 
itäseinälle. Näin alttari “orientoi” kirkko-
kansaa (eli suuntasi sitä orienttiin, itään). 
Vanhassa kirkossa edellä kuvattua ruko-
usta itään päin pidettiin jopa apostolise-
na traditiona. 

Minne nykyinen liturgia 
suuntautuu?

Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan tä-
mänhetkisen liturgian tilaa. Maantieteelli-
sistä olosuhteista johtuen Pietarinkirkko 
oli rakennettu kohti länttä. Niinpä siel-
lä liturgiaa viettävän papin oli itään päin 
messua viettääkseen katsottava versus po-
pulum, kohti kansaa. 1900-luvun liturgi-
nen uudistus, Ratzinger selittää, kehitti 
tästä uuden idean, jonka mukaan euka-
ristiaa täytyisi viettää versus populum. Tätä 
perusteltiin pääasiassa kahdella väitteellä: 
vain tämä mahdollistaisi “aktiivisen osal-
listumisen” liturgiaan ja vain tämä vas-
taisi viimeisen ehtoollisen alkuperäistä 
viettotapaa. Aktiivisen osallistumisen si-
sältöä Ratzinger käsittelee erikseen myö-
hemmin; luvun varsinainen tarkoitus on 
vastata jälkimmäiseen väitteeseen. Väi-
te perustuu epätarkkaan käsitykseen vii-
meisestä ateriasta, Ratzinger toteaa. Hän 
siteeraa Louis Boyeria: “Ajatus, että viet-
to versus populum olisi ollut alkuperäinen 
muoto, erityisesti viimeisen aterian muo-
to, perustuu yksinkertaisesti virheelliseen 
kuvitelmaan antiikin ajan kristillisestä tai 
ei-kristillisestäkin ateriasta. Esikristillise-
nä aikana pöytäseurueen isännän paikka 
ei koskaan ollut vastapäätä muita osal-

listujia. Kaikki istuivat tai olivat makuul-
la sigman tai hevosenkengän muotoisen 
pöydän ulkosivulla … Kristillisessä an-
tiikissa ei olisi koskaan voinut syntyä aja-
tus, että aterian isännän paikan pitäisi olla 
versus populum. Aterian yhteisöllistä luon-
netta korosti juuri päinvastainen järjestys 
eli se, että kaikki osallistujat olivat pöy-
dän samalla sivulla.” Ratzingerin mukaan 
Rooman basilikan ja sen alttarin merkitys 
on ymmärretty väärin, mikäli sillä perus-
tellaan kansaan päin viettämistä.

tyminen luontevaa. Eukaristista liturgiaa 
sen sijaan tulisi viettää itään päin. Tällöin, 
J.A. Jungmannia mukaillen, pappi ja kan-
sa viettävät messua samaan suuntaan: he 
menevät yhdessä kohti Herraa, joka tulee 
heitä vastaan.

Liturgia ja taide
Kirjan kolmannessa osassa Ratzinger kä-
sittelee taiteen ja liturgian välisiä kysy-
myksiä, kuvan ja musiikin teologiaa. Tai-
teellisesta inspiraatiosta kirjoittaja tarjoaa 
näkemyksen: uskonnollisen taiteen uu-
distumista ei saada aikaan rahalla eikä 
komissioiden avulla. Kristillinen taide 
nousee oikeasta uskosta, “uudesta näke-
misestä”. Kristillisen inspiraation lähde 
on ilo Jumalan kohtaamisesta. Sama vas-
taanottamisen ja voisi sanoa Logoksen en-
sisijaisuus ilmenee myös musiikkia käsit-
televän kappaleen loppukaneetissa: nöyrä 
suostuminen ”sille, mikä kulkee edelläm-
me, tuo esiin todellisen vapauden ja ohjaa 
meidät todelliseen korkeuteen”.

Liturgia käytännön 
toimintana

Viimeisessä osassa “Liturgian hahmo” 
kirjoittaja tekee eräänlaista “ruumiin teo-
logiaa” käyden läpi liturgisten eleiden ku-
ten polvistumisen, maahan kumartumi-
sen, seisomisen, istumisen ja ristinmerkin 
historiaa ja merkitystä. Käsiteltyä tulevat 
myös kirkon erilaiset riitukset ja liturgi-
nen vaatetus – ja tuo edellä mainittu aktii-
vinen osallistuminen. Siinä perustava ky-
symys, Ratzinger toteaa, on se, mikä on se 
keskeinen actio, johon kaikkien yhteisön 
jäsenten on osallistuttava.

Liturgian henki on sekä johdatus liturgi-
aan, ikkuna Ratzingerin ajatteluun että, 
kuten kirjoittaja toteaa, pyrkimys auttaa 
ymmärtämään paremmin uskoa. Se on 
merkittävä lisäys suomenkieliseen katoli-
seen kirjallisuuteen. 

Isä Tuomas Nyyssölä

Herraa kohti
Hieman humoristisesti Ratzinger huo-
mauttaa, ettei yhteistä rukousta itään 
päin pidetty “seinään päin viettämise-
nä” tai selän kääntämisenä seurakun-
nalle: “niin tärkeänä [pappia] ei koskaan 
pidetty”. Päinvastoin kansaan päin viet-
tämisen Ratzinger näkee johtaneen li-
sääntyneeseen klerikalismiin: papista on 
tullut messun kiinnekohta. Voidaan kui-
tenkin tehdä ero sanan liturgian ja euka-
ristisen liturgian välillä, kirjoittaja toteaa. 
Kun sanan liturgia on olemukseltaan dia-
logisempaa, on siinä kansaa kohti kään-

”Liturgian henki on sekä johdatus liturgiaan, 

ikkuna Ratzingerin ajatteluun että, kuten kirjoittaja toteaa, 

pyrkimys auttaa ymmärtämään paremmin uskoa. 

Se on merkittävä lisäys suomenkieliseen katoliseen kirjallisuuteen.”
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På svenska

I den katolska kyrkans katekes 
kan vi läsa att den kyrkliga li-
turgin initierar individen till 
Kristusmysteriet (#1075). Man 
förflyttas andligt från det man 
ser till det man inte ser eller via 

det synliga till mysteriernas värld. Kate-
kesens uppgift är att tjäna hela kyrkan, 
dess olika riter och kulturer. I katekesen 
beskrivs det som är grundläggande och 
gemensamt för hela kyrkan dvs den he-
liga liturgin, mysteriet den heliga eukaris-
tin, de sju sakramenten samt sakramen-
tala handlingar. Kyrkans uppgift är att 
verka som instrument för Gud då han up-
penbarar sig för oss människor. 

Begreppet mystagogi härstammar 
från det grekiska begreppet mystagogos 
d.v.s. en person som initierar mysterier, 
men också initierar och utbildar andra i 
mysterier eller trossystem. I den katol-

Det är viktigt att förstå det mysta-
gogiska ”språket” dvs de sakramentala 
handlingarna, den kristna års kalendern, 
firandet av de olika religiösa festerna, i 
synnerhet påsken och julen, samt helgo-
nens minnesdagar. Man måste förstå och 
ha kännedom om sakramentens innebörd 
och betydelse för var och ens frälsning. 
Religiös undervisning är inte undervis-
ning i katolicismens historia utan en in-
troduktion i Kristi mysterium och det nya 
livet man lever efter det att man döpts, 
konfirmerats och mottagit den heliga eu-
karistin och andra sakrament. Det är för-
ståelsen och sättet hur man lever ”det nya 
livet i Kristus” som bildar pilgrimsfärden 
mot helighet, som vi alla kallats till. Den 
kristna symbolismen, den katolska kon-

sten och musiken samt traditionerna spe-
lar här en viktig roll. Man måste ständigt 
på nytt lära sig innebörden av att vara 
kristen. 

Det jordiska livet har en början och ett 
slut. Medan livet efter döden är för alltid 
eller evigt. För det andra, som är betydel-
sefullt för vår frälsning, är att svara ”ja” 
på Kristi kallelse. Maria sade ”ja” då hon 
utvalts till att bli Frälsarens moder. Johan-
nes Döparen, Kristi kusin, svarade ”ja” då 
han förberedde Kristi kommande. 

Kraven för att leva ett rikt mystagogiskt 
liv innebär att man tror på Påskens mys-
terium, Kristi död och uppståndelse, och 
lever ett meditativt liv genom att fördju-

Mystagogin och den
  heliga eukaristin

ska kyrkan har biskopen och vigda präs-
ter och diakoner denna roll. En människa 
blir initierad till den katolska mystagogin 
genom dopet, konfirmationen, eukaristin 
och de andra sakramenten samt genom 
att delta i mässan och skaffa sig kunskap 
om tron. Här spelar den katolska under-
visningen och prästens predikan en stor 
roll. Påven Benedikt XVI har i sin apos-
toliska uppmaning Sacramentum caritatis 
lyft fram vikten av att regelbundet delta i 
den katolska mässan var den heliga euka-
ristin firas för hela mänskligheten. Genom 
regelbundet deltagande i mystagogiska 
sakramentala handlingar förändras indi-
viden progressivt till att vittna genom ex-
empel och handlingar om tron, det kristna 
hoppet som inspirerar andra till tro. 

Jaume Huguet: Nattvarden, c. 1470, Barcelona.
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pa sig i Bibeln, och andra andliga texter, 
delta regelbundet i den heliga mässan var 
man i tro mottar Kristi lekamen och blod 
och slutligen att man gör goda gärningar 
(caritas) i medmänsklig kärlek. I den ka-
tolska mystagogin har den heliga eukaris-
tin av stor betydelse. Man lever sitt krist-
na liv av och genom den heliga eukaristin. 
Det är en pågående process och ett kon-
kret tecken på Guds kärlek till mänsklig-
heten. Det var Gud som först älskade oss 
och därför kan och måste vi älska Gud 
tillbaka. Denna dualistiska och interakti-
va process är pågående och eskalerande. 
Den har som följd att vi också måste älska 
våra nästan. Kyrkan uppstod i samband 
med Påskens mysterium. Genom att mot-
ta den heliga eukaristin lever vi med Kris-

tus i hans lidande, död och uppståndelse.  
Här finns grunden till vår tro och våra liv 
som kristna och katoliker. 

Påven Benedikt XVI lyfte fram språ-
kets, ritens och liturgins betydelse i den 
katolska mystagogin. Kyrkan talar till oss 
genom märken, symboler, rörelse, rökel-
se, ord, riter, tystnad, sång, musik, i dikter 
och på många andra sätt. Vissa är stipu-
lerade, andra friare med en mera volon-
tär innebörd. Dessa handlingar och sym-
boler är ritens byggstenar.  Målsättningen 
är att hjälpa oss i vår tro och på var och 
ens väg mot individuell helighet. Tron 
och mottagandet av den heliga eukaristin 
styrs av Helig Ande. Mässan och riterna 
är kollektiva handlingar som alla troende 
deltar i. Bönen är grundläggande för tron 

och liturgin. Det är ju genom tysta och 
uttalade ord som vi människor kom-
municerar med varandra och med Gud 
speciellt tillsammans under den heli-
ga mässan. Bönen i vardagslivet och i 
kontemplativ ensamhet är speciellt be-
tydelsefullt. Vi får kommunicera med 
Gud när och var som helst. Man fort-
sätter genom den privata bönen att leva 
den heliga eukaristins sakrament i var-
dagen. 

När vi säger ”amen” (ja, det är sant) 
under mässan innebär det att vi be-
känner vår tro. Detta ord är den kor-
taste och kanske mest effektiva bönen. 
Man bekänner hela sin kristna katolska 
tro i ett enda ord. Genom att uttala or-

det ”amen” förblir man i 
Guds gemenskap.  

Varje katoliks ansvar 
är att känna och fördjupa 
sig och sitt liv i den krist-
na mystagogin. Processen 
är livslång och leder till 
att leva som vittne i sam-
hället och i tro. Kunskap 
får man också genom var-
dagslivet, ens arbete och 
kollegerna, ens familj ge-
nom hustrun och barnen 
och genom att vara aktiv 

i den katolska gemenskapen, ens för-
samling och dess aktiva liv i föreningar, 
sammankomster, konserter etc. Ett så-
dant liv fordrar att man ständigt lever 
i bön och meditation, utanför ens tra-
ditionella vardagliga säkerhetszon, ett 
stilla liv av kontemplation och tystnad 
i en jäktad dagsrytm. Ett sådant liv kan 
vara krävande, åtminstone till en bör-
jan. Styrka får man genom att regelbun-
det motta den heliga eukaristin. Den ka-
tolska mystagogin åter är till sin natur 
gemensam, social och kollektiv. Man le-
ver ett kristet liv med andra troende till-
sammans på vägen till helighet. Det är 
ingen ”one man show”.

Jan-Peter Paul

SOCIETAS 
SANCTI GREGORII MAGNI

PYHÄ MESSU LATINAKSI 
vanhemman Roomalaisen

 messukirjan mukaan 
Pyhän Henrikin katedraalissa 

seuraavan kerran: 

su 3.3.2019 klo 13.00
su 7.4.2019 klo 13.00 

Holy Mass in Latin according to the 
older Missale Romanum in Saint 

Henry’s Cathedral.

Tervetuloa!  Welcome!

Hartauksia ja messuja 
radiossa ja televisiossa

Iltahartaudet klo 18.50 ja 23.00  (Yle Radio 1)
Ti 26.3.2019 isä Manuel Prado

Radiomessu (Yle Radio 1)
To 18.4.2019 klo 18 kiirastorstain iltamessu, 

Pyhän Henrikin katedraali

TV-messu (Yle TV 1)
Su 10.3.2019 klo 10 tuhkakeskiviikon 

iltamessu (nauh.), Pyhän Marian kirkko

Andrum kl. 6.54 och 9.10 (Yle Vega)
Fre 15.3.2019 översättaren Sara Torvalds
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V
iimeisen puolen vuo-
den aikana me Suo-
messa asuvat ja 
työskentelevät ja seu-
rakuntaan rekisteröi-
tyneet aikuiset kato-

lilaiset olemme saaneet kaksi kirjettä: 
ensimmäinen tuli piispaltamme Teemulta 
ja omalta kirkkoherraltamme, toinen kirje 
pari viikkoa sitten lähetettiin hiippakun-
nan talousneuvoston nimissä. Meitä pyy-
detään parhaan kykymme mukaan tuke-
maan kirkkoa maksamalla jäsenmaksua. 
En aio toistaa noiden kirjeiden sisältöä, 
mutta pyrin selventämään joitakin tärkei-
tä taustakysymyksiä.

Kirkko on hengellinen 
perheemme

Katolilaisena oleminen on Jumalan lahja, 
ja meidän pitäisi olla siitä ylpeitä. Olem-

Jäsenmaksu – 
konkreettinen tapa 
              tukea kirkkoa

me osa tätä ”hengellistä perhettä”, kato-
lista kirkkoa. Tuota perhettä eivät synnytä 
rotu, kulttuuri tai kansallisuus, vaan yli-
luonnolliset siteet: me olemme Jumalan 
perhe maan päällä.

Kuten missä tahansa perheessä, myös 
kirkossa jokainen jäsen on mahdollisuuk-
siensa mukaan kutsuttu antamaan par-
haansa kokonaisuuden hyväksi. Tällä 
tavalla jokainen antaa panoksensa ja jo-
kainen hyötyy. Kukaan ei riitä itselleen. 
Niin kuin toiset tarvitsevat minun panos-
tani, minäkin tarvitsen toisten palvelusta. 
Epäilemättä auttamalla kirkkoa me kaikki 
voitamme.

Kirkko huolehtii lastensa hengellisis-
tä ja aineellisista tarpeista ja niidenkin 
tarpeista, jotka eivät kuulu kirkkoon ja 
hyväksyvät sen palveluksen. Tätä kirk-
ko tekee: huolehtii ihmisten hengellisis-
tä ja aineellisista tarpeista. Siksi voimme 

sanoa, että suoraan ja epäsuorasti, hengel-
lisellä ja sosiaalis-karitatiivisella toimin-
nallaan, kirkko antaa panoksensa parem-
man yhteiskunnan luomiseen.

Aineellisia resursseja 
tarvitaan

Kirkon auttaminen, yhteistyö kirkon 
kanssa, tarkoittaa, että vastaa kirkon tar-
peisiin, jotta sillä on taloudelliset voima-
varat tehtävänsä toteuttamiseksi. Katoli-
laisille se on velvollisuus. ”Viides kirkon 
käsky (”Pidä huolta kirkon tarpeista”) 
tarkoittaa, että uskovien tulee mahdolli-
suuksiensa mukaan kantaa huolta kirkon 
aineellisista tarpeista” (Katolisen kirkon 
katekismus, 2043). Tämä on selvästi to-
dettu kirkkolaissa (kirkon sisäistä elämää 
säätelevät normit): ”Uskovilla on velvolli-
suus auttaa kirkkoa sen aineellisissa tar-
peissa, jotta kirkolla on se, mikä on vält-
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tämätöntä jumalanpalvelusta, apostolista 
ja karitatiivista toimintaa ja papiston so-
veliasta ylläpitoa varten. Heillä on myös 
velvollisuus edistää yhteiskunnallista oi-
keudenmukaisuutta ja, muistaen Herran 
käskyn, auttaa varoillaan köyhiä ”(kaa-
non 222).

Kirkko tarvitsee aineellisia resursseja 
tehtävänsä toteuttamiseksi, esimerkiksi:

– Jumalanpalveluselämän takaamisek-
si. Se tarkoittaa, että tarvitsemme, ensi si-
jassa, asianmukaisen ja ylläpidettävissä 
olevan seurakunnan. Seurakunnasta ai-
heutuu kuluja: kynttilät, suitsutus, viini ja 
vesi, leipä, kukat jne. Myös alttarivaatteet 
on pestävä, kirkko on siivottava. Meidän 
on maksettava sähköstä, lämmityksestä, 
tontista, turvallisuudesta. Ne ovat tuhan-
sia euroja kuukaudessa.

– Apostolinen ja karitatiivinen toimin-
ta, diasporassa asuvien palveleminen, 
matkakulut, uskonnonopetusmateriaalit, 
koulutus, hiippakunnan yhteiset toimin-
not, internetsivut, liturgiset kirjat ja muut 
julkaisut. Kaikki maksaa ja Suomi ei ole 
halpa maa.

– Papiston kohtuullinen ylläpito. Pa-
peilla on kutsumus lähetystehtävään, joka 
on myös työtä ja vaatii taloudellista tukea: 
papit ovat ihmisiä, kansalaisia niin kuin 
muutkin, jotka tarvitsevat ruokaa, vaattei-
ta, lääkäriä, heidän on maksettava veroja 
tulevaa eläkettä varten, ja kaikki maksaa. 
Palkka myös takaa heille riippumatto-
muuden, jolloin he voivat kokoaikaisesti 
omistautua kirkon palvelukseen.

Talouden lähteet
Taloudellisella tasolla kirkko elää ja to-
teuttaa tehtäväänsä saamiensa almujen, 
lahjoitusten ja testamenttitulojen avulla. 
Kaikki on tervetullutta. Mutta Suomes-
sa kirkko elää myös jäsenmaksusta. Ka-
tolisen kirkon asema Suomessa on hyvin 
heikko verrattuna muihin kirkkokun-
tiin tai katolisen kirkon asemaan muis-
sa maissa kautta maailman. Suomessa 
olemme yksinkertaisesti uskonnollinen 
yhdyskunta. Muissa maissa valtio auttaa 
kirkkoa paljon enemmän ja uskovat voi-
vat antaa rahaa verotuksen kautta, mutta 

ei täällä. Tämä asema valtion edessä tar-
koittaa joitakin velvollisuuksia ja oikeuk-
sia. Yksi oikeus ja velvollisuus on kerätä 
jäsenmaksua. Se on todellinen ja oikeu-
denmukainen ratkaisu kirkon asianmu-
kaiseksi tukemiseksi Suomessa.

Ennen meillä oli tapana sanoa esimer-
kiksi kesäleirien, hiippakuntajuhlan tai 
muiden yleisötapahtumien järjestämi-
sen yhteydessä, että ”Saksa (Bonifatius-
werk) maksaa” tai ”hiippakunta maksaa” 
tai myöhemmin: ”seurakunta maksaa”. 
On aika ottaa askel eteenpäin kypsyy-
dessä: ”Nyt minä haluan maksaa.” Minä 
olen kirkko, minä olen seurakunta, minä 
olen vastuussa sen viemisestä eteenpäin. 
Mutta tietenkin tämä tuki on toteutettava 
mahdollisuuksiemme mukaan.

Jos jäsenmaksua saadaan kerättyä las-
kelmien arvioidun mukaisesti, ei olisi tar-
vetta niihin jyrkkiin ja tuskallisiin toimen-
piteisiin, joita jotkut asiantuntijat ovat 
suositelleet, kuten seurakuntien sulkemi-
nen tai piispantalon myynti. Ratkaisu on 
käsissämme. 

Parin kuukauden kuluessa saamme tie-
tää tämän uuden jäsenmaksujärjestelmän 
kautta kerätyt tulot: silloin saamme kuul-
la määrän ja käyttötarkoituksen. Mei-
dän on saavutettava läpinäkyvyys ja yksi 
haasteistamme on tiedottaa taloudesta 
paremmin. Hyvä informaatio auttaa ym-
märtämään paremmin. Ja se kantaa aina 
hyvää hedelmää.

Kysymyksiä
Haluan jakaa kanssanne joitakin kysy-
myksiä, joita piispantaloon on tullut säh-
köpostitse tai puhelimitse tammikuun 
kirjeen seurauksena. En halua luetella 
kaikkia tapauksia, vaan valaista joitakin 
yleisimpiä kysymyksiä. On huomatta-
va, että palaute jäsenmaksupyynnöstä on 
yleisesti ollut myönteistä, koska useim-
mat ihmiset tietävät, mikä tilanne on, 
mikä ongelma on ja mikä ratkaisu on. Ja 
lopulta tiedämme, mikä osa tuosta ratkai-
susta kuuluu meille henkilökohtaisesti.

On myös ollut monia virheellisiä pos-
titusosoitteita. Tarkoituksemme on ehkä 
jo kesään mennessä luoda uusi rekisteri, 

jossa seurakuntien jäsentiedot ovat oikein 
ja tietoturvallisesti. Olemme työstämässä 
sitä. 

Monet ihmiset ovat ilmaisseet huolensa 
siitä, että eivät voi maksaa, koska ovat elä-
keläisiä tai koska heidän tulonsa eivät yllä 
minimiin 15 000 euroa vuodessa. Kirjeis-
sä on ollut taulukko, josta näkyy selväs-
ti, kuka on mahdollinen maksaja ja mikä 
summa on. Jos et voi maksaa tuon taulu-
kon mukaan, älä ole huolissasi: älä silloin 
maksa.

Toiset ovat sanoneet, että eivät halua 
maksaa ja siksi he haluavat jättää kirkon. 
Heille on vastattu, että yksi asia on talou-
dellinen apu, jonka voit antaa maksamal-
la jäsenmaksun, ja toinen asia on se, että 
kasteen kautta kuulut katoliseen kirk-
koon huolimatta siitä, maksatko vai et, 
käytkö seurakunnassa vai et. Jäsenmak-
sua maksavien luettelo ei ole sama kuin 
kirkkoon kuuluvien luettelo; jälkimmäi-
nen on kastekirjassa. Yleensä Suomessa 
”kirkosta eroamisen” käsite viittaa talou-
delliseen tukeen. Jotkut ihmiset on heidän 
pyynnöstään poistettu tästä jäsenmaksu-
rekisteristä.

Toiset ovat kysyneet, pitääkö heidän 
maksaa täällä, jos he maksavat jo alkupe-
rämaassaan. Heille on vastattu, että kirk-
ko on yleismaailmallinen, mutta sijaitsee 
tietyssä paikassa. Jos asut ja työskentelet 
Suomessa, kirkkosi sijaitsee Suomessa. Ei 
ole kiellettyä lähettää rahaa kirkolle alku-
perämaassasi, mutta asuessasi Suomessa 
katolinen kirkko tarkoittaa seurakuntaasi 
Suomessa. Ja tämä seurakuntasi tarvitsee 
taloudellista apuasi. Jos sinun on valitta-
va niiden välillä, järkevintä on, että autat 
seurakuntaasi Suomessa.

Lopuksi haluan kiittää teitä kaikkia ym-
märryksestänne, avustanne, taloudellises-
ta tuestanne ja rukouksistanne. Kaikki yh-
dessä Herramme Jeesuksen Kristuksen 
kanssa muodostamme kirkon Suomessa.

Siunatkoon Jumala teitä kaikkia anteliai-
suudestanne.

Yleisvikaari Raimo Goyarrola
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Rekisteröityjen katolilaisten 
lukumäärä Suomessa jatkaa 
tasaista kasvuaan.

Katolilaisten määrä Suomessa on 
jatkanut jo kymmeniä vuosia ta-
saista 3-4 prosentin kasvua. Vii-

me vuodenvaihteessa (2018-2019) katoli-
laisia oli jäsenrekisterissä jo 15 483, eli 534 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kas-
vua oli siis hieman yli 3,5 %.

Seurakuntien jäsenmäärä on kasva-
nut kaikkialla paitsi Jyväskylässä. Kas-
vun kärjessä on sekä absoluuttisesti että 
suhteellisesti Pyhän Henrikin katedraa-
liseurakunta, joka on edelleen myös jä-

rakuntiin tuli yhteensä 
203 uutta jäsentä, kirk-
koonottamisen kautta 48 
jäsentä ja muualta muutti 
hiippakuntaan 321 kato-
lilaista. Vastaavasti jäsen-
määrä väheni kuolemien 
(43), muualle muuttami-
sen (45) ja kirkosta eroa-
misen (92) kautta.

Sakramentteja
Ensikommuunion sai 
vuonna 2018 yhteen-
sä 219 seurakuntalaista. 

Vastaavasti vahvistuksen sakramentti an-
nettiin 188 seurakuntalaiselle. Avioliittoja 
solmittiin hiippakunnan alueella yhteen-

sä 49 kappaletta, niistä 19:ssä molemmat 
osapuolet olivat katolilaisia.

Uskonnonopetus
Siinä määrin kuin tietoja on saatu, uskon-
nonopetusiässä olevien lasten ja nuorten 
lukumäärä on noin 2080. Tietoja uskon-
nonopetukseen osallistuvien määrästä ei 
ole saatu kaikista seurakunnista, mutta 
esimerkiksi Pyhän Henrikin katedraali-
seurakunnan, Pyhän ristin seurakunnan 
ja Nasaretin pyhän perheen seurakun-
nan tilastoja tarkastelemalla kouluopetus-
ta saa ylipäänsä vain noin 55 % lapsista ja 
nuorista, koulussa annettuna vain 42 %.

KATT

Katolilaisia Suomessa 
jo melkein 15 500

Entinen kardinaali erotettiin pappeudesta

Vatikaanin Uskonopin kongregaatio 
on tehnyt ratkaisun, että valta-ase-

maansa väärinkäyttänyt, monista alaikäi-
siin ja aikuisiin kohdistuneista kuuden-
nen käskyn alaisista rikoksista sekä ripin 
sakramentissa harjoitetusta painostukses-
ta syytetty ja syylliseksi todettu entinen 
kardinaali Theodore Edgar McCarrick 
erotetaan pappisvirasta pysyvästi.

Paavi Franciscus on hyväksynyt tämän 
tuomion ja päättänyt, ettei asiasta voi 
enää valittaa. Tuomio ilmoitettiin Theo-
dore McCarrickille 15.2.2019.

Entisen kardinaali McCarrickin saama 
tuomio oli odotettu ja sitä on pidetty tär-
keänä virstanpylväänä kirkon kamppai-
lussa seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan.

KATT/VIS

senmäärältään Suomen suurin katolinen 
seurakunta. Jäseniä oli vuodenvaihtees-
sa 4779, kasvua vuodessa 227 jäsentä eli 
5,0 %. Suhteellisesti ottaen toiseksi suurin 
jäsenmäärän kasvu oli Tampereen Pyhän 
ristin seurakunnassa, 4,2 %.

Äidinkielten suhteellinen osuus on py-
synyt jotakuinkin muuttumattomana. 
Suomea puhuu 41,5 %, ruotsia 4,7 % ja 
muita kieliä 53,8 prosenttia katolilaisis-
ta. Kansalaisuuksien osalta muiden kuin 
Suomen kansalaisten osuus on hitaassa 
kasvussa. Suomen kansalaisia on 44 %, 
muita 56 %.

Kasvutekijöitä
Seurakuntien jäsenmäärän kasvu perus-
tuu kolmeen tekijään: kasteen kautta seu-
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Paimenelta

Helsingin piispan 
paastokäsky

Vuonna 2019 tuhkakeskiviikko on 6.3. ja pitkäperjantai on 19.4.

1. ABSTINENSSI

Uskovia velvoittaa tuhkakeskiviikkona, pitkänäperjantaina ja vuoden jo-
kaisena perjantaina (jollei silloin ole juhlapyhä) abstinenssi eli liharuoasta 
pidättäytyminen. Siihen velvoitetaan kaikkia 14 vuotta täyttäneitä.

Abstinenssin voi korvata myös

• pidättäytymällä jostain muusta ruokalajista tai juomasta,
• pidättäytymällä alkoholin nauttimisesta, tupakoinnista tai jostain 

muusta nautinnosta,
• rakkaudenteolla lähimmäisten hyväksi (Caritas),
• osallistumalla pyhään messuun, adoraatioon tai ristintien hartauteen 

tai johonkin muuhun hartaudenharjoitukseen,
• omistamalla erityistä huomiota perheen yhteiseen rukoukseen.

2. PAASTO

Velvoittavia paastopäiviä ovat tuhkakeskiviikko ja pitkäperjantai. Paasto 
merkitsee sitä, että nautitaan ainoastaan yksi täydellinen ateria ja muista 
aterioista vähän yli puolet tavallisesta. Paastoon velvoitetaan kaikkia täysi-
ikäisiä (18 vuotta täyttäneitä) 60. ikävuoteen asti. 

3. KATUMUSVELVOLLISUUS

Uskovilla on velvollisuus katumuksen tekoon paastonaikana ja vuoden kaik-
kina perjantaina. Näinä aikoina kirkko kehottaa uskovia erityisellä taval-
la rukoukseen, pidättäytymiseen ja lähimmäisenrakkauteen. Erilaisia mah-
dollisuuksia katumusvelvollisuuden täyttämiseen luetellaan kohdassa 1.

Jokainen voi löytää juuri itselleen sopivan tavan tehdä parannusta ja katu-
musta myös paastonajalla. Yksi suositeltava tapa on pidättäytyä jostakin ja 
paastonajan lopulla palmusunnuntaina antaa pidättäytymisen kautta sääs-
tynyt rahasumma hiippakunnan paastouhriin niiden hyväksi, joilta usein 
puuttuu kaikkein välttämättöminkin elämää varten.

1. maaliskuuta 2019

+ Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa

Michelangelo Buonarroti: Il Giudizio Universale, 1536-41. Cappella Sistina, Musei Vaticani.

Vuoropsalmien kertosäkeet

Kirkkovuoden 8. sunnuntai
Hyvä on kiittää sinua, Herra. 
(vrt. Ps. 92:2a)

Tuhkakeskiviikko
Armahda meitä, Herra, sillä olemme 
syntiä tehneet. (vrt. Ps. 51:3) 

Paaston 1.  sunnuntai
Herra, ole tukenani ahdingossa. 
(vrt. Ps. 91:15b)

Paaston 2.  sunnuntai 
Herra on minun valoni ja pelastukseni. 
(Ps. 27:1a)

Pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso, 
juhlapyhä
Hänen sukunsa pysyy iäti. (Ps. 89:37)

Paaston 3.  sunnuntai 
Anteeksiantava ja laupias on Herra. 
(Ps. 103:8a)

Herran syntymän ilmoittaminen, 
juhlapyhä
Nyt olen tullut, Herra, täyttääkseni tahtosi. 
(vrt. 40:8b+9a)

Paaston 4.  sunnuntai
Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on 
hyvä. (Ps. 34:9a)

Paaston 5.  sunnuntai
Suuret ovat meidän Herramme teot, 
niistä me saamme iloita. (Ps. 126:3)
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In memoriam

Eva Airava oli maallikkodomini-
kaani, hän antoi ensimmäiset lu-
paukset talvella 2005. Isä Martti 
Voutilainen OP oli varmasti vai-

kuttanut Evan dominikaanikutsumuksen 
syntymiseen, samoin kuin meidän mui-
denkin.

Joskus 90-luvulla lomaltaan Keski-Eu-
roopasta tullessaan isä Martti toi meille 
ensimmäisille maallikoille kullekin lahja-
na Katariina Sienalaisen kuuluisan teok-
sen Dialogi Jumalan kaitselmuksesta. Katarii-
na oli sanellut kirjureilleen kysymyksensä 
ja pyyntönsä Jumalalle sekä Jumalan vas-
taukset hänelle. Teos tuli valmiiksi vuon-
na 1378. Se on katolisen hengellisen kir-
jallisuuden klassikko ja kirjoitettu samalla 
vuosisadalla, jolloin Dante ja Petrarca loi-
vat omat kuuluisat teoksensa Italiassa.

Kun minusta vuorollani tuli maallik-
kodominikaanien vastuuhenkilö, käänsin 
saamaamme Dialogia englannista auke-
aman illassa, ja kävimme kokouksissam-
me koko kirjan läpi parissa vuodessa. 
Kun olimme saaneet hienon urakkam-
me loppuun, sanoi Eva: “Tämä kirja pitää 
julkaista suomeksi, mutta alkukielestä 
käännettynä.” Sanoin heti: “OK, ruvetaan 
töihin.” Evan oli helppo vaatia käännöstä 
alkukielestä, hänellähän oli italian kielen 
väitöskirja ollut työn alla jo kauan. Hän 
osasi kielen.

Niin me sitten kolmistaan, Eva, Tuula 
Luoma ja minä, aloimme tehdä kerran vii-
kossa parisen tuntia käännöksen hiomis-
ta Airavien kotona Veräjämäessä. Kun tu-
limme sinne, Eva odotti ruoan kanssa, ja 
usein Jaakkokin söi kanssamme. Jatkoim-
me työtä aina iltaan saakka. Kun olim-
me pari vuotta ahertaneet ja saaneet työn 
päätökseen, Eva totesi, että hänen olisi 
ollut helpompi kääntää koko juttu vain 
italiasta, mikä on varmasti totta, mutta 
olimme alkaneet kuitenkin korjata minun 
käsin tehtyä käännöstäni sen avulla, mitä 
Eva oli saanut aikaan alkuperäisestä Tos-
canan tai Sienan murteesta. Tuulan panos 
oli sujuvan suomen kielen hiomisessa.

Eva teki työstä suurimman osan tieto-
koneellaan. Hän myös teki kirjan sisällön 
esittelyn ja olisi halunnut tehdä siitä vielä 

Muistoja ystävästä

perusteellisemman. Evan ansiota oli, että 
Dialogi Jumalan kaitselmuksesta saatiin jul-
kaistua suomeksi, Katolisen tiedotuskes-
kuksen kustantamana. Saimme työtäm-
me varten myös pienen apurahan Alfred 
Kordelinin säätiöltä.

Pyhä Katariina Sienalainen oli oman 
aikansa maallikkodominikaani. Oli siis 
oikein ja sopivaa, että isä Martin tuoma 
hengellinen klassikko ei jäänyt vain hyl-
lyyn vaan että me maallikkodominikaa-
neina saimme sen lukijoiden ulottuville 
suomeksi. Ranskassa dominikaaninunna-
na elävä suomalainen sisar Jean-Thérèse 
kiitti heti, että hän meidän käännöksem-
me avulla pääsi paljon paremmin sisään 
Katariinan hengellisyyteen kuin aiemmin 
lukemalla ranskaksi.

Eva tutustui dominikaaneihin ja pyhän 
Dominicuksen vaiheisiin myös Etelä-

Ranskassa, Toulousessa, Prouillessa ja 
Fanjeauxissa, tehdessään Jaakon, isä Brian 
Brickerin OP ja ystävänsä Satu Lehtosen 
kanssa matkan sinne. Me muut maal-
likkodominikaanit saimme sitten kuulla 
matkan vaikutelmia ja nähdä kuvia noilta 
meille kaikille tärkeiltä paikoilta.   

Meille maallikkodominikaaneille Evan 
liian varhainen kuolema on suuri mene-
tys. Olisimme tarvinneet hänen panos-
taan pohdintoihimme. Rukousyhteys tie-
tysti pysyy, mutta Katariina Sienalaisen 
kirjeet on vielä kääntämättä suomeksi. Sii-
hen olisi tarvittu Evan italian taitoa. Se työ 
voi siis jäädä vielä tekemättä.

Kiitos kaikesta, Eva. On hyvä voida 
luottaa siihen, että taivaassa tavataan!

Kaarina Koho, OP

Fray Juan Battista de Maino: Pyhä Katariina Sienalainen, 1612-14, Madrid.
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Haastattelu

Lemmikki Valkeameri 
(os. Louhimies) muistetaan 
muun muassa MTV:llä 
esitetyn Ariadnen langan 
juontajana. Valkeameri on 
myös työskennellyt muun 
muassa mainos- ja televisio-
elokuvien ohjaajana ja 
juontajana, viestinnän 
yliopettajana Tampereen 
ammattikorkeakoulussa 
sekä taidemaalarina 
ja kirjailijana.

tyneestä Ruotsin kuningatar Kristiinas-
ta. Seuraava kirja Kaivo ja Oliivipuu kertoi 
Maltasta, katolisuudesta ja Jumalanäidis-
tä. Kastevedessä appelsiininkukka taas kertoi 
Valkeameren keskusteluista oman isoäi-
tinsä kanssa ja Murhan kuiske oli kirjoitettu 
abortin vastaiseksi kirjaksi. Lisäksi on jul-
kaistu ikonikirja Ikoni katsoo maalaria sekä 
viimeisin Turun ihmeitten yö, joka fantasioi 
katolisuuden paluuta maahan valta-ase-
maan.

Valkeameri kertoo nauttivansa siitä, 
että saa itsekin osallistua taiteen kautta 
luomistyöhön ja tuoda siten esille omaa 
uskoaan ja suhdettaan Jumalaan. 

– Jumala on kauneus ja totuus. Ikoni-
maalaus on raottanut tätä kauneuden 
maailmaa minulle. Serafim Seppälä, orto-
doksinen pappismunkki, on kirjoittanut 
kirjan Kauneus, joka on puhutellut minua 
paljon.

Armenian kirkon rukoukset puhuttele-
vat Valkemerta muutenkin, koska ne ovat 
syviä, runollisia, tosia ja kauniita. 

– Moni runoista päättyy armonpyyn-
töön: armahda minua, monin tavoin syn-
tistä.

Valkeamerta surettaa, että Suomessa 
uskonnonvastaista kirjallisuutta tunnu-
taan helpommin pitävän ”oikeana” kirjal-
lisuutena uskonnolliseen kirjallisuuteen 
verrattuna.

– Itselleni usko merkitsee kaikkea. Hen-
gitystä, päämäärää, iloa, varmuutta. Se 
on voimanlähteeni ja syy elää, Valkeame-
ri pohtii.

Myös oman lukijakunnan löytäminen 
uskonnollisille kirjoille on välillä ollut 
haastavaa. Valkeameri haluaisi tavoittaa 
kirjoillaan esimerkiksi luterilaisia etsijöi-
tä, jotka haluaisivat löytää väkevämpää 
uskoa. Myöskään katolilaisten keskuu-
dessa kirjat eivät ole vielä löytäneet vah-
vaa jalansijaa. 

– Kaikkea ei voi kuitenkaan saada. Kir-
joittaminen on aina oma palkintonsa. 
Luotan siihen, että Jumalalla on suunni-
telma kaiken varalle ja tämä luottamus 
tuo merkityksen kirjoittamiseen. 
 

Aino Salmi

Kuva: ..........

Katolisen kirkon Valkeame-
ri  löysi muutettuaan Maltalle, 
jonka leppeä uskonnonharjoi-
tus teki taiteilijaan vaikutuk-

sen. Maltalle lähtiessään Valkeameri oli 
omien sanojensa mukaan tavallinen, ak-
tiivinen luterilainen, joka tykkäsi myös 
käydä retriiteissä.

 – Maltan reipas, varma ja värikäs kato-
lisuus teki minuun vaikutuksen. Saman 
iloisuuden olen löytänyt myöhemmin Tu-
run seurakunnasta, jonka jäsenenä olen 
saanut olla nyt yhdeksän vuoden ajan, 
Valkeameri kertoo.

Maltalla Valkeameren taiteilijaystävät, 
kuten enemmistö muutenkin, olivat ka-
tolilaisia. Se oli Maltalla normaalia, eikä 
vastakkainasettelua taiteen ja uskonnon 
välillä Valkeameren mukaan ollut.

Katolinen usko on innoittanut Valkea-
merta itseäänkin kirjoittamaan 13 kirkos-
sa eletyn vuoden aikana kymmenen kir-
jaa. Kirjoittaminen alkoi rukousrunoilla, 
joita Valkeameri alkoi kirjoittaa jo Maltal-
la ollessaan. 

Sittemmin syntyneet kirjat ovat kerto-
neet muun muassa katolilaiseksi kään-

Katolisen uskon
    innoittama kirjailija
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In English

Caritas-kuulumisetNytt-News 
YoungCaritas -toiminta alkaa
Haluatko tehdä hyvää yhdessä toisten 
nuorten kanssa? 

YoungCaritas -toiminnassa nuoret 
edistävät rauhaa ja sosiaalista oikeu-
denmukaisuutta itse ideoimillaan ja to-
teuttamillaan tavoilla. Tule suunnitte-
lemaan, mitä YoungCaritas -toiminta 
voisi Suomessa olla. Ensimmäinen ta-
paaminen on 5.4. klo 17.30 Caritaksen 
toimistolla (Kuusitie 6, Helsinki). Jos 
tarvitset tukea matkakuluihin, ota yh-
teyttä laura.jarvilehto@caritas.fi.

Tule mukaan – yhdessä voimme 
muuttaa maailmaa!

Do you want to do charity 
work together with other 
young people?
YoungCaritas is about young people 
working together for peace and global 
solidarity. Come join us and plan Youn-
gCaritas activities in Finland. The first 
meeting is on April 5th at 5.30 pm at Ca-
ritas office (Kuusitie 6, Helsinki). If you 
need support for travel expenses, please 
contact laura.jarvilehto@caritas.fi.

Join us – together we can change the 
world!

Uusi nuorten äitien ja isien 
ryhmä aloittaa Caritaksessa 
maaliskuussa
Ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti 16-
29 vuotiaille äideille ja isille, jotka ovat 
ilman työtä tai opiskelupaikkaa. Ryhmä 
auttaa löytämään omat taidot ja kiin-
nostuksen kohteet sekä tukee työ- tai 
opiskelupaikan haussa. Osallistumi-
nen on maksutonta. Ryhmän kielet ovat 
suomi ja englanti. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: han-
nele.liukkonen@caritas.fi tai 040 911874 
sekä www.caritas.fi/duuni. 

Ystävyyden kahvilan kevät
Ystävyyden kahvilat jatkuvat keskiviik-
koisin klo 15-17 Caritaksen toimistolla 
(Kuusitie 6, Helsinki). Kevään tapaa-
miset ovat 20.3., 17.4., 15.5. ja 12.6. Ys-
tävyyden kahvila on kaikille avoin koh-
tauspaikka. Luvassa lämminhenkistä 
keskustelua ja yhdessäoloa kahvin, teen 
sekä voileipien äärellä. Tervetuloa!

Paikalla on Caritaksen vapaaehtoi-
nen sosiaalityöntekijä Hannele Liukko-
nen. Hannelelta voit myös varata henki-
lökohtaisen keskusteluajan, jos sinulla 

on sosiaaliturvaan tai elämänhallintaan liit-
tyviä kysymyksiä tai haluat jutella elämän-
tilanteestasi. Hannelen puhelinnumero on 
040  256 6275 ja sähköposti hannele.liukko-
nen@caritas.fi.  

Pohjoismaisten Caritasten 
tapaaminen Helsingissä
Pohjoismaisten Caritasten vuosittainen ko-
kous järjestettiin Helsingissä 11.-12. helmi-
kuuta. Caritasten edustajat kuulivat uudes-
ta kansalaisjärjestöjen kattojärjestö Fingo 
ry:stä ja sen vaikuttamistyöstä europarla-
menttivaaleissa sekä vierailivat Kirkkohalli-
tuksessa. Tärkeintä tapaamisessa oli pohjois-
maisten Caritasten ajatusten ja kuulumisten 
vaihto sekä tulevan yhteistyön suunnittelu. 

Tervetuloa Suomen Caritas ry:n 
vuosikokoukseen keskiviikkona 
10.4. kello 16.30!
Vuosikokous pidetään Pyhän Henrikin kir-
kon seurakuntasalissa osoitteessa Pyhän 
Henrikin aukio 1. Tilaisuudessa on kahvitar-
joilu. Lämpimästi tervetuloa! 

Välkommen till Caritas Finland rf:s årsmö-
te 10.4. kl. 16.30!  Årsmöte hålls i Sankt Hen-

riks församlingssal (Sankt Henriksplat-
sen 1A). Kaffeservering.  Välkomna! 

Welcome to the Annual General Mee-
ting of Caritas Finland on April 10th 
at 4.30 pm! The Annual General Mee-
ting will be held in the Parish Hall of St. 
Henry’s Cathedral (Pyhän Henrikin au-
kio 1). Coffee will be served. Welcome!

TUE LASTEN JA NUORTEN 
LEIRITOIMINTAA
Kesä lähestyy ja tuo mukanaan seura-
kuntien lastenleirit ja nuorten vahvistus-
leirit. Caritas tukee leirimaksuissa niitä 
perheitä, joilla ei muuten olisi mahdol-
lisuutta lähettää lastaan leirille. Leiritu-
kikeräykseen osallistumalla autat use-
ampia lapsia ja nuoria saamaan iloisen 
kesäelämyksen!

Tilitiedot: Danske Bank FI73 8000 1270 
1545 04, leiritukikeräyksen viitenumero 
2325 MobilePay-numero: 95959
Keräyslupa: RA/2017/766 (2017-2019)

Lisätietoja / in English / på svenska: 
www.caritas.fi 

YoungCaritas -toiminnassa nuoret edistävät rauhaa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta itse 
ideoimillaan ja toteuttamillaan tavoilla.  Tule mukaan – yhdessä voimme muuttaa maailmaa!
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Lyhyet  

Turkulainen vokaaliyhtye Schola 
Gregoriana Aboensis (SGA) on 
nyt toiminut viitisen vuotta. Mei-

tä on tilanteesta riippuen 6-9, olemme to-
della monikansallisia, mutta kaikkia yh-
distää rakkaus gregoriaaniseen lauluun. 
Viime vuoden lopulla meihin otti yhteyt-
tä Ekumeenisen taidekappelin kannatus-
yhdistyksen puheenjohtaja, emerituskirk-
koherra Pertti Ruotsalo. Hän kertoi, että 
ekumeeniseen rukousviikkoon liittyen 
oli suunnitteilla kaksi tilaisuutta Hirven-
salon saarella sijaitsevassa Pyhän Henri-
kin ekumeenisessa taidekappelissa. Kato-
linen seurakunta on toki aikaisemminkin 
osallistunut ko. viikon toimintaan Turus-
sa järjestämällä ekumeenisen hartauden 
Pyhän Birgitan kirkossa. Nyt asiasta oli 
oltu yhteydessä kirkkoherraamme isä Pe-
teriin ja SGA haluttiin mukaan. Pääydyt-
tiin siihen, että maanantaina 21.1. illalla 
kappelissa laulettaisiin katolinen vesper. 
21.1. on pyhän Agneksen muistopäivä, 
ja teema rakennettiin tämän ympärille. 
Pyhä Agnes oli 200-luvun lopun mart-
tyyri, joka poltettiin roviolla rangaistuk-
seksi kielletyn kristinuskon harjoittami-
sesta ja tarjotun avioliiton hylkäämisestä. 
Häntä kunnioitetaan pyhänä ja marttyyri-
nä myös ortodoksisessa kirkossa. Vespe-

rin psalmit laulettaisiin suomenkielisinä, 
muut laulut olisivat latinaa. Kuoroa har-
joitti diakoni Eze Charles Nwoko, joka 
laulaisi soolo-osuudet. Kuoro joutuikin 
työskentelemään tosissaan, sillä psalmi-
melodioiden sovittaminen suomenkieli-
seen tekstiin otti koville.  Kuoron äänen-
muodotusta ohjaava turkulaismuusikko 
Marjatta Sigfridsson lupautui auttamaan 
urkusäestyksellä, kun selvisi, että kappe-
lissa on myös urut.

Niinpä tilaisuus toteutui: pappina oli 
isä Peter SCJ, joka lauloi alkurukouksen ja 
luki muut vesperiin kuuluvat rukoukset.  
SGA lauloi psalmit, joita oli peräti viisi. 

Vesperin rakenteeseen kuuluvana niiden 
jälkeen seurasi Magnificat (Marian kiitos-
virsi) ja loppuhymninä Alma Redempto-
ris Mater. Urut täydensivät upeasti psal-
milaulantaa, samalla tavalla kuin olen 
benediktiiniluostareissa kuullut.

Koska yleisössä (n. 40) oli sekä katoli-
laisia että luterilaisia, olimme tehneet oh-
jelmavihkosen, jossa oli tekstit ja suomen-
nokset. Tilaisuus jätti kauniin muiston 
vesperistä ja toiveen, että tähän katoliseen 
iltarukoushetkeen voitaisiin myöhem-
minkin palata.

Markku Vähätalo

Taidekappelin vesper Hirvensalossa

Kuoroa harjoitti diakoni Eze Charles Nwoko.

Lue lisää verkossa: fides.katolinen.fi
Kardinaali Müller 
julkaisi “Uskon
manifestin” 

Kun teitä herjataan 
– Iloitkaa ja 
riemuitkaa! 

Asketernas väg – 
Läsning inför 
påsken 



26 FIDES 2

Ilmoitukset

Ekumeeninen kasvatus
ja uskontodialogi 

Seminaari
Perjantaina 22.3.2019 klo 13–16
Pyhän Henrikin katedraalin seurakuntasalissa, 
Pyhän Henrikin aukio 1 A, 00140 Helsinki
  
Tilaisuuden avaa SEN:n puheenjohtaja arkkipiispa Tapio Luoma ja teemaan 
johdattelevat alustuksillaan Yllätyksiä, tulkintoja ja tiedonjanoa - matka 
suomalaiselta uskonnontunnilta maailmalle toimittaja Rita Strömmer ja 
Eurooppalainen politiikka ja ekumenia FT, entinen europarlamentaarikko 
Eija-Riitta Korhola.  Ohjelmassa myös tapausesimerkkejä siitä, miten 
kouluissa ja seurakunnissa voidaan harjoittaa dialogia.
 

Tilaisuus on avoin ja maksuton. Kahvitarjoilun vuoksi toivomme 
ilmoittautumista 15.3. mennessä: marianne.kantonen@ort.fi 
Lue lisää: www.ekumenia.fi  

Tervetuloa! 
Järjestäjä: Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Kasvatusasioiden jaosto

Millaista 
uskonnonlukutaitoa 
tarvitaan 
maailmalla? 

Miten edistämme 
ekumeenista asennetta 
ja dialogitaitoja?

Young Moms and Dads - 
welcome to Duuni! 

 
Duuni-group is meant for young mothers and 

fathers who are unemployed or without 
education. The group offers support on how 
to return to studies or to find employment. 
Group languages are Finnish and English. 

Next group starts this March. 

Registration and more information:
hannele.liukkonen@caritas.fi, puh. 0400 911 874

UUDET LUKUPALVELUS -KIRJAT

Kirkon hetkipalvelus – Lukupalvelus

• Psalttari 

• Paastonaika

• Pääsiäisaika

• Adventtiaika

• Jouluaika

Hetkipalvelus – Lukupalvelus -kirjoissa on uusittu ja tarkastet-
tu suomennos. Psalttari-osaa käytetään yhdessä kirkkovuo-
den kulloisenkin ajan kirjan kanssa. ”Lukupalveluksen 
on tarkoitus johdattaa Jumalan kansa... mietiskelemään 
kauneimpia kohtia Raamatusta ja hengellisten kirjailijoiden 
teoksista” (yleinen johdanto hetkipalvelukseen, 32).

KATT, 2018-2019,  hinta á 10,– 

katolinenkirjakauppa.net

Fransiskaanimallikoiden hiljentymispäivä

Matkalla pyhän Franciscuksen kanssa
JOHTAA  isä Tuomas Nyyssölä
LA 6.4.2019 klo 10.00-17.00  

Birgittalaissisarten kirjastossa, 
Ursininkatu 15 a, 20100 TURKU

Ohjelma    Kello 10.00 - 10.45  Mietiskely
Kello 11.00 - 12.00  Hiljaisuus
Kello 12.00 - 12.45  Ruokailu
Kello 13.00 - 13.45  Mietiskelyä
Kello 13.45 - 14.30  Keskustelua
Kello 14.30 - 15.00  Kahvi
Kello 15.00 - 15.45  Rippi
Kello 16.00  Messu
Kello 17.00 Loppusiunaus ja päätös

Hinta 15 euroa sisältää lounaan ja kahvit, 
maksetaan paikan päällä.

Ilmoittautumiset  Marko Pitkäniemi, p. 046 6175314, 
sähköposti: marko.pitkäniemi@katolinen.fi 
tai Risto Mantovan, puhelin 050 5856513, 
sähköposti: mantovani.risto@gmail.com.
Ilmoittautumiset toivotaan 1.4.2019 mennessä.

 
Tervetuloa!    Pax et Bonum!  
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Ilmoitukset

TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO

www.toolonhautaustoimisto.fi
Mechelininkatu 32, Taivallahden kasarmirakennus

Caritas Seurakuntapalvelu - Helsinki
09 628 398

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.   F I D E S  

Verbi Dei sono 
Schola cantorum 

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

Uutuudet ja klassikot
– kauppasi netistä

katolinenkirjakauppa.net

STUDIUM 
CATHOLICUM

Father Timothy Radcliffe, OP 
will be in Helsinki from 
March 28th to April 1st, 2019
You are warmly invited to participate in these events:

•  March 29th - Public Lecture at 14.00-16.00: 
'Faith in a time of fundamentalism

 at the University of Helsinki (Fabianinkatu 24, 
hall 524)

•  March 31st - Sermon at 09.30 English Mass  
at the Cathedral of St. Henry, 

 followed by open house at the new premises  
of the Studium Catholicum

•  April 1st - Sermon at 10.00 English Mass at the 
Studium Catholicum

Fr  Timothy Radcliffe OP was the Master of the 
Dominican Order between 1992 and 2001, and he 
now leads the social justice centre "Las Casas Institute" 
at Oxford. A prolific author in theology and spirituality, 
he was appointed a consultor to the Pontifical Council 
for Justice and Peace in 2015 by Pope Francis.

3-Day Lenten Retreat with 
Sr. Catherine Aubin, OP (Rome)
From our body to our heart : a path to eternity through 
the 9 manners of praying of St.Dominic 
April  5th-7th, 2019 at the Studium Catholicum
Friday, April  5th at  17.30 -21.00
Saturday, April 6th at 10.30 -16.30
Sunday, April  7th at 10.30 -15.00

Places are limited. The fee is 25 eur.
The  deadline for registration and payment is March 
15th. Please pay to Studium Catholicum: 
Nordea FI40 2001 2001 0002 81 
and inform: lucia.indren@studium.fi or 040 414 5861

Ritarikatu 3A, 00170 HELSINKI  
www.studium.fi

 
Luennot pidetään Studium Catholicumin tiloissa (Ritarikatu 3 A, 3 krs.) torstaisin  
klo 19. Luentojen jälkeen on pieni kahvitarjoilu.  
Föreläsningarna hålls på Studium Catholicum (Riddaregatan 3 A, 3. vån), på torsdagskvällar  
kl 19. Efteråt bjuds det på kaffe.  
 

TO 21.3. 
Vuosikokous klo 18. 

Årsmöte kl 18.  
Käsitellään yhdistyksen  

sääntömääräiset asiat.  
 

TT Ulla Tervahauta-Helin 
Naisia varhaiskristillisyydessä  

 
TO 25.4. 
Marko Pitkäniemi OFS 
Kyrkomusik - både tidlös och i tiden 
 
 
 
 
 

Luennot ovat kaikille avoimia. Lämpimästi tervetuloa! 
Jatkossa tiedotamme tapahtumistamme kotisivuilla, 
Facebookissa ja sähköpostitse.  
Föreläsningarna är öppna för alla. Varmt välkomna!  
I framtiden meddelar vi om alla våra evenemang på hemsidan, på 
Facebook och via e-post.  
www.academicumcatholicum.blogspot.com 

Academicum Catholicumin jäseneksi voi liittyä maksamalla vuosittaisen  
10 € suuruisen jäsenmaksun tilillemme FI61 2001 2000 5130 60. 
Viestikenttään nimi + sähköpostiosoite.  
 
Du kan gå med i Academicum Catholicum genom att betala en årlig 
medlemsavgift på € 10 til l vårt konto FI61 2001 2000 5130 60.  
I meddelandefältet, namn + e-postadress.  

 
Luennot pidetään Studium Catholicumin tiloissa (Ritarikatu 3 A, 3 krs.) torstaisin  
klo 19. Luentojen jälkeen on pieni kahvitarjoilu.  
Föreläsningarna hålls på Studium Catholicum (Riddaregatan 3 A, 3. vån), på torsdagskvällar  
kl 19. Efteråt bjuds det på kaffe.  
 

TO 21.3. 
Vuosikokous klo 18. 

Årsmöte kl 18.  
Käsitellään yhdistyksen  

sääntömääräiset asiat.  
 

TT Ulla Tervahauta-Helin 
Naisia varhaiskristillisyydessä  

 
TO 25.4. 
Marko Pitkäniemi OFS 
Kyrkomusik - både tidlös och i tiden 
 
 
 
 
 

Luennot ovat kaikille avoimia. Lämpimästi tervetuloa! 
Jatkossa tiedotamme tapahtumistamme kotisivuilla, 
Facebookissa ja sähköpostitse.  
Föreläsningarna är öppna för alla. Varmt välkomna!  
I framtiden meddelar vi om alla våra evenemang på hemsidan, på 
Facebook och via e-post.  
www.academicumcatholicum.blogspot.com 

Academicum Catholicumin jäseneksi voi liittyä maksamalla vuosittaisen  
10 € suuruisen jäsenmaksun tilillemme FI61 2001 2000 5130 60. 
Viestikenttään nimi + sähköpostiosoite.  
 
Du kan gå med i Academicum Catholicum genom att betala en årlig 
medlemsavgift på € 10 til l vårt konto FI61 2001 2000 5130 60.  
I meddelandefältet, namn + e-postadress.  

 
Luennot pidetään Studium Catholicumin tiloissa (Ritarikatu 3 A, 3 krs.) torstaisin  
klo 19. Luentojen jälkeen on pieni kahvitarjoilu.  
Föreläsningarna hålls på Studium Catholicum (Riddaregatan 3 A, 3. vån), på torsdagskvällar  
kl 19. Efteråt bjuds det på kaffe.  
 

TO 21.3. 
Vuosikokous klo 18. 

Årsmöte kl 18.  
Käsitellään yhdistyksen  

sääntömääräiset asiat.  
 

TT Ulla Tervahauta-Helin 
Naisia varhaiskristillisyydessä  

 
TO 25.4. 
Marko Pitkäniemi OFS 
Kyrkomusik - både tidlös och i tiden 
 
 
 
 
 

Luennot ovat kaikille avoimia. Lämpimästi tervetuloa! 
Jatkossa tiedotamme tapahtumistamme kotisivuilla, 
Facebookissa ja sähköpostitse.  
Föreläsningarna är öppna för alla. Varmt välkomna!  
I framtiden meddelar vi om alla våra evenemang på hemsidan, på 
Facebook och via e-post.  
www.academicumcatholicum.blogspot.com 

Academicum Catholicumin jäseneksi voi liittyä maksamalla vuosittaisen  
10 € suuruisen jäsenmaksun tilillemme FI61 2001 2000 5130 60. 
Viestikenttään nimi + sähköpostiosoite.  
 
Du kan gå med i Academicum Catholicum genom att betala en årlig 
medlemsavgift på € 10 til l vårt konto FI61 2001 2000 5130 60.  
I meddelandefältet, namn + e-postadress.  

 
Luennot pidetään Studium Catholicumin tiloissa (Ritarikatu 3 A, 3 krs.) torstaisin  
klo 19. Luentojen jälkeen on pieni kahvitarjoilu.  
Föreläsningarna hålls på Studium Catholicum (Riddaregatan 3 A, 3. vån), på torsdagskvällar  
kl 19. Efteråt bjuds det på kaffe.  
 

TO 21.3. 
Vuosikokous klo 18. 

Årsmöte kl 18.  
Käsitellään yhdistyksen  

sääntömääräiset asiat.  
 

TT Ulla Tervahauta-Helin 
Naisia varhaiskristillisyydessä  

 
TO 25.4. 
Marko Pitkäniemi OFS 
Kyrkomusik - både tidlös och i tiden 
 
 
 
 
 

Luennot ovat kaikille avoimia. Lämpimästi tervetuloa! 
Jatkossa tiedotamme tapahtumistamme kotisivuilla, 
Facebookissa ja sähköpostitse.  
Föreläsningarna är öppna för alla. Varmt välkomna!  
I framtiden meddelar vi om alla våra evenemang på hemsidan, på 
Facebook och via e-post.  
www.academicumcatholicum.blogspot.com 

Academicum Catholicumin jäseneksi voi liittyä maksamalla vuosittaisen  
10 € suuruisen jäsenmaksun tilillemme FI61 2001 2000 5130 60. 
Viestikenttään nimi + sähköpostiosoite.  
 
Du kan gå med i Academicum Catholicum genom att betala en årlig 
medlemsavgift på € 10 til l vårt konto FI61 2001 2000 5130 60.  
I meddelandefältet, namn + e-postadress.  

JOSEPH RATZINGER

Liturgian henki  
Johdatus liturgiaan
Kirja auttaa ymmärtämään uskoa ja 
toteuttamaan oikein sen keskeisiä 
ilmenemismuotoja liturgiassa. 
KATT,  225 sivua, hinta 25,–

katolinenkirjakauppa.net
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HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraali seurakunta

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

katolinen.fi. Kotisivu henrik.katolinen.fi.

• La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.30 
messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 eri-
kielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 grego-
riaaninen messu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 
18.00 messu, ti ja to 7.30 messu. Ke 17.30 ruu-
sukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiai-
ka 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 Fin-
nish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass 
or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish. 
Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish, Tues. and 
Thurs. 7.30 Mass in Finnish. Wed. 17.30 Rosary, 
Fri. 17.30 Adoration. Wed., Sat. 19.30 Liturgy of 
the Neocatechumenal Way. Confessions Sat. 17.00-
17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Mas-
ses on Sunday and by appointment.

2.3. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 
vesper, 18.00 aattomessu, 19.00 karnevaalit

seurakuntasalissa
3.3. su kirkkovuoden 8. 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 iltamessu

4.3. ma 18.30 johdantokurssi
6.3. ke tuhkakeskiviikko: 16.30 messu 

englanniksi/Mass in English, 18.00 messu ja 
tuhkan jakaminen

7.3. to 18.00 urkukonsertti
9.3. la 10.00-12.45 ensikommuunio-opetus, 

17.40 vesper, 18.00 aattomessu
10.3. su paaston 1. sunnuntai: 9.30 messu 

englanniksi/Mass in English, 10.30-13.00 
lastenkerho, 11.00 päämessu, 11.15 messu 
Tapanilassa, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45 
adoraatio, 18.00 iltamessu

11.3. ma 18.00 kirjallisuuspiiri
12.3. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko 

ja messu
13.3. ke 16.30 raamattupiiri
16.3. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
17.3. su paaston 2. sunnuntai: 9.30 messu 

latinaksi ja englanniksi/Mass in Latin 
and English, 11.00 päämessu, 12.30 messu 
ruotsiksi/Mässa på svenska, 15.00 messu 
Porvoossa, 18.00 iltamessu

18.3. ma 18.30 johdantokurssi
19.3. ti 14.00 seniorit
23.3. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 

vesper, 18.00 aattomessu
24.3. su paaston 3. sunnuntai: : 9.30 messu 

englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30 
messu italiaksi/Messa in italiano, 18.00 
iltamessu

25.3. ma 18.30 jatkokurssi
26.3. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko 

ja messu
27.3. ke 16.30 raamattupiiri
28.3. to 18.00 lectio divina
30.3. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
31.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 messu 

englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 16.00 messu tagalogiksi/Mass in 
Tagalog, 18.00 iltamessu

1.4. ma 18.00 johdantokurssi
4.4. to 18.00 urkukonsertti
6.4. la 10.00-12.45 ensikommuunio-opetus, 

17.40 vesper, 18.00 aattomessu
7.4. su paaston 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 iltamessu

DIASPORA 
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 17.3. su 
15.00
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): 10.3., 24.3. 
su 11.15

 

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

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

•  La 9.30 (tai 11.00, katso ohjelma alla) messu, 
18.00 aattomessu suomeksi. Su 9.30 ruusukko-
rukous, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 (1. su 
ruotsi, 2. su perhemessu suomeksi, 3. su viet-
nami, 4. su perhemessu suomeksi, 5. su saksa), 
13.00 messu afrikkalaisille (1. ja 3. su), 14.30 
messu tagalogiksi (2. ja 4. su), 16.00 messu puo-
laksi, 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. Seura-
kunnan 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 Ro-
sary in Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 
(1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Fin-
nish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass 
in Finnish, 5th Sun. German), 13.00 Mass for Cat-
holics from Africa (1st and 3rd Sun.), 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 Adorati-
on, 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. 10.00-
14.00.

1.3. pe 8.00 messu suomeksi, 17.15 adoraatio, 
18.00 messu suomeksi, 18.45–24.00 adoraatio

3.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 
11.30 messu

ruotsiksi/Mässa på svenska, 13.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 16.00 messu

puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko 
englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu

englanniksi/Mass in English
6.3. ke tuhkakeskiviikko (paasto- ja 

abstinenssipäivä): 8.00 messu englanniksi/
Mass in English, 18.00 messu suomeksi 
(televisiointi, lähetys 10.3. klo 10.00)

9.3. la 11.00 messu suomeksi, 18.00 messu 
suomeksi

10.3. su paaston 1. sunnuntai: 9.30 ristintie, 
10.00 messu suomeksi, 11.30 perhemessu, 
13.00 messu englanniksi/Mass in English, 
14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 
16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 
17.30 ristintie englanniksi/Stations of the 
Cross, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

17.3. su paaston 2. sunnuntai: 9.30 ristintie, 
10.00 messu suomeksi, 11.30 messu 
vietnamiksi, 13.00 messu englanniksi/Mass 
in English, 16.00 messu puolaksi/Msza 
sw. po polsku, 17.30 ristintie englanniksi/
Stations of the Cross, 18.00 messu englanniksi 
/ Mass in English

24.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.30 ristintie, 
10.00 messu suomeksi, 11.30 perhemessu, 
13.00 messu englanniksi/Mass in English, 
14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 
16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 
17.30 ristintie englanniksi/Stations of the 
Cross, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

25.3. ma Herran syntymän ilmoittaminen: 
8.00 messu suomeksi, 17.15 adoraatio, 18.00 
messu suomeksi

31.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 ristintie, 
10.00 messu suomeksi, 11.30 messu saksaksi/
Messe auf Deutsch, 13.00 messu englanniksi/
Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza 
sw. po polsku, 17.30 ristintie englanniksi/
Stations of the Cross, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

3.4. ke 8.00 messu suomeksi, 14.00 messu 
suomeksi ja Maria-klubi, 17.15 adoraatio, 
18.00 messu suomeksi

5.4. pe 8.00 messu suomeksi, 17.15 adoraatio, 
18.00 messu suomeksi, 18.40 ristintie, 19.15–
24.00 adoraatio

7.4. su paaston 5. sunnuntai: 9.30 ristintie, 10.00 
messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/
Mässa på svenska, 13.00 messu englanniksi/
Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza 
sw. po polsku, 17.30 ristintie englanniksi/
Stations of the Cross, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

DIASPORA 
Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 3.3., 7.4., 
5.5. su 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 
23.3., 27.4., 1.6. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 
26): 9.3., 13.4. la 14.00, 11.5. la 13.00 (Huom.! aika)
Nummi-Pusula (yksityinen kappeli, Sitarlantie 
448): kuukauden 1. ja 3. lauantai klo 16.00
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DIASPORA 
Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, St.Mårtensgården, 
Hindersböle): 9.3., 23.3., 6.4. la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 10.3., 
24.3. su 15.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 15.3. pe 18.00

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, 
fax 014-612660. Sähköposti olavi@katolinen.fi. 

Kotisivu olavi.katolinen.fi.

• Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 
messu englanniksi. Ma 18.00 messu, ti 7.00 
messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaani-
nen messu, ke 18.00 messu, to 18.00 adoraatio 
ja 18.30 messu, pe 7.00 messu sisarten kappelis-
sa. 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 so-
pimuksen 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 (Fam-
ily Mass in Finnish once a month at 12.15). Con-
fessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 
9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appoint-
ment. For the latest updated program, see olavi.ka-
tolinen.fi.  

3.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 10.00 ruu-
sukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englan-
niksi/Mass in English

6.3. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu
8.3. pe 18.00 ristintie, pyhän ristin reliikin kun-

nioittaminen
10.3. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 ristintie, 

10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/
Mass in English

14.3. to 14.00 messu senioreille
15.3. pe 18.00 ristintie, pyhän ristin reliikin 

kunnioittaminen
16.3. la 9.00 lauantaikurssin alkuhartaus 12.30 

perhemessu
17.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.00 ristintie, 

10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/
Mass in English

19.3. ti pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso: 
18.00 messu

22.3. pe 18.00 ristintie, pyhän ristin reliikin 
kunnioittaminen

24.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.00 ristintie, 
10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/
Mass in English

25.3. ma Herran syntymän ilmoittaminen: 
18.00 messu

29.3. pe 18.00 ristintie, pyhän ristin reliikin 
kunnioittaminen

31.3. su paaston 4. sunnuntai (laetare): 10.00 
ristintie, 10.30 päämessu, 12.00 messu englan-
niksi/Mass in English

5.4. pe 18.00 ristintie, pyhän ristin reliikin kun-
nioittaminen

7.4. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 ristintie, 
10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/
Mass in English

Lauantaikurssi 16.3., 13.4., 18.5. la 9.00

Johdantokurssi
14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5. to 17.00
 
Mahdollisista poikkeuksista ja lisäyksistä ilmoi-
tetaan seurakunnan verkkosivuilla ja ilmoitus-
taululla.

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 eng-
lanniksi. 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. mat-
kat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saatta-
vat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. 
Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tar-
kista 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 bul-
letin board at the back of church for possible changes. 
Masses also in other cities. (See the Mass schedule 
for diaspora below.)

1.3. pe 7.30 aamumessu, 18.00 Maailman 
rukouspäivän hartaus

2.3. la 8.30 aamumessu, 10.00 talkoot
3.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 10.30 messu 

suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in 
English

6.3. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu
8.3. pe 17.30 ristintie, 18.00 iltamessu
9.3. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho
10.3. su paaston 1. sunnuntai: 10.30 messu 

suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in 
English

12.3. ti 14.00 messu senioreille
15.3. pe 17.30 ristintie, 18.00 iltamessu
16.3. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu, 17.00 

nuortenilta
17.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.30 messu 

suomeksi, 11.30 ensikommuunio-opetus, 
14.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 
17.00 messu englanniksi/Mass in English

TURKU

Pyhän Birgitan ja autuaan  
Hemmingin seurakunta 

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

katolinen.fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.

• Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomek-
si, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 
1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 2. su: 
12.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu eng-
lanniksi. Ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 18.00 
iltamessu. To 17.30 adoraatio. Rippitilaisuus 
puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mu-
kaan.
• Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish, 
10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st Sun-
day of each month: 12.30 Mass in Polish, 2nd Sun-
day of each month: 12.30 Mass in Vietnamese, 18.00 
Mass in English. Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finn-
ish, 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.)

3.3. su kirkkovuoden 8. 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

6.3. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu ja tuhkan 
jakaminen

9.3. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu, 10.00 
messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/Mässa på 
Åland

10.3. su paaston 1. sunnuntai: 9.00 messu 
suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu 
vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

15.3. pe 18.00 messu Porissa
17.3. su paaston 2. sunnuntai: 9.00 messu 

latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu 
tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

23.3. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/
Mässa på Åland

24.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.00 messu 
suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00 messu 
Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

25.3. ma Herran syntymän ilmoittaminen: 
18.00 juhlamessu

31.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.00 messu 
suomeksi, 10.30 päämessu, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

6.4. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu, 10.00 
messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/Mässa på 
Åland

7.4. su paaston 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

KATEKEESI  9.3., 6.4. la 9.30
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5.4. pe 17.00 ristintie ja messu, 19.00 ristintie 
englanniksi/Way of the Cross

7.4. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 
17.00 messu Torniossa

DIASPORA
Kajaani (Kirkkokatu 17): 24.3. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 17.3. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 3.3., 7.4. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 12): ei tänä aikana
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 10.3. su 17.30

KUOPIO

Pyhän Joosefin seurakunta
Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio. Puh. 044-
3657142, 0449744608. Sähköposti joosef@
katolinen.fi. Kotisivu joosef.katolinen.fi.

• Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, pe 18.00 messu. 
Pe 17.30 adoraatio. (Ei adoraatiota juhlapyhinä.) 
La 19.00 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. 
Rippiaika su 10.30-10.50 ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 11.00 High Mass in Finnish. Mon., Tues., 
Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish. Fri 17.30 Adora-
tion. (No Adoration on Feast Days.) Sat. 19.00 Lit-
urgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Sun. 
10.30-10.50 and by appointment.

2.3. la 10.00 ensikommuunio-opetus lk1, 11.30 
vahvistusopetus, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

3.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 10.00 messu 
Joensuussa, 11.00 päämessu

6.3. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu
7.3. to 19.15 avioliittokurssi
9.3. la 10.00 ensikommuunio-opetus lk2, 13.00 

messu Savonlinnassa
10.3. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 messu 

Joensuussa, 11.00 päämessu
14.3. to 19.15 avioliittokurssi
15.3. pe Huom.! ei messua, eikä adoraatiota
17.3. su paaston 2. sunnuntai: 11.00 päämessu, 

Huom.! 18.00 messu Joensuussa
18.-22.3. ma-pe Huom.! ei messua, eikä 

adoraatiota
24.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.00 messu 

Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00 messu 
Mikkelissä

28.3. to 19.15 avioliittokurssi
31.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.00 messu 

Joensuussa, 11.00 päämessu
6.4. la 10.00 ensikommuunio-opetus lk2, 13.00 

messu Savonlinnassa
7.4. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 messu 

Joensuussa, 11.00 päämessu

DIASPORA
Mikkeli (Lähemäen seurakuntatalo, 
Paukkulantie 27): 24.3. su 18.00

Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs •  1.3 -7.4.

22.3. pe 17.30 ristintie, 18.00 iltamessu
24.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.30 messu 

suomeksi, 11.30 vahvistusopetus, 12.00 
messu ja retretti vietnamiksi, 17.00 messu 
englanniksi/Mass in English

29.3. pe 17.30 ristintie, 18.00 iltamessu
31.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.30 messu 

suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in 
English

5.4. pe 17.30 ristintie, 18.00 iltamessu
6.4. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho
7.4. su paaston 5. sunnuntai: 10.30 messu 

suomeksi, 11.30 vahvistusopetus, 17.00 messu 
englanniksi/Mass in English

KATEKEESI 16.3., 13.4. la 9.50

DIASPORA
Hämeenlinna (Huom.! seurakuntasali, Matti 
Alangon katu 11 A): su klo 15.00: 3.3., 7.4.
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 
su klo 16.00: 24.3., 28.4.
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätieto-
ja seurakunnasta): pe klo 18.00: 29.3., 26.4.
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappe-
lintie 5): su klo 12.00: 10.3., 24.3., 31.3. Huom.! 
10.00 vietnamiksi, 14.4., 21.4., 28.4.
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-
Kuljunkatu 1): la klo 18.00: 16.3., 13.4.
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rau-
hankatu 8 C 22): klo 16.00: la 9.3. messu ja vah-
vistus, la 23.3., la 30.3., su 31.3. Huom.! klo 14.00 
vietnamiksi, su 14.4., to 18.4. Huom! klo 18.00 
(kiirastorstai), pe 19.4. Huom.! klo 15.00 (pitkä-
perjantai), la 20.4. Huom.! klo 20.00 pääsiäisyön 
vigilia, su 21.4., la 27.4.
 

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) pää-
messu. 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. Con-
fessions half an hour before Mass and by appoint-
ment. Masses also in other cities.

3.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 11.00 messu
6.3. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu
10.3. su paaston 1. sunnuntai: 11.00 messu
17.3. su paaston 2. sunnuntai: 18.00 messu
19.3. ti pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso: 

18.00 messu
24.3. su paaston 3. sunnuntai: 11.00 messu
25.3. ma Herran syntymän ilmoittaminen: 18.00 

messu

31.3. su paaston 4. sunnuntai: 11.00 messu
7.4. su paaston 5. sunnuntai: 11.00 messu

DIASPORA
Hamina: Sopimuksen mukaan 
seurakuntalaisten kodeissa
Kotka (ort. seurakuntakeskus, 
Kymenlaaksonkatu 2): 10.3., 14.4. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): klo 15.00: la 2.3., su 24.3., la 
6.4., su 28.4.
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): 17.3. 
su 12.00

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, to 17.00 adoraatio ja 
messu. Ti, ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön 
liturgia. Rippitilaisuus pe 17.00-18.00, puoli tun-
tia ennen messua ja sopimuksen mukaan. Messu-
ja myös muissa kaupungeissa. (Katso alempana 
kohta ”diaspora”.)
• Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass 
in Finnish. Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in 
Finnish, Thurs. 17.00 adoration and Mass in Finn-
ish. Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocat-
echumenal Way. Confessions Fri. 17.00-18.00, half 
an hour before Mass and by appointment. Masses 
also in other cities. (See the Mass schedule for dias-
pora below.)

6.3. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu
8.3. pe 17.00 ristintie ja messu, 19.00 ristintie 

englanniksi/Way of the Cross
10.3. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 messu eng-

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

15.3. pe 17.00 ristintie ja messu, 19.00 ristintie 
englanniksi/Way of the Cross

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

19.3. ti pyhä Joosef, neitsyt Marian puoliso: 
17.00 ruusukko ja messu

22.3. pe 17.00 ristintie ja messu, 19.00 ristintie 
englanniksi/Way of the Cross

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

25.3. ma Herran syntymän ilmoittaminen: 
17.00 ruusukko ja messu

29.3. pe 17.00 ristintie ja messu, 19.00 ristintie 
englanniksi/Way of the Cross

31.3. su paaston 4. sunnuntai (laetare): 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu
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Yhdistykset ja yhteisöt • Societies • Muut • Others

SEURAKUNNAT JA OHJELMAT

Savonlinna (Pikkukirkko, Olavinkatu 29): 9.3., 
6.4. la 13.00, 13.5. la 16.00
Joensuu (Kaislakatu 6): joka sunnuntai klo 
10.00, paitsi 17.3. klo 18.00

Hiippakunnan kuuria 

Piispantalo: Rehbinderintie 21, 00150 Helsin-
ki, 09-6877460, hiippakunta@katolinen.fi. •  
Taloustoimisto: 050-4621522 (ma-pe 11-15), 
ekonomi@katolinen.fi.
• Opetusosasto: Kuusitie 6, 00270 Helsinki, 
050-5440871, opetus@katolinen.fi.
Katolinen tiedotuskeskus: Pyhän Henrikin 
aukio 1 B, 00140 Helsinki, 09-6129470, info@
katolinen.fi • Julkaisuosasto: katri.tenhu-
nen@katolinen.fi • Viestintäosasto: marko.
tervaportti@katolinen.fi.
 

Keskukset
Suomen Caritas

Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 0400 911874. 
Sähköposti caritas@caritas.fi. Kotisivu www.
caritas.fi. Toimisto on avoinna klo 9-17 maa-
nantaista 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 • Kirjasto on avoinna maanantaina, 
tiistaina, keskiviikona ja perjantaina 13-18, sekä 
torstaina 9.30-18 • Messut maanantaisin (eng-
lanniksi) ja perjantaisin (suomeksi) klo 12.00; 
tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 7.30 
• Holy Mass at 12.00 on Mondays (in English) 
and Fridays (in Finnish); at 7.30  a.m. on Tues-
days, Wednesdays and Thursdays (in English). 
•  www.studium.fi.

Yhdistykset & yhteisöt

Academicum Catholicum
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 kahvitar-
joilu. Sydämellisesti tervetuloa! • Föreläsnin-
garna hålls på Studium Catholicum (Ridda-
regaran 3A, 3. vån.), på torsdagskvällar kl 19. 
Dörrarna öppnas kl 18:30. De kostnadsfria fö-
reläsningarna är öppna för alla intresserade 
och efteråt bjuds det på kaffe. Varmt välkomna! 

Birgittalaisoblaatit
Birgittalaisoblaatit – luostarisääntökunnan 
maallikkojen ryhmä Turussa. Kotisivut: www.
kolumbus.fi/birgitta.turku/oblaatit. Birgitta-
laisoblaatit kokoontuvat noin kerran kuukau-
dessa Turun birgittalaisluostarissa moderaatto-
rin, isä Toan Tri Nguyenin ja ylisisaren äiti M. 
Bernabé O.Sss:n  johdolla. Yhteyshenkilö: Raija 
Markkula, e-mail: raija.markkula7@gmail.com, 
puhelin: 040 578 3024
 

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass or Adoration in Latin 
and English in St. Henry’s Cathedral on the 
following Tuesday evenings at 18.00 • After-
wards, a nice get-together. Many other activi-
ties as well. More information: cschelsinki.wor-
dpress.com.

Fransiskaanimaallikot – OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Kevät 2019 – 71. 
toimintavuosi • Ohjelmalliset kokoukset tiistai-
sin, kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän Ma-
rian seurakuntasalissa. • Kevään ohjelmistoa:
12.3. Caritas / Sara Torvalds • 6.4. Hiljentymis-
päivä Turussa; katso ilmoitus sivulla 26 • 9.4. 
Enkelit / isä Tri  Nguyen • 14.5. Aneet / isä 
Oskari Juurikkala. • Kokouksen jälkeen mah-
dollisuus iltamessuun klo 18 • Vastuuhenki-
lö: Marko Pitkäniemi OFS, puh. 046 6175314, 
sp: marko.pitkaniemi@katolinen.fi • Kotisivut: 
fransiskaanimaallikot.blogspot.fi.

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni • Kotisivu gre-
goriusyhdistys.wordpress.com. • Puheenjohta-
ja Marko Tervaportti, mtervaportti@gmail.com. 
Moderaattori Anders Hamberg. • Messuista il-
moitetaan yhdistyksen Facebook-sivulla, jota 
kaikki pääsevät lukemaan.

Jeesuksen pyhän sydämen
maallikot – SCJ

Moderaattori Peter Gebara SCJ. Puheenjohta-
ja Silvia Bertozzi, silvia.bertozzi@gmail.com. 
• Helsinki: yhdyshenkilö Silvia Bertozzi, sil-
via.bertozzi@gmail.com. • Helsingin kokouk-
set joka kuukauden ensimmäisenä torstaina 
Pyhän Marian seurakuntasalissa iltamessun ja 
adoraation jälkeen. • Tampere: Yhdyshenki-
lö Sinikka Meurman, gsm 040-4197077, E-mail 
sinikka.meurman@gmail.com • Turku: Yhdys-
henkilö Hilkka Bernard, gsm 040-5243676, E-
mail hilkka.bernard@hotmail.com   

Karmeliittamaallikot – OCDS 
Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecula-
ris • Vastuuhenkilö Heidi Tuorila-Kahanpää 
OCDS, gsm 050-3410248, email kahanpaa@ulc.
jyu.fi. Postitusosoite Sepeteuksent. 19 B 00760 
Helsinki. • www.sites.google.com/site/karme-
liittamaallikot.
   

Katolista elämää -jatkokurssi
Kevätkaudella seuraavina maanantaina klo 
18.30: 25.3. isä Federico Spanò: Kirkkolaki ja 
miten se koskee meitä. • 8.4. isä Tri  Nguyen: 
Helvetti – mitä se on.
 

Kirjallisuuspiiri
Kevään päivät ja kirjat: 11.3. George Orwell: 
Vuonna 1984 • 23.4. Pär Lagerkvist: Barabbas • 
6.5. Valinta vielä avoin. • Kaikki kirjojen ystä-
vät, tervetuloa!

Maallikkodominikaanit – OP
Laici ordinis praedicatorum • Vastuuhenkilö: 
Pertti Ylinen OP, perttiy60@gmail.com, puh. 
050 3042419. Kotisivu: maallikkodominikaanit. 
blogspot.fi. 

Maria-klubi
Maria-klubi kokoontuu kuukauden 1. keski- 
viikkona pyhän Marian kirkolla. Ensin on 
messu klo 14.00 ja sen jälkeen kahvit ja ohjel-
maa srk-salissa. • 6.3. Maria-klubi kokoontuu 
poikkeuksellisesti klo 15.00 SCJ:n tiloissa, (ei 
messua), Mäntytie 4. Käsitellään paastonaikaa. 
Mahdollisuus adoraatioon ja tuhkamessuun 
klo 18.00. Tervetuloa!

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

Seniorit
Tiistaina 19.3. messu Pyhän Henrikin kated-
raalissa kello 14.00 ja sen jälkeen kahvitilaisuus 
seurakuntasalissa. Tervetuloa.

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

Encounter with Jesus

Charismatic Conference led by 

Fr. Soji Olikkal & team, Founder & 

Director, Sehion Retreat Centre, UK 

& leading charismatic preacher in 

Europe. Saint Mary’s Church, 

Sat. May 18 at 9.30am – 4.00pm 

More information and registration: 

Shino 044 2130474, shinosajis@

gmail.com, Femi 045 1731226;  

femijoseph@gmail.com, 

Tea Laurila 044 3723223; 

laurilatea@gmail.com.
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Artikkeleita
 

 
 
 

 
 

Lahjoita vettä! 

Caritaksen paastokeräys tukee vesihuollon parantamista Jaruman kylässä Boliviassa. 

Ge vatten i gåva!  

Caritas fasteinsamling stöder förbättring av vattenförsörjningen i byn Jaruma i Bolivia. 

Donate water! 

Caritas’ Lenten Collection supports improving water supply in the village of Jaruma, Bolivia. 
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