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Pääkirjoitus

Tässä epätäydellisessä maailmassa 

yksi yhteiskunnan vakauden perus-

edellytys on oikeus harjoittaa uskoa 

ja olla asioista omaa mieltä. Kaikki 

eivät usko samalla tavalla, jotkut ei-

vät usko ollenkaan. Mielipiteemme, 

aatteemme ja uskomuksemme voi-

vat rakentua erilaisten periaattei-

den varaan, ja silti meidän on voitava tulla toimeen kes-

kenämme, toistemme erilaisia arvoja kunnioittaen. 

Meidän ei tarvitse luopua omasta maailmankuvas-

tamme voidaksemme antaa toisten pitää omansa. Jos 

omamme on parempi, meidän pitäisi viime kädessä us-

koa, että sen sisältämät hyvät asiat puhuvat vääjäämät-

tömästi sen puolesta. Emme me voi pakottaa omaam-

me toisille, aivan niin kuin toisetkaan eivät voi pakottaa 

omaansa meille.

On kuitenkin oltava tarkkana: ei voi eikä saa käy-

dä niin, että oman maailmankuvan, oman vakaumuksen 

takana seisominen ja sen arvojen tunnustaminen tehtäi-

siin yleisesti kielletyksi tai annettaisiin julkisesti ymmär-

tää, että se on yhteisiin normeihin aivan sopimaton. Täl-

löin astutaan sen rajan yli, joka erottaa toisistaan vapautta 

kunnioittavan ja orjuuteen johtavan yhteiskunnan.

Kysymys ei ole rajattomasta oikeudesta tehdä ja aja-

tella mitä tahansa. On tietenkin selvää, että kukin maa, 

kukin yhteiskunta tai kansakunta toimii jonkinlaisen yh-

teisen normiston puitteissa. Jotkut ajatusrakennelmat tai 

vakaumukset voivat olla vaikeasti yhteensovitettavissa 

tämän normiston kanssa – ajatellaanpa vaikka eurooppa-

laista ihmisoikeusperinnettä ja sharia-lakia. Mutta yhtä 

lailla on niin, ettei mikään yhteiskunta kehity parempaan 

suuntaan ilman, että sen vallassa olevaa normistoa voisi 

asettaa kyseenalaiseksi, jos ei kokonaisuudessaan, niin ai-
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Vapauden ja orjuuden välillä
 

nakin yksi pieni asia kerrallaan. Ei vain voi, vaan pitäisi. 

Ei Suomikaan ole vielä valmis.

Aikamme ongelma, niin kuin vaikuttajat yksi toisen-

sa jälkeen nyt vakuuttavat, on se, että kaikenlainen vi-

hanpito on lisääntynyt ja ihmisryhmät ovat siirtyneet yhä 

kauemmas toisistaan. Uskaltaisin väittää, että joskus etsi-

tään tämän kehityksen syitä aika pinnallisesti. Mielestä-

ni varsinainen ongelma ei ole mielipiteen ilmaiseminen 

vaan toisen ihmisen arvokkuuden ja yhtäläisen ilmaisun-

vapauden kunnioituksen puute. On opittava paremmin 

kuuntelemaan myös selkeästi erilaisia mielipiteitä ja nä-

kemyksiä. On tultava alas omasta norsunluutornista, jal-

kauduttava kaikenlaisten ihmisten keskelle ja uskottava, 

että minäkin olen vain yksi heistä, en yhtään sen parempi 

tai huonompi. Ne vapaudet ja oikeuden, jotka kuuluvat 

minulle, kuuluvat myös jokaiselle heistä. 

Meistä ihmisistä on tullut minäkeskeisiä. Erimieli-

syyden edessä ei keskustella näkemyseroista, vaan syyl-

listetään. Kun joku ei jaa minun näkemystäni, minä louk-

kaannun. Mielipiteet muokataan otsikoiden perusteella 

eikä niitä enää vaihdeta, vaikka keskustelu ja todisteet an-

taisivatkin aihetta. Muodostetaan ehdottomia ryhmiä jo-

takin vastaan. Vastapuolen hyviäkään ajatuksia ei kanna-

teta.

Seis. Tuntuu siltä, kuin olisimme itse tekemässä it-

sestämme narreja ja orjia, mitättömiä heittopusseja (sosi-

aalisen) median jakamien ja voimistamien mielipiteiden 

uskollisina alamaisina. Ei niin pitäisi olla. Ihmisen pitäisi 

seistä omilla jaloillaan ja pitää kiinni omasta vakaumuk-

sestaan, jonka periaatteet hän todella tuntee ja jota hän on 

valmis puolustamaan. Silloin emme ole orjia vaan vapaita.
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Uutisia ja ajankohtaistaSisällys

Kannen kuva: Ekumeeninen valtuuskunta matkalla paavin luo.
Kuva:  Petri Oittinen

Paavi huolissaan 
antisemitismin kasvusta

P aavi Franciscus otti 20. tammikuuta 
vastaan valtuuskunnan Simon Wie-

senthal Centeristä, joka "pyrkii taistele-
maan kaikkia antisemitismin, rasismin ja 
vähemmistöjen vihan muotoja vastaan".

Lyhyessä puheessaan pyhä isä muis-
tutti, että 27.1. vietetään Auschwitz-Bir-
kenaun keskitysleirin vapauttamisen 
75-vuotispäivää. Hän muisteli myös ky-
seisellä keskitysleirillä käyntiään vuonna 
2016 ja rukoustaan täydessä hiljaisuudes-
sa, jota tarvitaan "pitämään muisto elävä-
nä. Jos hukkaamme muistomme, tuhoam-
me tulevaisuutemme."

Paavi kertoi olevansa huolissaan vihan-
pidon kasvamisesta maailmassa. "Aivan 
hiljattain olemme todistaneet antisemi-
tististen barbaaristen tekojen uutta yleis-
tymistä. Vielä kerran tuomitsen jyrkästi 
kaikki antisemitismin muodot. Ongelman 
syiden voittamiseksi meidän on kuiten-
kin sitouduttava myös muokkaamaan sitä 
maata, josta viha nousee ja kylvettävä sen 

Englantilaispiispa liittyi  
katoliseen kirkkoon

E nglantilainen evankelinen piispa Ga-
vin Ashenden otettiin katolisen kir-

kon täyteen yhteyteen neljäntenä advent-
tisunnuntaina 22.12.2020 Shrewsburyn 
katedraalissa. Gavin Ashenden toimi ku-
ningatar Elisabeth II:n kappalaisena vuo-
sina 2008-2017. Ashenden tuli tunnetuksi 
Isossa-Britanniassa vastustettuaan koraa-
nin lukemista jumalanpalveluksessa. 

Shrewsburyn katolinen piispa Mark 
Davies sanoi tiedotteessaan, että ”on ol-
lut erityinen ilo seurata Gavin Ashende-
nin viimeisiä askeleita matkalla kotiin 
katoliseen kirkkoon. Olen tietoinen As-
hendenin julkisuudessa antamasta todis-
tuksesta sen historiallisen uskon ja niiden 
historiallisten arvojen puolesta, joiden va-
raan yhteiskuntamme on rakennettu. Ru-
koilen, että hänen todistuksensa rohkai-
see monia ihmisiä myös jatkossa.”

Ashenden on maininnut kääntymyk-
sensä syyksi kolme tekijää: Neitsyt Ma-
rian vaikutuksen, eukaristiset ihmeet ja 

sijaan rauhan siemeniä. Sillä juuri integ-
roimalla ja yrittämällä ymmärtää toinen 
toisiamme me voimme paremmin suo-
jella myös itseämme. Siksi on tärkeää in-
tegroida uudelleen ne, jotka ovat syrjäy-
tyneet, etsiä niitä, jotka ovat etääntyneet, 
tukea niitä, joita väheksytään varojen tai 
omaisuuden puutteen takia, ja avustaa 
niitä, jotka ovat suvaitsemattomuuden ja 
syrjinnän uhreja."

KATT / Vatican NewsKT / KATT

kirkon opetusviran. Hän sanoo myös ole-
vansa kiitollinen Shrewsburyn piispalle ja 
katolilaisille saamastaan mahdollisuudes-
ta ”korjata 500 vuoden pirstaleisen histo-
rian ja päästä sovintoon” sen kirkon kans-
sa, josta hänen aikaisempi perintönsäkin 
oli lähtöisin.

KATT / Catholic Herald / ashenden.org
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Ajankohtaista

Kaikki Pohjolassa toimivat do-
minikaaniveljet kokoontui-
vat Turkuun 2.-7. tammikuu-
ta paikallisen pohjoismaiden 

vikaarin, veli Pascal-René Lungin OP ja 
heidän esimiehensä, Ranskan provinssin 
priori veli Nicolas Tixierin OP johdolla.
Dominikaanisääntökunnassa Pohjoismaat 
ovat Ranskan alaisina. Sääntökunnan sää-
dösten mukaan alueellinen kapituli pitää 
kutsua koolle kerran kahdessa vuodessa. 
Sinne kutsutaan kaikki Pohjoismaissa toi-
mivat dominikaaniveljet, jotka tulevat Os-
lon Pyhän Dominicuksen konventista (6 
veljeä), Lundin Pyhän Maria Magdalenan 
konventista (6 veljeä) ja Helsingin Pyhän 
Olavin talosta (2 veljeä; veljestö on Hel-
singissä niin pieni, ettei se voi toimia ai-
tona konventtina). Heidän lisäksi paikal-
le kutsuttiin myös kaksi pohjoismaalaista 
veljeä (1 tanskalainen ja 1 suomalainen), 
jotka paraikaa suorittavat teologisia opin-
tojaan Ranskassa ensimmäiset lupaukset 
annettuaan.

Meidät otti vastaan Birgittalaissisarten 
vierastalo, josta löytyy upea kokoussali. 
Liturgian vietimme seurakunnan kirkos-
sa, toki erikseen ranskaksi, sillä yhteisenä 
kielenämme on ranska. Vain sunnuntai-
na vietimme messun seurakunnan kans-
sa. Kuori oli silloin tupaten täynnä pappe-
ja, sillä 17 paikalla olleesta veljestä 13 on 
pappeja!

Kokouksemme koostui kahdesta 
vaiheesta. Ensin irakilainen Lundin kon-
ventin veli Hani Daniel luennoi meille 
useamman tunnin ranskalaisesta filoso-
fista Emmanuel Mounierista (1905-1950), 
jonka filosofian teokset jättivät merkit-
tävän jäljen Ranskan kirkkoon, sillä hän 
kehitti kirkon opetukseen perustuvaa fi-
losofiaa, personalismia, jonka mukaan 
ihmiset eivät ole pelkkiä yksilöitä vaan 
heidät on kutsuttu kehittämään keskuu-
dessaan suhteita toimiakseen yhteiskun-
tana. Näin toimien he paremmin osoitta-
vat, että heidät on luotu Jumalan kuvaksi 
ja hänen kaltaisekseen, sillä Pyhässä Kol-
minaisuudessakin on suhteita persoonien 
välillä. Tämä filosofia vastusti aikanaan 

Pohjolan dominikaaniveljien 
kokous Turussa

suurta suosiota nauttinutta ja jonkin ver-
ran Nietzschen nihilismistä inspiroitunut-
ta, Jean-Paul Sartren opettamaa eksisten-
tialismia.

Tätä seurasi institutionaalinen ja 
hallinnollinen vaihe, jossa käsiteltiin Poh-
jolan vikariaatin asioita ja valmisteltiin vi-
kaarin ja hänen neuvostonsa valitsemista 
tulevana keväänä keskustelemalla mah-
dollisista ehdokkaista. 

Rentoutuminen kuului myös asiaan. 
3.1. iltapäivällä Turun evankelis-luterilai-
nen arkkipiispa Tapio Luoma vaimoineen 
otti meidät vastaan upeaan taloonsa, jossa 
keskusteltiin ekumeniasta, Suomen kirk-
kohistoriasta ja Dominikaanien toimin-
nasta Pohjolassa. Laulettuamme Salve Re-
gina –antifonin dominikaanisen melodian 
mukaan arkkipiispan talon kappelissa 
kävelimme yhdessä kohti Turun tuomio-
kirkkoa tutustuaksemme tähän upeaan 

katedraaliin, ja sitten kävimme entisen, 
vuonna 1249 perustetun dominikaani-
luostarin paikalla Aurajoen rannalla. Ny-
kyinen muistomerkki sijaitsee vakuutus-
yhtiön Veritaksen rakennuksen edessä. 
Yhtiön kyltti vahvistaa dominikaanisään-
tökunnan tunnuslausetta Veritas – totuus 
– paikalla, jossa edeltäjämme ovat kerran 
eläneet ja toimineet. Sunnuntaina iltapäi-
vällä osa meistä kävi myös Turun seura-
kunnan pappilassa, jossa isä Peter Gebara 
SCJ ja isä Stanislaw Zawilowski SCJ otti-
vat meidät vastaan rennoissa merkeissä.

Käytyään läpi kaikki asiat veljet lähti-
vät takaisin konventteihinsa 7.1., paitsi 
provinsiaalimme veli Nicolas Tixier, joka 
tuli vielä Helsinkiin suorittaakseen Hel-
singin talon säännöllisen kanonisen vie-
railun, joka kesti kaksi päivää. 

Veli Marie-Augustin 
Laurent-Huyghues-Beaufond OP

Suomen dominikaaniveljet (vas.) Gregorius, Gabriel ja Marie-Augustin.
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Sunnuntait ja juhlapyhät

26.1. kirkkovuoden 3. sunnuntai (III)
1L Jes. 8:23b-9:3 
Ps. 27:1, 4, 13-14. – 1a 
2L 1. Kor. 1:10-13, 17 
Ev. Matt. 4:12-23 tai Ev. Matt. 4:12-17 

2.2. (kirkkovuoden 4. sunnuntai)
Herran temppeliintuominen – 
kynttilänpäivä, juhla (IV) 
1L Mal. 3:1-4  
Ps. 24:7, 8, 9, 10. – 10b 
2L Hepr. 2:14-18 
Ev. Luuk. 2:22-40 tai Ev. Luuk. 22:22-32 
  
9.2. kirkkovuoden 5. sunnuntai (I) 
1L Jes. 58:7-10 
Ps. 112:4-5, 6-7, 8a+9. – 4a 
2L 1. Kor. 2:1-5 
Ev. Matt. 5:13-16   
 
16.2. kirkkovuoden 6. sunnuntai (II)  
1L Sir. 15:15-20 
Ps. 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-34. – 1b 
2L 1. Kor. 2:6-10 
Ev. Matt. 5:17-37 tai Ev. Matt. 5:20-22a, 27-28, 
33-34a, 37  
 
23.2. kirkkovuoden 7. sunnuntai (III)
1L 3. Moos. 19:1-2, 17-18 
Ps. 103:1-2, 3-4, 8+10, 12-13. – 8a 
2L 1. Kor. 3:16-23 
Ev. Matt. 5:38-48 

PAASTONAIKA ALKAA

26.2. tuhkakeskiviikko 
1L Joel 2:12-18 
Ps. 51:3-4, 5-6a, 12-13, 14+17. – vrt. 3 
2L 2. Kor. 5:20-6:2 
Ev. Matt. 6:1-6, 16-18 
Paasto- ja abstinenssipäivä 
 
1.3. paaston 1. sunnuntai (I)   
1L 1. Moos. 2:7-9, 3:1-7 
Ps. 51:3-4, 5-6ab, 12-13, 14+17. – vrt. 3a 
2L Room. 5:12-19 tai 2L Room. 5:12, 17-19 
Ev. Matt. 4:1-11  

RUKOUS

 

Tammikuun ensimmäisenä päivänä, joka on omistettu Jumalan äi-
dille, kirkko rukoilee rauhaa koko maailmaan. Maria taistellessaan 
Poikansa rinnalla näki itse, mitä viha ja sota saavat aikaan maa-

ilmassa. Hän oli Golgatalla todistamassa suurinta koskaan käytyä sotaa, 
ja hän tietää, että taistelussa maanpäällisenkin rauhan puolesta on aina 
pohjimmiltaan kyse siitä samasta sodasta, johon hänen Poikansa osallistui 
voittaessaan ratkaisevan taistelun Golgatalla.

Kun katsomme jokapäiväistä elämää, näemme, että yhtenäisyys ja 
rauha vallitsevat niissä perheissä ja niillä työpaikoilla, missä on rakkautta. 
Ykseyttä ei ole ilman rakkautta. Joskus perheen jäsenet ovat hyvin erilaisia, 
koska ovat kotoisin eri maista, mutta rakkauden kautta he osaavat olla yh-
dessä. Kolmiyhteinen Jumala on paras esimerkki rakkauden moninaisuu-
desta. Erityisesti meidän on vähennettävä vihan tunteita, sillä ne etäännyt-
tävät meitä toisistamme.

Rauha on vaikeaa, koska synti on maailmassa. Synti heikentää rauhaa. 
Me kristityt puhumme synneistä, mutta emme sen vuoksi, että haluamme 
juhlia niitä. Me haluamme tunnistaa ja poistaa ne elämästämme. Ongelma 
on siinä, että näemme hyvin muiden synnit. Ajattelemme, että vain toiset 
ovat syyllisiä.

Tämä on vaikea asia, mutta me muistamme, että ”Herra ei katso kuten 
ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen.” Jee-
sus puhui vuorisaarnassaan siitä, miten me voim-
me olla autuaita eli onnellisia. Hän opetti meille, 
että on vaikea tietää toisen ajatuksia, mutta me 
voimme tehdä paljon omassa sydämessämme.                                                                                                                 

Rauhan kuningatar, rukoile puolestamme.

isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

Rukoilkaamme...

Tammikuu  –  Lähetystyö
• Rukoilemme, että kristityt, muiden uskontojen jäsenet ja kaikki hyvän 

tahdon ihmiset toimisivat rauhan ja oikeudenmukaisuuden hyväksi 
maailmassa.

Januari –  Evangelisation
• Vi ber att kristna och troende från andra religioner, och alla människor 

av god vilja, verkar för fred och rättvisa i världen. 

Helmikuu  –  Yleinen 
• Rukoilemme, että ihmiskaupan uhriksi joutuneiden 

maastamuuttavien lähimmäistemme avunhuudot kuultaisiin ja 
huomioitaisiin.

Februari –  Universell 
• Vi ber att ropet på hjälp från alla offer för människohandel, hörs och 

uppmärksammas. 

Rukouksen apostolaatti
Tammikuun 2020 rukouksen apostolaatin palsta

Rukous

Herra, minun elämäni valtias, 

varjele minut laiskuuden, 

velttouden, vallan himon ja 

turhanpuhumisen hengestä.

Anna minulle, sinun palvelijallesi, 

sielun puhtauden, nöyryyden, 

kärsivällisyyden ja rakkauden henki. 

Herra ja Kuningas, anna minun nähdä 

rikokseni ja olla veljeäni tuomitsematta, 

sillä kiitetty olet sinä iankaikkisesti. 

Aamen.
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Pyhä isä

Rakkaat veljet 
ja sisaret!

T
oivotan teidät sydämellises-
ti tervetulleiksi pyhän Paava-
lin sanoin: ”Jumalan, meidän 
Isämme, ja Herran Jeesuk-
sen Kristuksen armo ja rauha 

teille!” (Room. 1:7). Kiitän piispa Teemua 
[Laajasalo] hänen sanoistaan, jotka olivat 
kaunis kutsu vastavuoroiseen ymmär-
rykseen tänä aikana, kun on niin paljon 
ymmärtämättömyyttä. Teidän ekumeeni-
nen pyhiinvaelluksenne pyhän Henrikin 
juhlan yhteydessä on tuonut teidät tänä 
vuonna Roomaan. Yhdessä te olette – me 

Paavi Franciscus suomalaisille:

 ”Joka on vieraanvarainen, 
ei enää köyhdy vaan rikastuu”

kaikki olemme – matkalla uskon yhtey-
dessä, rohkaistaksemme ja vahvistaak-
semme toisiamme vuorotellen Kristuksen 
seuraamisessa.

Viime sunnuntaina vietimme Jeesuksen 
kastetta, muistaen omaa kastettamme. 
Kristitty on ihminen, joka voi kiittää kas-
teestaan; tämä kiitollisuus yhdistää meitä 
kaikkien kastettujen yhteisössä. Nikaian-
Konstantinopolin uskontunnustuksessa 
me tunnustamme”yhden kasteen syntien 
anteeksi antamiseksi”, se on myös selvä 
kutsu pyhyyteen.

Ruotsin ja Suomen katolilais-luterilai-
sen dialogiryhmän raportti Vanhurskaut-
taminen kirkon elämässä toteaa aivan 

oikein: ”Kastetut kristityt voivat yhdes-
sä veljiensä ja sisartensa kanssa kehit-
tyä pyhyydessä, joka nousee Kristuksen 
vanhurskauttamistyöstä josta he yhdessä 
ovat osallisia. Saman Kristuksen mystisen 
ruumiin jäseninä kristityt ovat yhteydessä 
toisiinsa, ja heidän tulee kantaa toistensa 
taakkoja. Koska Kristus tuli lunastamaan 
koko ihmiskunnan, on koko kirkon ja yk-
sittäisten kristittyjen, sekä maallikoiden 
että virkaan vihittyjen tehtävänä myös to-
distaa tästä ilosanomasta arkipäiväisessä 
ympäristössään” (203).

Myös vieraanvaraisuus on osa yhteis-
tä todistusta uskosta jokapäiväisessa elä-
mässä. Kristittyjen ykseyden rukousviik-

Pyhän isän puhe suomalaiselle ekumeeniselle valtuuskunnalle 17.1.2020

Suomalaiseen ekumeeniseen valtuuskuntaan kuuluivat katolisesta kirkosta hiippakunnan asiainhoitaja isä Marco Pasinato sekä Turun seurakunnan 
kappalainen isä Stanislaw Zawilowicz SCJ; ortodoksisesta kirkosta Oulun metropoliitta Elia; ja Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta Helsingin piispa Teemu 
Laajasalo sekä muun muassa kansliapäällikkö Pekka Huokuna ja kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen. Pyhän Henrikin messussa ja ekumeenisessa vesperissä 
esiintyi Cantores Minoreksen favoriittiryhmä Hannu Norjasen johdolla.
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ko, joka alkaa huomenna, näyttää meille 
tämän ekumeenisen hyveen ja ennen 
kaikkea suosittelee sitä meille. ”[He] koh-
telivat meitä tavattoman ystävällisesti” 
(Ap. t. 28:2) voidaan lukea Apostolien te-
oista viittauksena Malta saaren asukkai-
siin, jotka ottivat vieraanvaraisesti vas-
taan apostoli Paavalin yhdessä satojen 
haaksirikkoisten kanssa.

Kastettuina kristittyinä me uskomme, 
että Kristus tahtoo kohdata meidät juu-
ri niissä ihmisissä, jotka elämässään ovat 
haaksirikkoutuneet, sekä kirjaimellisessa 
että kuvaannollisessa mielessä. Se, joka 
on vieraanvarainen, ei enää köyhdy vaan 
rikastuu. Jokainen, joka antaa, myös saa 
vuorollaan. Todellakin, inhimillisyys, jota 
osoitamme muille, tekee meistä ihmeelli-
sellä tavalla osallisia ihmiseksi tulleen Ju-
malan hyvyydestä.

Rakkaat suomalaiset ystävät, inhi-
millisyyden viestinviejinä ja lihaksitul-
leen Jumalan hyvyyden vastaanottajina 
me olemme yhdessä matkalla kaikkien 
kastettujen yhteisössä. Kristityt ovat nii-
tä, jotka voivat kiittää kasteestaan. Tämä 
kiitollisuus luo yhteyden sydämiimme ja 
laajentaa niitä, se avaa ne lähimmäisel-
lemme, joka ei ole vihollisemme vaan ra-
kas veljemme, rakas sisaremme. Kaikkien 
kastettujen yhteisö ei ole pelkkä ”joukko 
toisten vierellä” eikä varmastikaan ”jouk-
ko toisia vastaan”, vaan se tahtoo tulla 
yhä syvemmin joukoksi, joka ”on yhdes-
sä”.

Hengellinen ekumenia ja ekumeeni-
nen vuoropuhelu luovat mahdollisuuk-
sia tähän ”yhdessä olemiseen”. Jatkakoon 
tämä ”yhdessä oleminen” kasvamistaan, 
kehittymistään ja hedelmien tuottamis-
taan Suomessa. Jotta niin kävisi, rukoilen 
Jumalaa, että hän soisi teille runsain mi-
toin armoaan ja siunauksensa. Ja pyydän, 
rukoilkaa tekin minun puolestani. Kiitos!

Franciscus

KATT
Kuva: Petri Oittinen

Nimitys Vatikaanin valtiosihteeristössä

Paavi Franciscus teki tammikuun 
puolivälissä merkittävän uuden 

nimityksen, kun Vatikaanin valtiosih-
teeristöön nimitettiin uusi valtiosuh-
teiden alisihteeri. Nimitetyksi tuli täl-
lä tasolla ensimmäinen nainen, tohtori 
Francesca Di Giovanni. Di Giovanni 
on syntynyt Palermossa vuonna 1953, 
ja valmistuttuaan lakimieheksi hän 
toimi Focolare-yhteisön kansainväli-
sen keskuksen laki- ja hallintotehtä-
vissä, kunnes hän aloitti työn Vatikaa-
nin valtiosihteeristössä vuonna 1993. 

Hänen tehtäviinsä ovat kuuluneet esi-
merkiksi maastamuuttoon ja pakolaisten 
tilanteeseen liittyvät teemat, kansainväli-
set humanitaariset kysymykset, viestin-
tä, naisten asema, intellektuaaliset oikeu-
det ja turismi. Di Giovannin vastuuseen 
kuuluu vastedes multilateraalisten valtio-
suhteiden hoitaminen esimerkiksi monis-
sa kansainvälisissä organisaatioissa ikään 
kuin apulaisulkoministerin roolissa.

KATT/vaticannews.va

Paastokäsky 2020 
Helsingin hiippakuntaa varten

Vuonna 2020 tuhkakeskiviikko on 26.2. ja pitkäperjantai on 10.4.

1. ABSTINENSSI

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

Abstinenssin voi korvata myös
• pidättäytymällä jostain muusta ruokalajista tai juomasta,
• pidättäytymällä alkoholin nauttimisesta, tupakoinnista tai jostain   

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

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

2. PAASTO

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

3. KATUMUSVELVOLLISUUS

Uskovilla on velvollisuus katumuksen tekoon paastonaikana ja vuoden kaikkina 
perjantaina. Näinä aikoina kirkko kehottaa uskovia erityisellä tavalla rukoukseen, 
pidättäytymiseen ja lähimmäisenrakkauteen. Erilaisia mahdollisuuksia 
katumusvelvollisuuden täyttämiseen luetellaan kohdassa 1.

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

24. tammikuuta 2020
Marco Pasinato

Helsingin hiippakunnan asiainhoitaja
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Kristittyihin kohdistuva vaino 
on yhä hälyttävän yleistä 
yli seitsemässäkymmenessä 
maassa. Uusin World Watch 
-listaus heijastelee Kiinan 
valtiollisen kontrollin 
koventumisen lisäksi ääri-
islamin nousua Sahelin 
alueella läntisessä Afrikassa.

Yhteensä satoja kuolonuhreja 
vaatineita iskuja kirkkoihin, 
hotelleihin ja kulkuneuvoi-
hin Sri Lankassa, Filippiineil-

lä sekä Egyptissä. Suljettuja seurakuntia 
Kiinassa. Murhia, sieppauksia ja kirkko-
rakennusten tuhoamisia Burkina Fasossa. 
Pidätyksiä ja ratsioita Iranissa.

Viime vuoden uutistapahtumat ilmen-
tävät kristittyjen uskonnonvapauden tilaa 
maailmassa. 150 valtiota kattava World 
Watch List 2020 –tutkimus vahvistaa: 
vaino on äärimmäisen vakavaa, hyvin va-
kavaa tai vakavaa yhä 73 maassa.

”Kristittyjen vainon tilastollisen kas-
vun taustasyynä on kaksi trendiä. Ensiksi 
ääri-islamin innoittama terrorismi, joista 
esimerkkeinä Sri Lanka ja Burkina Fason 
tilanteet. Toisena globaalisti vaikuttava 
nationalismi, kuten Intian ja Kiinan koh-
dalla, joissa kristillisyys nähdään uhkana 
maiden kansallisidentiteetille”, kiteyttää 
Open Doorsin ulkosuhteista vastaava joh-
taja Miika Auvinen.

Kärkikymmenikkö ennallaan

Vuoden 2020 listauksen kymmenen kär-
kimaata ovat samat kuin edellisvuoden 
listauksessa. Vuonna 2019 kärkikymme-
nikköön noussut Intia pitää yhä kymme-
nennen sijansa. Intia on virallisesti seku-
laari maa, mutta hindunationalistinen 
liikehdintä on jatkanut vahvistumistaan 
BJP-puolueen voitettua vaalit toistami-
seen toukokuussa 2019.

Vakavinta vaino on yhä Pohjois-Koreas-
sa, Afganistanissa sekä Somaliassa. Vuosi-

260 miljoonaa kristittyä 
kokee vakavaa vainoa

en 2019 ja 2018 listauksien tavoin kristit-
tyjen vainon on arvioitu olevan edelleen 
äärimmäisen vakavaa kaikkiaan 11 maas-
sa. Erittäin vakavaksi vaino luokitellaan 
34 maassa viimevuotisen 29 maan sijaan. 
Tilanne on kaiken kaikkiaan heikentynyt 
50 kärkimaassa.

Ääri-islam vahvistuu 
Afrikassa

Yksi kristittyjen ahdingon yleistä syvene-
mistä selittävä ilmiö on ääri-islamin eri 
muotojen vahvistuminen Afrikan poh-
joisosissa, erityisesti Saharan eteläpuoli-
sella, Atlantilta Afrikan sarveen ulottuval-

la Sahelin alueella. Militantti islam uhkaa 
kristittyjen lisäksi alueen valtioiden ja nii-
den hallinnon pysyvyyttä.

Keski-Afrikan maista vuoden 2020 lis-
tauksen sijoille 6, 7 ja 12 sijoitetut Erit-
rea, Sudan ja Nigeria ovat hätyytelleet 
kärkeä jo aiempina vuosina. YK:n tieto-
jen mukaan Sudanissa vangittiin kevääl-
lä satoja kristittyjä presidentti al-Bashirin 
valtakauden päättymisestä huolimatta. 
Fulani-islamistien tekemät aseelliset iskut 
Keski-Nigerian kristityille alueille nos-
tavat Nigerian väkivaltaa mittaavan pis-
teytyksen korkeimmalle mahdolliselle 
tasolle. Fulanit (fulbet) ovat yksi Sahelin 

Kristittyjen vainojen kannalta pahimmiksi luokitellut valtiot maailmassa.
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Church Teaching –
an English-language study group

Would you like to become more familiar 
with the basic teaching of the Catholic 

Church? A study group of English-speaking 
people meets twice a month at the 

Studium Catholicum, Ritarikatu 3 b A 4, 
Helsinki. The study group is open 

to all those who are interested.

The next meetings at the Studium

• Monday February 17th at 18.30

Contact person: Diana Kaley,
040 7235703, diana.kaley@studium.fi. 

Moderator of the group:
br Marie-Augustin 

Laurent-Huyghes-Beaufond OP.

alueen suurimmista etnisistä ryhmistä. 
Myös muun muassa Boko Haram on edel-
leen tappanut, siepannut ja raiskannut tu-
hansia nigerialaiskristittyjä. Teoista ei ole 
langetettu rangaistuksia. 

Burkina Faso suurin nousija

Sahelin maihin lukeutuva Burkina Faso 
kaksinkertaisti väkivaltaista vainoa ku-
vaavat pisteensä nousten listauksen sijal-
ta 61 sijalle 28. Maassa, jossa uskonnollisia 
konflikteja ei ole aiemmin juuri esiinty-
nyt, vähintään 50 kristittyä tapettiin kirk-
koihin ja kristillisiin kouluihin kohdistu-
neissa hyökkäyksissä. Tuhannet kristityt 
ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan.

Nousijoihin lukeutuvat Pohjois-Afri-
kan maista myös Marokko (sijalta 35 sijal-
le 26) ja Algeria (sijalta 22 sijalle 17). Alge-
rian liki 130 000 kristitystä noin kolmasosa 
kuuluu Eglise Protestante d’Algerie -kir-
kon seurakuntiin. Niistä liki neljäsosa on 
vuoden aikana pakotettu lopettamaan toi-
mintansa. Kirkolle ei ole myönnetty viral-
lista asemaa, vaikka se täyttää maan lain-
säädännölliset vaatimukset.

Kristittyjen tilanne on vaikeutunut 
myös ensimmäistä kertaa 50 kärkimaan 
joukkoon nousseessa Kamerunissa sekä 
sijalle 50 palanneessa Nigerissä. Näiden-

kin maiden sijoitusten nousun taustalla 
on ääri-islamin vahvistuminen.

Paine kasvaa Kiinassa

Yksi vuoden 2020 listauksen merkittävis-
tä nousijoista on Kiina, jonka sijoitus ko-
hosi sijalta 27 sijalle 23. Maan uudet us-
kontosäädökset rajoittavat maanalaisten 
kotiseurakuntien lisäksi myös valtion hy-
väksymien seurakuntien toimintaa.

Uskontoa ajetaan Kiinassa nykyisin 
voimakkaasti julkisen elämän ulkopuo-
lelle; joitakin opettajia ja terveydenhoito-
henkilökunnan edustajia tiedetään pai-
nostetun allekirjoittamaan asiakirja, jossa 
sanoudutaan irti uskonnollisesta vakau-
muksesta. Myös kasvojentunnistustekno-
logiaan perustuva kansalaisten kamera-
valvonta laajenee maassa jatkuvasti.

Muista Afrikan ulkopuolisista mais-
ta listaussijoitustaan nostivat islamis-
tien harjoittaman väkivallan vuoksi esi-
merkiksi Sri Lanka (sijalta 46 sijalle 30) ja 
Bangladesh (sijalta 48 sijalle 38).

Lisätietoja vuoden 2020 World Watch 
List -tutkimuksesta: Opendoors.fi/wwl 

Opendoors.fi

Katoliseen kirkkoon kohdistuneen 25 hengen vaatineen islamistihyökkäyksen jälkeisiä tuhoja 
Abujassa Nigeriassa.

Hartausohjelmat

Suomenkieliset lähetykset

YLE RADIO 1

Iltahartaudet klo 18.50 ja 23.00
ti 31.3.2020 veli Gabriel Salmela OP

Radiojumalanpalvelukset
su 2.2.2020 klo 11: pyhä messu Pyhän 
Henrikin katedraalista Helsingistä

YLE TV 1

su 1.3.2020 pyhä messu klo 10: 
tuhkakeskiviikon messu Pyhän Henrikin 
katedraalista Helsingistä (nauhoitettu 
26.2.)

Svenskspråkiga sändningar

YLE VEGA

Andrum kl. 6.54 och 9.10
onsdag 5.2.2020 kyrkomusiker  
Marko Pitkäniemi

Aftonandakt kl. 19.15
tisdag 21.4.2020 f. Anders Hamberg
onsdag 29.4.2020 f. Anders Hamberg

Gudstjänster
söndag 23.2.2020 kl. 13: heliga mässan   
i Sankt Henriks katedral, Helsingfors
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E
ukaristian sakramentti on 
yhdeltä puolen osa Juma-
lan lihaksitulemisen sa-
laisuutta. Messussa pap-
pi lausuu sanat ”Tämä on 
minun ruumiini” ja ”Tämä 

on minun vereni”, vaikka ei tarkoitakaan 
omaa fyysistä ruumistaan ja vertaan vaan 
Kristuksen ruumista ja verta, hänen, jon-
ka persoonassa (in persona Christi) pappi 
toimii ja viettää sakramentteja. Tätä var-
ten hänet on kutsuttu ja vihitty papiksi. 
Leipä ei enää ole leipää eikä viini ole vii-
niä, vaan ne ovat perimmäiseltä olemuk-
seltaan, näkyväisten ominaisuuksiensa 
takana, muuttuneet Kristuksen ruumiiksi 
ja vereksi. Kyse ei ole pelkästä symbolista.

Katolisessa kirkossa usko Kristuksen 
todelliseen läsnäoloon eukaristiassa käy 
ilmi ehkäpä selkeimmin siinä, että euka-
ristian vietto on jokaisen pyhän messun 
huipennus. Eukaristian vastaanottaminen 
– yhtyminen Jumalan kanssa – on jokai-
sen uskovan hengellisen elämän päämää-
rä sekä siinä hetkessä että iankaikkisuu-
dessa. Eukaristista Kristusta – Jumalaa 

Eläminen eukaristian lahjan kanssa
– palvoaksemme me polvistumme mes-
sussa ja messun ulkopuolellakin aina 
pyhän sakramentin ja tabernaakkelin 
edessä (adoraatio, palvonta).

Turhaan ei kirkko opeta, että eukaris-
tia on ”koko kristillisen elämän lähde ja 
huippu” ja että ”[m]uut sakramentit sa-
moin kuin kaikki kirkon virat ja aposto-
laatin tehtävät on sidottu eukaristiaan ja 
suuntautuvat sitä kohti”. Miksi? Koska 
”pyhä eukaristia sisältää kirkon koko hen-
gellisen aarteen, nimittäin itse Kristuksen, 
meidän Pääsiäisemme”. (Vrt. KKK 1324; 
Lumen gentium, 11; Presbyterorum ordi-
nis, 5.)

Mutta minä olen vain 
ihminen

Eukaristia on todella uskomme täyttymys: 
siinä me kohtaamme itsensä Kristuksen, 
Jumalan Pojan, ja saamme esimakua sii-
tä autuudesta, joka Jumalan antaman lu-
pauksen mukaan odottaa meitä taivaassa 
tämän maanpäällisen elämämme päätyt-
tyä. Mutta entä jos en täytäkään kaikkia 

edellytyksiä? Entä jos en ole kyllin hyvä? 
Entä jos en ole ihan kiinnostunut tai va-
kuuttunut kaikista opetuksista? Minähän 
olen vain tavallinen ihminen!

Eukaristiassa on useampia eri puo-
lia: yksi on se, että jokainen messunviet-
to, jokainen kommuunio, on aina yhtä to-
dellinen kohtaaminen Kristuksen kanssa. 
Tavallaan ei ole mitään väliä sillä, missä 
messu vietetään, kuinka juhlallinen se 
on, tai kuinka hurskas pappi sitä viet-
tää. Olennaista on, että se on, vaikka on 
selvää, että sen kuuluisikin saada kaikki 
kunnia ja arvokkuus, koska mitään tär-
keämpää, pyhempää asiaa ei maailmassa 
olekaan kuin pyhä messu, jokainen pyhä 
messu. Se on kirkon meille välittämää esi-
makua taivaallisesta liturgiasta, meille an-
nettu pyhä lahja.

Vähän samalla tavalla on uskovien 
kommuunion laita. Luonnollinen pää-
määrämme on tavoitella Jumalan näke-
mistä ja taivaallista autuutta, ja on selvää 
(ainakin pitäisi olla), että Luoja-Jumalan 
kohtaamista varten haluamme olla par-
haimmillamme, niin sielun kuin ruumiin-
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Societas Sancti Gregorii Magni

TRIDENTIINISIÄ MESSUJA 
Tridentine Latin Masses

su 2.2.2019 klo 13.00 messu 
Pyhän Henrikin katedraalissa

gregoriusyhdistys.wordpress.com 
facebook.com/gregoriusyhdistys

UrkUmUsiikin 
jUhlaa katedraalissa

UrkUreita läheltä ja kaUkaa

Urkukonsertti Pyhän Henrikin 
katedraalissa torstaina klo 18.00.

Anno Domini 2020

2.1. MARKO PITKÄNIEMI (Helsinki)

6.2. AGNES GOERKE (Helsinki)

5.3. LIISA AHLBERG (Helsinki)

2.4. ULRICH HAHN (Saksa)

Tervetuloa!

UrkUmUsiikin 
jUhlaa katedraalissa

UrkUreita läheltä ja kaUkaa

Urkukonsertti Pyhän Henrikin 
katedraalissa torstaina klo 18.00.

Anno Domini 2020

2.1. MARKO PITKÄNIEMI (Helsinki)

6.2. AGNES GOERKE (Helsinki)

5.3. LIISA AHLBERG (Helsinki)

2.4. ULRICH HAHN (Saksa)

Tervetuloa!

kin osalta. Meidän tehtävämme on tavoi-
tella sielun puhtautta mutta ei kuvitella, 
että olisimme sen jo saavuttaneet. Meidän 
tehtävämme on ohjata elämäämme kir-
kon opetuksen mukaisesti ja kunnioittaa 
kommuunion vastaanottamisen edelly-
tyksiä, ennen kaikkea sitä, että on käytä-
vä ripillä ennen kommuuniota, jos on tie-
toinen raskaasta synnistä (vrt. KKK 1385). 
Siihen tarvitsemme oikeaa omaatuntoa, 
joka kasvaa Jumalan sanan, kirkon ope-
tuksen ja pastoraalisen huolenpidon tuke-
mana. Oikea omatunto – ei pelkkä mieli-
valtainen tunne – sitten muistuttaa meitä 
ripin tarpeesta ja lohduttaa meitä kom-
pastuttuammekin, jotta pääsemme takai-
sin tielle Jumalaa kohti.

Joskus on tilanteita ja aikoja, jolloin ko-
emme ja jopa tiedämme perustellusti ole-
vamme kaukana rakastavasta Jumalasta. 
Silloin on tärkeää tarkastella, onko ky-
seessä pelkkä tunne vai objektiivinen tosi-
asia. Onko oma elämä esimerkiksi Juma-
lan kymmenen käskyn mukainen? Pelkkä 
tunne ei välttämättä tarkoita, että oma 
elämä tosiasiallisesti olisi etäällä Jumalasta. 
Jos sen sijaan huomaamme rikkoneemme 
Jumalan käskyjä, mutta emme ole valmii-
ta korjaamaan asiaa, on syytä olla rehelli-
nen itselle ja myös kirkolle. 

Onneksi Jumala on kärsivällinen ja 
niin on kirkkokin. Ongelmallinen tilan-
ne, vaikka se edellyttäisi eukaristian vas-
taanottamisesta pidättäytymistä, ei tar-
koita sitä, etteikö kirkon tai seurakunnan 
elämään kannattaisi osallistua. Meidät on 
joka tapauksessa kutsuttu, jopa velvoi-
tettu, pyhittämään lepopäivä messuun 
osallistumalla. Parannuksen tekoon meil-
lä on aikaa niin kauan kuin elämme, toi-
saalta kukaan ei tiedä, kuinka kauan. Ei 
kannata odottaa ja paaduttaa sydäntään. 
Jeesus kysyi opetuslapsiltaan, kun hänen 
puheitaan pidettiin vaativina: “Aiotteko 
tekin lähteä?” Ja opetuslapset vastasivat: 
“Herra, kenen luo me menisimme? Sinul-
la on ikuisen elämän sanat.” (Joh. 6:67-68)

Mitä me tahdomme?

Jos todella tahdomme ottaa vastaan py-
hän kommuunion, meidän on huolellises-

ti tutkittava motiivejamme. Uskonko, 
että Jeesus on todellisesti läsnä euka-
ristiassa? Uskonko todella, että on ole-
massa elämää kuoleman jälkeen? Tah-
donko tavoitella sitä, uskonko, että 
eukaristia – Kristus – tulee sisimpääni 
ja voi pyhittää minut? Tahdonko todel-
la, että Jumalan rakkaus täyttää minut 
ja muuttaa minut? 

Sitähän hengellinen kasvu on, että 
minä tulisin pienemmäksi ja hän – Kris-
tus – suuremmaksi (vrt. Joh. 3:30), niin 
että lopulta ”en elä minä, vaan Kristus 
elää minussa” (Gal. 2:20).

Eukaristian lahja kulkee kaiken aikaa 
mukanamme. Joka kerta, kun tulem-
me messuun, se lahja on yhtä aito ja 
ainutkertainen. On kuin osallistuisim-
me pelastushistorian merkittävimpään 
hetkeen yhä uudestaan paikan pääl-
lä Golgatalla, jossa Kristuksen lunas-
tustyö huipentui, jossa hänen kylken-
sä puhkaistiin ja siitä tuli pelastuksen 
lähde.

Eukaristia ei ensi sijassa ole lahja, 
jota me ihmiset jaamme keskenämme, 
vaan se on lahja, joka yhdistää meitä, 
koska Jumala antaa sen meille: me 
olemme yhtä Kristuksessa. Siksi euka-
ristian vastaanottamisen ei pitäisi riip-
pua sosiaalisista tekijöistä: ”Käyn kom-
muuniolla, koska muutkin käyvät” tai 
”Käyn kommuuniolla, koska täällä on 
kiva pappi” eivät ole hyviä syitä käydä, 
samoin kuin huonoja perusteluja käy-
mättömyydelle ovat esimerkiksi ”en 
käy, koska kommuunio jaetaan väärällä 
tavalla” tai ”en mene, koska pappi on 
epämiellyttävä”.

Eukaristinen Kristus on meidän Her-
ramme ja Jumalamme. Lihaksitulonsa 
nöyryydessä hän lähestyy meitä ihmi-
siä ihmeellisellä, salatulla tavalla. Niin 
hän puhuu meille, sydämen hiljaisuu-
dessa. Kuunnelkaamme häntä, etsiyty-
käämme hänen lähelleen.

Miksi emme tahtoisi antaa Jumalal-
le mahdollisuutta, miksi olisimme niin 
hulluja, että kieltäytyisimme hänen 
rakkaudestaan?

Marko Tervaportti

Kuva: Joan de Joanes, ”Viimeinen ehtoollinen”, n. 1562, Prado-museo.
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Kaksi paavia
Franciscukseen keskittyvä kuvaus kahden    
paavin erikoisesta ystävyydestä

S
uoratoistopalvelu Netflixin 
joulukuussa 2019 julkaisema 
elokuva Kaksi paavia on fik-
tionaalisen tarinan kerronnan 
keinoin luotu kuvaus kahden 
paavin, Benedictus XVI:n ja 

Franciscuksen, välisestä suhteesta. Elokuva 
rakentuu kahden historiallisen käännekoh-
dan ympärille: vuoden 2005 ja 2013. Paavi 
Johannes Paavali II:n kuoltua vuonna 2005 
kardinaalit kokoontuvat Vatikaaniin valitse-
maan uuden maanpäällisen johtajan kirkol-
le. Vahvimpina ehdokkaina ovat liberaalina 
tunnettu argentiinalainen Jorge Bergoglio 
ja konservatiivisena esitetty saksalainen Jo-
seph Ratzinger. Ratzinger tulee valituksi 
Rooman piispaksi ja ottaa itselleen nimen 
Benedictus XVI. Seuraavien kahdeksan vuo-
den aikana elokuva seuraa Benedictuksen, 
nykyisen emerituspaavin, ja Bergoglion eli 
paavi Franciscuksen keskinäistä suhdetta 
aina vuoteen 2013 asti, jolloin Benedictus il-
moitti jättävänsä Pietarin istuimen.

Liberaali-konservatiivi -jakauma näkyy 
Anthony McCartenin käsikirjoituksessa niin 
pienissä yksityiskohdissa kuin paavien vä-
lisessä dialogissa. Ratzingerin suusta kuul-
laan lausahduksia, kuten ”Kaikki oli hel-
pompaa, kun kaikki puhuivat latinaa” ja 
”Muutos on kompromissi”. Vastapainoksi 
Bergoglion vuorosanat ja olemus ylistävät 
muutosta ja avoimuutta. Eräässä kohtauk-
sessa Bergoglio viheltää käsienpesualtail-
la ABBA:a Ratzingerin seisoessa vieressä ja 
tunnistamatta kappaletta. Toisessa taas Rat-
zinger kertoo pianoa soittaessaan Bergogli-
olle päässeensä levyttämään musiikkiaan 
samassa paikassa kuin Beatles – tietämättä 
mikä Beatles on. Intensiivisiltä dialogeilta-
kaan ei vältytä, kun miesten kahden keski-
sissä keskusteluissa aiheet kuten homosek-
suaalisuus ja pappien selibaatti nousevat 
nopeasti esille. 

On hankala sanoa, onko Fernando Mei-
rellesin ohjaamassa elokuvassa kyse nega-
tiivisesta vastakkainasettelusta vai yksin-
kertaisesta erilaisuuden esille tuomisesta. 

Elokuvassa on nojauduttu vahvasti mieli-
kuvitukseen ja otettu luovia vapauksia mitä 
tulee paavien persooniin kuin myös histori-
an tapahtumiin. Kärjistysten ja keksittyjen 
keskustelujen ideana on oletettavasti luoda 
keveän humoristista dialogia miesten vä-
lille, mutta kenties myös nostaa esiin yleis-
maailmallisen kirkon kohtaamaa jakautu-
neisuutta ja pirstaloitumista. 

Ironista kyllä, ei elokuvan keskiössä it-
seasiassa ole kaksi paavia – vaan yksi. Elo-
kuva rakentuu täysin Franciscuksen taus-
tatarinan ympärille. Elokuvan aikana 
Bergoglio kuvataan niin nuorena aviolii-
tosta haaveilena miehenä kuin 1970-luvun 
sodan järisyttämän Argentiinan johtavana 
jesuiittapappina. Siinä missä Bergoglion elä-
mään syvennytään takaumien avulla moni-
puolisesti pohtien kutsumuksen, rakkauden 
ja uhrauksien suhdetta, ei Ratzingerin taus-
tasta kerrota mitään. Tästä johtuen hänestä 
rakennettava kuva jää yksipuoliseksi keskit-
tyen traditionaalisuuden ja konservatismin 
painottamiseen. Elokuva menee jopa aske-
leen liian pitkälle esittäessään Ratzingerin 
kokeneen niin suuria tunnontuskia vanhan-
aikaisuudestaan, että erosi paavin virastaan 
juuri Bergoglion vuoksi toiveenaan hänen 
valitsemisensa seuraajakseen.

Vaikka Kaksi paavia on yleisti ottaen toi-
miva ja jopa lämminhenkinen kuvaus paa-

vien suhteesta ja erilaisuuksista, jää moni-
ulotteisuuden puute harmittamaan. Joseph 
Ratzingerin persoonan yksipuolinen esitte-
ly ja kehittäminen on elokuvan suurin petty-
mys. Elokuvan tarkoituksena ei selkeästi ole 
toimia dokumentaarisena kuvauksena paa-
veista ihmisinä, mutta suurimmalle osalle 
katsojista jää uskottavasti epäselväksi, mikä 
elokuvassa loppujen lopuksi oli totta ja mikä 
ei. Epäselvyyden välttämiseksi olisi tasaver-
tainen molempien paavien taustojen esille 
tuominen voinut auttaa, jotta elokuva olisi 
nimeensä nojaten toiminut läpiluotaavana 
kuvauksena kahdesta paavista yhden sijaan. 
Vaikka Kaksi paavia käsitteleekin rankko-
jakin aiheita kuten Argentiinan ”Likaista 
sotaa”, on se loppujen lopuksi hyvänmielen 
elokuva ystävyydestä. Bergoglion vitsit ja 
Ratzingerin reaktiot saavat katsojan hymyn 
huulille. Myöskin elokuvan fiktiivinen lop-
pukohtaus, jossa paavit katsovat yhdessä 
jalkapallon mestaruuskisoja juoden Fantaa 
ja olutta, korostaa elokuvan sympaattista 
sanomaa erikoisesta ystävyydestä. Unohta-
essa hetkeksi historiallisen epätarkkuuden 
ja hahmojen yksipuolisen esillepanon on 
Kaksi paavia humoristisen lähestymistapan-
sa ansiosta elokuva, jonka mielellään katsoi-
si uudestaankin.

Iida Leinonen

E L O K U V A

Elokuvan Jorge Bergoglio (Jonathan Pryce) ja Joseph Ratzinger (Sir AnthonyHopkins), kuvakaappaus virallisesta trailerista.
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velevat kaikkia niitä, jotka haluavat uu-
distaa hengellistä elämäänsä arjen kiirei-
den keskellä. Podcasteja voi kuunnella 
suoraan netistä, ja vielä helpompaa se on 
lataamalla kännykkään jokin podcast-so-
vellus (esim. Spotify on tältä osin maksu-
ton). Suosittelen niitä kaikille, jotka halu-
avat säännöllistä lisäravintoa kristillisen 
elämänsä tueksi.

Hetki Jeesukselle -podcastia varten on 
perustettu myös WhatsApp-ryhmä, johon 
lähetän kerran viikossa tiedon uudesta 
jaksosta. Siihen voi liittyä klikkaamalla 
tätä linkkiä. Ryhmässä ei ole muita vies-
tejä. (Englanninkielisiä jaksoja varten on 
toinen ryhmä, jonka liittymislinkki on 
tässä.) Jos et käytä Whatsappia, mutta ha-
luaisit sähköpostitse muistutuksen uusik-
si jaksoista, lähetä rohkeasti sähköpos-
tia (oskari.juurikkala(at)katolinen.fi), niin 
perustan sähköpostiryhmän tätä tarkoi-
tusta varten.

Siunattua uuden vuoden alkua!

isä Oskari Juurikkala

Isä Oskari Juurikkalan 
jouluaiheinen podcast-retretti 
on vapaasti kuunneltavissa, 
missä ja milloin tahdotkin.

J
oulun alla pidin viikonlo-
pun mittaisen retretin opis-
kelijoille. Kannustan sinua-
kin osallistumaan retrettiin. 
Tiedän kuitenkin, että monil-

le meistä on vaikea lähteä arjesta pariksi 
päiväksi maaseudun hiljaisuuteen. Siksi 
päätin nauhoittaa pi-
tämäni puolen tunnin 
mietiskelyt. Julkaisin 
ne podcast-alustalla, 
joka on nyt pysyvästi 
kuunneltavissa tästä 
sekä muilta podcast-
alustoilta (esimerkiksi 
Spotify, Breaker sekä 
RadioPublic).

Retretti tai retriitti tarkoittaa vetäyty-
mistä. Kristillisessä perinteessä sillä tar-
koitetaan yleensä yhden tai useamman 
päivän mittaista aikaa, joka on omistettu 
rukoilemista ja mietiskelyä varten. Johde-
tussa retretissä on tavallisesti jokin teema, 
jota avataan esitelmien ja rukoushetkien 
muodossa. Niiden lisäksi on aikaa omal-
le hiljentymiselle, hengelliselle ohjauksel-
le yms.

Seitsemän jakson 
jouluretretti

Nauhoittamani mietiskelyt ovat teemal-
taan jouluretretti. Se koostuu seitsemästä 
puolen tunnin jaksosta, joissa olen yhdis-
tänyt toisiinsa jouluevankeliumin tekste-
jä ja perinteisiä pidemmän retretin teemo-
ja. Aiheet etenevät ihmisen alkuperästä ja 
kutsumuksesta synnin mysteerin kautta 
kohti uskoa, rukousta ja täydempää kris-
tillistä elämää.

Vaikka kyseessä on jouluretretti, sitä 
voi hyvin kuunnella milloin vain, myös 

joulunajan päätyttyä. Luomallani kana-
valla tulen myöhemmin julkaisemaan 
muita retriittejä, kunhan niitä tulee tilai-
suus pitää. Kevään aikana näkökulmana 
saattaisi olla paastoretretti.

Jos haluaisit osallistua viikonlopun mit-
taiseen retrettiin maaseudun rauhassa, ota 
rohkeasti yhteyttä (oskari.juurikkala(at)
katolinen.fi). Niitä järjestetään vuoden ai-
kana useampia eri yleisöille.

Hengellistä ravintoa 
joka viikko

Jos et aiemmin ole tutustunut viikottai-
siin Hetki Jeesukselle -mietiskelyihini, kan-
nustan kokeilemaan myös niitä. Hetki 
Jeesukselle on viime vuoden pääsiäisenä 
perustamani podcast-kanava, jossa jul-
kaisen joka viikko yhden suomenkielisen 
ja yhden englanninkielisen puolen tun-
nin rukoushetken. Jaksot on nauhoitettu 
live-tilanteessa Opus Dein opiskelijako-
tien kappeleissa (Silta-klubi ja Tavasttäh-
ti) opiskelijayleisön kanssa.

Hetki Jeesukselle ja Retriitti-podcast pal-

Vietä oma retretti, 
ihan missä haluat

R E T R E T T I
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arkistojen kätköistä
Uskon Sanoma 1-1939

Tällä palstalla julkaisemme silloin tällöin tekstejä vuosikymmenten 
takaisista Fideksistä tai sen edeltäjistä. Aloitamme Uskon Sanoma 
-lehdessä vuonna 1939 julkaistusta jouluisesta kirjoituksesta.

LIHAANTULLUT SANA

Joulujuhlat kestävät pitkään, talvipäivän sei-
sauksesta tammikuun puoliväliin. Vuo-
den pimein ja ikävin aika muuttuu riemui-

simmaksi. Mielessä asuu Joulu, ja se ajatus voittaa 
kaikki, pakkasen, pyryt, päivän lyhyyden. Se val-
taa odotuksena mielen jo Adventin alusta eikä ota 
haihtuaksensa Loppiaisen jälkeenkään. Kaihoisina 
eroamme joulupuusta, kaihoisina panemme talteen 
kuusemme koristeet.

Joulu, Vapahtajamme ajallisen Syntymisen muis-
tojuhla. Oletteko ajatelleet, mikä suuri salaisuus 

siihen kätkeytyy? Mikä on Jumala, ja mikä on ihmi-
nen? Jumala, Luoja ja Herra, iankaikkinen ja kaikki-
valtias, ääretön, vanhurskas ja pyhä. Ihminen, luo-
tu olento, orja, syntymäänsä asti olematon, heikko 
ja vajavainen, lisäksi syntinen ja saastainen. Mikä on 
ihminen, ettäs häntä muistat, tai ihmisen lapsi, ettäs 
häntä etsiskelet? (Ps. 8: 5) Ihminen on enkeliä vaja-
vaisempi, heikompi, mitättömämpi. Eikä enkelikään 
ole kuin luotu olento, Jumalan palvelija, Hänen kaik-
kivaltaansa sidottu.

Me ihmiset olemme arvostamme arkoja. Mielel-
lämme emme mene ”alempiemme” seuraan, päin 
vastoin pyrimme aina ylemmäksi. Merkkihenkilön 
näkeminen ja puhuttelu on meille mairittelevaa, yl-
häiset kutsut ovat suurin onnemme. Sellaisia olem-
me, koska etsimme väärää kunniata, ihmisiltä osak-
semme tulevaa.

Jumala, joka on täydellinen eikä ketään toista tar-
vitse, ei voi arvostaan mitään menettää, vaikka 

alentuu ja nöyrtyykin. Iankaikkinen Sana, Isän ai-
nokainen Poika, lähtee luotujensa pariin, syntisten 
ihmisten seuraan. Me jos säätyämme huonompaan 
seuraan alennumme, annamme kyllä tuntua, keitä 
olemme. Muistakaa, että seurassanne istuu lehtori, 
professori, kenraali . . . Niin ei tee Jumala. Hän alen-
tuu ihmiseksi, valitsee itsellensä äidin ja kasvatusi-

sän, eikä anna jumaluutensa millään tavoin häiritä 
ihmisen luonnollisen kehityksen kulkua. Kaikkival-
tias on heikko, kaikkien ruokkija tarvitsee ravintoa ja 
unta, kaikkitietävä itkee kapaloissa ja oppii muiden 
lasten lailla vähitellen puhumaan. Ääretön on äärel-
linen, kasvaa ja vaurastuu, Pyhyyttä ja Vanhurskaut-
ta maailma luulee syntiseksi. Lainsäätäjä noudattaa 
Mooseksen lakia, maailman kaikkeuden Herra totte-
lee isää ja äitiä. Johdattakaamme mieleemme kaikki, 
minkä tiedämme Jumalan täydellisyyksistä, ja yhdis-
täkäämme ne omaan luontoomme. Se on Jumal-ih-
minen Kristus.

Ja oliko Jumalan Pojan paikko täIläiseen nöyrtymi-
seen ruveta? Kuka meistä hylkäisi arvonsa ja omai-
suutensa muuten kuin kohtalon lyömänä ja silloin-
kin karvain mielin? Jumalan Poika alentaa itsensä 
minkään pakottamatta ja tekee sen ilomielin. Yhtä 
pakkoa Hän sentään tottelee: rakkautta. Ja Hän itse 
on Rakkaus.

Kenen vuoksi ja mitä varten Jumala alentuu? Ih-
misen takia ja ihmisen autuudeksi. Sitä varten 

Hän yhdistyy ihmiskuntaan, tulee sen jäseneksi, joka 
meidän kanssamme kärsii ja kuolee. Hänen tehtä-
vänsä on palauttaa eksynyt ihmiskunta takaisin Ju-
malan yhteyteen ja ystävyyteen, jälleen vuodattaa 
siihen syntiinlankeemuksessa menetetty armon elä-
mä, ja sen Hän tekee yhdistymällä meihin elimelli-
sesti, ruumiillisesti. Hän opettaa meille taivaan tien, 
saattaa tietoomme jumaluuden syvät salaisuudet, 
joiden perille luonnollinen järkemme ei pääse, ja jää 
keskuuteemme sakramenteissansa asumaan ollak-
seen meille alituisena Elämän lähteenä, josta mielin 
määrin saamme ammentaa. Ammentakaat iloiten 
Vapahtajan lähteistä vettä (Jes. 12: 3), rientäkäät ja-
noisen peuran lailla Hänen haavojensa ääreen.

Jeesus syntyi köyhyyteen, vailla kätkyttä. Eikä Hä-
nellä maailmassa ollut, mihin päänsä kallistaa. (Mt. 
8: 20) Seimi kätkyenä, risti kuolinvuoteena. Ja kuiten-
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kin Hänen köyhyytensä teki meidät rikkaiksi. Hän 
hankki meille taivaalliset tavarat; Hänen lahjaansa 
on ajallinenkin vauraus. Silmätkäämme pakanamaa-
ilmaan, sinne, missä Jeesuksen Nimi on vieras. Mitä 
näemme? Taikuuksien ja paheiden rinnalla suuren 
aineellisen kurjuuden, orjuuden, nälän, taudit. Kuka 
tätä kurjuutta lievittää? Ei kukaan muu kuin Jeesus 
läheteissänsä. Evankeliumin saarnan mukana menee 
pakanamaailmaan leipä ja lääkkeet, menevät hyö-
dylliset taidot, opitaan ammatit ja tullaan kykenevik-
si säännöllisen elatuksen hankkimiseen. Meidän si-
vistynyt maailmamme unohtaa, että sen hyvinvointi 
on kristillisyyden jälkiperintöä ja köyhän Jeesuksen 
lahjaa. Köyhä Jeesus nytkin maailmaa joka vuosi ri-
kastuttaa, sillä koska liikevaihto on suurempi, koska 
ostaminen runsaampaa kuin Joulun edellä? Jos ei 
Jeesusta olisi, ei olisi Joulua, ja jos Joulua ei olisi, ei 
olisi joulumarkkinoita, ei joululahjoja eikä jouluherk-
kuja. Merkillinen vastakohta. Maailman Vapahtajan 
syntymäjuhla on monille loittonemisen aihe; heille 
Joulu merkitsee pelkkää myömistä ja ostamista, lah-
joittamista ja lahjojen saamista, syömistä ja huvittele-
mista. Entäs ”pikkujoulu” tanssimisineen  ja riehu-
misineen! Kaiken sen Jeesus maailmaan tullessansa 
edeltä päin tiesi ja yhä kärsivällisesti sietää. Maail-
ma ottaa Jumalan lahjasta kuoren, mutta hylkää si-
suksen.

Tämä on pantu lankeemiseksi ja nousemiseksi. 
(Lk. 2: 34) Jeesuksen ohi ei kukaan pääse. Joko 

Hänelle alistumme tai vastaan kapinoitsemme. Äl-
köön kukaan kuvitelko jäävänsä ”puolueettomak-
si”. Ken ei ole minun kanssani, on minua vastaan. 
(Lk. 11: 23) Betlehemin ja Nasaretin Jeesus on Luoja 
ja Herra, Lunastaja ja kaikkein Tuomari. Jumala tah-
too kaikkia autuaiksi (1 Tim. 2: 4) ja tarjoaa kaikil-
le Vapahtajan. Mutta jos ihminen autuutensa hylkää, 
hänelle jää kadotus. Valittavana on elämä tai kuo-
lema. Oman mielensä mukaista tulevaisuutta ihmi-
nen ei kykene itselleen valmistamaan. Nyt näemme 
maailmassa suuren luopumisen, kristitytkin hylkää-
vät Kristuksen, Hänen tunnustajainsa  olo tulee yhä 
vaikeammaksi. Kun vääryys saa vallan, niin monien 
rakkaus kylmenee. (Mt. 24: 12)

Keskellämme seisoo, jota ette tunne. (Joh. 1: 26) 
Rakkaassa Suomessamme on kuusi Betlehemin 

seimeä, joissa Jeesusta käy kunnioittamassa pieni 
ystävien joukko. Alttarin Sakramenttiin kätkettynä 
Hän asuu Turussa, kahdessa paikassa Helsingissä, 

kahdessa paikassa Viipurissa ja lisäksi kaakkoisrajal-
lamme. Pienoinen tabernakli on Hänen asuntonansa, 
lepattava liekki seuranansa; päivän kuluessa Häntä 
käy tervehtimässä pappi, nunna, koululapsi, seura-
kuntalainen. Mutta suuri joukko menee Hänen sei-
mensä ohitse. Miksi? He eivät tiedä Hänen siellä ole-
van. Keskellämme seisoo, jota ette tunne? Toiset ohi 
menevät tietävät, kenen sivuuttavat. Heille on ope-
tettu, että pyhä messu eli liturgia on uuden liiton ve-
retön uhri, jossa alinomaa toistuu ristin verinen uhri. 
Heille on opetettu, että messu-uhrissa lahjat muuttu-
vat Herran Ruumiiksi ja Vereksi, että muuttumisesta 
asti alttarilla asuu Herra Jeesus Kristus, totinen Ju-
mala ja Ihminen. Heille on opetettu, että sakramen-
tillinen Jeesus on sielun ravinto, Elämän Leipä, jota 
ilman sielumme ei elä. Miksi he menevät kirkkonsa 
ohi? Ehkä ei ole aikaa? Mutta jos aikaa on, mikä si-
sään poikkeamasta estää? Opetus unhottunut? Sekin 
tapahtuu, mutta onko unhotus kunniaksi? Mutta jos 
tietävät ja muistavat, kuinka voivat olla sisään poik-
keamatta? Rakkaus on kylmennyt, sillä rakastavaista 
sydän aina vetää. Mutta apostoli sanoo: Joka ei Her-
raa Jeesusta Kristusta rakasta, olkoon kirottu. (1 Kor. 
16: 22)

Sanonette: jos minä olisin elänyt 1939 vuotta sit-
ten, niin varmasti olisin mennyt Betlehemiin ja 

vienyt muitakin mukanani. Ei minua olisi häirin-
nyt seimen köyhyys eikä tallin haju. Mutta mikä nyt 
seimeltä poissa pitää? Varmaan kirkkorakennuksen 
mitättömyys? Vieressä on toisuskoisten mahtavat 
templit, mutta meidän kirkkomme on tuiki mitättö-
män näköinen. Tai se, etteivät sinne muut mene, et-
tei se ole muotipaiikka? Sitä eivät kysyneet paimenet 
eivätkä tietäjät. Heitä ei seurakunnan vähälukuisuus 
pelottanut.

L ihaantullut Sana asuu seassamme vähäpätöise-
nä ja vaatimattomana. Mutta uskon silmä näkee 

Hänessä sotajoukkojen Herran, jonka kirkkaus häi-
käisee enkelien silmät, näkee Hänessä kaikkivaltiaan 
Luojan, näkee Hänessä Tuomarin. Antakoon seimen 
Jeesus meille elävän uskon, antakoon meille väsy-
mättömän rakkauden. Valaiskoon kirkkaudellansa 
sydämemme pimeyden, niinkuin valisti paimenet ja 
tietäjät.

Uskon Sanoma. Katolinen aikakauslehti. N:o 1. 
Tammikuu 1939. 15. vuosikerta. Sivut 1-4.
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På svenska

En ohållbar situation i en hållbar 
religion – en nyårsbetraktelse

Sedan fornkyrkans tid ingår 
det andliga livet i bön och 
studier och troheten till 
de moraliska normerna ett 
oupplösligt förbund. Ja, det 
måste vara så, men i realiteten 
stämmer det inte alltid.  

F
ör många subjektivt tänkande 
uttolkare av vår religion kan 
man hålla isär begreppen och 
i undervisning av de troende 
satsa på tankar om en gradvis 

anslutning till de moraliska normerna. 
Med en uppfattning om den gradvisa an-
slutningen till katolsk lära säger till exem-
pel gifta par att ”de är öppna för livet”, 
alltså för barn, i sitt äktenskapliga livs-
perspektiv, men att de själva bestämmer 

demokratiska, psykologiska eller filoso-
fiska. Å andra sidan angrips vår religion 
hela tiden just därför att den står på en 
grund som är given i tron på Uppenbarel-
sen i Jesus Kristus. I Honom inträder vi i 
en förbindelse med vår Skapare och Fader 
i himlen, Jesu Kristi Fader, som sänt Ho-
nom till oss som Frälsare och enda vägle-
dare på den jordiska vandringen i mänsk-
ligt liv. Han och Fadern sänder Anden 
som undervisar det troende Guds folk, 
Kyrkan, om det Jesus sagt i sin undervis-
ning och genom tecknen. 

Den vandringen leder till det eviga livet 
i gemenskap med Gud fram till den Yt-
tersta Domen. Den dagen skall alla upp-
väckas ur sin biologiska död och ingå i 
den Nya Skapelsen – eller fördrivas från 
den för all evighet. Det betyder att alla 
människor måste ta ställning för tron på 
Jesus Kristus som mänsklighetens enda 
Frälsare. 

Tecknet på förbundet med Fadern 
genom Sonen och den Helige Ande är, här 

i livet i Kyrkans gemenskap, tillträdet till 
den heliga Kommunionen, det vill säga 
rätten att som Guds barn ta emot Frälsa-
ren Jesus Kristus som Livets bröd i den 
eukaristiska offermåltiden. Det är det som 
är meningen med deltagandet i den he-
liga mässan och med lydnaden till sön-
dagsplikten. Det är en nödvändighet, inte 
ett fritt val. Mässan frambärs av efterträ-
darna till Jesu tolv apostlar, det vill säga 
de katolska biskoparna och de av dessa 
biskopar vigda medarbetarna, de katol-
ska prästerna. 

Det som förenar dessa präster är vig-
ningen till präst i den apostoliska succes-
sionen. Utanför denna succession finns 
andra ämbeten och tjänster men de är inte 
förenade med apostlarnas efterträdare 
som själva inte kan ha gemenskap i Kris-
ti enda Kyrka utan att vara helt förenade 
med aposteln Petrus efterträdare, påven. 
Det innebär att hela Kyrkan hålls samman 
i en hierarkisk princip genom vigningar 
till tjänande.         

över den äktenskapliga aktens fruktsam-
het varje gång makarna förenas sexuellt. 
”Ja, vi vet vad Kyrkan säger, men är det 
för alltid?”  

Det är dubbel oärlighet av två skäl: 
kristna som prioriterar det spirituella livet 
skjuter på sin inställning till normerna och 
vill inte säga om de erkänner dem eller 
inte. De förbinder sig inte heller att i ett 
senare skede i praktiken ge sitt fulla stöd 
till de moraliska normerna för äktenska-
pet. De pausar sina beslut och sin trohet 
till katolsk lära innan äktenskapet ingås, 
när det ingås och när det pågår (Äkten-
skapets sakrament är oupplösligt och på-
gående under hela äktenskapets livstid).  

Religionens faktiska 
hållbarhet genom tiden

Vår katolska religion är en hållbar religi-
on. Det betyder att den inte påverkas till 
sitt innehåll av utifrån kommande influ-
enser, som till exempel socioekonomiska, 
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På svenska

Med påvarna som apostlarnas efterträ-
dare och som Kristi ställföreträdare i den 
kyrkliga gemenskapen är den katolska re-
ligionen hållbar för alla tider, till tidens 
slut, men inte av det skälet samtidigt be-
friad från splittringar och konflikter. Bi-
skopar kan tvingas avgå, påvar kan miss-
bruka det petrinska ämbetet och tvingas 
avgå. 

En ohållbar situation i en 
hållbar religion

Om någon nu hävdar att personer i Kyr-
kan som lever i oordnade personliga re-
lationer, till exempel då gifta skilt sig och 
gift om sig, eller då personer av samma 
kön lever i livsgemenskap som innebär 
sexuell samlevnad, ändå – under vissa 
omständigheter – skall kunna ta emot den 
heliga Kommunionen i mässan, eller ut-
anför mässan i sjukkommunionen, förut-
sätter det att personen själv – eller perso-
nerna – antar att de inte varit sakramentalt 
gifta i  det förbund de en gång ingått med 
en annan person som – liksom personen 
själv – samtyckt till äktenskapets mening 
och syfte. Eller – om de är samkönade – 
att de inte anser att fruktsamheten hör till 
äktenskapets mening och syfte. 

De kan mena att de inte trott på äkten-
skapets förbund som ett oupplösligt för-
bund i samklang med Jesu ord, ”Vad Gud 
har fogat samman får människan alltså 
inte skilja åt” (Mk 10:9).  

Om någon katolsk biskop eller kardi-
nal nu menar att en erfaren själasörjare, 
präst och biktfader, kan anvisa en form 
av bekännelse av relationens misslyck-
ande och botgöring i vad som kallas ”in-
ternt forum” – alltså ett personligt sam-
råd med Gud i samvetet – kommer det att 
bero på den frånskilde omgiftes subjek-
tiva bedömning av det ingångna äkten-
skapet och biktfaderns egen inställning 
till oupplösligheten och till den gradvisa 
anslutningen till de existerande kyrkliga 
normer som gäller sexualiteten. 

Den – eller de – som alltså skulle söka 
en befrielse från en bindande norm (äk-
tenskap mellan personer av olika kön) 
skulle med stor sannolikhet söka en bikt-
fader vars inställning är känd. Man skul-
le veta vilken präst som inte utan dom-

slut i äktenskaplig domstol (Officialatet) 
skulle ogiltigförklara ett ingånget tidigare 
äktenskap och vilken präst som i samtal 
skulle stödja den frånskilde omgiftes egen 
bedömning att kraven på äktenskapligt 
samtycke saknades eller var otillräckligt. 

Den pastorala situation som då skul-
le sprida sig i Kyrkan skulle vara ohåll-
bar därför att ingen längre då kan veta 
vad som är en bindande moralisk norm 
och vad som inte är en bindande moralisk 
norm. Normen som uppfattas som uni-
versell kommer bara att vara en subjektiv 
norm som inte kan leda samvetet till ett 
rättrådigt eller rättfärdigt beslut till hand-
lande. 

Präster skulle bli anlitade mer för att få 
erkännande av undantag från äktenska-
pets oupplöslighet än för att försäkra sig 
om dess bestående kraft och giltighet. 

Likaså skulle präster som verkar i kul-
turer där polygami är uråldrig och accep-
terad få spela rollen som domare huru-
vida polygami skulle vara ett allvarligt 
hinder eller inte ett hinder för att som 
döpt få tillträde till den heliga kommu-
nionen.   

Den pastorala situationen skulle också 
under sådana omständigheter vara ohåll-
bar därför att ingen då kan veta om nor-
men det på Guds Ord oupplösliga  äk-
tenskapet är en universellt gällande norm 
eller inte.

 Den skulle vara ohållbar också av det 

skälet att alla handlingar skulle ”bedö-
mas genom att betrakta avsikten som står 
bakom dem eller omständigheterna (om-
givning, socialt tryck, tvång eller nödvän-
dighet att handla etc)”, som Katekesen 
säger (1756). 

Det är inte svårt att föreställa sig att en-
heten i tron och moralen skulle gå förlo-
rad i och mellan församlingar, om än inte i 
Kyrkan som helhet. Kyrkan kommer ald-
rig att gå under. 

Det är biskoparnas och prästernas vikti-
gaste pastorala uppgift att bevara enheten 
i tron och inte tillåta den att urholkas av 
tidens påverkan. 

Vår katolska religion är en 
hållbar religion

Men värderingar och attityder av subjek-
tiv art gör den pastorala situationen ohåll-
bar. Den karismatiska betoningen av ”det 
grundläggande valet”, i alla dess spiritu-
ella olikheter, kan inte överbrygga klyftan 
mellan andligheten och den av Gud ska-
pade naturliga lagen och dess förklaring-
ar genom magisteriums undervisning. 

”Sanningen skall göra er fria”, säger 
Jesus Kristus. Sanningen kan inte vara av 
människan konstruerad, eftersom den är 
av Gud given och uppenbarad. Den måste 
forma samvetet – det av Gud i skapelsen 
givna samvetet.  

Det betyder också detta nya år 2020 en 
prövningens tid för alla, till dess Kyrkan 
klart och tydligt anger vad som är San-
ningen i denna fråga om kommunionen 
och upprepar sin traditionella position. 

En anpassning till förändringar i män-
niskors levnadssätt kan aldrig innebära 
en ny evangelisation, tvärtom leder det 
till en framgång för sekularismen och ett 
ökat avfall från Kyrkan. Utvecklingen 
låter sig delvis kartläggas: i vissa regioner 
råder en tilltagande prästbrist, i andra är 
prästseminarierna överfulla. 

Själarnas frälsning är beroende av att 
det andliga livet och de moraliska nor-
merna bevaras i enhet och inte skiljs åt. 
Det är alltid möjligt eftersom den katolska 
religionen är en hållbar religion.

Diakon Göran Fäldt

(Publicerat ursprungligt i Katolsk Horisont.)

”Vad Gud har 

fogat samman får 

människan alltså 

inte skilja åt.” 
Mk 10:9
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Lukijoilta

D
e två katolska kyrkor-
na i Helsingfors, Sankt 
Henriks katedralen 
och Sankta Maria kyr-
kan i Mejlans, är över-
fulla under söndagens 

högmässa. Mässdeltagandet är universellt 
och internationellt. Många kulturer och 
nationaliteter är representerade, bl.a. viet-
nameser, filippinare, irakier, polacker men 
också finländare och en handfull finlands-
svenskar. 

Mässan hålls oftast antingen på finska 
eller engelska. Också prästerna represente-
rar många olika kulturer och nationaliteter. 
Stämningen är fridfull och gedigen. Det 
råder en sann helig anda. Nästan alla när-
varande går till kommunion för att motta 
den Heliga Eukaristin i brödets och vinets 
gestalt. Somliga har handen på axeln eller 
bröstet för att signalera att de inte är kato-
liker eller av någon annan orsak inte kan 
motta den Heliga Eukaristin (t.ex. att de 
inte biktad en allvarlig synd).

Den katolska liturgin är utan tvekan 
mycket populär och allt flera icke-katoliker 
kommer i kontakt med den antingen i Fin-
land eller under resor till katolska länder 
runt om i världen. Där besöker de katolska 
mässor. Många finländska icke-katoliker 
har också tagit för vana att motta den He-
liga Eukaristin utomlands. Man vill höra 
till den sociala samhällsgemenskapen t.ex. 
i södra Spanien var man bott kanske i tio-
tals år. Ovanan att motta den Heliga Euka-
ristin i utlandet överförs då kanske till Fin-
land. Man tappar förståelsen på skillnaden 
mellan en katolsk kommunion och en luth-
ersk/protestantisk nattvard. 

Denna uppfattning, att det inte existerar 
en “egentlig” skillnad mellan en luthersk/
protestantisk nattvard och en katolsk kom-
munion har förstärkts av vissa finländ-
ska protestantiska biskopar som välkom-
nar alla att delta i deras nattvard. Så varför 
kan man då inte också som lutheran/pro-
testant motta den katolska kommunionen. 
För gemene man blir därför kanske den 
Heliga Eukaristins innebörd diffus och för-

Ekumeniken och mottagandet 
av den heliga eukaristin

stärks ytterligare av den desinformation 
och förvrängda uppfattning av ekumeni-
kens innehåll mellan den katolska kyrkan 
och olika lutherska/protestantiska kyrkor. 

Andra Vatikankonciliet

den katolska kyrkan vill vara och är i kon-
takt med andra kristna kyrkor och gemen-
skaper i synnerhet i bön. En gemensam 
gudstjänst däremot bör fylla två grundläg-
gande villkor: nämligen den bör hållas för 
kyrkans enhet och delaktighet i nåden. I 
allmänhet fylls inte det första kravet vilket 
omöjliggör gemensam gudstjänst. Den ka-
tolska kyrkan förbehåller möjlighet till un-
dantag. I vissa enskilda fall kan gemensam 
gudstjänst t.o.m. rekommenderas såsom 
ibland under speciella betingelser som 
sker i vårt land. 

Den katolska kyrkan skiljer gällande tro 
och sakramenten mellan de ortodoxa eller 
österländska kyrkorna och de lutherska/
protestantiska kyrkorna i väst. I de öster-
ländska kyrkorna vilka inte är i full gemen-
skap med Rom kan en katolik motta föl-
jande fullvärdiga sakrament: bikten, den 
Heliga Eukaristin och de sjukas smörjelse. 
Detta gäller vid speciella situationen t.ex. 
då en katolsk präst inte är att tillgå. Den lo-
kala österländska kyrkan och den katolska 

kyrkan skall komma överens om detta på 
förhand.

Situationen med 
kyrkorna i väst

Läget i väst är en helt annan var det finns 
en plethora av kristna kyrkor. Det finns 
inte heller med dessa kyrkor en mera om-
fattande gemenskap förutom gällande det 
kristna dopet. Det största hindret är sak-
naden gällande prästerskapets apostoliska 
succession och därmed följande deras sa-
kramentala ofullkomlighet. Detta innebär 
att de inte upprätthåller den Heliga Euka-
ristins mystiska, sanna och totala helhet. 

Den katolska kyrkan lägger stor vikt på 
den apostoliska successionen som dessa 
kyrkor inte omfattar eller omfattas av. 
Detta innebär att i motsats till de öster-
ländska kristna kyrkorna har den katolska 
kyrkan ingen enhet med de västerländska 
lutherska/protestantiska kyrkorna gäl-
lande den Heliga Eukaristin, bikten och 
de sjukas smörjelse. Att motta dessa av en 
luthersk/protestantisk präst är stängt för-
bjudet för varje katolik. En katolsk präst 
kan däremot i undantagsfall, t.ex. när ome-
delbar död hotar, ge dessa sakrament till 
en lutheran/protestant on han/hon be-
känner att han/hon omfattar den katolska 
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”Mikä on ihminen! Kui-
tenkin sinä häntä muis-
tat. Kuitenkin pidät 
hänestä huolen.” Psal-

min 8 sanat on kirjoitettu lähes 3000 vuot-
ta sitten, mutta ne viittaavat kysymyksiim-
me, jotka ovat aina ajankohtaisia. On aina 
todella luonnollista tutkia ja pohtia ole-
massaolomme  ja elämämme tarkoitusta 
ja arvoitusta. On todella luonnollista poh-
tia  inhimillisen elämän kehittymiseen liit-
tyviä vapauden ja vastuun rajoja. On aina 
myös todella luonnollista turvautua  Luo-
jaamme muutosten ja haasteiden keskellä.

Kulttuurimme ja yhteiskuntamme on tä-
nään moniäänisempi kuin koskaan aikai-
semmin. Maailmamme ja elämäntapamme 
on murroksessa. Niin on kaikkialla. Tekno-
logian nopea kehittyminen sekä siihen liit-
tyvä moraalinen vastuu haastaa ajattelu-
tapaamme. Yhteiskunnassamme on useita 
ääniä, sanoja ja mielipiteitä – valitettavas-
ti myös sellaisia,  jotka aliarvioivat inhi-
millistä elämää. On myös pyrkimyksiä va-
hingoittaa elämää tieteen tai tutkimuksen 
hyödyksi.

Psalmin kirjoittaja lausuu: ” Kun minä 
katselen taivasta, sinun kättäsi työtä, kuuta 
ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen – 
mikä on ihminen!”

Kukapa ei olisi kirkkaana talviyönä hal-
tioitunut nähdessään tähtitaivaan kaartu-
van yllemme. Tällaisen vavisuttavan koke-
muksen äärellä aavistamme ihmiselämän 
tietoisuuteen kätkeytyvän pyhyyden ja 
suuruuden. Aavistamme myös syvän ja 

Mikä on ihminen!
ajattoman totuuden, joka vakuuttaa mei-
dät omalla voimallaan.

Katolinen perinne korostaa ja vaalii ih-
miselämän pyhyyttä kaikissa vaiheissaan 
elämän alusta sen päättymiseen saakka.  
Moderni  yhteiskuntamme  ilmaiseen kä-
sityksen, että lapset ennen syntymää eivät 
ole osa inhimillistä perhettä  ja että ikään-
tyneillä ja sairailla ei ole enää itsestään-
selvästi ihmisarvoa. On nähtävissä, että 
ajassamme  ihmisen arvo perustuu am-
matilliseen suorituskykyyn, varakkuuteen 
ja vaikutusvaltaan. Siten oivallamme, että 
on oltava oikeudenmukaisia lakeja suo-
jelemaan syntymättömien lasten oikeuk-
sia, turvaamaan moraalista järjestystä sekä 
suojelemaan ihmisyhteisöjä hyväksikäy-
töltä ja turvattomuudelta teknologisen ke-
hityksen edetessä.

Tänään vastaamme tulee monia  uusia 
ja vaikeita kysymyksiä, joihin meidän olisi 
valmistauduttava vastaamaan pohtiessani 
ihmiskunnan – sukumme ja perheemme 
– tulevaisuutta. Tarvitsemme monipuolis-
ta tietoa voidaksemme luotettavasti arvi-
oida niiden moraalisten ja eettisten valin-
tojen seurauksia, joita yhteiskunnassamme 
on tehty ja tullaan lähitulevaisuudessa te-
kemään. Moraaliset, eettiset ja bioeetti-
set kysymykset eivät kosketa vain joita-
kin harvoja ihmisiä ympäristössämme. Ne 
koskettavat meitä kaikkia.

Marketta Pylväskangas

kyrkans tro och lära gällande dessa sa-
krament. Däremot kan en katolik aldrig 
be om dessa handlingar av en luthersk/
protestantisk präst.

Mottagandet av den 
katolska heliga eukaristin

En katolik kan motta den Heliga Euka-
ristin on han/hon är i en situation av 
nåd d.v.s inte begått en allvarlig synd 
som han/hon inte biktat. En lutheran/
protestant kan inte motta den katol-
ska Heliga Eukaristin om den katolska 
prästen inte på förhand kan verifiera/
bekräfta att han/hon har en spirituell 
andlig positiv syn på sakramentet och 
att han/hon verifierbart spontant ut-
tryckligen bett om att motta den Heli-
ga Eukaristin av en katolsk präst. Två 
andra villkor måste även kunna verifie-
ras – dvs att han/hon håller för sann ka-
tolska kyrkans tro gällande den Heliga 
Eukaristin och att han/hon inte har till-
gång till en präst inom sin egen trosge-
menskap. Givetvis kan han/hon inte ha 
begått en allvarlig synd. Speciella un-
dantag gäller även här såsom omedel-
bart hot av död, förföljelse och fängelse. 
Om ett enda av de ovannämnda villko-
ren saknas kan en lutheran/protestant 
inte någonstans i världen motta den 
Heliga Eukaristin under en mässa i en 
katolsk kyrka eller annorstädes. 

Den katolska kyrkan är inte för till-
fället på väg att ändra på dessa villkor 
eller ens modifiera dem. I vårt libera-
la och värde-neutrala samhälle anser 
många ofta att allting är tillåtet. Denna 
liberalism eller neo-liberalism gäller 
inte grundläggande trosuppfattningar. 
Allt och allting är inte tillåtet.

Jan-Peter Paul

Källor

Vatican Council II, Volume I, The Conciliar 
and Post Conciliar Documents “Declaration 
on the position of the Catholic Church on 
the Celebration of the Eucharist in common 
by Christians of different confessions”, The 
Vatican Collection, Costello Publishing 
Company, Northport, New York, Third 
printing 1996, sid. 502–507.

Catechism of the Catholic Church, Geoffrey 
Chapman, 1994, The Bath Press Avon #1398–
1401.
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Caritas

Caritas-kuulumisetNytt-News 
Caritas-iltapala    
Pyhän Marian kirkolla   
ke 29.1. klo 18.30-19.30

Caritas tarjoaa iltamessun jälkeen il-
tapalaa seurakuntasalissa, ja samalla 
pääset kuulemaan ja keskustelemaan 
työstämme Suomessa ja maailmal-
la. Illan aikana on myös mahdollis-
ta maistella ja ostaa Espanjassa käsin 
valmistettua luostarisuklaata. Lämpi-
mästi tervetuloa tutustumaan Cari-
taksen toimintaan!

Ystävyyden kahvila

Ystävyyden kahvilat ja retkitoiminta 
jatkuvat tuttuun tapaan tänä kevää-
nä. Tarkat päivämäärät voi tarkistaa 
Facebook-sivuiltamme sekä Caritak-
sen verkkosivujen Ajankohtaista-osi-
osta.

Ryhmä työttömille nuorille 
vanhemmille 

DUUNI -hanke tukee nuoria van-
hempia löytämään työ- tai opiskelu-
paikan. Ryhmät on tarkoitettu nuoril-
le pienten lasten äideille ja isille, jotka 
ovat työttömiä tai vailla koulutusta. 
Tapaamisajat sovitaan yhdessä ryh-
mäläisten kanssa.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: han-
nele.liukkonen@caritas.fi, 040 256 
6275.

Lämmin kiitos kaikille 
adventtikeräykseen 
osallistuneille!

Lahjoitusten avulla Caritaksen klini-
kat Jordaniassa voivat tarjota elintär-
keää hoitoa ja lääkkeitä Syyrian sotaa 
paenneille perheille.

Caritas evening snack at St 
Mary’s Church on January 
29th at 6.30 to 7.30 pm 

Caritas will offer a little evening sna-
ck in the parish hall after the 6 o’clock 
mass. You will have a chance to hear 
about and discuss the caritative work 
of Caritas in Finland and abroad as 

well as taste and buy handmade choco-
late from a Spanish monastery. Warmly 
welcome!

Support group for unemployed 
young parents

Welcome to DUUNI-group at Caritas! 
The group is meant for young mothers 
and fathers who are unemployed or wit-
hout education. The group offers support 

on how to return to studies or to find 
employment. The schedule of mee-
tings will be agreed upon with the 
participants.

More information and registrati-
on: hannele.liukkonen@caritas.fi, 
040 256 6275.

A warm thank you for all 
donations to our Advent Collection!

 

Ave Maria!
Catholic Students’ Club — Helsinki

Spring 2020

Rosary and Holy Mass or Adoration
in Latin and English

in St. Henry’s Cathedral
on the following Tuesday 

evenings at 18.00:

Jan. 14, 28
Feb. 11, 25
Mar. 10, 24
Apr. 7, 21
May 5, 19

All students and young adults and others 
interested in the Catholic Faith, welcome! 

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

cschelsinki.wordpress.com

Remember, O most gracious Virgin Mary, 
that never was it known that anyone 

who fled to thy protection, implored thy 
help, or sought thine intercession was 

left unaided.

Inspired by this confidence, I fly unto 
thee, O Virgin of virgins, my mother; to 
thee do I come, before thee I stand, 
sinful and sorrowful. O Mother of the 

Word Incarnate, despise not my petitions, 
but in thy mercy hear and answer me.

Amen.

Memorare, O piissima Virgo Maria, 
non esse auditum a saeculo, quemquam
 ad tua currentem praesidia, tua implo-
rantem auxilia, tua petentem suffragia, 

esse derelictum. 

Ego tali animatus confidentia, ad te, 
Virgo Virginum, Mater, curro, 
ad te venio, coram te gemens 
peccator assisto. Noli, Mater 
Verbi, verba mea despicere; 
sed audi propitia et exaudi. 

Amen.
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Ilmoitukset

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  

Uutuudet ja klassikot
– kirjakauppasi netistä

katolinenkirjakauppa.net

STUDIUM 
CATHOLICUM

Ritarikatu 3A, 00170 HELSINKI  
www.studium.fi

Culture Night
Kulttuuri-ilta 24.1. 2020 klo 19.00-21.00

Tekstiilitaiteilija Helena Vaari – Neula siveltimenä
Textile Artist Helena Vaari – Needle as paintbrush
Taiteilija kertoo työstään kulttuuri-iltana 24.1. klo 19.00-21.00
Angelicum-Sali Studium Catholicum, Ritarikatu 3, Helsinki

Tuomas Akvinolaisen translaation 
muistopäivä 28.1.2020
Studium Catholicumin Angelicum salissa 18.30-21.00

18:30 ”Pyhäinjäänteiden matkassa. Tuomas Akvinolaisen 
reliikkien siirto Italiasta Ranskaan 1368-1369.” Marika 
Räsänen

18:50 Keskustelemassa Seppo Heikkinen, Johanna Korhonen, 
Marika Räsänen ja Hilkka-Liisa Vuori. Haastattelijana  
veli Marie-Augustin.

19:30-19:50 Johdattelu illan vesperin lauluihin, Vuori.
20:00 Tuomas Akvinolaisen translaatiopäivän vesper. 
 Lauluista vastaa veli Marie-Augustin ja Vox Silentii.

UUTUUS 

Hugo Rahner 
MARIA JA KIRKKO

Syvällinen mietiskely kirkkoisien 
kirjoituksista löytyvistä ”kadonneista 
aarteista”, jotka valaisevat Marian ja 
kirkon salaisuutta. Kirja johdattaa 
lukijan ymmärtämään syvällisemmin 
Marian roolia Jeesuksen ja jokaisen 
kristityn äitinä. 
KATT 2019, 154 sivua, hinta 20,–

katolinenkirjakauppa.net

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.

TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO

www.toolonhautaustoimisto.fi
Mechelininkatu 32, Taivallahden kasarmirakennus

Caritas Seurakuntapalvelu - Helsinki
09 628 398

KARNEVAALIT
tulee – oletko valmis?
Lauantaina 22. helmikuuta klo 19.00 alkaen 
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa.
Bändi soittaa ja laulu raikaa, on ruokaa ja 
juomaa, mukavaa oloa, kilpailu, arpajaiset.
Kaikki tämä 25 euroa + arvat + kolikkoja kilpailuun (opiskelijat 15 euroa).
Lippuja myyvät : Rita Kaira p. 040 7679157  ja Marko Pitkäniemi p. 046 617 5314.

Tervetuloa!    Pyhän Henrikin yhdistys ry.

K
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HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraali seurakunta

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

katolinen.fi. Kotisivu henrik.katolinen.fi.

• La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.30 
messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 eri-
kielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 grego-
riaaninen messu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 
18.00 messu, ti ja to 7.30 messu. Ke 17.30 ruu-
sukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiai-
ka la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen 
sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.
• Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun. 
9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finn-
ish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass 
or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finn-
ish. Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish, Tues. 
and Thurs. 7.30 Mass in Finnish. Wed. 17.30 Ro-
sary, Fri. 17.30 Adoration. Wed., Sat. 19.30 Litur-
gy of the Neocatechumenal Way. Confessions Sat. 
17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as be-
fore Masses on Sunday and by appointment.

25.1. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
26.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.30 

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

27.1. ma 18.30 johdantokurssi
28.1. ti 19.00 avioliittokurssi 
1.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
2.2. su Herran temppeliintuominen: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 13.00 
messu ruotsiksi/mässa på svenska, 16.30 
messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 
18.00 iltamessu

3.2. ma 18.30 kirjallisuuspiiri 
8.2. la 10.45-13.00 ensikommuunio-opetus, 

17.40 vesper, 18.00 aattomessu
9.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.30 

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

10.2. ma 18.30 johdantokurssi 
11.2. ti 19.00 avioliittokurssi 
15.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
16.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/mässa 
på svenska, 15.00 messu Porvoossa, 18.00 
iltamessu

17.2. ma 18.30 jatkokurssi 
18.2. ti 14.00 senioriryhmä

19.2. ke 18.45 lectio divina
22.2. la 10.45-13.00 vahvistusopetus,17.40 

vesper, 18.00 aattomessu, 19.00 karnevaalit 
seurakuntasalissa

23.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 9.30 
messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30 
messu italiaksi/Messa in italiano, 18.00 
iltamessu

24.2. ma 18.30 johdantokurssi 
25.2. ti 19.00 avioliittokurssi 
26.2. ke tuhkakeskiviikko: 16.30 messu 

englanniksi/Mass in English, 18.00 messu 
suomeksi

29.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
1.3. su paaston 1. sunnuntai: 9.30 messu 

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

 
DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 16.2. su 
15.00
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): su 11.15: 
26.1., 2.2., 23.2., 8.3., 22.3., 5.4., 10.4. Huom.! 
pe 15.00, 12.4., 19.4., 3.5., 24.5., 7.6. 

 

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

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

• La 9.30 messu suomeksi, 18.00 aattomessu 
suomeksi. Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 pää-
messu suomeksi, 11.30 (1. su ruotsi, 2. su per-
hemessu suomeksi, 3. su vietnami, 4. su per-
hemessu suomeksi), 13.00 messu englanniksi, 
14.30 messu tagalogiksi (2. ja 4. su), 16.00 messu 
puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi, 
18.00 messu englanniksi. Ma, ke, pe 8.00 messu 
suomeksi tai englanniksi. Ma, ti, ke, to, pe 17.15-
17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu. Rippitilaisuus 
ma, ti, ke, to, pe, la 16.45–17.05, su 9.30-9.50 
ja 17.30–17.50. Seurakunnan kanslia avoinna 
ma-pe 10.00-14.00.
• Sat. 9.30 Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finn-
ish. Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High Mass 
in Finnish, 11.30 (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Fam-
ily Mass in Finnish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. 
Family Mass in Finnish), 13.00 Mass in English, 
14.30 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 16.00 
Mass in Polish, 17.30 Rosary in English, 18.00 
Mass in English. Mon., Wed., Fri. 8.00 Mass in 
Finnish or English. Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 
17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish. 
Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri., Sat. 
16.45-17.05, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50. Par-
ish office open Mon.-Fri. 10.00-14.00. 

26.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 

11.30 lastenmessu, 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

2.2. su Herran temppeliintuominen: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 
11.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 
13.00 messu englanniksi/Mass in English, 
16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 
17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in 
English, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

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

9.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 
11.30 lastenmessu, 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

16.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 
11.30 messu vietnamiksi, 13.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 16.00 messu 
puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 
ruusukko englanniksi/Rosary in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

23.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 
11.30 lastenmessu, 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

26.2. ke tuhkakeskiviikko (paasto- ja 
abstinenssipäivä): 8.00 messu suomeksi, 16.00 
messu englanniksi/Mass in English, 18.00 
messu suomeksi

1.3. su paaston 1. sunnuntai: 9.30 ristintie, 10.00 
messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/
mässa på svenska, 13.00 messu englanniksi/
Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza 
sw. po polsku, 17.30 ristintie englanniksi/
Stations of the Cross in English, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

 
DIASPORA
Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 2.2., 1.3., 
5.4,. 3.5. su 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 
13): 25.1., 22.2., 28.3., 25.4. la 16.00, 23.5. la 17.00 
(Huom.! poikkeuksellinen aika)
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullan-
tie 26): 8.2., 14.3., 4.4., 9.5. la 14.00
Nummi-Pusula (yksityinen kappeli, Sitarlantie 
448): 15.2., 21.3., 18.4., 16.5. la 16.00
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DIASPORA
Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, 
St.Mårtensgården, Hindersböle): 25.1., 1.2., 
22.2., 7.3., 21.3. la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 26.1., 
9.2., 23.2., 8.3., 29.3. su 15.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 14.2., 13.3. 
pe 18.00

JYVÄSKYLÄ

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

Kotisivu olavi.katolinen.fi.

• Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 
messu englanniksi. Ma 18.00 messu, ti 7.00 
messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaani-
nen messu, ke 18.00 messu, to 18.00 adoraatio 
ja 18.30 messu, pe 7.00 messu sisarten kappelis-
sa. La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 
12.15). Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 
17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai so-
pimuksen mukaan.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass 
in English. Mon. 18.00 Mass, Tues. 7.00 Mass in 
Sisters’ Chapel, 18.00 Gregorian Mass, Wed. 18.00 
Mass, Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass, Fri. 
7.00 Mass in Sisters’ Chapel. Sat. 10.00 Mass (Fam-
ily Mass in Finnish once a month at 12.15). Con-
fessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 
9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appoint-
ment. For the latest updated program, see olavi.ka-
tolinen.fi.  

25.1. la 18.00 Kristittyjen ykseyden rukousvii-
kon vesper 

26.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00 ruu-
sukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englan-
niksi/Mass in English

2.2. su Herran temppeliintuominen: 10.00 ruu-
sukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englan-
niksi/Mass in English

9.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.00 ruu-
sukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englan-
niksi/Mass in English

15.2. la katekeesipäivä: 9.00 alkuhartaus, 12.30 
perhemessu

16.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00 ruu-
sukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englan-
niksi/Mass in English

23.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.00 ruu-
sukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englan-
niksi/Mass in English

26.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu
28.2. pe 18.00 ristintien hartaus ja pyhän ristin 

reliikin kunnioittaminen
1.3. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 

10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/
Mass in English

LAUANTAIKURSSI
15.2., 21.3., 18.4., 16.5. la 9.00
 
Mahdollisista poikkeuksista ja lisäyksistä 
ilmoitetaan seurakunnan verkkosivuilla ja 
ilmoitustaululla.

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 

03-2127280. Sähköposti risti@katolinen.fi. 
Kotisivu risti.katolinen.fi.

• Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 
17.30 ruusukko englanniksi, 18.00 messu eng-
lanniksi. Ma, ti, ke, to, pe 18.00 messu. Ke 17.40 
vesper. 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, 
17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English.
Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass. Wed. 
17.40 Vespers. 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.) 

25.1. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
26.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.30 

messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi/Msza 
sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

28.1. ti 14.00 messu senioreille
2.2. su Herran temppeliintuominen: 10.30 

messu suomeksi, 12.30 messu tagalogiksi/
Mass in Tagalog, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

5.2. ke 18.30 raamattupiiri
8.2. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho
9.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.30 messu 

suomeksi, 11.30 vahvistusopetus, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

11.2. ti 18.00 messu Hervannassa
12.2. ke 18.30 informaatiokurssi
15.2. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
16.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.30 

messu suomeksi, 11.30 ensikommuunio-
opetus, 13.00 messu vietnamiksi, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

19.2. ke 18.30 Usko & Elämä -sarja
23.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.30 

messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi/Msza 
sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

25.2. ti 14.00 messu senioreille

TURKU

Pyhän Birgitan ja autuaan  
Hemmingin seurakunta 

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

katolinen.fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.

• Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomek-
si, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 
1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 2. su: 
12.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu eng-
lanniksi. Ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 18.00 
iltamessu. To 17.30 adoraatio. Rippitilaisuus 
puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mu-
kaan.
• Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish, 
10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st Sun-
day of each month: 12.30 Mass in Polish, 2nd Sun-
day of each month: 12.30 Mass in Vietnamese, 18.00 
Mass in English. Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finn-
ish, Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 
17.30 Adoration. Confessions half an hour before 
Mass and by appointment. Masses also in other cit-
ies. (See the Mass schedule for diaspora below.)

25.1. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/
mässa på Åland

26.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.00 
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00 
messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

1.2. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/
mässa på Åland

2.2. su Herran temppeliintuominen: 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

8.2. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
9.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.00 messu 

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

14.2. pe 18.00 messu Porissa
16.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.00 

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

22.2. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/
mässa på Åland

23.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 9.00 
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00 
messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

26.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu ja 
tuhkan jakaminen

29.2. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu 
1.3. su paaston 1. sunnuntai: 9.00 messu 

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

 
KATEKEESI
8.2., 29.2., 28.3. la 9.30
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2.2. su Herran temppeliintuominen: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.00 messu Torniossa

9.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämes-
su, 17.30 messu Rovaniemellä

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

23.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.00 messu Raahessa

26.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu
28.2. pe 17.00 ristintie ja messu, 19.00 ristintie 

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

lanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 
17.00 messu Torniossa

 
Huom! muutos:
Torstaisin 16.00 adoraatio ja 17.00 messu
 
DIASPORA
Kajaani (Kirkkokatu 17):  26.1. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 16.2. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 2.2., 1.3. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 12): 23.2. su 17.00 
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 9.2. 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.

25.1. la 16.00 messu Mikkelissä, 22.00 
nuortenilta Joensuussa

26.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 11.00 
päämessu, 17.30 rippi Joensuussa, 18.00 
messu Joensuussa

27.1. ma ei messua, 19.00 katekeesi Joensuussa, 
19.00 katekeesi Mikkelissä

30.1. to 19.00 katekeesi Joensuussa, 19.00 
katekeesi Mikkelissä

1.2. la 22.00 nuortenilta Joensuussa
2.2. su Herran temppeliintuominen: 9.30 rippi 

Joensuussa, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 
päämessu

3.2. ma ei messua, 19.00 katekeesi Joensuussa, 
19.00 katekeesi Mikkelissä

Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs •  25.1.- 1.3.    

26.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu ja 
tuhkan jakaminen

28.2. pe 17.30 ristintie, 18.00 iltamessu
1.3. su paaston 1. sunnuntai: 10.30 messu 

suomeksi, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in 
Tagalog, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

 
KATEKEESI
25.1., 15.2., 21.3., 18.4. la 9.50
 
SAKRAMENTTIOPETUS 
ensikommuunio: 16.2., 29.3., 19.4. su 11.30 
vahvistuksen sakramentti: 9.2., 15.3., 26.4. su 
11.30

DIASPORA
Hämeenlinna (Huom.! ort. kirkko, Erottajaka-
tu 2): 2.2., 1.3., 5.4., 3.5., 7.6. su 15.00 
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 
3): 9.2., 8.3. su 16.00, 13.4. ma 16.00, 26.4., 10.5. 
su 16.00  
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätieto-
ja seurakunnasta): -
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappe-
lintie 5): 26.1., 9.2., 23.2., 8.3., 22.3., 12.4., 26.4., 
10.5., 24.5., 14.6. su 12.00 
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, 
Ala-Kuljunkatu 1): 25.1., 22.2., 21.3., 18.4., 23.5. 
la 18.00 
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, 
Rauhankatu 8 C 22): 26.1. su 16.00, 8.2. la 12.00 
ja 16.00, 23.2. su 16.00, 7.3. la 12.00 ja 16.00, 
22.3. su 16.00, 12.4. su 16.00, 25.4. la 12.00 ja 
16.00, 9.5. la 12.00 ja 16.00, 24.5. su 16.00, 14.6. 
su 16.00

KOUVOLA

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. 

Puh. 05-5444 110. Sähköposti ursula@
katolinen.fi. Kotisivu ursula.katolinen.fi. 

• Su 10.00 rippi, 11.00 messu. Ke, to, pe 18.00 
iltamessu. To 17.30 adoraatio, pe 17.30 rippi. 
Maanantain, tiistain ja lauantain messuajat 
vaihtelevat. Tiedustele seurakunnasta. Ripittäy-
tyminen mahdollista myös muina aikoina, sopi-
muksen mukaan.
•  Sun. 10.00 Confession, 11.00 Mass in Finnish. 
Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 
17.30 Adoration, Fri. 17.30 Confession. Mass times 
vary on Mondays, Tuesdays, and Saturdays. Please 
contact the parish for more information. Confession 
possible also by appointment.

26.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00 rippi, 
11.00 messu

1.2. la 14.00 ensikommuunio-opetus Lahdessa, 
15.00 vahvistusopetus Lahdessa, 16.00 messu 
Lahdessa 

2.2. su Herran temppeliintuominen: 10.00 rippi, 
11.00 messu

7.2. pe 18.00 hiljainen messu (1962) 
8.2. la 16.00 messu Kotkassa 
9.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.00 rippi, 

11.00 messu 
14.2. pe pyhät Kyrillos ja Methodios, Euroopan 

suojelijat: 18.00 messu (novus ordo) 
15.2. la 16.00 messu Lappeenrannassa 
16.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00 rippi, 

11.00 messu, 16.00 messu Lahdessa
21.2. pe 18.00 hiljainen messu (1962) 
23.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.00 rippi, 

11.00 messu 
24.2. ma 10.00 rippi, 11.00 messu 
26.2. ke tuhkakeskiviikko (paasto- ja 

abstinenssipäivä): 17.00 rippi, 18.00 messu ja 
tuhkan jakaminen 

28.2. pe 18.00 hiljainen messu (1962) 
1.3. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 rippi, 11.00 

messu
 
Huom! 22.1.-31.1. ei messuja arkipäivinä

DIASPORA
Lahti (ort. kirkko, Harjukatu 5): 1.2. la 16.00, 
16.2. su 16.00
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaakson-
katu 2): 8.2. la 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko, Kristiinankatu 3): 
15.2. la 16.00
 
KATEKEESI
Lahti (ort. kirkko, Harjukatu 5): 1.2. la 14.00 
(ensikommuunio), 15.00 (vahvistuksen sakra-
mentti)

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 16.00 adoraatio ja 
17.00 messu, la 11.30 messu ja Angelus. Ti, ke, la 
20.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiti-
laisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua 
ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass 
in Finnish. Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in 
Finnish, Thurs. 16.00 Adoration and 17.00 Mass, 
Sat. 11.30 Mass and Angelus. Tues., Wed., Sat. 
20.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confes-
sions Fri. 17.30-18.30, half an hour before Mass and 
by appointment. Masses also in other cities. (See the 
Mass schedule for diaspora below.) 

26.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.30 messu Kajaanissa



25FIDES 9

Yhdistykset ja yhteisöt • Societies • Muut • Others

SEURAKUNNAT JA OHJELMAT

6.2. to 19.00 katekeesi Joensuussa, 19.00 
katekeesi Mikkelissä 

8.2. la 13.00 messu Savonlinnassa, 22.00 
nuortenilta Joensuussa

9.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.30 rippi 
Joensuussa, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 
päämessu

10.2. ma 19.00 katekeesi Joensuussa, 19.00 
katekeesi Mikkelissä 

13.2. to 19.00 katekeesi Joensuussa, 19.00 
katekeesi Mikkelissä

15.2. la 19.00 messu Mikkelissä, 22.00 
nuortenilta Joensuussa

16.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.30 rippi 
Joensuussa, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 
päämessu

17.2. ma 19.00 katekeesi Joensuussa, 19.00 
katekeesi Mikkelissä

20.2. to 19.00 katekeesi Joensuussa, 19.00 
katekeesi Mikkelissä

22.2. la 22.00 nuortenilta Joensuussa
23.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 9.30 rippi 

Joensuussa, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 
päämessu

24.2. ma 19.00 katekeesi Joensuussa, 19.00 
katekeesi Mikkelissä

26.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu ja 
tuhkan jakaminen

27.2. to 19.00 katekeesi Mikkelissä
29.2. la 22.00 nuortenilta Joensuussa
1.3. su paaston 1. sunnuntai: 9.30 rippi 

Joensuussa, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 
päämessu

  
DIASPORA
Mikkeli (Jääkärintie 1, rakennus 9): 25.1. la 
16.00, 15.2. la 19.00
Savonlinna (Huom.! uusi sijainti: Erkonkatu 
11): 8.2. la 13.00
Joensuu (Kaislakatu 6): joka sunnuntai klo 
10.00, Huom. poikkeus! 26.1. su 18.00
Varkaus (lisätietoja seurakunnasta): -

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 normaalisti avoinna 
ma-to klo 9-17 ja pe 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

Kevään 2020 luennot pidetään kerran kuus-
sa torstaina klo 19.00 seuraavasti: 27.2., 26.3. 
ja 23.4. luennot ovat poikkeuksellisesti Pyhän 
Henrikin seurakuntasalissa Pyhän Henrikin 
aukio 1A. AC:n vuosikokous pidetään 26.3. 
ennen luentoa klo 18.00. Kaikki jäsenet ovat 
tervetulleita. • Tarkempi luento-ohjelma löy-
tyy osoitteesta www.academicumcatholicum.
blogspot.com. Luennot ovat kaikille avoimet, 
ovet avautuvat klo 18.30. Luennon jälkeen on 
pieni kahvitarjoilu. Sydämellisesti tervetuloa!” 
Våren 2020 hålls föreläsningarna en gång i må-
naden på torsdagar kl. 19.00 enligt följande: 
27.2, 26.3 och 23.4 är föreläsningarna undan-
tagsvis i S:t Henriks församlingssal, Sankthen-
riksplatsen 1A. AC:s årsmöte äger rum den 26.3 
kl. 18.00. Alla medlemmar är välkomna. • Ett 
noggrannare föreläsningsprogram hittas på 
adressen  www.academicumcatholicum.blogs-
pot.com. Föreläsningarna är öppna för alla. 
Dörrarna öppnas kl. 18:30. Efter föreläsningar-
na serveras kaffe med tilltugg. 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 fol-
lowing Tuesday evenings at 18.00: 28.1., 11.2. • 
Afterwards, a nice get-together. Many other ac-
tivities as well. More information: cschelsinki.
wordpress.com.

Fransiskaanimaallikot – OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Kevät 2020 – 72. 
toimintavuosi • Ohjelmalliset kokoukset tiistai-
sin, kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän Mari-
an seurakuntasalissa. • Kevään 2020 ohjelma: 
11.2. Kohilan kristillinen koulu /Liisa Kärkkäi-
nen OFS • 10.3. Ristin tie San Damianon krusi-
fiksissa/Hanna Olin OFS  • 12.5. Unkarin pyhä 
Elisabet / Marjatta  Tarkoma OFS • Kokouksen 
jälkeen mahdollisuus iltamessuun klo 18 • Vas-
tuuhenkilö: Marko Pitkäniemi OFS, puh. 046 
6175314, sp: marko.pitkaniemi@katolinen.fi • 
Kotisivut: fransiskaanimaallikot.blogspot.fi.

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

Jeesuksen pyhän sydämen
maallikot – SCJ

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

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

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.
 

Jatkokurssi eli 
katolisen elämän täydennyskurssi

Maanantaisin klo 18.30 Pyhän Henrikin ka-
tedraaliseurakunnan seurakuntasalissa • 17.2.   
Alpo Penttinen ja paavius – mitä se oikein on? 
• 16.3.  isä Tri ja päivien hierarkia – muistopäi-
vät, juhlat, juhlapyhät, erityiset juhlat – miksi? 
• 27.4.   isä Federico Spanò – Miten nykymuo-
toinen Raamattu syntyi • 25.5.   varmistamatta 
• Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat katolilaiset 
ja muut kiinnostuneet!

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.

Kirjallisuuspiiri
maanantaisin Pyhän Henrikin katedraaliseura-
kunnan seurakuntasalissa. Kevään päivät ja kir-
jat ovat seuraavat: • 3.2. klo 18: Olga Tokarczuk: 
Päivän talo, yön talo. Puolan arvostetuimpia 
kirjailijoita, joka sai vuoden 2018 Nobelin kir-
jallisuuspalkinnon. • 2.3. kirjavalinta auki. • 
30.3. kirjavalinta auki. • 11.5. kirjavalinta auki. 
• Kaikki kirjojen ystävät, tervetuloa!

Seniorit
Tiistaina 18.2.2020 messu Pyhän Henrikin ka-
tedraalissa kello 14.00 ja sen jälkeen kahvitilai-
suus seurakuntasalissa. Tervetuloa.
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May 21-24. 2020 · Haugetun School · Rolvsøy, Fredrikstad, Norway
Register at pastoral.no/nordiske-familiedager

NORDIC FAMILY DAYS
Love in the Family — 

Strength for the Church

The Bishops of Scandinavia invite you to


