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Pääkirjoitus

Paastonajan loppu ja Herran ylösnousemuksen 
suuri juhla sävyttävät lähiaikoja. Olkoon nöyryys 
niiden suuruuden ja kertakaikkisuuden edessä 
avain myös oman elämämme uudistumiselle. 

Sama uudistuminen ja uudistumistarve kos-
kee myös oman paikalliskirkkomme elämää. Jä-
senmaksujen toivotaan parantavan taloudellista 
tilannetta, jota kaikesta huolimatta joudutaan so-
peuttamaan menojen kasvun pysäyttämiseksi. En-

simmäisiä tietoja jäsenmaksujen kertymisestä odotettiin jo tähän lehteen, 
mutta talousasiantuntijoiden mukaan luotettavampi arvio saadaan vasta 
tämän kuun lopussa. Odotamme sitä jännityksellä.

Uutta on luvassa myös seurakunnissa, sillä papistolla on edessään 
siirtojen kesä. Tampereen muutokset tiedetään jo, ja pian julkaistaan lisää 
nimityksiä. Aika ajoin muutokset ovat hyvästä; uudet papit tuovat seura-
kuntaan uudenlaisia ajatuksia ja näkökulmia, löytävät ehkä jonkin erilai-
sen lähestymistavan haasteisiin. Tarkoitus ei tietenkään ole tuhota mitään 
toimivaa, vaan vahvistaa ja rikastuttaa sitä, mikä jo on olemassa. Otta-
kaamme uudet papit vastaan avoimin mielin ja toivottakaamme heidät 
tervetulleiksi keskuuteemme.

Ovella ovat myös eduskuntavaalit. Niitä silmällä pitäen Fides lähes-
tyi puolueita hyvissä ajoin kyselyllä, jossa selvitettiin puolueiden valmi-
utta laajentaa kirkollisvero-oikeutta kaikille uskonnollisille yhdyskunnil-
le samoin kuin niiden sitoutumista oman uskonnon opetuksen ja muiden 
uskonnonvapauteen liittyvien kysymysten turvaamiseen. Useista kyse-
lyistä huolimatta kolme puoluetta jätti vastaamatta, ja siksi emme julkaise 
vastauksia vielä tässä lehdessä. Kannattaa seurata nettisivuja, siellä kar-
toitus julkaistaan heti, kun viimeisetkin vastaukset on saatu.

Hyvä lukija, toivottavasti löydät tästä lehdestä – ja nettisivuiltamme – 
paljon sykäyksiä elämääsi katolisena kristittynä tai katolisuutta muuten 
seuraavana. Toivottavasti sinun on mahdollista syventyä seuraavina viik-
koina kirkon liturgian avulla katolisuuden keskeisimpiin salaisuuksiin, 
hiljentyä niiden edessä ja riemuita Kristuksen ylösnousemuksen todelli-
suudesta. Oppikaamme kaikki katsomaan maailmaa ja elämää Ylösnous-
seen levollisin silmin ja luottakaamme aina hänen laupeuteensa. Hyvää 

pääsiäistä!
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Taitekohtia

Ajankohtaista

Pyhiinvaellus Köyliöön 
kävellen 14.–16.6.2019

• Perjantai 14.6. – Turusta lähdetään klo 
16.20 bussilla Linja-autoasemalta Yläneel-
le, jossa yövytään työväentalossa. – Voi 
myös saapua omalla autolla, ruokailu ja 
kokoontuminen Yläneellä klo 19.00. 
• Lauantai 15.6. – Messun jälkeen vaellus 
Yläneeltä Köyliön Kankaanpäähän, jossa 
yövymme Lallin koulussa. 
• Sunnuntai 16.6. – Vaellus Kankaan-
päästä Köyliön Kirkkokarille – Klo 13.00 
pyhä messu Kirkkokarilla – n. klo 15.00 
paluu Helsinkiin tai Turkuun bussilla. 
• Hinta ruoasta ja yöpymisestä on 50 €. 
Sen lisäksi matkat. Ilmoittautuminen 3.6.2019 
mennessä isä Anders Hambergille: anders.
hamberg@katolinen.fi.

Pilgrimage to Köyliö 
by foot 14.–16.6.2019

•  Friday 14.6. – Meeting and leaving from 
Turku bus station at 16:50 (4.50pm)* to 
Yläne, where we will be staying the first 
night. – If you arrive by car, dinner and 
meeting at Yläne will be at 19:00 (7pm).
• Saturday 15.6.– After Mass, walking 
from Yläne to Kankaanpää.
•  Sunday 16.6.– Walking from Kankaan-
pää to Köyliö. – 13:00 (1pm) Holy Mass at 
the island – Approx. 15:00 (3pm) depar-
ture for Helsinki or Turku by bus.
•  Price for food and overnight stays is € 50. 
Registration by 3 June to Father Anders Ham-
berg: anders.hamberg@katolinen.fi. (To get to 
Turku, it is best to use public buses or trains, more 
information on connections on registration.)
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Uutisia ja ajankohtaistaSisällys

Valamossa ikoninäyttely 
jakamattoman kirkon pyhistä

Ainutlaatuinen uusien ikonien kan-
sainvälinen näyttely koostuu yli sa-

dasta ikonista, joissa on kuvattu jakamat-
toman kirkon (ennen vuotta 1054) ajan 
pyhiä miehiä ja naisia. Lännen pyhien 
vanhoja ikoneja ei käytännössä ole juuri-
kaan säilynyt, siksi nykyisten ikonimaala-
rien edessä on ollut vaikea ja haasteellinen 
tehtävä; kehittää ja esittää uusi ikonogra-
fia pyhien hahmoista kanonin puitteissa. 
Näyttelyssä nähdään paljon Suomessa en-
nennäkemättömiä ikoneja.

Näyttelyn idea sai alkunsa, kun tam-
mikuussa 2016 Artos Fellowship -jär-
jestön venäläinen puheenjohtaja  Sergei 
Chapnin esitteli Moskovassa erästä uusi-
en ikonien näyttelyä paikalliselle rooma-
laiskatoliselle piispalle. Silloin hänelle tuli 
mieleen ajatus, että miksei voisi olla iko-
ninäyttelyä läntisen Euroopan pyhistä ja-
kamattoman kirkon ajalta.  Katolinenkin 
piispa innostui asiasta. Viidestätoista eri 
maasta löytyi toistasataa ikonimaalaria, 
jotka lupasivat maalata ja lainata ikoneja 

useammaksi vuodeksi näyttelyjä varten.
Ennen Suomea näyttely on pidet-

ty Minskissä Valko-Venäjällä. Suomesta 
näyttely siirtyy takaisin Venäjälle Siperi-
aan ja sieltä Itävaltaan.

Näyttely tutustuttaa erilaisiin koulu-
kuntiin, perinteisiin suuntauksiin ja tyy-
leihin sekä kuvan tulkinnan uusiin lä-
hestymistapoihin kristillisessä taiteessa ja 
nykyajan ikonimaalauksessa.

Ikonit on maalattu seuraavissa maissa: 
Espanja, Iso-Britannia, Israel, Italia, Kreik-
ka, Latvia, Liettua, Puola, Ranska, Serbia, 
Suomi, Tadzikistan, Ukraina, Valko-Venä-
jä ja Venäjä.

Näyttely on toteutettu yhteistyössä 
moskovalaisen Artos Fellowship -järjes-
tön kanssa.

”Yhteiset pyhämme jakamattoman kir-
kon ajalta” -ikoninäyttely Valamon luos-
tarin kulttuurikeskuksessa on avoinna 
17.3.2019-12.1.2020 ma-la klo 10-17, su ja 
kirkollisina juhlina klo 12-17.   

Valamo/KATT

Kannen kuva: ”The Ascension”, Benjamin West, 1801.

Studium Catholicum sai lisää tilaa

S tudium Catholicum Helsingin Rita-
rikadulla sai merkittävästi lisää ti-

laa ja toimintaedellytyksiä, kun kirjaston 
alapuolella otettiin käyttöön kokonainen 
uusi kerros, jonka keskuksena on suu-
rehko Angelicum-luentosali. Luentosalin 
avajaiset pidettiin maaliskuun lopussa. 
Veli Marie-Augustin OP kertoi avajaisis-
ta seuraavaa:

”Lauantain avajaisten tunnelma oli 
mahtava. Avajaisissa kävi noin 55 ihmistä, 
mukaan lukien piispamme Teemu ja Stu-
diumin ystäviä eri piireistä – katolilaisia, 
luterilaisia, ortodoksisia, akateemikkoja 
– sekä ulkoministeri Timo Soini. Veljem-
me Timothy Radcliffen OP luento aihees-
ta ”How can we hope today?” oli mielen-
kiintoinen puhe, joka valoi toiveikkuutta 
tulevaisuuteen. Sunnuntainakin meillä 
kävi paljon ystäviä ja pääkaupunkiseu-
dun katolisia seurakuntalaisia avointen 
ovien iltapäivän aikana.”

”Olemme Studiumissa kiitollisia Rans-
kan dominikaaniprovinssille Angelicum-

luentosalin restauroimisen rahoituksesta. 
Luentosalin on tarkoitus mahdollistaa en-
tistä useampia tapahtumia entistä laajem-
missa tiloissa. Entisöinti onnistui kaikin 
puolin todella hyvin; tiloista tulee Suo-
men kulttuurinen helmi. Tervetuloa tule-
viin tapahtumiin!”

Isä Radcliffen Suomen vierailusta 
on tehty myös Vatican News -artikkeli: 
https://www.vaticannews.va/sv/suo-
mi/news/2019-04/timothy-radcliffe-op-
vieraili-suomessa.html KATT
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Ajankohtaista

Piispan kalenteri

17.4.  Pyhä messu Neokatekumenaalisen yhteisön kanssa

8.4.  Pappienneuvoston kokous

10.4.  Valtiopäivien päättäjäisjumalanpalvelus Helsingin tuomiokirkossa

11.4.  Infopäivä hiippakunnan papiston ja työntekijöiden    
 kanssa Helsingissä

14.4.  Palmusunnuntain messu katedraalissa klo 11

16.4.  Krismamessu katedraalissa klo 18

17.4.  Kiirastorstain iltamessu katedraalissa klo 18

19.4.  Pitkäperjantain liturgia katedraalissa klo 15

20.4.  Pääsiäisyön vigilia ja messu katedraalissa klo 22

21.4.  Pääsiäissunnuntain messu Pyhän Marian kirkossa klo 10

23.4.  Suomen kirkonjohtajien yhteisneuvottelu Helsingissä

25.4.  Valtiopäivien avajaisjumalanpalvelus Helsingin tuomiokirkossa

26.4.  Suomen ekumeeniseen neuvoston kevätkokous Helsingissä

29.4.  Hiippakunnan talousneuvoston kokous

11.5.  Pastoraalineuvoston kokous

Muutoksia 
pappien 
sijoituksissa

Tampereen Pyhän ristin seurakun-
nan kirkkoherra ja kappalainen 

vaihtuvat. Sunnuntaina 31.3.2019 seura-
kunnassa ilmoitettiin, että kirkkoherra 
Zenon Strykowski SCJ siirtyy kappalai-
seksi Pyhän Marian seurakuntaan Hel-
sinkiin ja kappalainen Stanislaw Zawi-
lowicz SCJ siirtyy kappalaiseksi Turun 
Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin 
seurakuntaan.

Tampereen uudeksi kirkkoherrak-
si tulee kesällä katedraaliseurakunnan 
kappalainen isä Tri Nguyen ja kappa-
laiseksi näillä näkymin toukokuun lop-
puun sijoittuvan pappisvihkimyksensä 
jälkeen tällä hetkellä Turussa palveleva 
diakoni Eze Charles Nwoko.

Samassa yhteydessä Suomesta pois-
tuu takaisin Puolaan Pyhän Marian seu-
rakunnan kappalainen, isä Robert Galla 
SCJ. Kaikki edellä mainitut muutokset 
ajoittuvat heinäkuun alkuun.

Hiippakunnan papiston sijoituksis-
sa tapahtuu lähiaikoina ilmeisesti myös 
muita muutoksia, joista ilmoitetaan 
suunnitelmien varmistuttua.

KATT

Emil Anton Vatican Newsin 
suomenkieliseksi toimittajaksi

Emil Anton on aloittanut maaliskuun 
alkupuolella toimintansa Vatikaanin 

uuden tiedotusorganisaation tiedotus-
kanavan Vatican Newsin suomenkielisten 
uutisten toimittajana. 

Tohtorikoulutettava Antonin omin sa-
noin ”Vatican News on Pyhän istuimen 
uusi virallinen tiedotuskanava. Se kor-
vaa pitkälti vanhan Vatikaanin radion, 
jonka suomenkielisen toiminnan aloitti 
aikanaan sisar Benedicta Idefelt, kuului-
sa ’suomalainen nunna maailmalla’, joka 
kirjoitti bestsellerin ’Viipurista Vatikaa-
niin’. Hänen jälkeensä työtä jatkoi pitkään 
Leena Monti, jonka jälkeen isä Tuomas 
Nyyssölä auttoi Pohjoismaista toimitusta 

erityisesti Roomassa pappiskokelaana ol-
lessaan. Nyt pappisvihkimyksen jälkeen 
hänellä ei enää ole samalla lailla mahdol-
lisuutta jatkaa tätä työtä.”

”Vatican Newsin suomenkielinen työ 
on osa sen Pohjoismaista toimitusta, jonka 
pääkieli on ruotsi ja jonka ainoa täyspäi-
väinen palkattu työntekijä on ruotsalai-
nen Charlotta Smeds. Toimitus tuottaa 
suomen lisäksi apuvoimin myös norjan- 
ja tanskankielisiä uutisia.”

Vatican News löytyy osoitteesta https://
www.vaticannews.va/sv.html.

KATT
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Sunnuntait ja juhlapyhät

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.

14.4. Herran kärsimisen palmusunnuntai (II)
Ennen palmukulkuetta: Ev. Luuk. 19:28-40 
1L Jes. 50:4-7 
Ps. 22:8-9, 17-18a, 19-20, 23-24. – 2a 
2L Fil. 2:6-11 
Ev. Luuk. 22:14-23:56 tai Ev. Luuk. 23:1-49  

Pääsiäisen kolme pyhää päivää

18.4. kiirastorstain iltamessu  
1L 2. Moos. 12:1-8, 11-14 
Ps. 116:12-13, 15+16bc, 17-18. – vrt. 1. Kor. 10:16 
2L 1. Kor. 11:23-26 
Ev. Joh. 13:1-15 

19.4. pitkäperjantai, juhlallinen jumalan-
palvelus Herran kärsimisen muistoksi
1L Jes. 52:13-53:12 
Ps. 31:2+6, 12-13, 15-16, 17+25. – Luuk. 23:46 
2L Hepr. 4:14-16, 5:7-9 
Ev. Joh. 18:1-19:42 
 
20.4. Pyhän pääsiäisyön vigilia  
1L 1. Moos. 1:1-2:2 tai 1L 1. Moos. 1:1, 26-31a
Ps. 104:1-2a, 5-6, 10+12, 13-14, 24+35c. – vrt. 30 
tai Ps. 33:4-5, 6-7, 12-13, 20+22. – 5b  
2L 2L 1. Moos. 22:1-18 tai 2L 1. Moos. 22:1-2, 
9a, 10-13, 15-18 
Ps. 16:5+8, 9-10, 11. – 1   
3L 2. Moos. 14:15-15:1 
Ps. 2. Moos. 15:1-2, 3-4, 5-6, 17-18. – 1a 
4L Jes. 54:5-14 
Ps. 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b. – 2a  
5L Jes. 55:1-11 
Ps. Jes. 12:2-3, 4bcd, 5-6. – 3   
6L Bar. 3:9-15, 3:32-4:4 
Ps. 19:8, 9, 10, 11. – Joh. 6:68c  
7L Hes. 36:16-17a, 18-28 
Ps. 42:3, 5bcd, 43:3, 4. – 42:2 tai Ps. Jes. 12:2-3, 
4bcd, 5-6. – 3 tai Ps. 51:12-13, 14-15, 18-19. – 12a
Epistola: Room. 6:3-11 
Ps. 118:1-2, 16-17, 22-23  
Ev. Luuk. 24:1-12 

Pääsiäisaika 

21.4. pääsiäissunnuntai  
1L Ap.t. 10:34a, 37-43 
Ps. 118:1-2, 16-17, 22-23. – 24 
2L Kol. 3:1-4 tai 2L 1. Kor. 5:6b-8 
Ev. Joh. 20:1-9 tai Ev. Luuk. 24:1-12 
tai iltamessussa Ev. Luuk. 24:13-35 

28.4. pääsiäisen 2. sunnuntai eli  
Jumalan laupeuden sunnuntai (II)  
1L Ap.t. 5:12-16 
Ps. 118:2-4, 22-24, 25-27a. – 1 
2L Ilm. 1:9-11a, 12-13, 17-19 
Ev. Joh. 20:19-31  
 
5.5. pääsiäisen 3. sunnuntai (II)  
1L Ap.t. 5:27b-32, 40b-41 
Ps. 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b. – 2a 
2L Ilm. 5:11-14 
Ev. Joh. 21:1-19 tai Ev. Joh. 21:1-14  

RUKOUS

 

Maailmassa on paljon ihmisiä, jotka hoitavat sairaita riippu-
mattomien humanitaaristen avustusjärjestöjen palvelukses-
sa. He pelastavat ihmishenkiä ja auttavat siellä, missä hätä 

on suurin. He hoitavat ihmisiä riippumatta heidän etnisestä, uskonnol-
lisesta tai poliittisesta taustastaan. Vuoden jokaisena päivänä yli 40 000 
työntekijää antaa humanitaarista apua ja hoitoa noin 70 maassa ympä-
ri maailmaa.

Jeesus sanoo meille, että ”autuaampi on antaa kuin ottaa”. Ehkä 
monet näistä lääkäreistä ja humanitaarista työtä tekevistä eivät ole kris-
tittyjä – ja kuitenkin he tekevät, mitä Jeesus haluaa. Jeesus kehottaa ope-
tuslapsiaan olemaan rakkauden ja ilon palvelijoita tässä maailmassa. 
”Ihmisille, jotka ajelehtivat edestakaisin toivon ja epätoivon välillä, jot-
ka kamppailevat ymmärtääkseen jotakin olemassaolon tarkoituksesta, 
opetuslapset saavat sanoa: ’Sinun elämälläsi on tarkoitus, sillä Jumala 
rakastaa sinua.’” (Wilfrid Stinissen)

On helpompi uskoa hyvään Jumalaan, kun vierellä on hyviä ihmi-
siä. Rukoilemme, että kaikki haluaisivat auttaa 
toista ihmistä, kun näkevät kärsivän ruumiin ja 
kiusatun sielun. Silloin kaikilla on voimaa us-
koa, että elämän tarkoitus on rakkaus. Neitsyt 
Maria, sairaiden parantuminen, rukoile puoles-
tamme.                 

isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

Rukoilkaamme...

Huhtikuu  –  Yleinen
• Rukoilkaamme lääkärien ja heidän kanssaan humanitaarista 

työtä tekevien puolesta, jotka sota-alueilla vaarantavat elämänsä 
pelastaakseen toisten hengen.

April –  Universell
• För läkare och hjälparbetare som i krigsdrabbade områden riskerar 

sina egna liv för att rädda andras.

Toukokuu  –  Lähetystyö
• Rukoilkaamme, että kirkko Afrikassa olisi jäsentensä sitoumuksen 

kautta ykseyden siemen kansojen kesken ja toivon merkki 
maanosalleen.

Maj –  Evangelisationen
• Att Kyrkan i Afrika genom sina medlemmars engagemang, kan sprida 

enhet bland folken och bli ett hoppets tecken för hela kontinenten.

Rukouksen apostolaatti
Huhtikuun 2019 rukouksen apostolaatin palsta
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Hiippakunta

Piispa palaa töihin

Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ 
palaa huhtikuun alussa takaisin 
töihin sairauslomansa päätyttyä.

Piispamme Teemu joutui joulu-
kuun lopussa sairaalaan lyötyään 
päänsä. Aika sairaalassa, kuntou-

tussairaalassa ja lopulta kotona piispan-
talossa on kuitenkin palauttanut piispan 
voimat, niin että hän voi palata töihin 
huhtikuun alussa. Lyhyessä haastattelus-
sa piispa palauttaa mieliin tapahtuneen:

”Toisena joulupäivänä kaaduin ja löin 
pääni kiviseinään. Olin ollut kyläs-

sä ja lähdössä kotiin. Olin odottanut tak-
sia, mutta heräsinkin ambulanssista, kos-
ka olin hetkeksi menettänyt tajuntani. 
Kokemus oli hyvin yllättävä.

Minut vietiin Töölön sairaalaan, aluk-

si ensiapuun, mutta jäin sinne sitten kah-
deksi viikoksi. Olin siellä aluksi ilmeisesti 
vähän sekaisin, koska olin saanut aivotä-
rähdyksen ja jotakin oli mennyt ’vähän 
rikki’. Töölöstä minut siirrettiin Oulun-
kylän kuntoutussairaalaan, jossa olin ai-
nakin neljä viikkoa. Paraneminen eteni 
pikku hiljaa, ja kun sitten pääsin kotiin, 
lääkäri määräsi minulle sairauslomaa 
aina maaliskuun loppuun saakka.

Sen takia en ole ottanut paljon työteh-
täviä vastaan. Joihinkin kokouksiin olen 
kyllä osallistunut. Lähinnä olen pysytel-
lyt omissa oloissani. Nyt, huhtikuun en-
simmäisestä päivästä alkaen, olen sitten 
taas mukana työnteossa.

Tunnen siis olevani aika hyvässä kun-
nossa. Toisaalta täytän pian jo 72 vuotta, 
ja tässä alkaa olla tietysti väsymystä, joka 
johtuu iästä. En siis tarkalleen tiedä, millä 
lailla tämä sitten jatkuu. Täytyy harkita, 
voisiko joitakin asioita delegoida toisille. 
Olen nimittäin ihminen, jonka on vaikea 
sanoa ei, kun joku pyytää jonnekin, oli va-

paapäivä tai ei. Nyt täytyy ruveta tarkem-
min valikoimaan, mihin menen, mihin 
voimavarani riittävät.

Tällainen on siis tilanne; pääsiäisen 
pyhät olen mukana toiminnassa. Olen sai-
rauslomani aikanakin viettänyt sunnun-
taisin pyhän messun aina hiippakunnan 
puolesta ja hiippakunta on mukana ruko-
uksissani ja ajatuksissani. Olen edelleen 
suuresti kiitollinen kaikista rukouksista 
puolestani; ne ovat auttaneet minua pal-
jon. Toivotan samalla kaikille hyvää paas-
tonaikaa ja iloista pääsiäistä!”

Kiitos haastattelusta, piispa!

Marko Tervaportti

Piispan haastattelu radiossa

Piispa Teemu Sippo SCJ on toimittaja 
Roman Schatzin vieraana Yle Radio 1:n 
Maamme-kirja-lähetyksessä toisena pää-
siäispäivänä, maanantaina 22.4. klo 10-11.

KATT

H I I P P A K U N T A
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Piispainkokous

Trondheim 2.4.2019. Norjan, 
Tanskan, Ruotsin, [Suomen] 
ja Islannin [katoliset] piispat 
päättivät tänään kevään 
täysistuntonsa positiivisissa 
tunnelmissa.

Katolilaisten määrä kasvaa 
edelleen Pohjois-Euroopassa

Katolilaisten määrä kasvaa edelleen kai-
kissa Pohjoismaissa. Pohjois-Eurooppaan 
tulee maahanmuuton ja pakolaisliikkeen 
seurauksena yhä useammin myös toi-
siin riituksiin kuuluvia kristittyjä. Nämä 
orientaaliset katolilaiset rikastuttavat 
Pohjolan kirkkoa. Näiden kristittyjen pas-
toraalisten tarpeiden mahdollisimman 
hyvästä huomioimisesta piispat keskus-
telivat Paderbornin apulaispiispa Domi-
nicus Meierin OSB kanssa, jonka vastuu-
alueena Saksan piispainkokouksessa ovat 
Rooman kanssa yhteydessä olevat Idän 
kirkkoihin kuuluvat uskovat.

Reliikkien pyhiinvaellus ylitti 
odotukset

Pyhän Lisieux’n Teresan ja hänen van-
hempiensa Louis ja Zelie Martinin reliik-
kien pyhiinvaellus kaikissa Pohjoismaissa 

osoittautui tapahtumaksi, jonka hengelli-
nen arvo oli suuri. ”Jopa monet luterilai-
set kristityt tulivat jumalanpalveluksiin”, 
totesi Tukholman piispa, kardinaali Ar-
borelius. Reliikit ylittivät ensimmäisen 
kerran napapiirin. Kaikissa Pohjoismais-
sa sijaitsee myös karmeliittaluostari, jos-
sa ”kanssasisar” otettiin vastaan sydämel-
lisesti.

Pohjoismaiden perhepäivät 
2020: ”Rakkaus perheessä – 

voimaa kirkolle”

21.-24 toukokuuta 2020 järjestetään kol-
mannet Pohjoismaiden katoliset perhe-
päivät. Apostolisen kehotuskirjeen Amoris 
laetitian ja nuorisosynodin jälkimainin-

geissa perhepäivien on tarkoitus vahvis-
taa katolisia perheitä uskossa. ”Toivomme 
myös ensi vuonna hyvän määrän osallis-
tujia”, sanoi piispainkokouksen puheen-
johtaja, piispa Czeslaw Kozon. ”Tällaiset 
Pohjoismaiden kesken järjestetyt tapaa-
miset auttavat monesti eristyksissä eläviä 
uskoviamme kokemaan kirkon yhteisölli-
syyden ja juhlimaan sitä.”

Sisterssiläissisarten määrä on 
kaksinkertaistunut

Tautran saarella sijaitseva Maria-luosta-
ri symboloi kukoistavaa katolista kirk-
koa Pohjois-Euroopassa ja oli Pohjoismai-
den piispainkokouksen vierailukohteena. 
”Viimeisten viiden vuoden aikana sisar-
ten lukumäärä on kaksinkertaistunut”, 
kertoo luostarin priorinna, sisar Brigitte 
Pinot. 20 vuotta sitten Tautraan tuli 7 si-
sarta eri maista, yksi norjalainenkin. Nyt 
luostari on käynyt jo liian pieneksi, kun si-
saria on jo 14. Tulevana vuonna aloitetaan 
makuu- ja vierashuoneita sisältävän lisä-
rakennuksen rakentaminen Bonifatius-
werkin tuella.

NBK 

Lehdistötiedote

Pohjoismaiden piispat 
luottavat tulevaisuuteen

Kuvassa vasemmalta: Kööpenhaminan piispa Czeslaw 
Kozon, Oslon piispa ja Trondheimin apostolinen asiain-
hoitaja Bernt Eidsvig Can. reg., apulaispiispa Dominicus 
Meier OSB, Reykjavikin piispa David Tencer OFM Cap., 
Tukholman piispa, kardinaali Anders Arborelius OCD, 
sisar Brigitte Pinot OCist, Trondheimin katedraaliseura-
kunnan kirkkoherra Egil Mogstad, sisar Gilchrist Lavigne 
OCist, NBK:n pääsihteeri, sisar Anna Mirijam Kaschner 
CPS, Tromssan piispa-prelaatti Berislav Grgic, Bonifatius-
werkin pääsihteeri, mons. Georg Austen, Reykjavikin 
emerituspiispa Peter Bürcher.
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Paavi Franciscus
Marokossa

V I E R A I L U

Paavi Franciscus teki 30.-31. maa-
liskuuta 2019 vierailun Marokon 
Rabatiin; marokkolaisten tapaa-
misen lisäksi ohjelmassa oli mm. 
vierailu kuninkaan luona, käynti 
imaameja kouluttavassa instituu-
tissa ja siirtolaisten tapaaminen 
paikallisen Caritaksen päämajas-
sa. Paavi tutustui myös Témeras-
sa vincentiaanisisarten ylläpitä-
mään keskukseen (Centre Rural 
des Services Sociaux), joka auttaa 
erityisesti sairaita lapsia. Hän ta-
pasi pappeja, sääntökuntalaisia 
ja paikallisen ekumeenisen neu-
voston edustajia katedraalissa ja 
vietti messun urheilustadionilla.

V
ierailun tarkoitus oli edis-
tää uskontojen välistä 
vuoropuhelua, jatkona 
vierailulle Yhdistyneis-
sä arabiemiirikunnissa 

aiemmin tänä vuonna, sekä tuoda esiin 
siirtolaisten asemaa ja tukea paikallista 
katolista yhteisöä (noin 25000). Erityises-
ti Saharan eteläpuolisesta Afrikasta tulee 
paljon siirtolaisia Marokon kautta. Raba-
tin arkkipiispa Cristobal Lopez Romero 
kommentoi: ”Olemme laupiaan samaria-
laisen kirkko.” Siirtolaiset eivät tee mat-
kaansa huvikseen, vaan ”kärsimyksen 
takia, ja pidämme huolta haavoittuneis-
ta veljistämme ja sisaristamme, jotka ovat 
Jumalan lapsia”.

Puheessaan marokkolaisille 30.3. paa-
vi totesi, että vierailu oli tärkeä mahdol-
lisuus edistää uskontojenvälistä dialogia 

ja keskinäistä tuntemusta kristittyjen ja 
muslimien välillä – muistaen pyhän Fran-
ciscus Assisilaisen ja sulttaani al-Malik al-
Kamilin kohtaamista 800 vuotta sitten. 
”Tuo profeetallinen tapahtuma osoittaa, 
että rohkeus kohtaamiseen ja kädenojen-
nukseen ovat ihmiskunnalle tie rauhaan 
ja sopusointuun siellä, missä ekstremis-
mi ja viha ovat erottavia ja tuhoavia teki-
jöitä.” Kuten Abu Dhabissa allekirjoitettu 
asiakirja ihmisten veljeydestä (4.2.2019) 
korostaa, on omaksuttava tieksi vuoro-
puhelun kulttuuri, käyttäytymissään-
nöksi keskinäinen yhteistyö ja menette-
lytavaksi ja kriteeriksi vastavuoroisen 
ymmärrys. Fanaattisuutta ja fundamenta-
lismia vastaan on asetettava kaikkien us-

kovien solidaarisuus. Siksi paavi oli iloi-
nen mahdollisuudesta käydä imaamien 
koulutuskeskuksessa, joka oli perustet-
tu tarjoamaan saarnaajille asianmukaista 
ja tervettä koulutusta kaikenlaista ekstre-
mismiä vastaan.

Usko Jumalaan johtaa meidät tunnis-
tamaan jokaisen ihmisen verrattoman ar-
vokkuuden. ”Uskomme, että Jumala on 
luonut ihmiset yhtäläisiksi oikeuksiltaan, 
velvollisuuksiltaan ja arvokkuudeltaan ja 
kutsunut heidät elämään veljinä ja sisari-
na ja levittämään hyvyyden, rakkauden ja 
rauhan arvoja. Siksi omantunnonvapaus 
ja uskonnonvapaus… liittyvät erottamat-
tomasti ihmisen arvokkuuteen.” 
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Jatkuu seuraavalla sivulla

Siirtolaiskriisissä on etsittävä konk-
reettisia keinoja poistaa syyt, jotka 
pakottavat monet ihmiset jättämään 
maansa. Siirtolaisiin on suhtaudutta-
va ihmisinä, ei numeroina. Paavi ko-
rosti, että ilmiötä ei ratkaista raken-
tamalla aitoja, levittämällä pelkoa ja 
kieltämällä ihmisiltä apua. Todelli-
nen rauha lujittuu tavoittelemalla yh-
teiskunnallista oikeudenmukaisuutta. 
Myös paluulennolla paavi korosti sil-
tojen, ei muurien rakentamista: ”Ne, 
jotka rakentavat muureja, päätyvät 
rakentamiensa muurien vangeiksi. 
Ne, jotka rakentavat siltoja, menevät 
eteenpäin.”

Kuningas Muhammad VI ja paavi 
Franciscus esittivät myös yhteisen ve-
toomuksen koskien Jerusalemia:

”Pidämme tärkeänä, että Jerusale-
min pyhä kaupunki/Al-Quds Al-Sha-
rif säilytetään ihmiskunnan ja erityi-
sesti kolmen monoteistisen uskonnon 
uskovien yhteisenä perintönä, koh-
taamisen paikkana ja rauhanomai-
sen rinnakkaiselon symbolina, jossa 
vaalitaan keskinäistä kunnioitusta ja 
dialogia. Sen vuoksi on suojeltava ja 
edistettävä Jerusalemin/Al-Quds Al-
Sharifin ominaista moniuskontoista 
luonnetta, hengellistä ulottuvuutta ja 
erityistä kulttuuri-identiteettiä. Toi-
vomme siksi, että pyhässä kaupungis-
sa taataan vapaa pääsy kolmen mono-
teistisen uskonnon uskoville ja heidän 
oikeutensa jumalanpalveluksen har-
joittamiseen, jotta he kohottaisivat Je-
rusalemissa/Al-Quds Al-Sharifissa 
rukouksensa Jumalalle, kaikkien Luo-
jalle, rauhanomaisen ja veljellisen tule-
vaisuuden puolesta maan päällä.”

Katri Tenhunen

”Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet 
ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hä-
net syliinsä ja suuteli häntä” (Luuk. 15:20).

Näin evankeliumi tuo meidät vertauksen 
sydämeen, se näyttää isän asenteen hänen 
nähdessään poikansa palaavan: liikuttu-
neena hän ei odota pojan ehtivän kotiin 
asti vaan juoksee tätä vastaan. Odotettu ja 
kaivattu poika. Isä iloitsee nähdessään hä-
nen palaavan.

Mutta se ei ollut ainoa hetki, jolloin 
Isä juoksi. Hänen ilonsa ei olisi täydelli-
nen ilman toisen pojan läsnäoloa. Siksi isä 
juoksee vanhemmankin pojan luo kutsu-
akseen häntä osallistumaan juhlaan (vrt. 
j. 28). Mutta vanhempaa poikaa tervetu-
lojuhlat eivät miellytä; hän ei voi sietää 
isän iloa eikä tunnusta veljensä paluuta: 
”mutta kun tämä sinun poikasi…”, hän 
sanoo (j. 30). Hänelle veli on edelleen ka-
doksissa, koska hän oli jo kadottanut vel-
jen sydämessään.

Kyvyttömyydessään osallistua juh-
laan hän ei vain ole tunnustamatta vel-
jeään, hän ei tunnusta myöskään isään-
sä. Hän valitsee mieluummin orpouden 
kuin veljeyden, eristäytymisen kuin koh-
taamisen, katkeruuden kuin juhlan. Hän 
ei pysty ymmärtämään veljeään eikä an-
tamaan tälle anteeksi, mutta hän ei myös-
kään pysty hyväksymään sitä, että hänel-
lä on isä, joka kykenee antamaan anteeksi 
ja on valmis odottamaan ja valvomaan, 
jotta kukaan ei jäisi poissuljetuksi: myötä-
tuntoinen isä.

Tuon kodin kynnyksellä näyttää ilme-
nevän ihmisyytemme salaisuus: yhtääl-
tä siellä oli juhla löytyneestä pojasta, toi-
saalta tietty pettymyksen ja ärtymyksen 
tunne, kun hänen paluutaan juhlittiin. Yh-
täältä vieraanvaraisuutta häntä kohtaan, 
joka oli kokenut kurjuutta ja tuskaa ja olisi 
nälkäänsä halunnut syödä sikojen ruokaa; 
toisaalta ärtymystä ja vihaa, kun annettiin 
sijaa jollekulle, joka ei ollut sen arvoinen 
eikä ansainnut tuollaista syleilyä.

Kertomus tuhlaajapojasta: 
ihmisyytemme salaisuus

Paavin saarna Marokossa 31.3.2019

S A A R N A

Paavi tervehti 31.3. Rabatissa isä Jean-Pierre Schumacheria, Tibhirinen luostarin trappistimunkkia, joka selvisi 
hengissä maailmaa järkyttäneestä islamistien tekemästä kidnappauksesta ja joukkosurmasta Algeriassa 1996.
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Näemme tässä jälleen kerran jännit-
teen, jonka koemme kansamme ja yh-
teisöjemme keskuudessa ja jopa itses-
sämmekin: jännitteen, joka asuu meissä 
Kainista ja Abelista lähtien ja jota meidät 
on kutsuttu katsomaan kasvoista kasvoi-
hin. Kenellä on oikeus pysyä keskuudes-
samme, oikeus paikkaan pöydässämme 
ja kokoontumisissamme, huolissamme ja 
toimissamme, aukioillamme ja kaupun-
geissamme? Murhaava kysymys kaikuu 
jatkuvasti: olenko minä veljeni vartija? 
(vrt. 1. Moos. 4:9).

Tuon kodin kynnyksellä näemme ja-
kautumiset ja kiistat, aggressiivisuuden ja 
konfliktit, jotka kolkuttavat aina suurten 
ihanteidemme ovella, pyrkiessämme ra-
kentamaan veljellistä yhteiskuntaa, jossa 
jokainen voi jo nyt kokea lapsena olemi-
sen arvokkuuden.

Mutta tuon kodin kynnyksellä loistaa 
kirkkaana, ilman verukkeita ja varauk-
sia, myös Isän toive, että kaikki hänen 
lapsensa osallistuvat hänen iloonsa; että 
kukaan ei eläisi epäinhimillisissä olosuh-
teissa kuten nuorempi poika eikä orpona, 
eristyneenä ja katkerana kuten vanhempi 
poika. Isän sydän tahtoo, että kaikki ihmi-
set pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan to-
tuuden (1. Tim. 2:4).

Varmasti on monia olosuhteita, jotka 
ruokkivat jakautumista ja konflikteja; kiis-
tatta monia tilanteita, jotka johtavat mei-
dät kiistoihin ja vastakkainasetteluun. 
Emme voi kieltää sitä. Meitä uhkaa aina 
kiusaus uskoa vihaan ja kostoon oikeu-
tettuina tapoina saavuttaa oikeudenmu-
kaisuus nopeasti ja tehokkaasti. Mutta 
kokemus sanoo meille, että viha, jakau-
tuminen ja kosto vain tappavat kansam-
me sielun, myrkyttävät lastemme toivon 
ja tuhoavat ja vievät pois kaiken, mitä ra-
kastamme.

Siksi Jeesus kutsuu meitä katsomaan ja 
mietiskelemään Isän sydäntä. Vain siitä 
käsin voimme joka päivä tunnistaa ole-
vamme veljiä ja sisaria. Vain tuo laaja 
näköala voi auttaa meitä voittamaan ly-
hytnäköiset jakavat ajattelutapamme ja 
näkemään asiat pyrkimättä hämärtämään 
tai kieltämään erojamme pakotetun yk-
seyden tai hiljaisen syrjinnän nimissä. 
Vain jos pystymme joka päivä kohotta-

maan silmämme taivasta kohti ja sano-
maan ”Isä meidän” voimme nähdä sel-
västi ja rohjeta elää ei vihollisina, vaan 
veljinä ja sisarina.

”Kaikki, mikä on minun, on sinun” 
(Luuk. 15:31), sanoo isä vanhemmalle po-
jalle. Hän ei viittaa vain aineellisiin hy-
vyyksiin, vaan osallisuuteen omasta rak-
kaudestaan ja myötätunnostaan. Se on 
kristityn suurin perintö ja rikkaus. Sen si-
jaan, että mittaamme tai luokittelemme it-
semme moraalisin, sosiaalisin, etnisin tai 
uskonnollisin kriteerein, voimme tunnis-
taa, että on toinen kriteeri, jota kukaan 
ei voi peruuttaa eikä tuhota, koska se on 
puhdas lahja: se, että olemme Isän rakas-
tettuja, odotettuja ja juhlittuja lapsia.

”Kaikki, mikä on minun, on sinun”, 
myös minun kykyni myötätuntoon, Isä 
sanoo meille. Älkäämme langetko kiu-
saukseen kutistaa hänen lapseuttaan 
kysymykseksi laeista ja kielloista, vel-
vollisuuksista ja noudattamisista. Iden-
titeettimme ja lähetystehtävämme eivät 
synny voluntarismista, legalismista, rela-
tivismista tai fundamentalismista, vaan 
siitä, että olemme uskovia ihmisiä, jotka 
joka päivä nöyrästi ja hellittämättä pyytä-
vät: ”Tulkoon sinun valtakuntasi.”

Evankeliumin vertaus jättää lopun 
avoimeksi. Näemme, kuinka isä pyytää 
vanhempaa poikaa osallistumaan laupeu-

den juhlaan. Evankelista ei sano mitään 
siitä, mitä poika päätti. Menikö hän juh-
laan? Voisimme ajatella, että tuon avoi-
men lopun tarkoitus on se, että jokainen 
yhteisö, jokainen meistä voi kirjoittaa sen 
omalla elämällään, katseellaan ja asenteel-
laan toisia kohtaan. Kristitty tietää, että 
Isän kodissa on monta asuinsijaa, ja ulos 
jäävät vain ne, jotka eivät halua osallistua 
hänen iloonsa.

Rakkaat veljet, rakkaat sisaret, 
haluan kiittää teitä siitä, millä tavalla to-
distatte laupeuden evankeliumista tässä 
maassa. Kiitos ponnistuksistanne, jotta 
yhteisönne olisivat laupeuden keitaita. 
Rohkaisen teitä jatkuvasti kasvattamaan 
laupeuden kulttuuria, kulttuuria, jossa 
kukaan ei katso toista välinpitämättömäs-
ti eikä käännä pois katsettaan nähdessään 
hänen kärsimyksensä (vrt. apostolinen 
kirje Misericordia et misera, 20). Olkaa jat-
kuvasti lähellä pieniä ja köyhiä, torjuttuja, 
hylättyjä ja unohdettuja, olkaa jatkuvasti 
merkki Isän syleilystä ja sydämestä.

Vahvistakoon teitä Armelias ja Armah-
tava – kuten muslimiveljemme ja -sisa-
remme häntä usein kutsuvat – ja tehköön 
rakkauden työnne hedelmälliseksi.

Franciscus
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Suomen uskontojohtajat: 
Väkivalta on tuomittava

Me allekirjoittaneet olemme seuranneet järkyttyneinä ja surul-
lisina eri uskontojen edustajiin maailmalla kohdistuneita vä-
kivallantekoja. Myös Suomessa ihmiset ovat joutuneet kärsi-

mään häirinnästä ja vahingonteosta uskontonsa vuoksi.
 
Vetoamme kaikkien ihmisten oikeudentuntoon ja lähimmäisenrakkau-
teen, jotta sanoutuisimme irti niin fyysisestä, seksuaalisesta kuin hen-
kisestäkin väkivallasta sekä omaisuuden turmelemisesta, ja kunnioit-
taisimme kaikkien ihmisten yhtäläistä ja loukkaamatonta ihmisarvoa.
 
Sama lähimmäisenrakkauden vaatimus sisältyy kaikkien edustamiem-
me uskontojen opetuksiin. Meidän on kohdeltava toisiamme niin kuin 
haluamme itseämme kohdeltavan. Meidän tulee huolehtia kaikkien 
lasten ja nuorten turvallisuudesta sekä hyvinvoinnista. Meidän tulee 
tunnistaa ja estää kaikki naisiin kohdistuva väkivalta.
 
Tuomitsemme kaiken väkivallan ja vihapuheen, jota harjoitetaan us-
konnon tai ideologian nimissä. Tuomitsemme uskonnollisen vainon 
Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Euroopassa ja kaikkialla maailmas-
sa. Uskontojen sanoma on rauhan, ei väkivallan sanoma. Kehotamme 
kaikkia yhteisöjemme jäseniä muistamaan rukouksissa niitä, jotka ovat 
joutuneet väkivallan uhreiksi tai parhaillaan surevat menetettyjä rak-
kaitaan niin Uudessa-Seelannissa kuin Hollannissakin ja muualla maa-
ilmassa.
  
Helsingissä 26.3.2019

 
Puheenjohtaja Yaron Nadbornik
Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto
USKOT-foorumi ry, puheenjohtaja
 
Arkkipiispa Tapio Luoma
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
 
Arkkipiispa Leo
Suomen ortodoksinen kirkko
 
Piispa Teemu Sippo SCJ
Katolinen kirkko Suomessa
 
Puheenjohtaja Gölten Bedretdin
Suomen Islam-seurakunta
 
Puhemies Anas Hajjar
Suomen Islamilainen Neuvosto ry
 
Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

ekumenia.fi

Seminaari 
kasvatuksesta ja 
uskontodialogista

SEN:n kasvatusasioiden jaosto järjes-
ti Pyhän Henrikin katedraalin seu-
rakuntasalissa 22.3.2019 seminaarin 

ekumeenisesta kasvatuksesta ja uskonto-
dialogista. Seminaariin osallistui vähän tois-
tasataa kiinnostunutta, jotka lähtivät ilta-
päivän päätteeksi kotiin varmasti monta 
mielenkiintoista näkökulmaa rikkaampana.

Seminaariväen toivotti tervetulleeksi Hel-
singin katolisen hiippakunnan opetusjoh-
taja Osmo Vartiainen, ja avaussanat lausui 
evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa 
Tapio Luoma. Johdatuksen teemaan esitti 
kasvatusjaoston puheenjohtaja, dosentti Jyri 
Komulainen. Tämän jälkeen vuorossa oli-
vat pääpuhujat Rita Strömmer ja Eija-Riitta 
Korhola. Lopuksi seminaarissa esitettiin toi-
mivaksi osoittautuneita tapausesimerkkejä 
Tampereelta ja Kuopiosta.

Rita Strömmer kertoi kokemuksistaan 
konfliktialueilla ja siitä, kuinka tärkeää on 
saada henkilökohtainen kontakti, yhteys, 
toisella tavalla ajatteleviin, jotta ennakkoluu-
lojen sijaan syntyisi vuoropuhelua. On sin-
nikkäästi pysyteltävä avoimena, puhuttava 
ihmisille ihmisenä ja jaksaa kysyä ja kysellä. 

FT, entinen europarlamentaarikko Eija-
Riitta Korhola puolestaan tarkasteli funda-
mentalismin käsitettä ja arvioi, että sitä mo-
nesti käytetään yksipuolisesti ja epätarkasti. 
Hän tarjoaa sille vastapooliksi mystikkoutta, 
ja tarkasteli liberalismin merkitystä yhteis-
kunnallisen elämän perustana. Hän myös 
kritisoi liian voimakasta puolueettomuu-
den vaatimusta ja huomautti, että relativis-
min sijaan olisi hyödyllisempää edistää plu-
ralismia.

Tarkemmin seminaarista voi lukea Suo-
men Ekumeenisen Neuvoston sivuilta.

KATT
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Pyhä isä

P
aavi Franciscus vieraili Lore-
tossa 25.3. Hänen mukaansa 
Loreton pyhä talo ”on nuorten 
talo, koska täällä Neitsyt Maria, 
nuori nainen täynnä armoa, jat-

kuvasti puhuu uusille sukupolville ja aut-
taa jokaista oman kutsumuksen etsinnäs-
sä”. Siksi paavi halusi allekirjoittaa uuden 
apostolisen kehotuskirjeensä ”Christus 
vivit” (Kristus elää), joka on suunnattu 
”nuorille ja koko Jumalan kansalle”, juuri 
Loretossa. Loreto on hänen mielestään etu-
oikeutettu paikka, jossa nuoret voivat etsiä 
kutsumustaan ”Marian koulussa”.

Kehotuskirje ”Christus vivit” kokoaa ja 
kehittää edelleen piispainsynodin tuloksia; 
synodi, jonka teemana oli nuoret, usko ja 
kutsumus, pidettiin 3.-28. lokakuuta 2018. 
Kehotuskirjeessä on kaikkiaan 9 lukua ja 
299 kohtaa. Paavi aloittaa sanansa nuoril-
le: ”Kristus elää. Hän on toivomme ja kau-
nein nuoruus tässä maailmassa. Kaikki, 
mitä hän koskettaa, tulee nuoreksi, tulee 
uudeksi, täyttyy elämällä. Siksi ensimmäi-
set sanat, jotka haluan sanoa jokaiselle nuo-
relle kristitylle, ovat: Hän elää ja hän haluaa 
sinunkin elävän!”

Ensimmäinen luku käsittelee sitä, mitä 
Raamattu sanoo nuorista, toisen luvun ot-
sikko on ”Jeesus Kristus on aina nuori”. 
Jeesus ei ollut yksinäinen tai itseään ajatte-
leva nuori, hän jakoi perhe-elämän; kukaan 
ei pitänyt häntä outona tai muista erotettu-
na nuorena. Nuorisotyössä ei pidä luoda 
projekteja, jotka eristävät nuoret perheestä 
ja maailmasta tai muuttavat heidät valikoi-
duksi vähemmistöksi. Tarvitaan projekte-
ja, jotka tukevat ja suuntaavat heitä toisten 
kohtaamiseen, palvelemiseen ja lähetysteh-
tävään.

”Pyytäkäämme Herraa vapauttamaan 
kirkko niistä, jotka yrittävät vanhentaa sitä, 
kiinnittää sen menneisyyteen, pysäyttää 
sen ja tehdä sen muuttumattomaksi. Pyytä-
käämme häntä vapauttamaan kirkon myös 
toisesta kiusauksesta: uskosta siihen, että 
kirkko olisi nuori myöntymällä kaikkeen, 
mitä maailma sille tarjoaa, uskosta siihen, 
että kirkko uudistuisi kätkemällä sanoman-
sa ja matkimalla muita. Ei! Kirkko on nuori, 
kun se on oma itsensä, kun se saa aina 

Christus vivit – 
Kristus elää!

uutta voimaa Jumalan sanasta, eukaristi-
asta, Kristuksen läsnäolosta ja hänen Hen-
kensä voimasta joka päivä” (35).

Meidän ei tarvitse olla outoja, mutta 
meillä on oltava rohkeutta olla erilaisia ja 
pitää esillä ihanteita, joita tämä maailma ei 
tarjoa. Juuri nuoret voivat auttaa kirkkoa 
pysymään nuorena. Jeesus on esitettävä 
”puoleensavetävällä tavalla”, eikä kirkon 
pidä ”olla liikaa keskittynyt itseensä, vaan 
sen on ennen kaikkea heijastettava Jeesus-
ta Kristusta”. Siksi joidenkin konkreettisten 
asioiden on muututtava.

Kolmas luku on otsikoltaan ”Te olette 
Jumalan ’nyt’”: nuoret eivät ole vain maa-
ilman tulevaisuus, vaan nykyisyys, nuoria 
on kuunneltava. Paavi mainitsee monenlai-
sia ongelmia kuten sodat, rikollisuus, ide-
ologisoiminen, välineellistäminen, syrjintä, 
raskaus, abortti, hiv, riippuvuudet, katu-
lapset… nuorten on opittava itkemään ikä-
toveriensa vuoksi, joiden asiat ovat huo-
nommin kuin heillä itsellään. 

Digiympäristö ja some ovat usein välttä-
mättömiä nuorten saavuttamiseksi, mutta 
toisaalta ne voivat olla myös yksinäisyy-
den, manipulaation, hyväksikäytön ja väki-
vallan aluetta, johtaa menettämään kontak-
tin konkreettiseen todellisuuteen. Vaikka 
digimaailmassa onkin vaaroja, monet nuo-
ret ovat luovia ja nerokkaita sen alalla. Esi-

merkiksi Carlo Acutis osasi käyttää uusia 
viestintätekniikoita evankeliumin välittä-
miseen; hän sanoi: ”Kaikki syntyvät alku-
peräisinä, mutta monet kuolevat valokopi-
oina.”

Neljännessä luvussa paavi puhuu nuo-
rille kolmesta suuresta totuudesta: Jumala 
on rakkaus; Kristus pelastaa sinut; Kristus 
elää!

Viides luku, ”nuorten teitä”, kuvaa mm. 
ystävyyttä Jeesuksen kanssa, kasvua ja ke-
hitystä pyhyydessä, yhteisen hyvän etsin-
tää ja monenlaista nuorten sosiaalista toi-
mintaa. Kuudes luku puhuu ”nuorista, 
joilla on juuret”; juurettomuus ja tyhjyys 
tuhoavat ja altistavat manipuloinnille. Seit-
semäs luku käsittelee nuorten sielunhoi-
toa ja nuorisotyötä; nuoret itse ovat sen 
toimijoita, he löytävät uusia teitä luovas-
ti ja rohkeasti ja tuntevat toisten nuorten 
kielen ja ongelmat. Tarvitaan laajempaa 
joustavaa nuorten pastoraalityötä, joka in-
noittaa karismoja, joita Pyhä Henki on jo 
kylvänyt nuorten keskuuteen. Nuoret itse 
ovat kuvanneet, millaisen ohjaajan toivoi-
sivat löytävänsä: ”uskova kristitty, joka toi-
mii kirkossa ja maailmassa, jatkuvasti etsii 
pyhyyttä, ei tuomitse, vaan pitää huolta, 
kuuntelee aktiivisesti nuorten tarpeita, vas-
taa ystävällisesti, tiedostaa itsensä ja rajoit-
teensa, tuntee hengellisen elämän ilot ja 
surut”. Tärkeää on, että ohjaaja tietää ole-
vansa ihminen ja kykenevänsä virheisiin: 
ei täydellinen, vaan anteeksiannettu synti-
nen (246).

Kahdeksas luku käsittelee kutsumusta, 
rakkautta ja perhettä, työelämää ja kutsu-
musta Jumalalle vihittyyn elämään. Yhdek-
säs luku käsittelee oman kutsumuksen tun-
nistamista. Siihen tarvitaan yksinäisyyttä ja 
hiljaisuutta, koska kyse on hyvin henkilö-
kohtaisesta ratkaisusta. Kutsumuksen lahja 
on vaativa: ”Jumalan lahjat ovat interaktii-
visia ja niistä nauttimiseksi on pantava it-
sensä peliin, otettava riskejä”.

Kehotuskirje on luettavissa useilla kielil-
lä Vatikaanin internetsivulla www.vatican.
va ja ilmestyy suomeksi tämän vuoden ai-
kana.

KATT
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Intissä – yhteyspappi 
Puolustusvoimia varten
Yksi tärkeä osa hiippakunnan eri-
tyissielunhoitoa on tarjota ka-
tolisille varusmiehille mahdolli-
suus saada oman papin antamaa 
hengellistä tukea. Tukeen sisäl-
tyy keskustelua ja mahdollisuus 
rippiin, joskus jopa messuun. Toi-
sin kuin ehkä jotkut ajattelevat, 
armeija ei ole paikka, jossa hen-
gelliset asiat loistaisivat poissa-
olollaan. Päinvastoin. Seuraavassa 
isä Raimo Goyarrola kertoo koke-
muksistaan yhteyspappina Puo-
lustusvoimia varten.

O
len jo usean vuoden ajan 
käynyt Suomen puo-
lustusvoimien varus-
kunnissa. Kun piispa 
aikoinaan kysyi minul-

ta, haluaisinko huolehtia asepalvelusta 
suorittavien katolilaisten sielunhoidos-
ta, pidin sitä suurena kunniana ja ilo-
na. Ajattelin heti, miten voisin tavoit-
taa nämä nuoret, jotka eivät ehkä kaikki 
osallistu kirkon elämään. Hiippakun-
nassamme ei ole mitään rakennetta 
tätä tärkeää pastoraalista työtä varten. 
Kuinka voisin sitten päästä kasarmei-
hin? En voi olla läsnä in situ joka päi-
vä. Miten varusmiehet voisivat tutustua 
minuun? 

Ekumeenisia yhteyksiä

Ratkaisu tuli kuitenkin yksinkertaisim-
malla tavalla. Erilaisissa ekumeenisissa 
kokouksissa oli ystävystynyt luterilai-
sen kenttäpiispan Pekka Särkiön kans-
sa. Kerroin hänelle uudesta pastoraa-
lisesta tehtävästäni. Hän kutsui minut 
saman tien armeijaa palvelevien lute-
rilaisten sotilaspappien kokoukseen. 
Nämä sotilaspapit ovat luterilaisen kir-
kon pappeja mutta ammatikseen armei-
jan palveluksessa, puolustusvoimien 
virkamiehiä. Heidän vuosikokoukses-
saan sain esitellä itseni. Olin hyvin ter-
vetullut mukaan – kuten ekumeenisella 

kentällä Suomessa on tavallista. Soti-
laspapit antoivat minulle käyntikort-
tinsa ja minä annoin heille omani. He 
ilmoittavat minulle joka vuosi katoli-
laisten määrän varuskunnissaan. Eikä 
vain sitä. Kun sovitaan tietystä vierai-
lupäivästä, he ilmoittavat katolisille va-
rusmiehille saapumisestani. Olen hyvin 
kiitollinen heille kaikille.Yleensä kaikis-
sa varuskunnissa on luterilainen pastori 
ja rukoushuone, johon varusmiehet voi-
vat hiljaa kokoontua rukoilemaan. Risti 
ja Raamattu eivät voi puuttua ja useissa 
paikoissa on myös Neitsyt Marian ikoni.

Tärkeitä kohtaamisia

Olen vieraillut monissa varuskunnissa. 
Joskus paikalla on ollut vain yksi varus-
mies, joskus kolme, joskus jopa viisi – se 
on ehkä keskiarvo. Emme voi unohtaa, 
että me katolilaiset emme muodosta 
edes 0,2% Suomen väestöstä. Mielestä-
ni kokemus on hyvin myönteinen. Ta-
paamisen alussa on aikaa esittäytyä. 
Kuka minä olen, kuka sinä olet? Sitten 
yleensä kerron heille joitakin anekdoot-
teja omalta asepalvelusajaltani. Nauru 

murtaa mahdollisen muodollisen jään. 
Luen hieman evankeliumista ja vietäm-
me yhdessä rukoushetken tuon evanke-
liuminkohdan pohjalta. Juttelutuokion 
jälkeen halukkailla on aikaa ripittäy-
tyä. Kiitän Jumalaa, koska vierailuilla-
ni on aina ollut konkreettisia ja näky-
viä hedelmiä. Näkymättömiä hedelmiä 
on epäilemättä enemmän. Jotkut soti-
laista ovat ripittäytyneet pitkästä aikaa. 
Toiset ovat olleet kiinnostuneita palaa-
maan kirkkoon sunnuntaisin tai aina-
kin silloin tällöin. Jotkut he pyrkivät 
taas rukoilemaan päivittäin. Jumalan 
armo on laupias ja tehokas. Käyn edel-
leen Suomen varuskunnissa valmiina 
Jumalan armon avulla kuuntelemaan, 
auttamaan ja viemään kaikille Jeesuk-
sen sanoman. Jos tiedät jonkun, joka on 
jo aloittanut tai kohta aloittaa asepalve-
luksen, anna heille yhteystietoni. Autan 
heitä mielelläni. Luotan rukouksiinne 
tämän hienon tehtävän puolesta.

isä Raimo Goyarrola

Yhteystietoni: 
raimo.goyarrola@katolinen.fi, 040-4168473
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Teologian tohtori 
    Indiana Jonesina

J uho Sankamo on äskettäin 
julkaissut teoksen Alkukir-
kon salaisuus (Perussanoma 
2018) jossa hän selvittää, mitä 
me nykytutkimuksen valossa 

voimme tietää alkukirkosta. Syntyessään 
kristinusko merkitsi “kosmista kapinaa”, 
kulttuurin, arvojen ja yhteiskuntajärjes-
tyksen vallankumousta, ja siitä alkoi sen 
voittokulku maailmassa. Meillä täällä se-
kularisoituvassa Euroopassa on ehkä jo-
tain opittavaa noista alkukirkon ajois-
ta. Sankamon kirja onkin viimeisimpään 
tutkimustietoon nojautuva yleistajuinen 
esitys alkukirkosta. Paitsi Raamattua ja 
kirkkoisien kirjoituksia hän hyödyntää 
kirjassaan myös arkeologisia tutkimustu-
loksia. Ajattelin, että olisi asiallista tarttua 
menevää miestä hihasta ja pyytää haastat-
telua. Juho Sankamo on nimittäin äsket-
täin liittynyt katolisen kirkon jäseneksi. 
Epäilin, että sen on täytynyt olla herätys-
kristillisestä taustasta ponnistavalle tiede-
miehelle ja luterilaisen kirkon papille ja 
perheelliselle miehelle melkoinen harp-
paus. Sehän merkitsi leipäpuun menettä-
mistä. 

Kertoisitko siis hiukan itsestäsi?
Olen Juho Sankamo, entinen luterilainen 
pappi ja Raamatun opettaja. Olen alku-
jaan Kotkan poikia, mutta nykyään asun 
perheeni kanssa Turussa. Jeesus-tutki-
muksen alaan kuuluva väitöskirjani  (Jesus 
and the Gentiles, Åbo Akademi, 2012) kä-
sitteli Jeesuksen suhdetta ei-juutalaisiin. 
Aihe liittyy olennaisesti lähetystyön pe-
rusteisiin. Jatkan edelleen tutkimusta Åbo 
Akademissa aiheenani temppelin merki-
tys Jeesuksen missiossa. Tavoitteenani on 
siitäkin aiheesta saada kirja ulos mark-
kinoille. Olen aina pyrkinyt siihen, että 
omassa työssäni akateeminen raamatun-
tutkimus ja toisaalta hengellinen, kirkol-
linen Raamatun opetus kulkisivat sulassa 
sovussa toinen toisiaan tukien ja rikastut-

taen. Tässäkin mielessä usko ja tieto kuu-
luvat yhteen.

 
Missä opiskelit?
Perustutkinnon suoritin Helsingin yli-
opiston teologisessa tiedekunnassa ja toh-
toriksi opiskelin Turussa Åbo Akademis-
sa. Sen lisäksi asuin ja opiskelin vuoden 
2010/2011 Jerusalemin Hepreankielisessä 
yliopistossa. Jerusalemissa syvennyin eri-
tyisesti Israelin kuninkaiden historiaan, 
arkeologiaan ja Assyrian kirjoituksiin. 

 
Luterilaisesta papista 

katolisen kirkon rivijäseneksi

Olet siis ollut luterilainen pappi?
Toimin pappina kymmenen vuotta. Ensin 
Ulvilan maalaisseurakunnassa, sitten Mi-
kaelin kaupunkiseurakunnassa ja lopul-
ta Raamattuopiston julistustyöntekijänä. 
Mutta jouduin luopumaan pappisviras-

ta liittyessäni katoliseen kirkkoon vuon-
na 2018. 

 
Mistä moinen impulssi? 
Katolinen kirkko ei tosiaan ollut minulle 
alun perin millään tavalla tuttu. Olen ko-
toisin suvusta, jossa luterilainen herätys-
kristillisyys on kuulunut elämään ja olen 
saanut varttua seurakunnan yhteydessä. 
Vielä opiskeluaikanakaan en tuntenut ka-
tolista kirkkoa juuri lainkaan. Vasta nai-
misiinmenoni jälkeen tämä maailma tuli 
lähemmäksi, koska vaimoni kautta tutus-
tuin hänen katolilaiseen ystäväänsä. Yh-
teisten keskustelujen kautta kiinnostuin 
katolisesta teologiasta. Luin Katolisen 
kirkon katekismuksen ja Raniero Canta-
lamessan teoksia. Pidän Cantalamessaa 
suuressa arvossa teologina. Huomasin 
ajattelevani asioista samalla tavalla kuin 
katolinen kirkko uskoo ja opettaa. Ajatte-
len, että katolisesta katekismuksesta suu-
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ri osa on sellaista, minkä ainakin hiukan 
konservatiivisesti ajatteleva luterilainen 
voi hyväksyä, yhteistä on valtavan paljon.

Asuessamme vaimoni ja esikoispoi-
kamme kanssa Jerusalemissa sain etäi-
syyttä luterilaiseen kirkkoon. Kävin Je-
rusalemissa monenlaisten kristillisten 
yhteisöjen tilaisuuksissa, mutta eniten kä-
vin katolisissa messuissa. 

Luterilaisessa kirkossa minua häiritsi 
sen yltiöpäinen liberalismi ja feminismi, 
mutta en lähtenyt luterilaisesta kirkosta 
siksi, että olisin ärsyyntynyt kirkon ny-
kytilan vuoksi. Luterilaisen kirkon sisäl-
lä tapahtuu paljon hyvää ja Jumala toimii 
siellä. Luterilaisessa kirkossa on paljon 
katolilaisia piirteitä. Nimenomaan kato-
lisesta kirkosta luterilaiset ovat perineet 
Raamatun, sakramentit, kirkkovuoden, ja 
vaikka jumalanpalvelusjärjestyksen. Ajat-
telen, että kun luterilaiset syventyvät us-
kon perusteisiin, he pakostakin lähenty-
vät katolista kirkkoa. Katolinen kirkko on 
sanoittanut tärkeimmät opit Kristuksesta 
ja Kolminaisuudesta. Katolinen kirkko on 
kirkko, jonka Kristus rakensi apostolisel-
le kalliolle. Tuo kirkko on pyhä äiti kirk-
komme. Tässä on perussyy, miksi palasin 
sen huomaan. 

Luterilaisen kirkon liberalisoituessa 
monet uskovat siirtyvät vapaisiin suun-
tiin. Toiset siirtyvät tiukempiin luterilai-
siin järjestöihin. Suuressa mittakaavassa 
luterilainen kirkko on muutenkin pieni, 
joten minusta olisi tuntunut vieraalta siir-
tyä pienestä kirkkokunnasta johonkin sen 
konservatiiviseen järjestöön, joka jakaa 
samat käsitykset kuin itselläni on. Arvos-
tan sitä, että katolisella kirkolla on katto 
korkealla ja seinät leveällä. Sinne mahtuu 
kaikenlaista porukkaa, mutta sen oppi on 
selkeä ja pysyy alkuperäisessä muodossa. 

 Joku voi ajatella, että rikoin pappeus-
lupaukseni, kun jätin taakseni luterilaisen 
kirkon. Itse en koe näin. Luterilaisen itse-
ymmärryksen valossa meidän on oltava 
kuuliaisia Kristukselle ja totuudelle. Mei-
dän tehtävämme on omalta osaltamme 
rakentaa Kristuksen kirkkoa. Kun luteri-
lainen kirkkokunta aktiivisesti ajaa skis-

maattisia ratkaisuja – esim. samaa suku-
puolta olevien avioliittoja – niin mietin, 
mitä siinä rakennetaan ja rikotaan. Kyllä 
se ainakin rikkoo kristikunnan rivejä.

Lasten rooli tässä ratkaisussani oli 
myös keskeinen. Meillä on vaimoni Cari-
tan kanssa neljä lasta – viides syntyy pää-
siäisen hujakoilla. Mietin, minne johdatan 
perhettäni. Katolinen seurakuntaelämä 
tarjoaa hengellisen kodin, jonka yhtey-
dessä on turvallista elää ja kasvaa uskos-

liseen kirkkoon, mutta minä en halunnut 
elää elämääni sillä tavalla. Olisin saanut 
elää ristiriitatilanteessa yli 30 vuotta – elä-
kepäiviä odotellessa. Pyhän Birgitan ta-
voin minunkin rukoukseni oli tämä:

On onnetonta vitkastella, 
on vaarallista jatkaa matkaa; 
vastaa siis kaipaukseeni 
ja osoita tie.
 

Opetusohjelmien myynti on nykyinen 
päivätyöni, sen lisäksi luennoin ja ope-
tan kouluissa. Yhteistyöni jatkuu Raamat-
tuopiston kanssa. Olen julkaissut kirja-
ni heidän kustantamonsa Perussanoman 
kautta. Koen, että meillä on hengellinen 
yhteys hyvin monenlaisiin kristittyihin, 
olivatpa he luterilaisia, helluntailaisia, or-
todokseja tai katolilaisia.

Alkukirkon salaisuus ei tosiaan   
ole sinun ensimmäinen kirjasi. 
Olen julkaissut Perussanoman kautta kol-
me teosta. Ensimmäinen oli Henkivallat 
(2014) sitä seurasi Israelin kuninkaiden 
maailma (2015). Alkukirkon salaisuus on 
siis kolmas kirjani.         

Uskon esikäppäilyä 
Indiana Jonesina

Sanoit, että käyt luennoimassa   
ja opetat. Kerro vähän tästä.
Käyn luennoimassa kouluissa teemalla 
Indiana Jonesin johdatus arkeologiaan. 
Käyn läpi historiallisia kiinnostavia aihei-
ta, kuten Egyptin pyramidit, Kiinan Ter-
rakotta-armeija ja Jerusalemin Vanhan 
Testamentin ajan haudat, joista on löyty-
nyt vanhimmat Raamatun kirjoitukset. 
Nykyään monet koulut ovat sulkeneet 
ovensa seurakunnilta, mutta arkeologia-
teema kiinnostaa. Sivutuotteena siinä voi 
huomata, että Raamatun historia ei kuu-
lukaan satujen maailmaan vaan Lähi-idän 
historiaan. Samalla Indy-luennot joh-
dattavat ihmiset pohtimaan miksi faara-
ot rakennuttivat niin suuria hautamonu-

 Jatkuu seuravaalle sivulla

sa. Katolisella kirkolla on omat vaikeu-
tensa ja skandaalinsa, mutta Jeesuksen 
Pietarille osoittama perustehtävä ”ruoki 
minun lampaitani” toteutuu siellä hyvin. 
Tiedän, että olenpa missä päin maailmaa 
tahansa, voin löytää paikallisen katolisen 
kirkon, joka hoitaa sille uskottua tehtä-
vää. “Ruoki minun lampaitani.”

 
Mitä palautetta olet saanut 
ratkaisusi vuoksi?
Luonnollisesti ratkaisuni oli monille jär-
kytys. Olen myös saanut rohkaisevaa pa-
lautetta. Olen suhteellisen nuori ja mi-
nulla on iso perhe. Kysymys perheen 
toimeentulosta on konkreettinen ja tär-
keä. Luterilaisen kirkon pappina minulla 
olisi ollut varma elanto. Joku toinen olisi 
voinut pysyä luterilaisen kirkon pappina 
ja sitten eläkkeelle päästyään siirtyä kato-

”Joku toinen olisi voinut 

pysyä luterilaisen 

kirkon pappina ja sitten 

eläkkeelle päästyään 

siirtyä katoliseen 

kirkkoon, mutta minä en 

halunnut elää elämääni 

sillä tavalla. Olisin saanut 

elää ristiriitatilanteessa 

yli 30 vuotta – eläkepäiviä 

odotellessa.”
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mentteja? Onkohan kuoleman jälkeen 
elämää? Uskonnolliset kysymykset 
ovat meissä ihmisissä todella syvällä. 
Niitä ei kannattaisi kieltää. 

Keskiajalla katolinen kirkko ke-
hitti käsitteen praeambula fidei, jonka 
suomalaiset teologit ovat kääntäneet 
“uskon esikäppäilyksi”. Tällä fiinillä 
käsitteellä tarkoitetaan, että luonnolli-
nen ja yleismaallinen ymmärrys antaa 
meille vihjeitä Jumalan olemassaolos-
ta ja johdatuksesta. Tällaisella uskon 
esikäppäilyllä ei saavuteta vielä “pe-
lastavaa uskoa”, mutta päästään aina-
kin sinne päin. 

Sekularisaation myötä alaa on val-
lannut ajatus, että Raamattu on satu-
kirja, jonka kaikki henkilöt ja tarinat 
ovat tuulesta temmattuja ylivilkkaan 
mielikuvituksen tuotteita. Arkeolo-
giset löydökset eivät synnytä uskoa, 
mutta parhaassa tapauksessa tutki-
mustulokset voivat raivata esteitä us-
kon tieltä, kun ihminen tajuaa, että tie-
teellinen tutkimus Palestiinan alueen 
arkeologiasta tukee Raamatun kerto-
muksia ja osoittaa, että niillä on histo-
riallista todistusvoimaa.

 
Välttämättömän 

tärkeä kirkko

Mikä motivoi tutkimustyötäsi ja 
kirjoittamistasi?
Kirkosta kirjoittaessani kirjoitan Ju-
malan perheväestä, jonka poika olen, 
kirjoitan kansasta, johon kuulun, kir-
joitan ruumista, jossa olen jäsenenä, 
kirjoitan laumasta, jossa olen lampaa-
na. En kirjoita ulkopuolisena tarkkai-
lijana vaan sisäpiiriläisenä, jolle tämä 
näkyvä ja näkymätön, yksi, pyhä, 
apostolinen ja katolinen kirkko, Kris-
tuksen kirkko, on valtavan rakas ja 
välttämättömän tärkeä.

Haastatteli Kirsti Ellilä

K I R J A E S I T T E L Y

Alkukirkon salaisuus

Juho Sankamo: 
Alkukirkon salaisuus 
(Perussanoma 2018, 224s.)

Alkukirkon salaisuus on varsin 
antoisa lukukokemus. Kirja 
on sujuvasti ja elävästi kir-

joitettu. Sankamo tuo esiin omat läh-
tökohtansa pohtia kirkkokysymystä: 
herätyskristillisen taustansa, raama-
tuntutkijan koulutuksensa ja myös 
katoliseen kirkkoon liittymisensä. 
Lähtökohdat näkyvät tekstissä, ja sik-
si kirja on mielenkiintoinen monenlai-
sille lukijoille, varsinkin niille, jotka 
pohtivat, mihin kirkkoa/seurakuntaa 
oikein tarvitaan: missä on hengellinen 
koti, eikö riitä, että uskoo vain sydä-
messään? 

Kirjoittaja toteaa, että kirjan kirjoit-
taminen on ollut haastavaa, koska 
”kirkko on erittäin salaperäinen. Siitä 
on vaikea saada otetta. Kirkko verhou-
tuu toisaalta rukoussuitsukkeeseen, 
toisaalta byrokratiaan. Kirkko on yhtä 
aikaa taivaassa ja maan päällä. Se on 
yhtä aikaa näkyvä ja näkymätön, tais-
televa ja perille päässyt. Kirkon rajo-
ja on vaikea piirtää. Se on ikivanha ja 
kuitenkin nuorekas ja täynnä voimaa. 
Se on sekä lempeä kirkkoäiti että hie-
rarkkinen instituutio…”

Kirja kuvaa kirkon tunnuspiirteitä 
(yksi, pyhä, katolinen ja apostolinen); 
taustaa ja juuria Vanhassa testamen-
tissa ja suhdetta juutalaisuuteen, py-
hyyttä ja seurakuntien riitoja, hellun-
tain tulta, kirkon kasvua ja julistusta 
kaikille kansoille, tuloa valtakunnan 
pääkaupunkiin Roomaan; kaitsenta-
virkaa, harhaoppien vaaroja; Jerusa-
lemin seurakuntaa, varhaisia kirkko-
rakennuksia arkeologian perusteella 
ja alkukirkon jumalanpalvelusta. Kir-
kon hengellisen elämän huippu ja 
voiman lähde löytyy messusta, Her-

ran aterialta. Kirkko on kaikkien elävi-
en äiti, Messiaan kylkihaavasta luotu 
uusi Eeva.

Kirkko tulee sanasta kyriake, ”Her-
ralle kuuluva”, joten ”kirkon itse-
ymmärrys lähtee nimenomaan siitä, 
että se on Herran oma. Kirkko ei ole 
apostolien, paavin, kansan, minun tai 
sinun oma, vaan se on Herran oma.” 
Kirja muistuttaa, että orpoja ja kodit-
tomia kristittyjä ei ole olemassakaan 
ja että kristinusko ei ole itsekeskeistä. 
Kristinuskon juutalaisesta taustasta-
kaan käsin ”on mahdotonta kuvitella 
juutalaista Messiasta, joka ei kokoai-
si kansaa ympärilleen. Yksipuolisesti 
hengellinen ja henkilökohtainen Va-
pahtaja-Jeesus ei ole uskottava juuta-
lainen Messias”.

Kirja pysyy lähinnä uuden testa-
mentin aikakaudella, mutta sisältää 
kyllä paljon kommentteja nykyjan ti-
lanteeseenkin. ”Kristuksen kirkko elää 
täysillä tänäänkin. Se on täällä maan 
päällä taisteleva seurakunta (ecclesia 
militans). Se on nähnyt kaikki aika-
kaudet. Se on pystyssä vieläkin. Kris-
tuksen kirkko ei ole aikansa lapsi, 
vaan Jumalan lapsi. Kristuksen kirk-
koa voidaan verrata pieneen taimeen 
tai siemeneen. Ei ole luonnollista, että 
siemen pysyy aina pienenä ja saman-
laisena. Sen kuuluu kasvaa ja kehittyä 
oman luontonsa mukaisesti.”

Kirjan ”yksi pääviesti on, ettei Jee-
susta Kristusta voida erottaa hänen 
morsiamestaan. Minkä Jumala on yh-
distänyt, sitä älköön ihminen erottako. 
On pidemmän päälle mahdotonta ra-
kentaa pysyvää suhdetta Hyvään pai-
meneen, jos ei suostu olemaan hänen 
laumassaan”.

Katri Tenhunen
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V
altamedioita lukeva ih-
minen voi kokea, että ky-
symys syntymättömän 
ihmisen oikeuksista on 
menneen päivän lumia. Oi-

keus aborttiin on itsestään selvä asia, pe-
rusoikeus, jonka kyseenalaistaminen on 
kiellettyä. Mutta pinnan alla kuohuu. Inter-
netin takia keskustelu on kiivaampaa kuin 
koskaan. Moni muuttaa kantansa ja valin-
tansa saadessaan tietää ja ymmärtää, mistä 
todella on kyse. 

Isä Raimo Goyarrolan kirja Ihmiselä-
mä äidin kohdussa (KATT 2018) on ehkä 
ajankohtaisempi kuin koskaan. Hän on ai-
emmin julkaissut kirjan Eutanasia (KATT 
2013), joka käsitteli ihmiselämän loppuvai-
heen eettisiä ja lääketieteellisiä kysymyksiä. 
Nyt aiheena on alkuvaihe. Lähestymistapa 
on sama: tiivistä faktatietoa kysymys-vas-
taus -muodossa. Vajaan sadan sivun mittai-
nen teos tarjoaa runsaasti asiantuntemusta 
ja ymmärrystä koskien ihmiselämän alku-
vaiheita, eettisen arvioinnin periaatteita, 
abortin tekemisen vaihtoehtoja ja toimen-
piteitä, lainsäädäntöä, historiaa sekä kirkon 
ja kristittyjen roolia tässä kysymyksessä. 

Itselleni oli yllätys, miten kattavasti teos 
käsittelee asian eri puolia. Yritin sitä luki-
essani oikein miettiä, mistä sitä voisi ar-
vostella, mitä kirjasta puuttuisi. Toistuvasti 
huomasin, että odottamani kysymys tai nä-
kökulma tuli hienosti käsiteltyä. Myös vai-
keita eettisiä dilemmoja, kuten sala-abort-
teja ja lainsäädännön rajoja, käsitellään 
taitavasti. 

Kirjan tyyli on rauhallinen ja asiantunte-
va. Isä Raimo ei kiihkoile, hän antaa taus-
toja, selittää toimenpiteitä, vastaa vaikeisiin 
kysymyksiin lyhyesti ja osuvasti. Vaikka 
hän kirjoittaa katolisena lääkärinä ja pappi-
na, hän kirjoittaa ennen kaikkea ihmisenä 
kenelle tahansa ihmiselle. Kirja korostaa, 
että kysymys ihmiselämän alkuvaiheesta ei 

ole teologinen tai uskonnollinen kysymys. 
Se on tieteellinen ja eettinen kysymys. Siksi 
aborttien vastustaminen ei ole vain kristit-
tyjen tehtävä, vaan päinvastoin – samoin 
kuin orjuuden vastustaminen aikoinaan – 
se on jokaisen ihmiselämän arvoa kunnioit-
tavan ihmisen tehtävä. 

Toisaalta kirja korostaa sitä, että abortin 
vastustaminen ei tarkoita aborttiin pääty-
neiden ihmisten tuomitsemista. Se ei myös-
kään tarkoita sitä, että abortit pitäisi yksin-
omaan kieltää lailla, vaan ennen kaikkea 
tarvitaan resursseja ja tukiverkkoja niiden 
äitien hyväksi, jotka haluavat tai kokevat 
painetta tehdä abortti (n. 197). 

Kirjan loppupuolella on väkevä keho-
tus: kukaan ei voi sanoa, että aihe ei koske-
ta häntä. ”Jos jokaisella vastuuntuntoisella 
yhteiskunnan jäsenellä, joka pitää itseään 
sivistyneenä, on velvollisuus puolustaa ih-
miselämää ja ihmisarvoa, vielä suuremmal-
la syyllä meidän katolilaisten tulee kantaa 
vastuu tästä tehtävästä.” (n. 216) Isä Raimo 
tarjoaa pitkän listan esimerkkejä siitä, mitä 
jokainen meistä voi tehdä asian hyväksi (n. 

Rohkea puheenvuoro 
       äidin kohdussa olevien 
ihmisten puolesta

218–219). Hän päättää toteamalla: ”Emme 
saa tottua abortin murhenäytelmään. On 
löydettävä ratkaisuja syihin, jotka sen aihe-
uttavat.” 

Kysymys abortista ei ole vain kysymys 
lainsäädännöstä. Se on kysymys asenteista 
ja valinnoista, oli laki mikä tahansa. Asen-
teet ja valinnat riippuvat myös siitä, mitä 
me tiedämme ja ymmärrämme. Ihmiselä-
mä äidin kohdussa on tärkeä puheenvuoro 
ja odotettu suomenkielinen opaskirja. Suo-
sittelen sitä jokaiselle, joka uskaltaa ottaa 
ihmisarvon tosissaan.

isä Oskari Juurikkala

Raimo Goyarrola
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ÄIDIN
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KATT
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dagsmässan och sattes bakom ikonen i 
var och ens hem.

Påsknatten var den stora festen. Min 
mamma hade i god tid tillrätt påskkakan 
kulitsh och pasha. Olika års pasha jämför-
des alltid med varandra. Den senaste var 
alltid den bästa och den blev alltid bättre 
ju mindre det fanns kvar av den. Vi hade 
givetvis målat de hårdkokta hönsäggen 
som vi målade röda till minne av Kris-
ti död och uppståndelse. Röda till min-
net av Kristi död och själva ägget som en 
symbol av uppståndelsen. Veckan före 
påsken var en tid av reflektion och still-
het. Man var huvudsakligen hemma och 

försökte undvika onödigt prat. Dagens 
kommersiella påskägg är en anomali av 
påskens innebörd och mening, egentligen 
en form av hädelse. 

På påsknatten åkte vi iväg till Eku-
meniska Centret i Kvarnträsk. Fast vi var 
framme i god tid hade prästerna börjat 
sina böner bakom ikonostasen. De sades 
i stilla sjungande bön, meditativt och in-
bjudande. Melodin blev länge hängande 
i ens sinne. Det var mörkt och kallt i kyr-
kan. Människor hade samlats både ut-
anför kyrkan och inne. Vi gick fram och 
frågade fader Robert i vilken ordning iko-
nerna skulle bäras i processionen runt 

Den heliga påsken – 
uppståndelsens högtid

P
åskens mysterium är den 
katolska trons grund. Utan 
Kristi död och uppståndel-
se skulle vår tro vara me-
ningslös. Det är i uppstån-
delsen som Kristus visar 

sitt gudomliga och mänskliga väsen, sann 
Gud och verklig, sann människa. Genom 
sin uppståndelse fullföljde Gud sitt löfte 
i Gamla Testamentet till mänskligheten. 
Påskmysteriet har en dualistisk innebörd.  
Genom sin död befriade Kristus oss från 
synden och genom sin uppståndelse öpp-
nade Gud för oss vägen till ett nytt liv i 
Kristus. Påskens mysterium är ett täcken 
på Guds kärlek till oss och av hans nåd 
till oss, men också grunden för varför vi 
kan tro på vår egen uppståndelse med ho-
nom efter vår död då han kommer igen i 
världens slut. (Katolska katekesen # 648–
1002). 

Under hela min barn- och ungdom fira-
de min familj påsken först i Räckhals och 
senare i Ekumeniska centret i Kvarnträsk. 
Celebrant var fader Robert de Caluwé, en 
katolsk präst av bysantisk ritus. Katolska 
präster som hörde till samma liturgiska 
tradition som också firade påskmässan 
tillsamman med oss var fader Theodor 
och fader Guy, kyrkans f.d. exorcist. 

I min barndom besökte jag påskmäs-
san med mina föräldrar och bröder, sena-
re med min hustru och våra barn. På natt-
mässan kunde det vara upp till 300–400 
troende som deltog i midnattsprocessio-
nen runt kyrkan och i själva gudstjänsten. 
Påsken inleddes med en fasteperiod på 40 
dagar, Palmsöndagen, den heliga veckan 
och slutligen höjdpunkten, nattliturgin. 
Påskens slut firades 39 dagar efter själva 
påsknatten. 

Till palmsöndagen och mässan hade vi 
givetvis inga palmer utan samlade vide-
kissor som just vid den årstiden fått nya 
knoppar. Dessa bands till små buketter 
som sedan välsignades under palmsön-

Andrea Mantegna, ”La Résurrection”, 1459. 
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SOCIETAS 
SANCTI GREGORII MAGNI

PYHÄ MESSU LATINAKSI 
vanhemman Roomalaisen

 messukirjan mukaan 
Pyhän Henrikin katedraalissa 

seuraavan kerran: 

su 7.4.2019 klo 13.00
su 5.5.2019 klo 13.00 

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

Henry’s Cathedral.

Tervetuloa!  Welcome!

Hartauksia ja messuja 
radiossa

Yle Radio 1 / Vega
To 18.4. klo 18 kiirastorstain iltamessu, 

Pyhän Henrikin katedraali
Su 18.8. klo 11.00 radiomessu: 

Pyhän Henrikin katedraali, Helsinki
Ti 27.8. klo 18.50 ja 23.00 iltahartaus: 

veli Gabriel Salmela OP

To 2.5. kl. 6.54 och 9.10 andrum: 
kyrkomusiker Marko Pitkäniemi
Ti 14.5. kl. 6.54 och 9.10 andrum: 
kyrkomusiker Marko Pitkäniemi
On 29.5. kl. 6.54 och 9.10 andrum: 

Cecilia Granvik
To 13.6. kl. 19.15 aftonandakt: 

skådespelaren Cecilia Paul (repris)

kyrkan och vem skulle bära vilken ikon. 
Efter en tid blev det klart och alla samla-
des ute på trappan eller gården i den kalla 
stjärnklara natten. Vi fick alla brinnande 
ljus och processionen inleddes. Bakom 
de många ikonerna kom kören och sedan 
alla som skulle delta i mässan. Sist kom 
prästerna.  Kören och alla som deltog i 
processionen sjöng:
 

”Kristus är uppstånden från de döda,
med döden besegrade han döden 
och åt dem som vilar i gravarna gav 
han liv.”

Till slut välsignades alla av prästen, i detta 
fall av Robert de Caluwé. 

Hela gudstjänsten sjöngs enligt Johan-
nes Krysostomos liturgi. Det var en ut-
maning för både prästen och kören att 
sjunga i sträck 2–3 timmar. Predikan var 
den hundratalsårs gamla predikan av den 
helige Krysostomos, biskop av Konstanti-
nopel. 

”Ni som fastat och ni som inte fastat, 
gläd er idag.
Bordet är dukat, njut av det…
Du död, var är din udd, 
du dödsrike var är din seger?
Kristus är uppstånden och 
du är störtad.
Kristus är uppstånden och 
demonerna har fallit.
Kristus är uppstånden och 
livet lever ibland oss.
Kristus är uppstånden och inte en 
enda död finns i gravarna…”

Efter predikan delades kommunion 
ut i båda formerna, bröd och vin. Vid det 
ekumeniska centret gick alla i kommuni-
on, både katoliker och icke-katoliker. Fa-
der Robert ansåg att alla kristna är döpta 
i Kristus. I slutet av mässan hälsade man 
varandra med orden 

”Kristus är uppstånden!” 
på vilket man svarade
”Sannerligen uppstånden.”

Man hälsade nu på varandra med den 
sekelgamla kyssen, tre gånger på kinder-
na (khristosovanie). Många hade häm-

tat mat, målade ägg, pålägg, sötsaker, 
pasha och vin till måltiden som man fi-
rade efter nattmässan på det Ekumenis-
ka Centret kring kl. 03:00. Det var först 
när det ljusnade som man åkte hem.

Jag har också firat påskmässan på do-
minikanklostret i Chevetogne i Belgien.  
Där firas påsken enligt den latinska tra-
ditionen, men också enligt den bysantis-
ka. På klostret finns det ett 20-tal präster 
av den bysantiska riten. Nattmässan be-
söks av flera hundra troende. Den bör-
jar med lång klockringning och celebre-
ras av 5-9 präster understödda av en 
stor manskör. Mässan fortsätter fram till 
kl. 05:00 på morgonen innan man går in 
för den omfattande påskmåltiden. Bar-
nen somnar på golvet för natten, gamla 
människor sitter med ryggen mot väg-
gen, människor kommer och går. För de 
katoliker som inte upplevt en katolsk 
mässa enligt den bysantiska traditio-
nen rekommenderar jag besök i klostret 
i Chevetogne. Man kan bo på klostret.

Eftersom jag ofta är på landet un-
der påskhelgen brukar vi antingen fira 
påsknatten i den ortodoxa kyrkan i 
Hangö eller Salo. Traditionen och firan-
det är bekant och man känner sig hem-
ma i den helige Krysostomos påsklitur-
gi. 

Den latinska traditionen och den by-
santiska traditionen kan kanske bäst 
beskrivas genom de benämningar som 
dessa riter använder för kyrkan i Jeru-
salem. Latinarna använder begreppet 
”den heliga Gravens kyrka” medan by-
santerna begreppet ”Uppståndelsekyr-
kan”.  

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN!

SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN!

Kontakt:
Monastère de Chevetogne
Rue du monastère 65
B – 5590 Chevetogne, Belgium
Tel. +3283211763
Monasteredechevetogne.com

Jan-Peter Paul



20 FIDES 3

Artikkeleita

Uskon Sanomat oli monsignore 
Adolf Carlingin perustama 
katolinen kuukausilehti, joka 
ilmestyi vuosina 1925-1966. Lehti 
oli Carlingille rakas apostolaatin 
muoto. Se sisälsi mietiskelyjä, 
uutisia katolisesta maailmasta ja 
Suomen seurakunnista, opetusta 
eri aiheista (kuten uskon sisältö, 
sakramentit, pyhimykset, kirkon 
historia) sekä jotain luettavaa 
lapsille.

Seuraavassa kerron lyhyesti, 
mitä Uskon Sanomat käsitteli 
80 vuotta sitten, 1939. Vuo-
den alkaessa Carling oli Teri-

joen kirkkoherrana. Terijoki oli lohkais-
tu omaksi seurakunnakseen Viipurista 
ja oli virallisesti toiminnassa 1927-1945. 
Carling oli Terijoen ensimmäinen ja vii-
meinen kirkkoherra. Vuonna 1939 Car-
ling täytti 57 vuotta.

Tammikuun Uskon Sanomien nu-
mero alkaa kauniilla Jeesuksen lihak-
situlemista käsittelevällä kirjoituksella. 
”Keskellämme seisoo, jota ette tunne”, 
Carling kirjoittaa. ”Rakkaassa Suomes-
samme on kuusi Betlehemin seimeä, 
joissa Jeesusta käy kunnioittamassa pie-
ni ystävien joukko. Alttarin sakrament-
tiin kätkettynä hän asuu Turussa, kah-
dessa paikassa Helsingissä, kahdessa 
paikassa Viipurissa ja lisäksi kaakkois-
rajallamme.” Terijoella, toisin sanoen. 
Terijoki ei ollut Carlingille mieluisa 
paikka. ”Terijoki on aivan ala-arvoinen 
paikka. Minulta puuttuu kaikki, mihin 
sivistyneet ihmiset ovat tottuneet, eikä 
minulle ole papillista työtäkään”, Car-
ling kirjoitti eräässä kirjeessään. Hän 
olisi toivonut myös urkuja, kuoroa ja 
mahdollisuutta viettää kaunista litur-

Uskon Sanomat – 
suomalainen katolinen 
kuukausilehti

giaa, mutta sellaiseen ei ollut mahdol-
lisuutta. 

Tammikuun numerossa kerrotaan 
Suomen luterilaisen kirkon tehneen 
lokakuun 26. päivä päätöksen vihkiä 
eronneita. Lehdessä esitellään tähän 
liittyvä puheenvuoro, (siteerattavana) 
kirjoittajana myöhemmin professoriksi 
tullut Lennart Pinomaa.

Helmikuun numerossa julkaistiin 
piispan perinteinen paastokäsky ja seli-
tettiin paastokäytäntöjä. Mietiskelyjä oli 
vuoden halki jatkuvasta sarjasta, jonka 
aiheena olivat ruusukko ja ristin tie.

Helmikuussa 1939 paavi Pius XI 
kuoli ja paaviksi tuli Eugenio Pacelli, 
Pius XII. Maaliskuun numerossa il-
mestyi pitkähkö edesmenneen paavin 

elämäkerta. ”Pius XI:n hallituskausi”, 
Carling kirjoittaa. ”Heikko kynämme 
ei pysty sitä kelvollisesti kertomaan. 
Emmekä  tiedä, mikä Pius XI:n teko on 
katsottava kaikkein suurimmaksi, sillä 
hänessä on kaikki suurta.”

Huhtikuun numerossa kerrotaan 
uuden paavin valinnasta. ”Maaliskuun 
toisen päivän aamuna 1939 oli Sixtuk-
sen kappelin totosta (sic.) noussut mus-
ta savu. Samoin kello 12,25:n aikaan. 
Rikkiviisaat odottivat pitkästyttävää 
vaalia. Mutta kello 17,15 savu olikin 
valkoinen.” Lehti kertoo uuden paa-
vin siihenastiset vaiheet ja arvioi: ”Pius 
XII:n luonteen peruspiirteet ovat lem-
peys ja lujuus.”

Toukokuun numerossa ilmestyi uu-
den paavin ensimmäinen saarna. Saar-
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na alkaa sanoilla ”Rauha teille” ja tämä 
on sen aihe. Maailma kaipaa todellista 
rauhaa, mutta se voi vallita vain, jos 
vanhurskaus vallitsee ihmisten sydä-
missä. Rauhan teemaan Pius XII tulisi 
palaamaan vielä monesti, myös sodan 
jälkeen, jolloin hän lausui tunnetut sa-
nansa: ”Sota on päättynyt, mutta rauha 
ei ole palannut.”. 

Kesäkuun numerossa on esitelmä 
kasteen sakramentista. Kerrotaan myös 
”Keski-Afrikan suurista uskoon tulevi-
en joukoista”: uusia katolisia kristittyjä 
tulee vuodessa runsain määrin Intiassa, 
Kiinassa ja ”Päiväntasaajan Afrikassa”. 
Mutta ”Belgian Kongossa, Kamerunis-
sa, Urundissa, Ugandassa ja Keniassa 
se luku on vieläkin suurempi, 1000 [kas-
tettua pappia kohti], eli kolme kastettua 
päivässä! … Pappien lukumäärä on 50, 
joten jokainen kastaa vuodessa 1,000 eli 
3 joka päivä.”

Heinäkuun numero jatkaa opetus-
ta kasteesta ja lisäksi vahvistuksesta. 
Lehti kertoo vahvistuksen sakramentin 
suuremman arvostamisen olevan myös 
paavin heinäkuun rukousaihe. Elo-
kuussa paavin vahvistamana rukousai-
heena on rauhan edistäminen. ”Kaikki 
sanovat tahtovansa ja etsivänsä rauhaa, 
mutta turhaan rauhaa tavotellaan, kun 
on hyljätty Jumala” (Jes. 32:17).

Rauhaa ei Eurooppa saanut. Vuoden 
1939 viimeinen numero on syyskuun 
numero. Se käsitteli sekä eukaristiaa 
että rippiä. Syyskuun 1. päivä Carling 
kirjoittaa päiväkirjassaan Hitlerin hyö-
känneen Puolaan ja pommittaneen Kra-
kovaa. Myös Terijoella alkoivat pian 
evakkomatkat. Lehmät piti teurastaa 
ja hevonen viedä kartanoon Viipuriin. 
”Carlingin äiti ja Aino-sisar lähtivät 
14. lokakuuta junalla evakkomatkalle”, 
kertoo Vuorela kirjassaan. Carling pak-
kasi pikkuhiljaa tavaroitaan ja lähetti 
niitä Mikkeliin. Hän joutui jättämään 
oman kirjastonsa Terijoelle.

Talvisota syttyi 30. marraskuuta. Sota 
katkaisi Uskon Sanomien ilmestymisen. 
Seuraava numero ilmestyi vasta loka-
kuussa 1940. 

Carlingilla oli ollut neljä kilomet-
riä rajasta sijaitsevassa Rasalan kylässä 
pieni uudisasunto. Kun kaikki asukkaat 
olivat lähteneet evakkoon, viimeisen 
asukkaan tehtäväksi jäi sytyttää kylä 
palamaan. Näin paloi Carlinginkin talo.

Sen jälkeen hän majaili ilmeisesti 
Mikkelissä. Sieltä matka jatkui Pohjan-
maalle, jossa Carlingilla oli joitain su-
kulaisia. Lopulta matka päättyi takaisin 
Helsinkiin, syntymäkaupunkiin. Huh-
tikuun 14. päivä hän vietti päämessun 
Pyhän Henrikin kirkossa. Helsinkiin oli 
saapunut myös Terijoen seurakuntalai-
sia, joiden parissa (josko varmaan mui-
denkin) Carling työskenteli.

Välirauha tarjosi mahdollisuuden jat-
kaa kirjallisia töitä. Rukouskirjan uuden 
painoksen suunnittelu alkoi.

Uskon Sanomat tuo esiin, kuinka 
lähetystyö, katolisen uskon edistämi-
nen ja pyhien elämäkerrat olivat lähellä 
Carlingin sydäntä. Terijoella hän koki 
mahdollisuutensa vähäisiksi. Uskon Sa-
nomat antoivat hänelle kuitenkin mah-
dollisuuden tehdä edes jotain. ”Olin 
aina odottanut, että saisin syntymä-
kaupungissani julistaa katolista oppia 
omille kansalaisilleni”, Carling totesi 
eräässä kirjeessään. ”Tämä toteutui tal-
vena 1920-1921, ja kirkko oli joka kerta 
täynnä protestantteja, mutta sitä iloa ei 
kestänyt kauan. Nyt uhraan viimeiset 
voimavarani kirjalliseen työhön. Se on 
ainoa iloni tässä elämässä.”

Lokakuussa 1940 Uskon Sanomat 
sai jälleen ilmestymisluvan. Sen rinnal-
la ilmestyi nyt Pyhän Sydämen pappien 
toimittama ”Kellojen kutsu”. Vuore-
la toteaa: ”Uskon Sanomien luonne ja 
henki pysyivät samoina kuin Terijoen 
vuosina. Carling piti sitä jatkuvasti 
tärkeimpänä apostolisen toiminnan 
muotona; se vaati häneltä paljon työtä 
ja vaivaa mutta antoi myös rohkaisua ja 
tyydytystä.”

isä Tuomas Nyyssölä

(Lähteinä: Uskon Sanomat 1939; 
K. Vuorela: Finlandia Catholica; 

id: Monsignore Adolf Carling)

Urkumusiikin 
juhlaa katedraalissa

Urkureita läheltä ja kaukaa

ULRICH HAHN
(Münster)

Urkukonsertti Pyhän Henrikin 
katedraalissa torstaina 

2. toukokuuta 2019 klo 18.00.

SEURAAVA 
FIDES 4/2019

 (ilm. 10.5.2019)

Seuraava FIDES on tämän 

vuoden toinen paperille 

painettu lehti. Lehteä 

toimitetaan nipuissa 

seurakuntiin, joista lehden 

voi viedä kotiin. Lehti 

postitetaan suoraan kotiin 

vain niille, jotka ovat tehneet 

siitä erillisen uuden tilauksen 

tänä keväänä ja maksavat 

tilausmaksun (ks. fides.

katolinen.fi/yhteystietoja).
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In English

Caritas-kuulumisetNytt-News 
Tervetuloa Suomen Caritas ry:n 
vuosikokoukseen keskiviikkona   
10.4. kello 16.30!
Vuosikokous pidetään Pyhän Henrikin kirkon seura-
kuntasalissa osoitteessa Pyhän Henrikin aukio 1. Ti-
laisuudessa on kahvitarjoilu. Lämpimästi tervetuloa! 
• Välkommen till Caritas Finland rf:s 
årsmöte 10.4. kl. 16.30! 
Årsmöte hålls i Sankt Henriks församlingssal (Sankt 
Henriksplatsen 1A). Kaffeservering.  Välkomna! 
• Welcome to the Annual General Meeting of 
Caritas Finland on April 10th at 4.30 pm!
The Annual General Meeting will be held in the Pari-
sh Hall of St. Henry’s Cathedral (Pyhän Henrikin au-
kio 1). Coffee will be served. Welcome!

Ystävyyden kahvilan kevät
Ystävyyden kahvilat jatkuvat keskiviikkoisin klo 15-
17 Caritaksen toimistolla (Kuusitie 6, Helsinki). Ke-
vään tapaamiset ovat 17.4., 15.5. ja 12.6. Ystävyyden 
kahvila on kaikille avoin kohtauspaikka. Luvassa 
lämminhenkistä keskustelua ja yhdessäoloa kahvin, 
teen sekä voileipien äärellä. Tervetuloa!

Tietoiskuja yrityksen perustamisesta 
Suomessa
Järjestämme Caritaksen toimistolla (Kuusitie 6, Hel-
sinki) kolme samansisältöistä infotilaisuutta yrityksen 
perustamisesta Suomessa. Tietoiskut ovat 8.4. klo 10, 
17.5. klo 12 ja 10.6. klo 17 ja ne kestävät noin tunnin. 
Kouluttajana on Mily Velazquez Harkivi dComms-
Hubista. Tietoiskun kielinä ovat suomi ja englanti.

Establishing a Business in Finland – 
Introductory Course
We organise three introductions on how to set up your 
own business in Finland. The events will be held at 
Caritas office (Kuusitie 6, Helsinki) on April 8th at 10 
am, May 17th at noon and June 10th at 5 pm. Mily 
Velazquez Harkivi will be giving the introductions in 
both Finnish and English. 

Tule Caritaksen vapaaehtoiseksi!
Kevään etenemisen myötä koittavat erilaiset tapahtu-
mat, joihin tarvitsemme vapaaehtoisten apua. Pääsi-
sitkö auttamaan vaikka pariksi tunniksi:
• Pääsiäisbasaariin Henrikin kirkon seurakuntasa-
liin sunnuntaina 14.4 klo 10-15
• Ravintolapäivään lauantaina 18.5. klo 9-17 Mei-
lahteen
• Maailma kylässä -festivaalin pisteellemme Kaisa-
niemen puistoon 25.-26.5. klo 11-19

Ota yhteyttä osoitteeseen caritas@caritas.fi tai nu-
meroon 0400 911 874 ja kerro, koska pääsisit. Tuhan-
net kiitokset jokaiselle auttajalle!

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

Caritaksen vapaaehtoisia Maailma kylässä -festivaaleilla viime vuonna. 
Tule sinäkin mukaan auttamaan!

PALMUSUNNUNTAIN

BASAARI

14.4. klo 10.30-14.30
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa

Lämmintä ruokaa - Varm mat - Hot food

Palmsöndagens basar
 Palm Sunday Bazaar

Leivonnaisia - Bakverk - Baked goods

Kahvia - Kaffe - Coffee

Arpajaiset - Lotteri - Lottery

Kirpputori - Lopptorg - Flea market

Caritas
Tervetuloa! Välkommen! Welcome!

St. Henriks församlingsal
St Henry's Parish Hall
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”Ennen kannoimme veden läh-
teestä. Kävelimme puoli tun-
tia edestakaisin. Lähteen vesi ei 

ollut kuitenkaan aina puhdasta vaan sii-
nä oli hyönteisiä. Jos oli pimeää, niin saa-
toimme kantaa mukanamme jopa sam-
makoita. Sadekaudella lähde oli täynnä 
mutaa. Loppuaikoina lähteestä saattoi 
löytää jopa ulostetta. Sellaista oli elämäm-
me useiden vuosien ajan. Nyt kaikki on 
muuttunut.”

Näin kertoo 65-vuotias Valentina Laura 
Garcia bolivialaisesta Vityon kylästä, 
jonne rakennettiin uusi vesijärjestelmä 
Suomen Caritaksen tuella. Doña Valenti-
nan perheeseen kuuluvat hänen 70-vuo-
tias miehensä Quispe Chinese Patient, 
45-vuotias poikansa German ja 12-vuotias 
tyttärentytär Lidia. Koko perhe on todella 
tyytyväinen viime vuonna valmistunee-
seen vesijärjestelmään:

”Nyt meidän ei tarvitse enää kävellä 
kauas, vaan voimme käyttää vettä milloin 
tahansa. Vettä on aina saatavilla, voimme 
pestä vaatteemme ja saamme tarpeeksi 
vettä juodaksemme. Emme olleet koskaan 
ajatelleet, että elämämme voisi muuttua 
näin radikaalisti.”

Puhtaan veden puute 
aiheuttaa terveysongelmia

Bolivia on Latinalaisen Amerikan köy-
himpiä maita. Puhtaan juomaveden puu-
te ja huono hygieniatilanne lisäävät ter-
veysongelmia erityisesti maaseudulla. 
Suomen Caritas on tehnyt jo vuosia väsy-
mättä työtä Bolivian vesi- ja sanitaatioti-
lanteen parantamiseksi. Nykyinen hanke 
Agua es Vida - Vesi on elämä II toimii An-
dien vuoristossa La Pazin departementin 
syrjäseuduilla, jonka asukkaat kuuluvat 
aymaraa puhuvaan alkuperäisväestöön. 

Alueen väestö elää äärimmäisessä köy-
hyydessä ja kärsii vakavasta puhtaan juo-
maveden puutteesta. Yli 50 prosentilla 
asukkaista ei ole puhdasta juomavettä, ja 
alle 5 prosentissa kylien kotitalouksista 
on käymälä. Tästä syystä erityisesti lasten 
yleinen terveydentila on huono ja ripuli-
taudit sekä parasiitit ovat yleisiä. 

Caritaksen hankkeessa kylään raken-
netaan vesijohtoverkosto ja perustetaan 

läämme olemme kaikki työskennelleet 
ankarasti, sekä miehet että naiset. Olem-
me kaivaneet perustuksia sekä auttaneet 
rakennusmestaria kaivon kaivamisessa 
ja säiliön asentamisessa. Olemme myös 
osallistuneet koulutustyöpajoihin, mikä 
on auttanut meitä paljon elämäntapojem-
me muuttamisessa.”

Juokseva vesi kannusti 
muihinkin parannuksiin

Caritaksen hanke järjestää kyläläisil-
le koulutuksia veden käyttöön, hygieni-
aan sekä vesikomitean toimintaan liitty-
en. Hanke kannustaa ja neuvoo kyläläisiä 
rakentamaan koteihinsa käymälän. Doña 
Valentinan perhe rakensi uuteen kotiinsa 
myös suihkun:

”Meille pidetyt työpajat ovat auttaneet 
meitä parantamaan kodin hygieniaa. Nii-
den ansiosta olemme myös rakentaneet 
ekologisen käymälän ja suihkun lastem-
me ja lastenlastemme parasta ajatellen. 
Haluamme, että he ovat puhtaita. Minun 
nuorudessani ja lapsuudessani asiat oli-
vat toisin…”

Poikansa German Quispe Lauran kan-
nustamana Doña Valentina on päättänyt, 
etteivät he tyydy enää vain juoksevaan 
veteen, vaan haluavat myös muita muu-
toksia: ”Nyt kun meillä on jo kotona juok-
seva vesi, meidän on tehtävä muita pa-
rannuksia elämäämme. Olemme alkaneet 
rakentaa keittiötä ja ruokailutilaa, jossa on 
tiskipöytä ja pöytä, jonka ääressä voimme 
syödä koko perhe yhdessä. Rakennamme 
pikkuhiljaa, mutta jonakin päivänä saam-
me kaiken valmiiksi”, kertoo Doña Valen-
tina innostuneena. ”Kiitos Suomen Cari-
takselle antamastanne tuesta.”

Suomen Caritaksen tämänvuotinen 
paastokeräys tukee vesijärjestelmän ra-
kentamista toiseen bolivialaiseen vuo-
ristokylään, Jarumaan. Auta Caritasta 
tuomaan puhdas vesi yhä useamman ih-
misen ulottuville ja osallistu paastokerä-
ykseen:

Danske Bank 
FI73 8000 1270 1545 04

Viite 2257

MobilePay: 95959

Paastokeräys 2019: Puhdas vesi tuo terveyttä 
ja edistystä bolivialaisiin vuoristokyliin

kyläläisten itse hallinnoima vesikomitea. 
Kyläläiset ovat osallistuneet aktiivisesti 
vesijärjestelmän rakentamiseen, doña Va-
lentina kertoo: 

”Saadaksemme puhdasta vettä ky-

Hyvät hiippakuntalaiset,

”Minun oli jano ja te annoitte 
minulle juotavaa.”

Tämänvuotinen Caritaksen paastoke-
räys tukee vesihuollon rakentamista 
bolivialaiseen Jaruman kylään. Puh-
das vesi on elämän perusedellytys. 
Kun pyrimme paaston aikana uudis-
tumaan hengellisesti, muistakaamme 
samalla myös köyhissä oloissa eläviä 
lähimmäisiämme. Sekin on jumalan-
palvelusta.

Suosittelen lämpimästi tätä keräystä!

Hyvää paaston aikaa toivottaen

+ Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa

Doña Valentinan, hänen miehensä Quispen ja 
heidän tyttärentyttärensä Lidian elämä on muut-
tunut merkittävästi helpommaksi Caritaksen vesi-
hankkeen myötä.
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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 tarkastettu 
suomennos. Psalttari-osaa käytetään yhdessä kirkkovuoden kulloi-
senkin ajan kirjan kanssa. ”Lukupalveluksen on tarkoitus johdattaa 
Jumalan kansa... mietiskelemään kauneimpia kohtia Raamatusta ja 
hengellisten kirjailijoiden teoksista” (yleinen johdanto hetkipalve-
lukseen, 32).  KATT, 2018-19,  hinta á 10,– 

katolinenkirjakauppa.net

PALMUSUNNUNTAIN

BASAARI

14.4. klo 10.30-14.30
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa

Lämmintä ruokaa - Varm mat - Hot food

Palmsöndagens basar
 Palm Sunday Bazaar

Leivonnaisia - Bakverk - Baked goods

Kahvia - Kaffe - Coffee

Arpajaiset - Lotteri - Lottery

Kirpputori - Lopptorg - Flea market

Caritas
Tervetuloa! Välkommen! Welcome!

St. Henriks församlingsal
St Henry's Parish Hall
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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

JOSEPH RATZINGER

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

katolinenkirjakauppa.net

HAPATUSPÄIVÄ OULUSSA 
LA 29.6.2019

Katolista hapatusta -blogin (hapatusta.net) pitäjät 
järjestävät toista kertaa ”Hapatuspäivän”. Tänä 
vuonna tapahtuma tulee Ouluun Pietarin ja Paavalin 
juhlapäivänä la 29.6. klo 10-17, paikkana Oulun 
pääkirjaston Maakuntakokoelmahuone (3. krs.).

Kyseessä on korkeatasoinen katolinen ja 
ekumeeninen teologinen seminaari. Tämänvuotisen 
tapahtuman aiheina ovat erityisesti kirkko-oppi 
sekä eksklusivismin ja inklusivismin problematiikka. 
Hapatuspäivään mahtuu 30 osallistujaa, joten 
pyydämme sitovia ilmoittautumisia sähköpostitse 
fineca[at]hotmail.com tai tekstiviestitse 
0456313899 (Emil Anton). Ilmoittakaa koko 
nimenne ja tieto siitä, osallistutteko koko 
tapahtumaan vaiko vain osaan siitä. Tervetuloa!

Alustava ohjelma 
klo 10 ovet aukeavat
10.10  tervetulosanat ja johdanto (TM Emil Anton)
10.20  TT Juho Sankamo:  Alkukirkon itseymmärrys 
11.00  kommenttipuheenvuoro: TL Oskari Juurikkala
11.20  kysymyksiä ja keskustelua
11.35-13.00 lounastauko
13.00  TM Eetu Manninen: Kirkkoisä Augustinuksen kirkko
13.40  kommenttipuheenvuoro: veli Gabriel Salmela OP
14.00  kysymyksiä ja keskustelua
14.15  TM Joona Korteniemi: Vanhoillislestadiolainen   

 eksklusivismi eilen ja tänään
15.00  kommenttipuheenvuoro (yllätysnimi)
15.15  kysymyksiä ja keskustelua, pieni tauko
15.40  TM Emil Anton: Joseph Ratzingerin/   

 paavi Benedictus XVI:n inklusivismi
16.20  kommenttipuheenvuoro (yllätysnimi)
16.40  kysymyksiä ja keskustelua, seminaarin päätös
17.00  extra omnes  

TERVETULOA!

NYT ILMESTYNYT SUOMEKSI!

YOUCAT 
FOR KIDS

Raikkaasti kuvitettu ja 
toteutettu katolisen 
kirkon katekismus 
lapsille ja vanhemmille.  

Nid. 240 sivua 
Hinta 15,– 

KATT 2019

Pakettitarjous: Kids-version 
ostajille nuorten Youcat 10,- 

katolinenkirjakauppa.net
www.youcat.o

rg/y4k

9 789527 153413

for
Kids

suomi

Bonus
mater

iaalia
!

Älkää väsykö kyselemään ja 

kertomaan uskostanne.

Älkää jääkö mykiksi, 

kun lapsillanne on tärkeitä kysymyksiä. 

Olkaa elävä ketju, joka sukupolvesta 

sukupolveen mahdollistaa sen, 

että evankeliumi on aina läsnä perheissämme, 

yhteisöissä ja kirkossa. 

Paavi Franciscus

K A T O L I N E N  T I E D O T U S K E S K U S

for Kids
Katolisen kirkon katekism

us lapsille ja vanhem
m

ille                                  K
ATT 

Uskon teille 

lasten YOUCATin.

YOUCATforKids_KANSI_170x220.indd   1

26.3.2019   13.14
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Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs •  5.4.-12.5.

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.

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

8.4. ma 18.30 jatkokurssi 
9.4. ti Catholic Students’ Club: 18.00 ruusukko 

ja messu
10.4. ke 16.30 raamattupiiri 
11.4. to 18.00 lectio divina
13.4. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 

vesper, 18.00 aattomessu
14.4. su palmusunnuntai: 9.30 messu 

englanniksi/Mass in English, 11.00 
palmukulkue ja päämessu, 11.15 messu 
Tapulikaupungin seurakuntakodissa, 13.30-
17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu

16.4. ti 14.00 seniorit, 18.00 krismamessu
18.4. to kiirastorstai: 16.00 messu englanniksi/

Mass in English, 18.00 coena domini/messu 
ehtoollisen asettamisen muistoksi ja adoraatio

19.4. pe pitkäperjantai: 9.00 tenebrae kirkossa, 
11.00 ristintie englanniksi/Stations of 
the Cross in English, 12.00 juhlallinen 
jumalanpalvelus englanniksi/Good Friday 
Liturgy in English, 14.00 ristintien hartaus, 
15.00 juhlallinen jumalanpalvelus Herran 
kärsimisen muistoksi, 15.00 juhlallinen 
jumalanpalvelus Puistolan kirkossa

20.4. la pyhä lauantai: 9.00 tenebrae kirkossa, 
12.00 ruoan siunaaminen kirkossa, 22.00 
pyhän pääsiäisyön vigilia

21.4. su pääsiäissunnuntai: 9.30 messu 

englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 12.00 messu Tapulikaupungin 
seurakuntakodissa, 12.30 messu ruotsiksi/
Mässa på svenska, 15.00 messu Porvoossa, 
18.00 aattomessu

22.4. ma pääsiäismaanantai: 11.00 messu
23.4. ti 18.00 kirjallisuuspiiri, Catholic Students’ 

Club: 18.00 ruusukko ja messu
24.4. ke 16.30 raamattupiiri 
27.4. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
28.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 9.30 messu 

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

29.4. ma 18.30 johdantokurssi 
2.5. to 18.00 urkukonsertti kirkossa
4.5. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
5.5. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.30 messu 

englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu 
ja ensikommuunio, 13.00 gregoriaaninen 
messu, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa 
en Castellano, 18.00 iltamessu

6.5. ma 18.00 kirjallisuuspiiri 
7.5. ti Catholic Students’ Club: 18.00 ruusukko 

ja messu
8.5. ke 16.30 raamattupiiri 
11.5. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
12.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.30 messu 

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

DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 21.4. su 
15.00
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): Huom.! 
muutos: Huhtikuussa ei messua Tapanilan 
kirkossa. Sen sijaan messu vietetään Tapulin 
seurakuntakodissa (Maatullinkuja 4, Helsin-
ki) palmusunnuntaina (14.4.) klo 11.15 ja pääsi-
äissunnuntaina (21.4.) klo 12.00, sekä Puistolan 
kirkossa (Tenavatie 4, Helsinki) pitkäperjantai-
na (19.4.) klo 15.00.

 

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

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

•  La 9.30 (tai 11.00) messu suomeksi (katso 
aika ohjelmasta), 18.00 aattomessu suomeksi. 
Su 9.30 ristintien hartaus (paaston jälkeen ruu-
sukko), 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu 
(1. su ruotsi, 2. su perhemessu englanniksi, 3. su 
vietnami, 4. su perhemessu, 5. su saksa), 13.00 
messu englanniksi, 14.30 messu tagalogiksi (2. 
ja 4. sunnuntai), su 16.00 messu puolaksi, 17.30 
ristintien hartaus englanniksi (paaston jälkeen 
ruusukko), 18.00 messu englanniksi. Ma, ke, 
pe 7.30 laudes, 8.00 messu suomeksi, ma, ti, 
ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltames-
su, 18.30–19.00 adoraatio, ti 17.30 ruusukkoru-
kous. Rippiaika ma, ti, ke, to, pe, la 16.45-17.05, 

su 9.30-9.50 ja 17.30-17.50. Seurakunnan kanslia 
avoinna ma-pe 10.00-14.00.
• Sat. 9.30 (or 11.00) Mass in Finnish (see schedu-
le below), 18.00 Mass in Finnish. Sun. 9.30 Sta-
tions of the Cross (after Lent, Rosary in English) in 
Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 Mass 
(1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Eng-
lish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass, 
5th Sun. German), 13.00 Mass in English, 14.30 
Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 16.00 Mass in 
Polish, 17.30 Stations of the Cross in English (after 
Lent, 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, 18.30-19.00 Adoration, 
Tues. 17.30 Rosary 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.

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

6.4. la 9.30 messu suomeksi, 10.30-15.00 
adoraatio ja mahdollisuus ripittäytymiseen, 
18.00 messu suomeksi, 19.00-21.00 
adoraatio ja mahdollisuus ripittäytymiseen 
englanniksi/Adoration and Confession in 
English

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, 14.30 mahdollisuus 
ripittäymiseen puolaksi/Spowiedz sw., 16.00 
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 
ristintie englanniksi/Stations of the Cross in 
English, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

14.4. su palmusunnuntai: 10.00 kulkue 
Englantilaisen koulun edestä ja messu 
suomeksi, 12.30 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 in English, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

16.4. ti 8.00 messu suomeksi, Huom.! illalla 
krismamessu Pyhän Henrikin katedraalissa 
klo 18.00

18.4. to kiirastorstai: 18.00 messu ehtoollisen 
asettamisen muistoksi, 20.00 adoraatio 
aamuun saakka

19.4. pe pitkäperjantai (paasto- ja 
abstinenssipäivä): 15.00 juhlallinen 
jumalanpalvelus Herran kärsimisen 
muistoksi

20.4. pyhä lauantai: 11.00 pääsiäisruoan 
siunaaminen/Poświęcenie pokarmów 
wielkanocnych, 21.30 pyhän pääsiäisyön 
vigilia, pääsiäisruoan siunaaminen

21.4. su pääsiäissunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 piispanmessu, 11.30 
messu vietnamiksi, 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

22.4. ma pääsiäismaanantai: 10.00 messu 
suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

27.4. la 11.00 messu suomeksi, 18.00 messu 
suomeksi
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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.)

6.4. la 9.30 katekeesi, 13.00 ristintie lapsille, 
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

12.4. pe 18.00 messu Porissa
14.4. su palmusunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 

10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 
15.00 messu puolaksi Eurajoella/Msza 
święta po polsku w Eurajoki, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

18.4. to kiirastorstai: 18.00 messu ehtoollisen 
asettamisen muistoksi, messun jälkeen 
adoraatio

19.4. pe pitkäperjantai: 9.00 laudes, 15.00 
juhlallinen jumalanpalvelus Herran 
kärsimisen muistoksi

20.4. la pyhä lauantai: 9.00 laudes, 12.00 ruoan 
siunaaminen, 22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia

21.4. su pääsiäissunnuntai: 10.30 juhlamessu, 
16.00 messu Porissa, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

22.4. ma pääsiäismaanantai: 10.30 messu
27.4. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/

Mässa på Åland
28.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 9.00 

messu latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu 
tagalogiksi/Mass in Tagalog, 15.00 messu 
puolaksi Eurajoella/Msza święta po polsku 
w Eurajoki, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

4.5. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
5.5. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.00 messu 

suomeksi, 10.30 päämessu, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

11.5. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/
Mässa på Åland, 12.00 messu ja 
ensikommuunio

12.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.00 messu 
ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 päämessu, 
12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu 
puolaksi Eurajoella/Msza święta po polsku 
w Eurajoki, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

 
Katekeesi  6.4., 4.5. la 9.30
 
DIASPORA
Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, 
St.Mårtensgården, Hindersböle): 6.4., 27.4., 
11.5. la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 14.4., 
28.4., 12.5. su 15.00 
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 12.4. pe 
18.00, 21.4. su 16.00

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.  

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

11.4. to 11.00 messu senioreille
12.4. pe 18.00 ristintie, pyhän ristin reliikin 

kunnioittaminen
13.4. la 9.00 lauantaikurssin alkuhartaus (ristin-

tie), 12.30 perhemessu
14.4. su palmusunnuntai: 10.30 kulkue ja pää-

messu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English

18.4. to kiirastorstai: 18.00 messu ehtoollisen 
asettamisen muistoksi

19.4. pe pitkäperjantai: 15.00 juhlallinen juma-
lanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi

20.4. la pyhä lauantai: 23.00 pyhän pääsiäisyön 
vigilia, pääsiäisruoan siunaaminen

21.4. su pääsiäissunnuntai: 11.00 juhlamessu, 
pääsiäisruoan siunaaminen

22.4. ma pääsiäismaanantai: 10.30 messu 
28.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 10.00 ruusuk-

ko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englannik-
si/Mass in English

5.5. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 
10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/
Mass in English

12.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 ruusuk-
ko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englannik-
si/Mass in English

Lauantaikurssi 13.4., 18.5. la 9.00
 
Johdantokurssi  11.4., 25.4., 9.5. to 17.00

28.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 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 ruusukko englanniksi/
Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

1.5. ke pyhä Joosef työläinen: 8.00 messu 
suomeksi, 12.00 messu vietnamiksi, Huom.! 
ei iltamessua

3.5. pe 8.00 messu suomeksi, 17.15 adoraatio, 
18.00 messu suomeksi, 18.45-24.00 adoraatio

5.5. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu ja 
ensikommuunio, 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

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

11.5. la 11.00 messu suomeksi, 18.00 messu 
suomeksi

12.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 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 ruusukko englanniksi/
Rosary in English, 18.00 messu englanniksi / 
Mass in English

DIASPORA
Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 7.4., 5.5. 
su 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 
27.4., 1.6. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 
26): 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
Huom.! lauantaina 6.4. klo 16.00 pyhä messu 
lastenkappeli Pikku Laurissa (Sibeliuksenkatu 
2, Lohja)

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 
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Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): 19.5. 
su 12.00

Katekeesi
Kouvola (seurakuntasali): 27.4. la 11.00
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 6.4., 4.5. la 
13.00
Kotka(Langinkoskentie 1): 9.4., 7.5. ti 17.00
Lappeenranta: joka kuukauden kolmantena 
sunnuntaina ennen messua

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.)

5.4. pe 17.00 ristintie ja messu, 19.00 ristintie 
englanniksi/Stations of the Cross

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

12.4. pe 17.00 ristintie ja messu, 19.00 ristintie 
englanniksi/Stations of the Cross

14.4. su palmusunnuntai: 10.00 messu englan-
niksi/Mass in English, 11.15 palmukulkue ja 
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä

18.4. to kiirastorstai: 18.00 messu ehtoollisen 
asettamisen muistoksi, messun jälkeen ado-
raatio keskiyöhön saakka

19.4. pe pitkäperjantai: 15.00 juhlallinen juma-
lanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi

20.4. la pyhä lauantai: 22.00 pyhän pääsiäisyön 
vigilia

21.4. su pääsiäissunnuntai: 11.15 juhlamessu
28.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.00 

messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu ja ensikommuunio, 17.00 messu 
Raahessa

5.5. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämes-
su, 17.00 messu Torniossa

12.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämes-
su, 17.30 messu Rovaniemellä

Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs •  5.4.-12.5.

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.)

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

9.4. ti 14.00 messu senioreille
12.4. pe 17.30 ristintie, 18.00 iltamessu
13.4. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu, 17.00 

nuortenilta
14.4. su palmusunnuntai: 10.30 messu 

suomeksi, 11.30 ensikommuunio-opetus, 
17.00 messu englanniksi/Mass in English

18.4. to kiirastorstai: 19.00 messu ehtoollisen 
asettamisen muistoksi, messun jälkeen 
adoraatio

19.4. pe pitkäperjantai: 15.00 juhlallinen 
jumalanpalvelus Herran kärsimisen 
muistoksi

20.4. la pyhä lauantai: 12.00 pääsiäisruoan 
siunaaminen, 22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia

21.4. su pääsiäissunnuntai: 10.30 messu 
suomeksi, 14.00 messu puolaksi/Msza sw. 
po polsku, 16.00 messu englanniksi/Mass in 
English

22.4. ma pääsiäismaanantai: 10.30 messu
28.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.30 

messu suomeksi, 12.00 messu vietnamiksi, 
17.00 messu englanniksi/Mass in English

4.5. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu, 17.00 
nuortenilta 

5.5. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 messu 
suomeksi, 11.30 ensikommuunio-opetus, 
17.00 messu englanniksi/Mass in English

7.5. ti 14.00 messu senioreille
11.5. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho 
12.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 messu 

suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in 
English 

Katekeesi  13.4., 4.5. la 9.50

DIASPORA
Hämeenlinna (Huom.! seurakuntasali, Matti 
Alangon katu 11 A): su klo 15.00: 7.4., 5.5.
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 
su klo 16.00: 28.4.
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätieto-
ja seurakunnasta): pe klo 18.00: 26.4.
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelin-
tie 5): su klo 12.00: 14.4., 21.4., 28.4., 9.6., 16.6., 
30.6. Huom.! klo 10.00 messu vietnamiksi
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-
Kuljunkatu 1): la klo 18.00: 13.4., 25.5., 15.6.
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, 
Rauhankatu 8 C 22): klo 16.00: su 14.4., to 
18.4. Huom! klo 18.00 (kiirastorstai), pe 19.4. 
Huom.! klo 15.00 (pitkäperjantai), la 20.4. 
Huom.! klo 20.00 pääsiäisyön vigilia, su 21.4., 
la 27.4., su 12.5. (ensikommuunio), su 26.5., su 
9.6., su 16.6., su 30.6. Huom.! klo 14.00 messu 
vietnamiksi
 

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.

7.4. su paaston 5. sunnuntai: 11.00 messu
14.4. su palmusunnuntai: 11.00 messu
18.4. to kiirastorstai: 18.00 messu ehtoollisen 

asettamisen muistoksi
19.4. pe pitkäperjantai: 15.00 juhlallinen 

jumalanpalvelus Herran kärsimisen 
muistoksi

20.4. la 18.00 pyhän pääsiäisyön vigilia
21.4. su pääsiäissunnuntai: 11.00 juhlamessu
22.4. ma pääsiäismaanantai: 11.00 messu
28.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 11.00 

messu
5.5. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 11.00 messu
12.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 11.00 messu

DIASPORA
Hamina: Sopimuksen mukaan 
seurakuntalaisten kodeissa
Kotka (ort. seurakuntakeskus, 
Kymenlaaksonkatu 2): 14.4., 12.5. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): klo 15.00: la 6.4., su 28.4., 
la 4.5.
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SEURAKUNNAT JA OHJELMAT

DIASPORA
Kajaani (Kirkkokatu 17): -
Kemi (Lehtokatu 31): 17.3. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 7.4., 5.5. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 12): 28.4. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 14.4., 12.5. 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.

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

13.4. la 16.00 messu Savonlinnassa
14.4. su palmusunnuntai: 10.00 messu 

Joensuussa, 11.00 päämessu
16.4. ti Huom.! ei messua
18.4. to kiirastorstai: 18.00 messu ehtoollisen 

asettamisen muistoksi
19.4. pe pitkäperjantai: 15.00 juhlallinen 

jumalanpalvelus Herran kärsimisen 
muistoksi

20.4. la pyhä lauantai: 12.00 pääsiäisruoan 
siunaaminen, 20.00 pyhän pääsiäisyön vigilia

21.4. su pääsiäissunnuntai: 10.00 messu 
Joensuussa, 11.00 päämessu

28.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.00 
messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00 
messu Mikkelissä

5.5. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 11.00 päämessu
6.5.-10.5. ma-pe Huom.! ei messua ja 

adoraatiota
12.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 11.00 

päämessu, 18.00 messu Joensuussa
 
DIASPORA
Mikkeli (Lähemäen seurakuntatalo,  
Paukkulantie 27): 28.4. su 18.00
Savonlinna (Pikkukirkko, Olavinkatu 29):   
6.4. la 13.00, 13.4. la 16.00
Joensuu (Kaislakatu 6): joka sunnuntai klo 
10.00, Huom.! poikkeukset: 5.5. ei messua,  
12.5. messu 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 acti-
vities as well. More information: cschelsinki.
wordpress.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:
6.4. Hiljentymispäivä Turussa • 9.4. Enkelit / 
isä Tri Nguyen • 14.5. Aneet / isä Oskari Juu-
rikkala. • Kokouksen jälkeen mahdollisuus il-
tamessuun klo 18 • Vastuuhenkilö: Marko Pit-
käniemi OFS, puh. 046 6175314, sp: marko.
pitkaniemi@katolinen.fi • Kotisivut: fransiskaa-
nimaallikot.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: 8.4. isä Tri Nguyen: Helvetti – mitä se on.
 

Kirjallisuuspiiri
Kevään päivät ja kirjat: 23.4. Pär Lagerkvist: Ba-
rabbas • 6.5. Valinta vielä avoin. • Kaikki kirjo-
jen ystävät, tervetuloa!

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. 

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 16.4. messu Pyhän Henrikin kated-
raalissa kello 14.00 ja sen jälkeen kahvitilaisuus 
seurakuntasalissa. Tervetuloa.
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Artikkeleita

P A A S T O K E R Ä Y S
Fasteinsamling

Lenten collection  2019

Danske Bank FI73 8000 1270 1545 04 www.caritas.fi/bolivia

Keräyslupa: RA/2017/766 (2017-2019) sekä RA/2019/18 (2019-2022)

Lahjoita vettä!

Ge vatten i gåva!

Donate water!

Caritaksen paastokeräys tukee vesihuollon parantamista Jaruman kylässä Boliviassa.

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

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

Viite / Ref. 2257

MobilePay: 95959


