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Pääkirjoitus

Ajankohtaista

TOIMITUKSELTA

Virusten keskellä
Olemme juuri astuneet paastonaikaan. Tapahtumat
Suomessa ja maailmalla antavat monta hyvää syytä
olla siitä erityisen kiitollisia.
Monet ihmiset ovat viime aikoina saaneet
hiippakuntamme papeilta sähköpostiviestejä. Niissä on pyydetty apua tai tukea jotakin hyvää tarkoitusta varten. Huijausta! Kun viestejä tutkii tarkemmin, niitä ei ole lähettänyt kyseinen pappi vaan
joku, joka käyttää hyvin samanlaista osoitetta ja
esiintyy jonkun seurakunnan kirkkoherrana, pastorina.

Rukoilkaamme
edelleen uuden piispan
nimityksen puolesta

Lähettäjän osoite voi olla hyvin samankaltainen kuin kyseisen papin
mahdollisesti käyttämä yksityinen sähköpostiosoite. Mutta se ei ole oikea
eikä täsmälleen sama. Viralliset pyynnöt ja viestit kirkolta tulevat vain kirkon virallisesta katolinen.fi-sähköpostista, eivät mistään muualta. On siis
tärkeää "paastota" ja olla valppaana, minkälaisiin avuntarjouksiin vastaa.
Epäilyttäviä ja rikolliselta tuntuvia viestejä on kavahdettava, ja ainakin vakavilta tuntuvissa tapauksissa niistä on asianmukaista ilmoittaa poliisille.
Corona-virusepidemia huolestuttaa ihmisiä monin eri tavoin. Jotkut
jättävät matkustamatta riskimaihin – sitäkin voi pitää paastotekona. Ja joissakin paikoissa huolestutaan, voiko mihinkään yhteiseen tilaisuuteen enää
edes mennä. Esimerkiksi Pohjois-Italiassa on suljettu tunnettuja kirkkoja,
muun muassa Milanon katedraali. Jossakin hiippakunnassa on estetty julkiset messutkin ja muut yhteiset tapahtumat.
Kyllä, tällaisen viruksen torjumiseksi on tehtävä kaikki voitava. Mutta
tarkoittaako se sitä, että uskovat eivät voi osallistua messuun ja käydä pyhällä kommuuniolla? Ymmärrän sen, että rauhantervehdys jää jakamatta,
koska se ei ole välttämätön osa messua, ja ehkä vihkiveden jakamisenkin voi

H

yvät hiippakuntalaiset! Vaikka toivomme tietysti
kaikki, että Helsingin hiippakunta saisi mahdollisimman pian uuden piispan, näyttää siltä, että valinta ei
tapahdu mitenkään poikkeuksellisen nopeasti. Joudumme vielä odottamaan.
Tämä piispaton aika on hiippakunnalle tärkeää aikaa.
Me voimme nyt rukoilla aivan erityisesti oman hiippakuntamme puolesta, omien seurakuntiemme ja pappiemme puolesta samoin kuin sekä edellisen piispamme
Teemun että tulevan piispamme puolesta, vaikka emme
hänen nimeään vielä tunnekaan. Voimme kääntyä luottavaisina Jumalan puoleen ja todeta: Tapahtukoon sinun
tahtosi.
Emerituspiispamme Teemu Sippo SCJ on jo muuttanut
pois piispantalosta, joten siinäkin mielessä kaikki on valmista, kunhan vain jaksamme odottaa.

väliaikaisesti tehdä hygieenisemmin, mutta mitä tulee pyhään kommuunioon tai messun viettämiseen sinänsä, on mielestäni hyvin arveluttavaa, että
luovuttaisiin siitä, mikä kirkon elämässä on pyhintä ja keskeisintä. Miten se

isä Marco Pasinato
Hiippakunnan asiainhoitaja

taivas sitten tulee maan päälle?
Ehkä tämä paastonaika saa meidät valmistautumaan kaikkiin kohtaamisiimme niin internetissä kuin vaikka kirkossakin entistä huolellisemmin:
pitämään huolta siitä, ettei usko kaikkea lukemaansa, ettei luota epäilyttäviin viesteihin, että huolehtii siitä, ettei itse aiheuta muille minkäänlaista riskiä. Ehkä paastonajan huomio on oman saamisen sijaan jotakin muuta; sitä,
että voi huolehtia myös toisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

Muista, ihminen, että maan tomua sinä
olet ja maan tomuun sinä palaat.
Meménto, homo, quia pulvis es, 		
et in púlverem revertéris.
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Uutisia ja ajankohtaista

Katolilaiset huolissaan
uskontoihin kohdistuvasta
vihanpidosta
Helsingin katolisen hiippakunnan
asiainhoitaja, isä Marco Pasinato on
antanut seuraavan lausunnon Turun
synagogaan 27.1.2020 kohdistuneesta
töhrinnästä ja muusta uskontoihin
kohdistuvasta häirinnästä:

M

aamme katolilaiset ovat hyvin huolestuneita Suomen juutalaiseen yhteisöön ja myös
muihin uskonnollisiin yhteisöihin kohdistuneista,
yhä useammin toistuvista tihutöistä ja vihanilmauksista.
Tällainen toiminta herättää ahdistusta ja turvattomuuden tunnetta kaikkien niiden keskuudessa,
jotka haluavat harjoittaa omaa uskoaan rauhanomaisesti suomalaisen yhteiskunnan yhteiseksi
hyväksi. Siksi se on tuomittava selkeästi ja yksiselitteisesti.
Vetoamme rakkaan kotimaamme vastuunkantajiin, että tutkittaisiin tällaisen, tyypillisesti vähemmistöuskontoihin kohdistuvan häirinnän syi-

tä ja laajuutta ja tehtäisiin kaikki tarvittava, jotta
vastaavia tekoja pystyttäisiin ehkäisemään entistä
paremmin.
Käännymme samalla kaikkien hyvän tahdon
ihmisten puoleen, joita kokemuksemme mukaan
on kuitenkin ylivoimainen enemmistö suomalaisista. Pyrkikäämme yhdessä entistä päättäväisemmin rakentamaan sellaista yhteiskuntaa, jossa ihmisiä kunnioitetaan ihmisinä yhtäläisin oikeuksin
aivan riippumatta siitä, mikä on heidän uskonsa
tai vakaumuksensa.
Jumala kutsuu meitä kaikkia niin Vanhassa
kuin Uudessakin testamenttissa elämään, joka ei
täyty vihasta vaan anteeksiantavasta rakkaudesta. Sitä toivomme myös tähän maahan ja tähän aikaan.
Helsingissä 28.1.2020
isä Marco Pasinato
Helsingin katolisen hiippakunnan asiainhoitaja

Fransiskaanimaallikon iltahartaus

Fastan i den katolska kyrkan enligt 		
					 den västerländska traditionen		
		

15
16
17		
18
19
20		
21
22		
24		

Sanningen om Auschwitz
Jäsenmäärän kasvu jatkuu
Sisar Mechthildin muistolle		
Kirjat: Kolme pyhää		
Hilkka Casagrande in memoriam
Caritas-kuulumisia
Ilmoitukset
Seurakunnat ja ohjelmat

Katedraaliseurakunnan nuorten 		
					 aikuisten ryhmä: Raamattua			
					 ja rentoa yhdessäoloa! 		
				
				
		

Kannen kuva: Milanon katedraalin fasadi, yksi Corona-viruksen takia suljetuista kirkoista.
Kuva: Marko Tervaportti

Turun seurakunta töhrinnän
kohteena

P

yhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta Turussa on viime päivinä, samoihin
aikoihin Turun synagogaan kohdistuneen iskun
kanssa, joutunut kahdesti vihamielisen töhrinnän kohteeksi. Kirkon ulkoseinään maalatuissa
isokokoisissa teksteissä luki englanniksi: ”Liars”
(valehtelijat), ”Pedos” (pedofiilit) ja ”Stop hiding
pedos” (lopettakaa pedofiilien piilottelu). Seurakunta on tehnyt rikosilmoituksen töhrimisestä.
Hiippakunnan asiainhoitajan isä Marco Pasinaton mukaan uskonnollisten tilojen ja rakennusten
töhriminen on hyvin huolestuttavaa ja vastenmielistä, lisäksi kyseisten kirjoitusten sisältö oli syvästi loukkaavaa. Hän toivoo, että kaikki katolilaiset
muistaisivat rukouksissaan Turun seurakunnan
pappeja, sisaria ja maallikoita ja toimisivat sen
puolesta, että vihanpito uskonnollisia yhdyskuntia kohtaan vähenisi, jotta kaikki voisivat kokea
oman uskonnon harjoittamisen turvatuksi, tervetulleeksi ja täysin oikeutetuksi osaksi suomalaista
elämäntapaa.

Suomessa on herätty varsin hitaasti toistuvien
uskonnonvastaisten iskujen aiheuttamaan turvattomuuden lisääntymiseen. Viime aikoina on vihdoin esitetty toiveita ilmiön syiden ja laajuuden
perusteellisesta tutkimisesta samoin kuin ehdotettu, että yhteiskunta voisi osaltaan tukea vähemmistöuskontojen seurakuntien turvallisuuden parantamiseen tähtääviä toimia.
Turun synagogan ja katolisen kirkon töhrimisen takia uskonnolliset yhteisöt Turussa järjestivät
Turun synagogalla tuenilmauksen torstaina 30.1.
klo 19 alkaen. Vastaavanlainen tuenilmaus pidettiin myös Helsingissä viime marraskuussa. Näin
uskonnolliset yhteisöt haluavat osoittaa keskinäisen solidaarisuutensa: hyökkäys yhtä vastaan on
hyökkäys kaikkia vastaan.
KATT
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Ajankohtaista

Tutustu Pohjolan katolisiin perheisiin:

Pohjoismaiden katoliset perhepäivät

Monsignore Vimparista prelaatti

P

aavi Franciscus on korottanut monsignore Tuomo T. Vimparin hänen
pyhyytensä kunniaprelaatiksi. Muutama
vuosi sitten pyhä isä päätti myöntää prelaatin arvon vastedes vain harvoin ja yksinomaan Pyhän istuimen palveluksessa
oleville papeille.
Prelaatti Vimpari on toiminut aiemmin Helsingin hiippakunnan yleisvikaarina ja vuodesta 2006 Pyhän istuimen
diplomaattipalvelussa. Hän on palvellut
muun muassa Ukrainassa, Saksan liittotasavallassa, Intiassa ja samalla Ne-

palissa. Tällä hetkellä hän työskentelee
ensimmäisenä nuntiatuurineuvoksena
apostolisessa nuntiatuurissa Nigeriassa.
Maassa on yli 60 miljoonaa katolilaista ja
yli viisikymmentä piispaa.
Prelaatti Vimpari on ollut vuodesta
2009 hänen pyhyytensä kappalainen
arvonimenään monsignore. Hänen pyhyytensä kunniaprelaatin arvo on tätä
korkeampi, minkä vuoksi sen saaneita
on tapana kutsua myös prelaateiksi.
KATT

– vielä mahtuu mukaan!
Rakkaus perheessä – kirkon voimavara
Ehkä sinun ja perheesi on mahdollista osallistua helatorstaiviikonloppuna
21.-24.5.2020 aivan erityiseen tapahtumaan yhdessä muiden pohjoismaisten
katolisten perheiden kanssa Etelä-Norjassa pidettävillä Pohjoismaisilla katolisilla perhepäivillä? Hyvää seuraa, opetusta, keskusteluja, retkiä, rukousta ja
yhdessäoloa. Täysihoito majoituksineen on todella edullista – toki voit kysyä
tukea omasta seurakunnastasi. Pärjäät hyvin skandinaviskalla tai englannilla.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: https://pastoral.no/nordiske-familiedager/.
Nordic Catholic Family Days in Southern Norway – why don’t you come there too!

Pius XII:n arkistot aukeavat

Hartausohjelmat

P

Svenskspråkiga sändningar

Suomenkieliset lähetykset

YLE VEGA
• Andrum kl. 6.54 och 9.10
• tisdag 14.1.2020 Sara Torvalds
• onsdag 5.2.2020 kyrkomusiker Marko
Pitkäniemi
• måndag 17.8.2020 Sara Torvalds
• onsdag 9.9.2020 Marko Pitkäniemi
• Aftonandakt kl. 19.15
• tisdag 21.4.2020 f. Anders Hamberg
• onsdag 29.4.2020 f. Anders Hamberg
• tisdag 21.4.2020 fader Anders
Hamberg
• onsdag 29.4.2020 fader Anders
Hamberg
• måndag 16.11.2020 Anna-Katarina
Schatzl (Stockholm)
• tisdag 1.12.2020 pater Pascal-René
Lung OP (Stockholm)

YLE RADIO 1
• Iltahartaudet klo 18.50 ja 23.00
• ti 31.3.2020 veli Gabriel Salmela OP

yhän istuimen arkistot, joissa säilytetään paavi Pius XII:n pontifikaatin
aikaisia asiakirjoja vuosilta 1939-1958
avataan maaliskuun alussa. Toista sataa
tutkijaa eri puolilta maailmaa on jo ilmoittanut kiinnostuksestaan päästä lukemaan dokumentteja.
Kun paavi Franciscus ilmoitti päätöksestään avata kyseiset arkistot tutkijoiden käyttöön, hän totesi että "kirkko ei
pelkää historiaa vaan ennemminkin rakastaa sitä". Hän totesi myös uskovansa,
että historiatutkimus lopulta päätyy arvostamaan Pius XII:n sodan vuosina tekemiä vaikeita päätöksiä.
Arkiston prefektin, monsignore Sergio
Paganon mukaan tutkijoista monet ovat
juutalaisia ja israelilaisia. Tämä johtuu
siitä, että paavi Pius XII:n sodanaikaista toimintaa juutalaisten pelastamiseksi alettiin pian sodan jälkeen sataneiden
kiitosten sijaan – ilmeisesti sosialistisen
maailman masinoimana – kuvata monissa piireissä liian hiljaiseksi tai varovaiseksi, eivätkä pyrkimykset kanonisoida

Pius XII ole sen takia juurikaan edistyneet. Arkistojen avautumisen jälkeen
paavin toimintaa päästään vihdoin toden teolla arvioimaan.

Muistakaa hiippakuntaa perinnönjaossanne

Vaticannews.va / KATT

YLE VEGA
• söndag 23.2.2020 kl. 13: heliga mässan
i Sankt Henriks katedral, Helsingfors

Kom ihåg stiftet i ert testamente

Hiippakuntamme jäsenmäärä on moninkertaistunut ja kansainAntalet katoliker i stiftet har mångdubblats och församlingarna
välistynyt. Tämä on rikkaus, mutta myös jatkuvasti kasvava kushar blivit allt mer internationella under de senaste åren. Detta
tannus. Hiippakunnan talous on alijäämäinen. Kehotamme teitä
är givetvis en rikedom, men också en betydande finansiell kostnad. Stiftet redovisar ett ekonomiskt underskott. Vi ber er alla att
rukoilemaan hiippakunnan puolesta, mutta myös konkreettisesti
be för stiftet, men också att helt konkret ekonomiskt stöda stiftet.
auttamaan taloudellisesti. Meillä ei päinvastoin kuin kansankirkollamme ole oikeutta periä jäsenmaksua verotuksen yhteydessä.
I motsats till våra folkkyrkor har vi inte rätt att insamla kyrkoskatt. Ett utmärkt sätt att stöda stiftet är att beakta det då man
Yksi erinomainen tapa tukea kirkkoa on perinnönjakoa suunniteltaessa ottaa hiippakunta huomioon merkittävälläkin tavalla. /
uppgör sitt testamente. / Stiftets ekonomiråd
Hiippakunnan talousneuvosto
Katolinen kirkko Suomessa / Taloustoimisto TILINRO: FI37 2219 3800 004324

YLE TV 1
• su 1.3.2020 pyhä messu klo 10:
tuhkakeskiviikon messu Pyhän
Henrikin katedraalista Helsingistä
(nauhoitettu 26.2.)

Kurssi eri luostariperinteistä
Valamon opistossa järjestetään maaliskuun
20.-22. päivä mielenkiintoinen kurssi kolmesta eri kristillisestä luostariperinteestä: katolisesta, ortodoksisesta ja luterilaisesta. Kurssilla
opettavat Enonkosken luterilaista yhteisöä
johtava TT Pauliina Kainulainen, arkkimandriitta Mikael Valamon luostarista ja veli Gabriel Salmela OP Studium Catholicumista.
Lisätietoja: https://valamo.fi/c/2020-03-20/
kolme-luostariperinnetta-32020

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

RUKOUS

Sunnuntait ja juhlapyhät
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
8.3. paaston 2. sunnuntai (II)
1L 1. Moos. 12:1-4a
Ps. 33:4-5, 18-19, 20+22. – 22
2L 2. Tim. 1:8b-10
Ev. Matt. 17:1-9
15.3. paaston 3. sunnuntai (III)
1L 2. Moos. 17:3-7
Ps. 95:1-2, 6-7abc, 7d-9. – 7d-8a
2L Room. 5:1-2, 5-8
Ev. Joh. 4:5-42 tai Ev. Joh. 4:5-15, 19b-26, 39a,
40-42		
19.3. torstai, PYHÄ JOOSEF, NEITSYT
MARIAN PUOLISO, juhlapyhä
1L 2. Sam. 7:4-5a, 12-14a, 16
Ps. 89:2-3, 4-5, 27+29. – 37
2L Room. 4:13, 16-18, 22
Ev. Matt. 1:16, 18-21, 24a
tai Ev. Luuk. 2:41-51a		
22 .3. paaston 4. sunnuntai (IV) – laetare
1L 1. Sam. 16:1b, 6-7, 10-13a
Ps. 23:1-3a, 3b-4, 5, 6. – 1
2L Ef. 5:8-14
Ev. Joh. 9:1-41 tai
Ev. Joh. 9:1, 6-9, 13-17, 34-38		
25.3. keskiviikko, HERRAN SYNTYMÄN
ILMOITTAMINEN, juhlapyhä
1L Jes. 7:10-14, 8:10c
Ps. 40:7-8a, 8b-9, 10, 11. – vrt. 8b+9a
2L Hepr. 10:4-10
Ev. Luuk. 1:26-38
29.3. paaston 5. sunnuntai (I)
1L Hes. 37:12-14
Ps. 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8. – 7bc
2L Room. 8:8-11
Ev. Joh. 11:1-45 tai
Ev. Joh. 11:3-7, 17, 20-27, 33b-45

Rukous
Pyhä viikko
5.4. HERRAN KÄRSIMISEN
PALMUSUNNUNTAI (II)
Ennen palmukulkuetta: Ev. Matt. 21:1-11.
1L Jes. 50:4-7
Ps. 22:8-9, 17-18a, 19-20, 23-24. – 2a
2L Fil. 2:6-11
Ev. Matt. 26:14 - 27:66 tai Ev. Matt. 27:11-54
Pääsiäisen kolme pyhää päivää
9.4. torstai, kiirastorstai, iltamessu
1L 2. Moos. 12:1-8, 11-14
Ps. 116:12-13, 15+16bc, 17-18. – vrt. 1. Kor. 10:16
2L 1. Kor. 11:23-26
Ev. Joh. 13:1-15
10.4. pitkäperjantai, juhlallinen
jumalanpalvelus HERRAN KÄRSIMISEN
MUISTOKSI
1L Jes. 52:13-53:12
Ps. 31:2+6, 12-13, 15-16, 17+25. – Luuk. 23:46
2L Hepr. 4:14-16, 5:7-9
Ev. Joh. 18:1-19:42
11.4. PYHÄN PÄÄSIÄISYÖN VIGILIA
1L 1. Moos. 1:1-2:2 tai 1L 1. Moos. 1:1, 26-31a
Ps. 104:1-2a, 5-6, 10+12, 13-14, 24+35c. – vrt. 30
tai Ps. 33:4-5, 6-7, 12-13, 20+22. – 5b
2L 2L 1. Moos. 22:1-18 tai 2L 1. Moos. 22:1-2,
9a, 10-13, 15-18
Ps. 16:5+8, 9-10, 11. – 13L 2. Moos. 14:15-15:1
Ps. 2. Moos. 15:1-2, 3-4, 5-6, 17-18. – 1a
4L Jes. 54:5-14
Ps. 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b. – 2a			
5L Jes. 55:1-11
Ps. Jes. 12:2-3, 4bcd, 5-6. – 3		
6L Bar. 3:9-15, 3:32-4:4
Ps. 19:8, 9, 10, 11. – Joh. 6:68c		
7L Hes. 36:16-17a, 18-28
Ps. 42:3, 5bcd, 43:3, 4. – 42:2 tai Ps. Jes. 12:2-3,
4bcd, 5-6. – 3 tai Ps. 51:12-13, 14-15, 18-19. – 12a
Epistola: Room. 6:3-11
Ps. 118:1-2, 16-17, 22-23		
Ev. Matt. 28:1-10
12.4. PÄÄSIÄISSUNNUNTAI		
1L Ap.t. 10:34a, 37-43
Ps. 118:1-2, 16-17, 22-23. – 24
2L Kol. 3:1-4 tai 2L 1. Kor. 5:6b-8
Ev. Joh. 20:1-9 tai Ev. Matt. 28:1-10
tai iltamessussa Ev. Luuk. 24:13-35		
		
		

Rukouksen apostolaatti
Maaliskuun 2020 rukouksen apostolaatin palsta

J

oskus on rukouspyyntöjä, joiden puolesta on vaikea rukoilla. Kun
kuulemme ihmisten kauppaavan toisia ihmisiä, usein avuttomia
ihmisiä, rukous tuntuu vaikealta. Rukous uhrien puolesta nousee

suoraan sydämestä, mutta onko mahdollista rukoilla niiden puolesta,
jotka myyvät ja ostavat ihmisiä?
Ihmiskauppa on yksi maailman nopeimmin kasvavista rikollisuuden muodoista. Maailmassa on nyt enemmän ihmisiä orjina kuin
koskaan historian aikana. Niin maailma kuin ihmiskuntakin kehittyy
teknisesti, mutta on moraalisesti pakanallinen eikä osata vastata peruskysymyksiin kuten esimerkiksi ”kuka on ihminen?”
On olemassa ihmisiä, jotka taistelevat näitä ongelmia vastaan. Meilläkin on eri mahdollisuuksia toimia, ei vain rukoilla vaan joskus voimme myös sanoa ääneen, että kun ihmisten sydämissä ei ole Jumalaa,
tällaisia kamalia julmuuksia esiintyy. Isä Leo Dehon, Jeesuksen Pyhän
Sydämen veljeskunnan perustaja, joka 1900-luvulla taisteli Ranskassa
sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta vastaan, tunsi yhteiskunnassa vallitsevan pahuuden. Hän oli huolellisesti tutkinut sen inhimillisiä syitä
sekä henkilökohtaisella että yhteiskunnallisella tasolla. Syvimpänä syynä ihmiskunnan kurjuuteen hän näki Kristuksen rakkauden hylkäämisen. Joskus voi tapahtua, että voimme olla äänenä ihmisille, jotka eivät
uskalla puhua tai hakea apua, koska me Kristuksen uskollisina seuraajina voimme tehdä jatkuvasti työtä korjataksemme synnin aikaansaaman vahingon ja rakkauden puutteen maailmassa.
Rukous vainoojien ja väärintekijöiden puolesta on vaikea, mutta he saattavat olla maailmassa aivan vierellämme. Nöyrästi meidän tulee tunnustaa, että rukouksemme tulee sisältää
kaikki, niin hyvät kuin pahat, niin kuin me kaikki syntiset olemme Jumalan sydämessä.

E: Minä vihaan kaikkia valheen teitä.
K: Sinun sanasi on lamppu,
joka valaisee askeleeni,
se on valo minun matkallani.
E: Herra, kenen luo me menisimme? 		
Sinulla on ikuisen elämän sanat.
K: Sinun sanasi on lamppu,
joka valaisee askeleeni,
se on valo minun matkallani.

isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

Rukoilkaamme...
Maaliskuu – Lähetys
• Rukoilemme, että Kiinassa toimiva kirkko kasvaisi ykseydessä 		
ja pysyisi uskollisena evankeliumille.
March – Evangelisation
• Vi ber att Kyrkan i Kina växer i enhet och förblir trogen
Evangeliet.
Huhtikuu – Yleinen
• Rukoilemme, että kaikki ne, joilla on jokin riippuvuus, saisivat
apua ja tukea.

Laetare-sunnuntain lukupalveluksen 				
toisen lukukappaleen responsorium

April – Universell
• Vi ber att de som har fastnat i missbruk, får hjälp och stöd.
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Pyhän isän viesti paastonajalle 2020

”Pyydämme Kristuksen puolesta:
suostukaa sovintoon Jumalan kanssa”
(2. Kor. 5:20)
PA A S T O N A I K A

Rakkaat veljet
ja sisaret,
tänäkin vuonna Herra tarjoaa meille
otollisen ajan valmistautua juhli-

maan uusiutunein sydämin Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen
suurta salaisuutta, joka on niin henkilökohtaisen kuin yhteisenkin kristillisen elämän kulmakivi. Meidän
on alati palattava tähän salaisuuteen
mielessämme ja sydämessämme, sillä se kasvaa meissä juuri siinä määrin, kuin me olemme avoimia sen
hengelliselle voimalle ja vastaamme
siihen vapaasti ja anteliaasti.

1. Pääsiäissalaisuus
kääntymyksen perustana
Kristittyjen ilo kumpuaa Jeesuksen
kuoleman ja ylösnousemuksen ilosanoman kuuntelemisesta ja hyväksymisestä. Tämä kerygma tiivistää
sellaisen rakkauden salaisuuden,
joka "on niin todellista, niin totta,
niin konkreettista, että se kutsuu
meidät suhteeseen täynnä vilpitöntä
ja rehellistä vuoropuhelua" (Christus
vivit, 117). Se, joka uskoo tämän viestin, hylkää valheen, että voisimme
tehdä elämällämme mitä vain haluamme. Todellisuudessa elämä on
syntynyt Isä-Jumalan rakkaudesta,
hänen toiveestaan antaa meille yltäkylläinen elämä (vrt. Joh. 10:10). Jos
sen sijaan kuuntelemme "valheen
isän" houkuttavaa ääntä (Joh. 8:44),
meitä uhkaa vaara hukkua mielettömyyden syvyyteen ja kokea helvetti
jo täällä maan päällä, mistä todistavat ikävä kyllä niin monet henkilökohtaiset ja yhteiset dramaattiset
tapahtumat.
Tänä paastonaikana 2020 haluaisin jakaa jokaisen kristityn kanssa
jotakin, mitä kirjoitin nuorille apostolisessa kehotuskirjeessäni Christus
vivit (Kristus elää): "Katso ristiinnaulitun Kristuksen levitettyjä käsiä, an-

Carl Bloch, ”Sermon on the Mount”, 1877, Frederiksborg Hillerod museum.

na pelastaa itsesi aina uudestaan. Ja
kun menet tunnustamaan syntisi, usko lujasti hänen laupeuteensa, joka
vapauttaa sinut syyllisyydestä. Mietiskele hänen rakkaudella vuodatettua vertaan ja anna sen puhdistaa sinut. Niin voit syntyä aina uudelleen"
(Christus vivit, 123). Jeesuksen pääsiäinen ei ole menneisyyttä; päinvastoin se on Pyhän Hengen voiman avulla aina nykyisyyttä ja antaa
meille mahdollisuuden nähdä ja koskea uskoen Kristuksen ruumista kärsivissä ihmisissä.

2. Kääntymyksen
välttämättömyys
On hyvä mietiskellä vähän syvemmin pääsiäissalaisuutta, jonka kautta
Jumalan laupeus on annettu meille.
Kokemus laupeudesta on todellakin
mahdollista vain kasvotusten ristiinnaulitun ja ylösnousseen Herran
kanssa, hänen, "joka rakasti minua
ja antoi henkensä puolestani" (Gal.
2:20). Se on sydänten vuoropuhelua,
ystävien vuoropuhelua. Siksi rukous
on niin tärkeää paastonajalla. Se on

paljon enemmän kuin velvollisuus,
se ilmaisee tarpeen vastata Jumalan
rakkauteen, joka aina edeltää meitä
ja tukee meitä. Niinpä kristitty rukoilee tietäen, että häntä rakastetaan
vaikkei hän olekaan sitä ansainnut.
Tämä rukous voi saada erilaisia
muotoja, mutta Jumalan silmissä
oleellista on se, että rukouksemme
kaivautuu sisimpäämme, aina kovaan sydämeemme saakka, käännyttääkseen sen yhä enemmän Jumalan
ja hänen tahtonsa mukaiseksi.
Toimikaamme siksi tänä suosiolli-
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Paaston IV sunnuntain (Laetare)
lukupalveluksen toinen lukukappale:

Kristus on tie valoon, totuuteen ja elämään
sena aikana niin kuin Israelin kansa
toimi autiomaassa (vrt. Hoos. 2:16),
jotta voisimme lopulta kuulla Sulhasemme äänen ja antaa sen kaikua
meissä entistä syvemmin ja saavutettavammin. Mitä enemmän hänen sanansa saavat vaikuttaa meihin, sitä
enemmän me saamme kokea myös
hänen ilmaista laupeuttaan meitä
kohtaan. Älkäämme antako tämän
armon ajan mennä ohitsemme kuvitellen, että me itse voisimme päättää
Jumalan puoleen kääntymisemme
ajan ja tavan.

3. Jumalan voimakas tahto
vuoropuheluun lastensa
kanssa
Sitä, että Herra jälleen kerran tarjoaa
meille suosiollista aikaa kääntymystämme varten, ei koskaan pitäisi pitää itsestäänselvyytenä. Tämän uuden mahdollisuuden pitäisi herättää
meissä kiitollisuutta ja ravistella meidät pois turtumuksestamme. Huolimatta pahan joskus jopa dramaattisesta läsnäolosta elämässämme,
samoin kuin kirkossa ja maailmassa,
saamamme mahdollisuus muuttaa
kurssia on ilmaus Jumalan sitkeästä
tahdosta olla keskeyttämättä pelastuksen vuoropuhelua kanssamme.
Ristiinnaulitussa Jeesuksessa, johon
"Jumala siirsi kaikki meidän syntimme" (2. Kor. 5:21), tämä tahto on niin
pitkällä, että Jumala sälytti Poikansa
ylle meidän kaikki syntimme, tapahtuu "Jumalan kääntyminen itseään
vastaan", niin kuin paavi Benedictus
XVI sanoi (kiertokirje Deus caritas est,
12). Jumala todellakin rakastaa myös
vihamiehiään (vrt. Matt. 5:43-48).
Vuoropuhelu, jota Jumala tahtoo
Poikansa pääsiäissalaisuuden kautta
käydä meistä jokaisen kanssa, ei ole
millään tavalla tyhjää jutustelua, niin
kuin se, millaiseksi on kuvattu muinaisten ateenalaisten toiminta, sillä
he olivat "tavattoman kiinnostuneita
kaikista uusista asioista ja puheenaiheista" (Ap.t. 17:21). Tällainen jutustelu, jota leimaa tyhjä ja pinnallinen
uteliaisuus, leimaa maailmallisuutta
kaikkina aikoina; meidän aikanamme se voi johtua myös median väärinkäytöstä.

4. Ei itse pidettäväksi vaan
jaettavaksi tarkoitettu
rikkaus
Kun panemme pääsiäissalaisuuden
elämämme keskelle, me tunnemme
myötätuntoa ristiinnaulitun Kris-

tuksen haavoja kohtaan, jotka ovat
nähtävissä sotien monissa viattomissa uhreissa, hyökkäyksissä elämää vastaan – aina syntymättömien
lasten elämästä vanhusten elämään
saakka – ja väkivallan eri muodoissa. Samoin niitä voidaan nähdä ympäristötuhoissa, maan hyvyyksien
epätasaisessa jakautumisessa, ihmiskaupassa sen kaikissa muodoissa ja
hillittömässä voitonjanossa, joka on
yksi idolatrian muoto.
Tänäänkin on tarve kutsua hyvän tahdon ihmisiä jakamaan, almuja antaen, hyvyyksiään niille, jotka
ovat suurimmassa puutteessa. Näin
he voivat henkilökohtaisesti osallistua oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseen. Antaminen
laupeuden hengessä tekee meistä
inhimillisempiä, kun taas ahnehtiminen uhkaa tehdä meistä vähemmän inhimillisiä, sellaisia, jotka ovat
oman itsekkyytensä vankeja. Me
voimme ja meidän täytyy mennä
vielä pidemmälle, harkita taloudellisen elämämme rakenteita. Siitä syystä olen kutsunut tämän paastonajan
keskellä 26.-28.3. Assisiin koolle nuoria ekonomisteja, yrittäjiä ja muutoksentekijöitä etsimään taloudellista
mallia, joka olisi entistä oikeudenmukaisempi ja inklusiivisempi. Niin
kuin kirkon opetusvirka on usein
toistanut, poliittinen elämä on laupeuden merkittävä muoto (vrt. Pius
XI, Puhe Italian katolisten yliopistojen opiskelijoiden liitolle, 18.12.1927).
Tämä pätee myös talouselämään, jota voidaan lähestyä samalla evankelisella hengellä, autuaaksijulistusten
hengellä.
Pyydän kaikkeinpyhintä Mariaa
rukoilemaan sen puolesta, että paastonajan viettomme aukaisisi sydämemme kuulemaan Jumalan kutsun
tulla sovitetuksi hänen kanssaan,
kohdistamaan katseemme pääsiäissalaisuuteen ja kääntymään avoimeen ja vilpittömään vuoropuheluun hänen kanssaan. Tällä tavoin
meistä voi tulla sitä, mitä Kristus
pyytää opetuslapsiltaan: maan suola
ja maailman valo (vrt. Matt. 5:13-14).

Franciscus
Roomassa,
Pyhän Johanneksen lateraanikirkossa,
7. lokakuuta 2019
Ruusukkorukouksen Neitsyt Marian
juhlana

H

erra sanoi lyhyesti: Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Näihin sanoihin sisältyy toisaalta käsky ja toisaalta lupaus. Noudattakaamme
hänen käskyään, ettemme julkeasti pyytäisi häneltä sellaista, mitä
hän on luvannut, ja hän sanoisi meille tuomiopäivänä: Oletko tehnyt
sen, mitä olen käskenyt, kun nyt pyydät sellaista, mitä olen luvannut? Mitä sitten olet käskenyt, oi Herra, Jumalamme? Hän vastaa sinulle: Että seuraat minua. Olet pyytänyt neuvoa elämää varten. Mitä
elämää, ellei sitä, josta on sanottu: Sinun luonasi on elämän lähde?
Ryhtykäämme siis heti työhön, seuratkaamme Herraa. Irrottakaamme kahleet, jotka estävät meitä seuraamasta häntä. Mutta
kuka pystyisi avaamaan sellaiset siteet, ellei hän auta meitä, josta on
sanottu: Sinä olet katkaissut kahleeni? Toinen psalmi sanoo hänestä:
Herra päästää vangitut kahleista, hän nostaa maahan painetut jaloilleen.
Mitä sitten seuraavat ne, jotka on vapautettu ja nostettu
jaloilleen, elleivät sitä valoa, jonka he kuulevat sanovan: Minä olen
maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä? Herra antaa
sokeille näön. Veljet ja sisaret, nyt meidän silmämme saavat näkönsä uskon silmävoiteella. Aikoinaan hän sekoitti sylkeään maahan
ja voiteli miehen, joka oli syntynyt sokeana. Myös me, Aadamin
lapset, olemme syntyneet sokeina ja tarvitsemme häntä, joka valaisee meidät. Hän sekoitti sylkeä maahan: Sana tuli lihaksi ja asui meidän
keskellämme. Hän sekoitti sylkeä maahan, sillä oli ennustettu: Totuus
versoo maasta. Hän itse sanoi: Minä olen tie, totuus ja elämä.
Totuudesta tulemme nauttimaan, kun näemme hänet kasvoista
kasvoihin, sillä tämäkin on meille luvattu. Kukapa rohkenisi toivoa
sellaista, mitä Jumala ei ole nähnyt hyväksi luvata tai antaa?
Näemme kasvoista kasvoihin. Apostoli sanoo: Nyt tietämisemme
on vajavaista. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta,
mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Ja apostoli Johannes lisää kirjeessään: Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei
ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi,
meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena
kuin hän on. Tämä on suuri lupaus.
Jos rakastat, seuraa häntä. Sinä sanot: Rakastan, mutta kuinka
seuraan? Jos Herra, sinun Jumalasi, olisi sanonut sinulle: “Minä
olen totuus ja elämä”, niin sinä ikävöidessäsi totuutta ja kaivatessasi elämää varmasti etsisit tietä saavuttaaksesi ne. Sanoisit itsellesi:
totuus on suuri asia, elämä on suuri asia. Jospa sieluni vain löytäisi
keinon, jolla ne voisi saavuttaa!
Etsitkö sinä tietä? Kuuntele Herraa, joka sanoo ensiksi: Minä
olen tie. Ennen kuin hän sanoi, minne sinun pitää lähteä, hän antoi
ohjeen, mitä kautta sinun tulee kulkea. Hän sanoi: Minä olen tie.
Minne se johtaa? Totuuteen ja elämään. Ensin hän näytti tien, jota
pitää kulkea, ja sitten päämäärän, johon tulee pyrkiä. Minä olen tie,
minä olen totuus, minä olen elämä. Pysyessään Isän luona hän on
totuus ja elämä, pukiessaan ylleen lihan hänestä on tullut tie.
Ei sinulle sanota: “Ponnistele löytääksesi tie, jotta pääset totuuteen ja elämään.” Sellaista kehotusta ei sinulle anneta. Sinä laiska,
nouse! Tie itse on tullut sinun luoksesi ja herättänyt sinut unesta. Jos
hän on saanut sinut hereille, nouse ja kävele!
Kenties sinä yrität kävellä, mutta et pysty, koska jalkasi ovat
kipeät. Mistä syystä ne ovat kipeät? Onko niiden täytynyt juosta pitkin ahneutesi epätasaisia polkuja? Jumalan Sana on kuitenkin parantanut myös rammat. Sinä ehkä vastaat: Jalkani ovat kyllä terveet,
mutta en näe itse tietä. Mutta sokeillekin hän on antanut näön.
Pyhän piispa Augustinuksen Johanneksen evankeliumin selityksestä (34:8–9)
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Paavi Franciscuksen odotettu
synodinjälkeinen apostolinen
kehotuskirje Querida
Amazonia (Rakas Amazonia)
julkaistiin keskiviikkona
12.2.2020. Kehotuskirjeessä
paavi tekee yhteenvedon
piispainsynodissa käydyistä
keskusteluista ja tarjoaa
yleensä aina näkemyksensä
siitä, mihin suuntaan
synodissa käsiteltyjä teemoja
ja ehdotuksia pitäisi viedä.

T

ällä kertaa odotukset ja
teemat olivat jo ennakolta suuria. Synodissa oli nimittäin käyty
varsin avointa keskustelua muun muassa
pappisvihkimykseen liittyvän naimattomuusvaatimuksen ainakin osittaisesta poistamisesta ja jopa diakoninviran

Kehotuskirje Amazoniasynodista julkaistiin
avaamisesta naisille. Vaikka onkin niin,
että kummankin ajatuksen toteutuminen – ainakin katolisen kirkon opetusta
ja rakenteita hyvin tunteville – vaikuttikin epätodennäköiseltä (toinen käytännöllisin, toinen teologisin perustein), on
niitä pidetty sitkeästi esillä myös synodin jälkeen.

Ei mullistusta pappeuden
asemassa ja sisällössä
Siksi on ehkä hyvä todeta heti aluksi,
että Querida Amazonia ei tarjoa mitään
mullistusta pappien tai diakonien viran
edellytyksiin tai sisältöön. On itse asiassa
ennemminkin todettava, että kehotuskirje puhuu nykyisenkaltaisesta pappeuden
sakramentista (jonka ensimmäinen aste
on diakonaatti) suorastaan korostuneen
sakramentaalisesti: On pyrittävä takaamaan, että pappeja riittäisi myös etäisimmille alueille, ja siksi paavi toteaa, että
on määriteltävä tarkasti, mikä on pappien toiminnan ydinaluetta, sitä, mitä ei
voi delegoida.
”Vastaus on pappisvihkimyksessä, joka tekee hänestä Kristuksen, ylipapin.
Ensimmäinen johtopäätös on, että tämä
ainutlaatuinen tunnuspiirre, joka saadaan vihkimyksen sakramentissa, antaa
yksin papille vallan viettää eukaristiaa.
Se on hänen erityinen ja tärkein tehtävänsä, jota ei voi siirtää muille” (QA, 87).

”Pappi on merkki Päästä, joka vuodattaa armoa ennen kaikkea silloin, kun
hän viettää eukaristiaa, koko kristillisen
elämän lähdettä ja huippua. Siinä on hänen suuri valtansa, ja sen voi saada vain
vihkimyksen sakramentissa” (QA, 88).
Syystäkin paavi Franciscus rohkaisee
piispoja ”rohkaisemaan niitä, joilla on lähetyskutsumus, hakeutumaan Amazonian alueelle” (QA, 90).

Naiset ovat korvaamattomia
Paavi muistuttaa, että uskon säilyttäminen siellä, missä pappeja ei ole käynyt
kuukausiin, vuosiin tai jopa vuosikymmeniin, on monesti ollut vahvojen ja
suurisydämisten naisten varassa. (QA,
99) Hän huomauttaa, että kirkon toiminnallisia rakenteita ei saa kuitenkaan ymmärtää liian ahtaasti: ”Tällainen reduktionismi johtaisi meidät uskomaan, että
naisten suurempi asema ja osallisuus kirkossa olisi mahdollista vain, mikäli heille
annettaisiin mahdollisuus vihkimyksen
sakramenttiin. Tämä lähestymistapa olisi todellisuudessa kuitenkin mahdollisuuksia rajoittava ja johtaisi vain naisten
klerikalisoimiseen” (QA, 100).
Samalla kun paavi kannustaa antamaan naisille yhä enemmän vaikutusmahdollisuuksia kirkon työssä, hän
muistuttaa, ettei pidä ajatella liian funktionaalisesti. ”Nykyhetki vaatii meitä

rohkeasti etsimään muunlaisia palvelemisen tapoja ja karismoja, jotka ovat naisille ominaisia ja vastaavat Amazonian
alueen kansojen tarpeita” (QA 102).

Inkulturaatio ja ekologia
Pappisvirkaan liittyvien kysymysten sijaan paavin todelliset painopisteet ovat
muualla: Amazonian alueen sosiaalisessa kehityksessä; alueen kansojen evankelioimisessa ja inkulturaatiossa; sekä
ympäristöstä huolehtimisessa. Querida
Amazonia on rakenteellisestikin jaettu
juuri näitä vastaaviin osiin, joissa paavi
esittelee visioitaan. Vasta näiden jälkeen
esitetään asiakirjassa ylempänä mainitut
kirkolliset teemat.
Kehotuskirjeen ensimmäisessä osassa paavi esittää sosiaalisen unelmansa
Amazoniaa varten. Siihen sisältyy kyky solidaarisuuteen ja toive todellisesta
ihmisten välisestä yhteydestä. Toisessa
osassa pyhä isä muistuttaa siitä, kuinka
moninaisia ja erilaisia yhteisöjä Amazoniassa elää. Hän kutsuu näitä eri kansoja
kehittämään kulttuurienvälisiä suhteita
tunnustamalla, että erilaisuus ei ole uhka
eikä se oikeuta valtahierarkioita toisten
ylitse, vaan se on muun muassa merkki
vuoropuhelusta erilaisten kulttuurinäkemysten välillä.
Kolmannessa osassa käy ilmi paavin
ekologinen unelma, johon sisältyy esi-

merkiksi Amazonian alueen kunnosta
huolehtiminen koko planeettamme tasapainon turvaamiseksi, ympäristön pitäminen ennen kaikkea ”kotina” eikä
”resurssina”, perinnäisten tietojen yhdistäminen tekniseen tietämykseen ja
ekosysteemien suojeleminen lainsäädännön avulla.

Tyylilleen uskollinen paavi
Ne, jotka ovat odottaneet paavin kehotuskirjeeltä kirkon opetuksen uudelleenmäärittelyä, ovat asiakirjasta varmasti
pettyneitä. Ne, jotka halusivat valmiita
ratkaisuja, pettynevät myös. Toisaalta
ne, jotka ovat tarkemmin seuranneet
paavi Franciscuksen toimintaa, näkevät
kirjeessä tyylilleen uskollisen paavin,
paavin, joka heittäytyy heikoimpien asemaan, voidakseen ymmärtää ongelmat
ja etsiä niihin ratkaisuja – ei ylhäältäpäin
annettuja, vaan evankeliumin valaiseman kulttuurin keskeltä nousevia.
Paavi Franciscus osoittaa kehotuskirjeensä ”Jumalan kansalle ja kaikille hyvän tahdon ihmisille”. Siksi sen lukeminen, vaikka jo heti jollakin suurista
kielistä, tekee varmasti hyvää itse kullekin.
Marko Tervaportti
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Artikkeleita

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 March 2nd at 18.30
• Monday March 23rd at 18.30
Contact person: Diana Kaley,
040 7235703, diana.kaley@studium.fi .
Moderator of the group: br Marie-Augustin
Laurent- Huyghes-Beaufond OP.

Villa Björkas on 1908 valmistunut valtakunnallisesti arvokas huvilarakennus, joka on aikanaan toiminut muun muassa konsuli Stockmannin kotina.

Lähetysseminaarin
kaunis uusi koti
Kun Myllyjärvellä sijaitsevan
hiippakunnallisen Redemptoris
Mater-seminaarin tiloissa
havaittiin kosteusvaurioita ja sen
toiminta keskeytyi joksikin aikaa,
alkoi seminaarin uusi rehtori,
isä Marco Pasinato, etsiä uusia
tiloja. Tarjolla oli lopulta kaksikin
paikkaa, toinen Marjaniemessä
ja toinen Kauniaisissa.

J

älkimmäinen
osoittautui
edullisemmaksi sekä vuokraltaan että yhteyksiltään
Helsingin keskustaan, joten seminaari sai Suomen
Raamattuopiston alueelta ja aivan sen
vierestä kauniin ja arvokkaan vanhan
huvilarakennuksen, johon tehtiin myös
tarvittavat korjaukset ja muutokset.
Viime vuoden puolella Anneli Oula ja
minä saimme kutsun tulla tutustumaan
näihin uusiin tiloihin. Paikkaan oli todella helppo päästä, ja meidät otettiin ystävällisesti vastaan. Talon remontti oli vielä kesken, mutta tärkeimmät tilat kuten
keittiö ja kappeli olivat jo kunnossa. Olohuoneen kirjahyllyjä jäin tarkastelemaan
kiinnostuneena, valikoima oli hyvin runsas, enemmistö tietenkin italian kielistä.
Yhdessä paikalla olevien nuorten seminaristien kanssa osallistuimme keskipäivän hetkeen kappelissa, minkä jälkeen
meille tarjottiin herkullinen lounas. Valitettavasti nuorten miesten suomen kielen taito oli vielä aika hatara, joten suurempia haastatteluja ei kyetty tekemään.
Heistä osa ei ollut paikalla, vaan muualla maailmassa pastoraaliharjoittelussa.
Yksi heistä on lähellä pappisvihkimystä, mutta piispan puutteen vuoksi joutuu
odottamaan. Todennäköistä on myös, että kaikki seminaristit eivät jää Suomeen,
sillä heitä tarvitaan kipeämmin monis-

U rkUmUsiikin
jUhlaa katedraalissa

U rkUreita

läheltä ja kaUkaa

Urkukonsertti Pyhän Henrikin
katedraalissa torstaina klo 18.00.

Anno Domini 2020
5.3. LIISA AHLBERG (Helsinki)
2.4. ULRICH HAHN (Saksa)
7.5. MARKO PITKÄNIEMI (Helsinki)
4.6. MARKO PITKÄNIEMI (Helsinki)
Isä Marco Pasinato (oik) toimii nyt paitsi seminaarin rehtorina myös hiippakunnan asiainhoitajana.

sa kehittyvissä maissa ja myös entisissä
katolisissa valtioissa, joissa nykyisin kirkolla on yhä pienempi osa ihmisten jokapäiväisessä elämässä ja pappien määrä vähenee koko ajan.

Tervetuloa!

Pappeja viidestä maasta
Piispa Wróbelin Suomeen pyytämä neokatekumenaalisen tien hiippakunnallinen lähetysseminaari Redemptoris Mater on antanut Suomelle useita pappeja.
Isä Marco Pasinato toimii nyt, paitsi seminaarin rehtorina edellisen rehtorin isä
Cristiano Magagnan lähdettyä maasta,
myös asiainhoitajana piispanistuimen ollessa tyhjä. Kuopion Pyhän Joosefin seurakunnassa on kirkkoherrana isä Matthew Azzopardi, Henrikin kappalaisena
isä Federico Spanó ja Oulun Nasaretin
Pyhän Perheen kappalaisena henrikiläisille tuttu isä Francisco Garcia. Puolalainen Krystian Kalinowski puolestaan
toimii Joensuussa. Tämän hetken seminaristit tulevat viidestä maasta: Espanjasta, Kroatiasta, Italiasta, Venezuelasta
ja Meksikosta.
Tuula Luoma OP
Kuvat: Anneli Oula

Societas Sancti Gregorii Magni
TRIDENTIINISIÄ MESSUJA
Tridentine Latin Masses
su 1.3.2019 klo 13.00 messu
Pyhän Henrikin katedraalissa
gregoriusyhdistys.wordpress.com
facebook.com/gregoriusyhdistys
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Hiippakunta

Vuoden 2020 talouden näkymiä
Vuosi 2020 on jo edennyt
kevättalveen, vaikka täällä
etelässä ei ole lumikinoksia
nähtykään. Vuoden 2019
tilinpäätös ei ole vielä
valmis, joten niiden
tietojen julkaiseminen on
ennenaikaista. Tilinpäätös
on valmistumassa
lähiviikkoina tilitoimistossa,
minkä jälkeen asia etenee
tilintarkastajan käsittelyyn.
Kuitenkin päättyneen vuoden
jäsentulotiedot ovat jo
olemassa.

T

ässä raportissa keskitytään kirkon virallisen
budjetin analysointiin.
Budjetit on käsitelty
hiippakunnan talousneuvostossa
joulukuussa 2019 ja hiippakunnan asiainhoitaja on allekirjoittanut lopulliset budjetit
31.1.2020.
Hiippakunnan kokonaistulot ja menot budjettivuonna 2020 ovat seuraavat: Hiippakunnan (kuurian) tulot 819
000 (ilman omaisuuden myyntituloja;
sisältää myös saadut ulkomaiset ja kotimaiset avustukset) ja menot 1 113 000;
seurakuntien tulot 1 532 000 ja menot 1
443 000. Menoissa on huomioitu 200 000
(hpk) ja 230 000 (srk) varaukset korjausremontteihin. Yhteensä tuloja 2 351 000
ja menoja 2 556 000, alijäämä –205 000 €.
Kokonaismenojen ja tulojen taso on
suurin piirtein edellisen vuoden tasolla,
mutta menoissa on varauduttu aikaisempaa huomattavasti pienempiin remonttimenoihin. Budjetit sisältävät 430 000 euroa remontteja/rakennusinvestointeja.
Tästä noin puolet on merkitty hiippakunnan (kuurian) budjettiin. Erityisesti
Henrikin ja Marian seurakunnat ovat varautuneet itse maksamaan remonttejaan.
Paikalliskirkkomme taloudellisesta tilanteesta johtuen emme kykene käyttämään
rakennusinvestointeihin niin paljon kuin
ns. korjausvelkamme edellyttäisi.
Kokonaistulot eivät sisällä mahdollisesta omaisuuden myynnistä syntyviä
myyntituottoja. Erityisesti hiippakunnan
kuurian budjetin alijäämä saattaa pakottaa myymään tänäkin vuonna omaisuutta, jotta kokonaisbudjetin alijäämä
saadaan katettua. Yhdistetyn budjetin
alijäämä on –205 000 € eli 8 % kokonaismenoista. Toivossa tietenkin eletään, että
seurakuntalaisten maksamat jäsenmaksut ja muut jäsentulot kasvaisivat arvioitua enemmän, jolloin myyntitarve pienenee. Hiippakunnalla on mahdollisuus
myydä Espoossa rakentamaton tonttimaa, kunhan kaupungin kaavoitusasiat
ovat ensin ratkenneet. Tällä tontilla ei ole
toiminnallista merkitystä ja asiaa on käsitelty hiippakunnan talousneuvostossa.
Hiippakunnan kokonaismenot sisältävät henkilöstömenoja 780 000 €, mikä

on samaa tasoa kuin edellisenä vuonna.
Henkilöstömenot muodostavat melko
pienen osuuden kokonaismenoista, noin
30 %. Tämä summa sisältää jopa papiston luontoisedut. Henkilöstömenot sisältävät myös verot, sosiaalikulut ja työterveyshuollon.

Hiippakuntamaksu seurakunnilta
160 000

146 000

158 000

120 000

80 000

71 000

Hiippakunta (kuuria)
Hiippakunnan tulot muodostuvat pääpiirteissään seuraavasti (suluissa osuus
kokonaistulosta): osastojen tulot (esim.
kirjamyynti) 63 000 (8 %), hiippakuntamaksut seurakunnilta 155 000 (19 %),
vuokratuotot 153 000 (19 %), sekaiset tulot 43 000 (5 %), avustukset 370 000 (45
%), testamenttilahjoitukset ja muut 32
000 (4 %). Yhteensä 819 000 €.
Taulukosta voidaan havaita, että tärkein hiippakunnan rahoitusmuoto edelleen on ”ulkomaiset ja kotimaiset avustukset”, jotka kattavat lähes puolet
tulovirroista. Tärkeimmät avustajat ovat
ulkomaiset Bonifatiuswerk ja Diasporakommissariat sekä useat Ansgarwerkit
Saksassa ja Sveitsissä. Ajoittain saamme avustuksia myös yleissaksalaiselta
Porticukselta, joka avustaa myös muita
kirkkokuntia kuin katolista kirkkoa. Esimerkiksi Porticus on muutaman vuoden
ajan avustanut hiippakunnan taloustoimiston palkkakustannusten maksussa. Kotimaisia avustajia on käytännössä
vain Suomen valtio eli Opetusministeriö. Yleinen trendi vuodesta 2016 tähän
päivään on, että säännölliset avustukset
eri tahoilta pienenevät. Tämä koskee erityisesti Diasporakommissariatin maksamia papiston palkka-avustuksia (Akassaraha). Kun vuonna 2017 saimme
vielä lähes 280 000 euroa A-kassarahaa,
niin tämän vuoden budjettitieto on, että avustuksia saamme enää 214 000 euroa, eli lasku on –24 %. Ansgarwerkien
osalta vuonna 2017 saimme 51 000 euroa
avustuksia, kuluvan vuoden budjettitieto on enää 25 000 €, eli avustukset ovat
laskemassa puoleen. Opetusministeriönkin yleisavustuksessa on tapahtunut
noin –15 % lasku viimeisen neljän vuoden aikana ja se on nyt noin 110 000 euroa. Kaikesta tästä voidaan nähdä, että
tulevaisuudessa paikalliskirkkomme pitää pystyä vastaamaan kuluistaan itse,
avustusten varaan toimintaa ei voi suuresti laskea.
Avustusten ohella lähes yhtä suuren
tulovirran muodostavat hiippakuntamaksut ja hiippakunnan saamat vuokratuotot (38 %). Seurakuntien hiippakunnalle tulojensa perusteella maksamat
hiippakuntamaksut (2019 ja 2020 piispan
päätöksen perusteella maksu on 15 % tietyistä tuloista) ovat kehittyneet seuraavan kaavion mukaisesti.
Hiippakuntamaksujen nousu selittyy
seurakuntien jäsentulojen kasvulla ja
hiippakuntamaksun prosentin nousulla
pari vuotta sitten. Maksut tilitetään hiippakunnalle kolme kertaa vuodessa.
Jäsenmaksu-uudistuksen myötä hiip-
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pakunta menetti mahdollisuutensa saada jäsenmaksutuloja suoraan jäseniltä,
kun keräys siirrettiin seurakuntiin. Vielä
vuonna 2017 jäsenmaksutuloja kertyi yli
115 000 euroa. Myös Fides-lehden tilaustulot ovat pienentyneet lähes olemattomiin, koska jäsenmaksujen maksaminen
oikeuttaa nyt ilmaiseen lehteen. Tosin
lehden ilmestyminen on pääosin siirtynyt verkkoon, mikä on alentanut painatus- ja ennen kaikkea postituskuluja.
Vielä vuonna 2017 hiippakunta keräsi Fides-tilaustuloja 78 000 euroa.
Hiippakunnan (kuurian) menot jakautuvat näin: Henkilöstömenot 438 000 (39
%), osastojen erityismenot 128 000 (12
%), hiippakunnalliset menot 347 000 (31
%), remonttivaraus 200 000 (18 %). Yhteensä 1 113 000 €.
Hiippakunnan menot verrattuna vuoteen 2018 ovat laskeneet selvästi lähes
kaikilla osa-alueilla. Vuonna 2018 kokonaismenot olivat yli 1,7 milj. euroa, missä oli mukana leirikeskus Stella Mariksen purkuun liittyvät kustannukset sekä
käynnissä olleita useita pienempiä remonttiprojekteja ympäri maata. Samaan
aikaan hiippakunta joutui vahvasti avustamaan alijäämäisten seurakuntien taloutta. Hiippakunnan henkilöstömenot

U

ovat laskeneet 10 %, mikä johtuu henkilöstömäärän vähentymisestä.
Hiippakunnallisia osastoja ovat viestintä-, julkaisu- ja opetusosasto ja näiden
osastojen toimintaan kuluu osastojen
erityismenot. Esimerkiksi Julkaisuosasto kääntää ja editoi katolista kirjallisuutta suomeksi ja Opetusosasto valmistelee
opetusmateriaaleja. Yhtenä uutena työkohteena Viestintäosasto valmistelee ohjelmasarjaa radioon. ”Hiippakunnallisiin
menoihin” kuuluu suuri joukko pieniä
ja suuria menoeriä, joista hiippakunta
joutuu vastaamaan. Esimerkiksi pienten seurakuntien avustamiseen on varattu 34 000 € ja kiinteistöverojen maksuun
hiippakunnan omistamista kiinteistöistä 57 000 €. Vastike- ym. vuokria joudutaan maksamaan 13 000 € ja seminaristien (pappisopiskelijoiden) apurahoihin
on varattu 65 000 €. Tietojärjestelmien
päivitykseen, tietoturvallisuuteen ja koko hiippakunnan sähköpostiosoitteiden
ylläpitoon kuluu yli 20 000 €. Lisäksi taloushallintojärjestelmä Fivaldin ylläpi1
toon, kehittämiseen
ja erilaisiin muutostöihin kuluu yli 20 000 euroa, missä on
mukana myös palkkahallinnon hoito ja
viranomaisyhteyksien ylläpito (työeläkelaitoksiin, kansalliseen tulorekisteriin
ja verottajaan). Fivaldin ylläpito aiheuttaa vain 1,8 % menoerän hiippakunnan
kokonaiskuluista, eli järjestelmä on hyvin edullinen tapa järjestää sähköinen taloushallinto. Hiippakunta maksaa myös
suurimman osan tilintarkastuskuluista, myös seurakuntien tilintarkastuksen osalta. Joudumme ehkä käyttämään
konsulttipalveluja (lakiasiat ja kiinteistöasiat), mutta budjettivuodelle on luvattu
Saksasta näihin avustusta. Hiippakunnan omien tilojen remontointiin ei ole
juurikaan varattu varoja.

uden käytännön mukaan jäsenten ensisijainen avustuskeino on maksaa
jäsenmaksuja, koska säännöllinen jäsenmaksutulo takaa seurakunnille tasaisen tulovirran suoraan pankkitileille. Tämän vuoksi hiippakunta
on lähettänyt jäsenmaksulomakkeet ja ohjeet jäsenille seurakuntien puolesta.
Vuonna 2019 hiippakunta maksoi jäsenmaksulaskujen valmistelu-, lähetys- ja asiakaspalvelukulut. Näistä kertyi kuluja noin 20 000 euroa. Kirjeet lähetettiin kaksi
kertaa vuodessa kaikille aikuisille jäsenille, joita on noin 10 000. Hiippakunnan taloustoimisto kantoi suurimman osan asiakaspalvelutyön vastuusta, vastaten satoihin jäsenten soittamiin puheluihin ja jäsentietojen korjauspyyntöihin. Ainakaan
lähiaikoina hiippakunta ei keskitetysti lähetä uusia jäsenmaksulaskuja, vaan jäsenten toivotaan käyttävän entisiä tili- ja viitenumerotietoja jäsenmaksujen maksamisessa. Tästä syystä olisi tärkeää, että seurakunnat itse pitäisivät yllä viestiä, kuinka
tärkeää jäsentulojen kertyminen on sekä seurakunnalle että hiippakunnalle. Alustavat tiedot tammikuulta 2020 osoittavat, että jäsentulojen kertymät ovat laskeneet huolestuttavasti. Lasku viime vuoden keskimääräiseen kuukauteen on -31 %.
Toivoa sopii, että tilanne korjautuu nopeasti. Vetoamme kaikkiin jäseniin, että he
muistavat hoitaa tärkeän velvollisuutensa tukea kirkkoa. Jäsenmaksu vastaa sitä,
mitä luterilaisessa ja ortodoksisessa kirkossa nimitetään kirkollisveroksi. Vuonna
2019 jäsenmaksutuloja kertyi seurakuntien tileille 602 000 euroa, mikä on 60 € per
aikuinen jäsen. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Helsingissä työssäkäyvä luterilainen maksaa virallisten tilastojen mukaan kirkollisveroa vuosittain yli 400 €.
Kainosti on todettava, että meillä on vielä runsaasti matkaa tähän.
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Hiippakunta
Paikalliskirkkomme eri puolilla maata
prosenttiluvuista voi todeta, siirtymä jäolevat kiinteistöt ovat pääosin vanhoja
sentuloissa on ollut toivottuun suuntaan
ja tarvitsivat kipeästi erilaisia korjauksia.
eli jäsenmaksujen maksamiseen lahjoiMonessa seurakunnassa olisi tarve aloittusten ja kolehtien sijaan. Toivoa sopii,
taa putkiremontti ja lämmitys- ja ilmasettä seurakuntien arvioimat jäsentulotointijärjestelmien korjaukset sekä joismäärät 2020 osoittautuvat liian varovaisakin kattorakennelmissa on ongelmia.
siksi, tarve olisi joka vuosi kasvattaa jäNäihin korjauksiin ei ole juurikaan varaa
sentulojen määrää muutama sata tuhatta
nykyisessä tilanteessa. Siksi hiippakunta
euroa, jotta ulkomaiset rahoittajamme
on pystynyt budjetoimaan ainoastaan
suostuvat maksamaan avustuksia. Pai200 000 euroa kaikkein akuuteimpiin
kalliskirkkomme tulokehitystä seurataan
Taulukko rahoittajien
1
kohteisiin. Tarve seuraavan viiden vuotaholta tarkasti. Jotta suuden aikana olisi moninkertainen. Voimrempiin tuloihin päästäisiin, yhä useme kuitenkin hakemalla saada joihinkin
amman aikuisen jäsenen pitäisi herätä
kohteisiin avustusta Saksasta, mutta onmaksamaan jäsenmaksuja. Kirjanpidon
gelma on, että avustajat maksavat tuet
perusteella tilitoimistomme arvio on,
vasta kun koko projekti on loppuun suoettä varsin pieni osuus jäsenistä maksaa
623 000
2017 ritettu ja itse maksettu. Mistä
rahat ensin,
säännöllisesti jäsenmaksuja, arviolta alle
2018 kuuluu visainen kysymys?
618 000
15 % aikuisista jäsenistä. Joten 10 prosenttiyksikköä lisää säännöllisiä maksa972 000
2019
Seurakunnat
jia tarkoittaisi 1000 uutta maksajaa.
937 000
2020
Voidaan myös todeta, että nämä ”peSeurakuntien osalta voidaan todeta, että
rustulot” eivät kata kuin vaatimattosuurin osa seurakunnista kykenee raman osan hiippakunnan ja seurakuntien
hoittamaan tuloillaan ja saamillaan avus2,5 miljoonan euron kokonaiskuluista
tuksilla ne menot, joista ne itse suoraan
(37 %). Onneksi seurakunnat saavat toipäättävät. Menojen päälle tosin hiippamintaansa myös muitakin tuloja. Seurakunta maksaa joitakin menoja, joten aikuntapappien palkkoihin saadaan tänä
van näin hyvä tilanne ei todellisuudessa
vuonna avustusta Saksasta A-kassaraole. Kahdeksasta seurakunnasta kolme
han muodossa 130 000 euroa, missä on
pientä seurakuntaa ovat tappiollisia.
kuitenkin selvä lasku viime vuoteen.
Parhaiten tulojen ja menojen suhde on
Näillä rahoilla rahoitetaan suurehko osa
kohentunut Turussa mutta ilahduttavaa
pappien palkkakuluista. Lisäksi Saksason, että kaksi suurinta seurakuntaamme
ta saadaan vielä tänä vuonna 40 000 euHelsingissä ovat myös ylijäämäisiä.
roa erityisavustusta papiston palkkaratTuleva kehitys riippuu paljon siitä,
kaisujen toteuttamista varten. Tämä raha
miten seurakuntalaiset maksavat jäsenon tarkoitettu väliaikaiseksi, siirtymätuloja seurakuntiensa tileille ja kolehteiajan ratkaisuksi vuosille 2018–2020. Aihin. Sillä on vaikutus myös hiippakunkaisempina vuosina tuki on ollut 250 000
taan kuuriaan seurakuntien suorittaman
euroa, eli pudotus on melkoinen ennen
hiippakuntamaksun kautta. Budjetissa
kuin tuki loppuu kokonaan. Seurakunjäsentuloja (jäsenmaksut, vapaaehtoiset
nat saavat myös vuokratuottoja asunlahjoitukset ja kolehdit) on merkitty seunoistaan ja muista kohteistaan yhteensä
rakuntiin 937 000 €. Jäsentulojen sisällä
109 000 euroa. Tärkeimmät vuokratuotjäsenmaksujen osuus kasvaa ja lahjoitustojen saajat ovat Marian ja Ristin seuten osuus kutistuu, kolehdit pysynevät
rakunnat. Nähtäväksi myös jää, millaiennallaan. Viimeisten vuosien aikana jäsia summia seurakunnat ja hiippakunta
sentulot ovat kehittyneet seurakunnissa
seuraavasti:
kykenevät keräämään rahankeruuluvan
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Jäsentulot (jäsenmaksut, kolehdit, lahjoitukset)
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Jäsenmaksut muodostavat jo noin 63
% kaikista jäsentuloista (jäsenmaksut,
kolehdit, lahjoitukset). Vuoden 2017 luvussa on mukana hiippakunnan keräämät jäsenmaksut (115 000 €).
Vuonna 2017 hiippakunta keräsi vielä
jäsenmaksuja, yhteensä 115 000 e. Kuten

2019

2020 budj.

alaisilla keruumenetelmillä. Hiippakunnan on tarkoitus hakea poliisiviranomaisen myöntämät rahankeruuluvat, joiden
hakuprosessia aloitellaan parasta aikaa.
Seurakuntien menot muodostuvat
pääpiirteissään seuraavan taulukon mukaisesti:

2020 budjetti
Menolaji

€

2018 tilinpäätös
%

€

%

Henkilöstömenot

369 000

26

280 000

26

Toimitilakulut ja
vastikkeet

325 000

23

334 000

31

Pastoraalinen
toiminta

93 000

6

73 000

7

Ajoneuvokulut

40 000

3

37 000

3

Leiritoiminnan
menot

30 000

2

0

0

158 000

11

71 000

7

40 000

3

0

0

Muut: hallinto ja
sekalaiset

158 000

11

296 000 *

26

Itse toteutetut
remontit

230 000

16

0

0

1 443 000

100

1 091 000

100

Hiippakuntamaks
ut
Koneet ja
kalustomenot

Yhteensä

*) Vuonna 2018 kustannusten jako on ollut erilainen.

Menojen kasvu verrattuna vuoteen 2018
(+32 %) selittyy palkkakustannusten
nousulla ja seurakuntien itse rahoittamilla remonteilla. Suurin menoerä muodostuu henkilöstömenoista, jotka sisältävät
myös verot ja sosiaalikulut (mm työeläkemaksut) sekä työterveyshuollon kulut.
Palkkaratkaisujen myötä papistolla on
ollut oikeus saada työterveyshuoltopalveluja Terveystalo Oy:stä. Vuoteen 2018
verrattuna papiston palkkakustannusten
nousu (+32%) johtuu lähinnä kasvaneesta pappien määrästä seurakunnissa ja
vähäisessä määrin pakollisten sosiaalikulujen noususta ja työterveyshuoltomenoista.
Henkilöstömenojen lisäksi suuri menoerä on toimitiloihin ja asuntoihin liittyvät kulut (23%). Hiippakunnan avustaminen ei muodosta kovin suurta
menoerää seurakunnille (11 % kokonaismenoista), varsinkin kun muistaa että
hiippakunta hoitaa muun muassa kaikkien kirkon työntekijöiden palkanmaksurutiinit ja viranomaisilmoitukset. Ilahduttavaa on, että osa seurakunnista on
itse toteuttamassa remontteja, mikä helpottaa hiippakunnan tilannetta. Seurakuntien hallinnon järjestäminen koostuu
useista sekalaisista eristä, mutta keskeisimpiä ovat kirjanpito- ja maksuliikennejärjestelmän ylläpito ja käyttö. Tämä
tapahtuu Fivaldi-järjestelmässä, joka on
ollut käytössä vuoden 2018 alusta alkaen. Järjestelmä toimii taloushallinnon
ytimenä ja sitä kautta hoituvat kaikkien
yksiköiden maksuliikenne ja kirjanpitoasiat sekä palkkahallinto. Yhteensä seurakunnat maksavat tämän keskeisen järjestelmän käytöstä vajaa 35 000 euroa eli
2,4 % seurakuntien kokonaismenoista.
Jos otetaan huomioon, kuinka paljon järjestelmä on tehostanut maksuliikenteen
ja kirjanpidon järjestämistä, on kulu hiippakunnan kannalta hyvin vaatimaton.
Leirikeskus Stella Mariksen rakennusten purkamisen yhteydessä piispa päätti,
että hiippakunnan järjestämä leiritoiminta siirtyy seurakuntien hoitoon. Vuonna
2020 leiritoiminnan menoihin on budjetoitu seurakunnissa 30 000 euroa.
Tätä kirjoitettaessa meillä ei ole tietoa, milloin hiippakunta saa uuden piispan, joka voisi piispan valtuuksin viedä
eteenpäin tarvittavia taloudellisia uudistuksia. Talouden täytyy kuitenkin toimia

näissäkin olosuhteissa ja siksi hiippakunnalla on toimivaltainen talousneuvosto, joka antaa suosituksia hiippakunnan asianhoitajalle.

Lopuksi
Kaiken kaikkiaan on todettava, että Helsingin hiippakunnan ja sen seurakuntien
tulevaisuus riippuu keskeisesti siitä,
että yhä useampi aikuinen katolilainen
huolehtisi velvollisuudestaan osallistua
kirkon taloudelliseen tukemiseen jäsenmaksua maksamalla. Ne, jotka niin jo
tekevät, ansaitsevat suuren kiitoksen; ne,
jotka eivät vielä ole siihen sitoutuneet –
nyt on sopiva hetki aloittaa. On vaikea
suunnitella tulevaisuutta, kun talous ei
ole tasapainossa. Suunta on kieltämättä
hyvä, mutta matkaa on vielä kovin paljon jäljellä.
Peter Kuronen
Hiippakunnan ekonomi

Jäsenmaksu /
Medlemsavgift /
Membership fee
• 1,5 % kunnallisverotuksessa
verotettavasta ansiotulosta
• maksetaan mieluiten
kuukausittain omalle
1
seurakunnalle
• koskee jokaista 18 vuotta
täyttänyttä katolilaista
• voi jättää maksamatta
kokonaan tai osittain,
mikäli tuloraja 15 000 € ei
ylity tai taloustilanne on
erityisen huono
Katso myös:
katolinen.fi/maksu
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Ulf ja Birgitta Ekman Helsingissä:

”Askel eteenpäin ei ole
potku taaksepäin”
U S K O N M AT K A

Ruotsalaiset, katoliseen
kirkkoon liittyneet Livets
Ordin eli Elämän Sanan
perustajat Ulf ja Birgitta
Ekman vierailivat Helsingissä
22.-23.1.2020. Kristittyjen
ykseyden rukousviikolle
osuneen vierailun ohjelma
alkoi keskiviikkona 22.1.
Pitäjänmäen kirkolta ja
huipentui Academicum
Catholicumin luentoiltaan
Studium Catholicumin
täyteen pakatussa Angelicumsalissa torstai-iltana.

P

itäjänmäessä Ekmanien
isäntänä toimi kirkkoherra Arto Antturi, joka
on itse aikoinaan siirtynyt helluntailaisuudesta
Suomen ev.-lut. kirkon
palvelukseen. Kirkkosaliin oli kokoontunut noin 50 kuulijaa, joiden joukossa oli
ainakin katolilaisia, luterilaisia ja helluntailaisia sekä myös joitain Ekmanien perustaman Livets Ordin raamattukoulun
vanhoja oppilaita. Keskustelun jälkeen
rukoiltiin yhdessä kompletorium.

ALBANIA:
”Minäkin olen katolilainen!”
Kansaa tietysti kiinnosti tietää, kuinka
Ekmanien tie katoliseen kirkkoon alkoi. Livets Ord evankelioi ahkerasti ItäEurooppaa kommunismin kaatumisen
jälkeen, ja sinne syntyi useita itsenäisiä
seurakuntia. Albaniassa Livets Ord pääsi järjestämään ”kulttuuritapahtuman”
pääkaupungin Tiranan suurelle stadionille vielä kommunistihallinnon viime
hetkinä 1990-luvun alussa.
Ruotsalainen kuoro lauloi, ja Ekman
saarnasi evankeliumia ylösnousseesta
Kristuksesta täysin vapaasti maassa, jossa Jeesuksen nimen lausuminenkin oli
ollut aiemmin kiellettyä. Kaiken huipuksi kaksituntinen tapahtuma televisioitiin
valtiollisella kanavalla, jolla oli vain neljä
tuntia ohjelmaa päivittäin. Ihmiset olivat
hurmoksessa, ja tuhannet antoivat elämänsä Kristukselle.
Myöhemmin Ekman oli jälleen Albaniassa ja tapasi maan presidentin sihteerin.

Kuvassa kirjoittaja Ekmanien kanssa.
Hän muisteli ihmeellistä stadionitilaisuutta ja totesi Ekmanille iloisesti: ”Minäkin olen katolilainen!” Hölmistynyt
Ekman ei hetkeen tiennyt, mitä sanoa,
sillä hänen päässään pyörivät sekunnissa seuraavanlaiset ajatukset: ”En ole
katolilainen, olen protestantti – vanhurskauttamisopissa luterilainen, pyhitysopissa metodisti, kasteopissa lähempänä
baptistia, mutta oikeastaan helluntailainen, mitä tulee Pyhään Henkeen…”
Yhtäkkiä Ekman näki, että hän oli kristikunnan suuren puun oksastossa kaukana laidalla eikä suinkaan keskellä sen
suurta runkoa. Tämä oli alkusysäys kristillisen ykseyden etsimiselle, joka kesti
vielä parikymmentä vuotta.

JERUSALEM:
”Älä enää koskaan kutsu
mitään kuolleeksi!”
Torstai-iltapäivänä Ekmanit istuutuivat
juttelemaan kokemuksistaan neljän toimittajan kanssa Studium Catholicumin
Angelicum-salissa. He kertoivat muun
muassa siitä, kuinka merkittävä rooli Jerusalemissa asumisella oli ollut heidän
uskonmatkallaan. Elämme 2000-luvun
alkupuolta, ja Ekmanit, jotka eivät aiemmin olleet juurikaan olleet tekemisissä
katolilaisten kanssa, kohtasivat yhtäkkiä
katolilaisia joka puolella.
Erityisen puhutteleva oli kokemus
Ein Keremissä, missä Neitsyt Maria aikoinaan kohtasi Elisabetin, Johannes
Kastajan äidin. Siellä Ulf näki vanhan

”

Monien muiden
protestanttien tavoin
Ekman ymmärsi,
ettei slogan ”yksin
Raamattu” itse asiassa
edes ole raamatullinen
oppi, vaan Kristus
perusti yhden kirkon
Keefas-Kalliolle.

oliivipuun, joka näytti aivan kuolleelta.
Yhtäkkiä hän kuuli sisällään ikään kuin
äänen, joka sanoi: ”Se on kuollut, eikö
olekin?” Myönteisen vastauksen saatuaan sisäinen ääni sanoi: ”Katso uudestaan!” Tuolloin Ulf Ekman näki, että puu
oli täynnä pienen pieniä vihreitä lehtiä
– elämää! Sitten kuului ankara kehotus:
”Älä enää koskaan kutsu mitään kuolleeksi!”
Ekman tulkitsi tämän Pyhän Hengen
puhutteluksi. Kysymys oli suhteesta
vanhoihin kirkkoihin, joita karismaattisissa piireissä usein pidetään ”kuolleina”. Tutustuttuaan katolilaisiin Ekmanit
olivat erittäin vaikuttuneita heidän suuresta rakkaudesta Jeesusta kohtaan, va-

kaasta uskosta yliluonnolliseen ja objektiiviseen totuuteen sekä ihmeisiin. Livets
Ordissa ja katolisuudessa oli paljon yhteistä, ja Ekmanit alkoivat huomata, että
sen lisäksi katolisuudessa oli myös paljon sellaista, mitä protestanteilta puuttui
ja mitä he todella tarvitsivat.

ROOMA:
”Kuka pyhä isä on sinulle?”
Torstai-iltana Academicum Catholicumin luennolle ahtautui yli 80 uteliasta
kuulijaa, kun Ulf ja Birgitta kertoivat
matkastaan katoliseen kirkkoon. Ulfille
merkittävin teologinen kysymys keskittyi kirkon olemukseen – ei teoreettisena
vaan hyvin käytännöllisenä ongelmana,
sillä Livets Ordin seurakunnissa Venäjällä alkoi ilmetä toinen toistaan villimpiä
pastoreita ja raamatuntulkintoja. Protestanttisella ”yksin Raamattu” -motolla ja
matalakirkollisella ”paikallisseurakunta
on itsenäinen” -periaatteella juuri mitään
ei ollut tehtävissä.
Ekmanit vierailivat useaan otteeseen
Roomassa eri yhteyksissä, ja kerran he
osallistuivat paavin yleisvastaanotolle
Pietarinkirkon aukiolla. Yhtäkkiä tuntematon mies kysyi Ulf Ekmanilta: ”Kuka
pyhä isä on sinulle?” Hämmentynyt Ekman vastasi: ”Hän on Rooman piispa”,
mutta sai takaisin jämäkän katseen ja
vastakysymyksen: ”Onko siinä kaikki?”
Toisen kerran Ekmanit pääsivät käymään Pietarin kirkon alla kaivauksissa,
mistä Pietarin luut löydettiin. Ulf Ekman
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oli saarnannut usein Matteus 16:18:sta
ja siitä, kuinka ”kallio” ei tarkoita paavia, mutta nyt häneen iski taju siitä,
että ihan fyysisestikin tämä kirkko on
rakennettu Pietarin päälle.
Monien muiden protestanttien tavoin Ekman ymmärsi, ettei slogan
”yksin Raamattu” itse asiassa edes
ole raamatullinen oppi, vaan Kristus
perusti yhden kirkon Keefas-Kalliolle.
Ekmanit havahtuivat myös siihen, että
jos kirkon opetus sakramenteista oli
totta, niin he olivat ikään kuin leipomon ulkopuolella, ikkunan takana, eivätkä he pääsisi maistamaan herkkuja
muuten kuin astumalla sisään.

”Askel eteenpäin ei ole
potku taaksepäin”
Katoliseen kirkkoon liittyminen ei
tarkoita sen hyvän hylkäämistä, mitä
Ekmanit saivat Livets Ordissa kokea. ”Askel eteenpäin ei ole potku
taaksepäin.” Ekmaneilla ei ole pahaa
sanottavaa Livets Ordista. Virheitä
toki tehtiin, mutta Ekmanit eivät lähteneet Livets Ordista siksi, että sillä
olisi mennyt huonosti – päinvastoin,
kyseessä oli kukoistava liike. Kyse oli
totuudesta, henkilökohtaisesta vakaumuksesta, Herran tahdosta.
Olennaista oli, että Ekmanit olivat
pitkän opiskelun jälkeen oppineet
tuntemaan kirkon olemuksen, sen ykseyden ja jatkuvuuden sekä sen, että
kristitty tarvitsee kaikkea sitä, mitä
kirkolla on annettavanaan: sakramentteja, apostolista virkaa, pyhäin yhteyttä, jne. ”Katolisuudessa on leveys ja
pituus ja syvyys ja korkeus”, Ulf Ekman toteaa.
Viitaten pyhäin yhteyteen ja liturgiseen elämään, erityisesti messuun,
Ekman jatkaa, että ”aiemmin taivas
oli jotain, joka odotti meitä kuoleman
jälkeen, mutta nyt taivas on tullut valtavan läsnäolevaksi, se ympäröi meitä
joka hetki”.
Ulf ja Birgitta Ekmanin kirja Den stora upptäckten: Vår väg till katolska kyrkan
on julkaistu kahdeksalla kielellä, mm.
englanniksi nimellä The Great Discovery: Our Journey to the Catholic Church.
Ulf Ekman pitää ruotsiksi 20-minuuttista podcastia nimeltä Tjugo minuter med Ulf Ekman.
Emil Anton

Fransiskaanimaallikon iltahartaus

H

artaus on kääntymistä Jumalan puo-

Elämässämme tapahtuu paljon näkymättömiä asi-

leen hiljaisella mielellä. Voimme myös

oita sekä tekojen että tunteiden alueilla. Niin kuin ra-

sanoa: Huudamme Jumalaa avuksi.

diosta kuuluva musiikki samalla tavalla henkinen ja

Voimme rukoilla Jumalaa huutaen.

hengellinen täyteys täyttää ilman. Niin kuin urkumu-

Voimmeko? Kuitenkin psalmi sanoo: ”Syvyydestä

siikki kirkossa tai lintujen laulu puiston puissa. Vaikka

minä huudan sinua, Herra” (Ps.130).

en nyt puhu pyhästä Franciscuksesta enempää – muis-

Voimme toki huutaa Jumalaa muulloinkin kuin

takaamme vain hänen luonnonrakkautensa. On totta,

hädän päivänä, kun meillä on ongelmia. Joskus tun-

että kaunis maisema vie meitä lähemmäksi Jumalaa.

tuu, että ongelmia on liikaa. Työtoverien, lasten, van-

Toisaalta kun näemme jonkin hyvän teon – vaikka nii-

hempien, ystävien jne., mahdollisesti toimeentulon

tä voi olla vaikeata nähdä suurkaupungissa, niitä kui-

tai yksinäisyyden kanssa.

tenkin on ja hyviä tekoja tapahtuu – sekin on Jumalas-

Jumala kuulee huudon – Jumala kuulee kuiska-

ta. Ovatko kaikki hyvät teot Jumalasta? Sitä emme voi

uksen. Kun olemme sanoneet ongelmamme Juma-

tietää, mutta tiedämme, mikä on synti – se on eroa Ju-

lalle tai Jeesukselle, voimme olla varmoja siitä, että

malasta.

asiamme on käsittelyssä. Nyt ongelmamme esitel-

Onko poliittinen toiminta syntiä? Fransiskaani-

lään eteenpäin, vaihtoehtoja mietitään ja suuri Päät-

maallikoiden pitää osallistua yhteiskuntaan, joten po-

täjä ratkaisee asian.

liittinen toiminta sinänsä ei ole syntiä. Kun elämme tä-

Toisinaan tuntuu, että mitään ei tapahdu. Ru-

tä elämää huomioiden läheisiämme ja yrittäen tehdä

kouksemme tai huutomme ei vaikuta mitään tai ei

velvollisuutemme ylistäen Jumalaa ja muistaen Kris-

mihinkään käsillä olevaan asiaan.

tuksen uhrikuoleman pahojen tekojemme tähden,

Onko sinulla mielessä jokin synti, jonka olet teh-

voimme olla varmoja, että Jumala kuulee huutomme,

nyt – ehkä pienikin tai isompi. Tunnusta se papille

on se sitten sanottu yön pimeydessä tai auringon pais-

tai Jumalalle, niin Kristuksen rakkaus tulee lähelle,

teessa, runsauden ympäröimänä tai köyhänä ja puut-

ja saat vastauksen jollakin tavalla rukoukseesi. Ju-

teenalaisena.

malalla on tuhat tapaa toimia. Sen, miten Jumala toi-

Tämä on monelle ihmiselle vaikea paikka, että Ju-

mii sinun kohdallasi, voit vain sinä ymmärtää, kos-

mala kuulee myös niitä ihmisiä, joilla on asiat parem-

ka myös se, mikä estää Jumalaa toimimasta kauttasi

min kuin minulla tai se, että Jumala kuulee myös nii-

on vain sinun tiedossasi. Pappi voi auttaa sinua ha-

tä ihmisiä, joilla asiat ovat huonommin kuin minulla.

vaitsemaan, mikä ajatuksesi tai tekosi toimii Jumalan

Jeesuksen vertauksissa on hyvin monenlaisia ihmisiä:

tahtoa vastaan. Joskus voi itse olla omalle elämälleen

maanviljelijöitä, verojen kerääjiä, sotilaita, kalastajia.

sokea. Pappi on Kristuksen asemassa antaessaan

Ja se tuntuu olevan oikein. Meidän tekemisemme

synninpäästön, ja vaikka pappi ei näe sinun lävitse-

täällä maan päällä – siis ammattimme – ei ole keskeis-

si, Jumala on läsnä tässä tilanteessa, kun tunnustat

tä, vaan se, miten suhtaudumme toisiin ihmisiin ja Ju-

syntisi papille.

malan Sanaan.

Synti on eroa Jumalasta. Jos meillä on hengellinen tie Jumalan luo, niin kuin jokaisella ihmisellä
on, tietää hän sen tai ei, niin Jumala on tietoinen siitä
tiestä koko ajan. Tie on viitoitettu niin kuin Kristuksen tie Golgatalle.

Marjatta Tarkoma OFS
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Fastan i den katolska kyrkan enligt
den västerländska traditionen
FA S TA N

I

Finland följer den katolska kyrkan huvudsakligen den västerländska liturgiska traditionen.
Det finns mindre grupper av
personer som följer den österländska traditionen såsom
de ukrainska katolikerna och de katolska bysanterna. Vi talar här om några familjer som immigrerat från Ukraina eller
Polen och de som döpts av fader Robert
de Caluwé.
Enskilda biskopskonferenser eller nationella katolska biskopar kan även ge
sina egna lands- eller stiftspecifika fastebestämmelser såsom man gör i Finland.
Detta innebär att fastebestämmelser i
olika katolska länder kan variera sinsemellan och något från år till år. Den allmänna principen är att varje katoliks moraliska liv stöds och byggs upp av det
liturgiska livet. Minimikravet är att leva
ett liv i bön och enligt den katolska moralläran och att älska Gud och och sina
medmänniskor. Man bör följa de tio budorden vilka är förklarade i detalj i den katolska katekesen.
Minimikravet är enligt vår katekes följande;
• Delta i den heliga mässan varje söndag
och på bestämda heliga dagar. I mäs�san ihågkommer vi Kristi uppståndelse och vår egen frälsning.
• Gå i bikt åtminstone en gång per år
helst under påsken. Biktens sakrament
förstärker den nåd vi fick i dopet och
förbereder oss att mota den Heliga Eukaristin.
• Motta den Heliga Eukaristin åtminstone en gång per år och då under påsktiden.
• Delta i de viktigaste religiösa festdagarna i ära av vår Heliga Moder Maria,
martyrerna och helgonen.
• Hålla fastan under de specificerade
fastedagarna och fastetiden. Fastan
förbereder oss för de olika liturgiska
festerna och lär oss bemästra våra laster och osunda syndiga instinkter. Och
slutligen
• Att stöda kyrkan enligt ens materiella ekonomiska möjligheter, kunskaper
och andra färdigheter. (# 1389–2043).
Fastan är alltså ett av de grundläggande
minimikraven för att verka som en sann
troende katolik och kristen.

Grundläggande
former av bot
Fastan hör till de tre grundläggande formerna av bot. De övriga är bön och givande av allmosor (#1434).

Kyrkans kanoniska lag behandlar fastans kyrko-juridiska status (Can. 1249–
1258). Den allmänna principen är att
alla katoliker är bundna att göra någon
form av bot. Denna botgöring är personlig, men kan utföras i grupper enligt
vissa normer och under vissa perioder
eller dagar under kyrkoåret. Bot omfattar bön, goda gärningar och välgörenhet.
Man måste även undvara sig någonting
under fastan.
Grundläggande fastetider är alla fredagar under året och fastetiden före påsk
i synnerhet askonsdagen och långfredagen. I allmänhet innebär att fasta att man
inte äter kött eller andra livsmedel eller
drycker som den lokala biskopskonferensen besluter. Fastan gäller dem som
år mellan 15 och 60 år. Yngre och äldre
personer skall i alla fall alltid be och på
andra sätt göra bot. Här spelar i synnerhet givandet av allmosorna en viktig roll.

Fastans helheter
Fastan uppdelas i två helheter. Den ena
omfattar fastan för påsken och den andra
fastan före mottagandet av den Heliga
Eukaristin. Fastan på askonsdagen och
långfredagen innebär att katoliken endast äter en hel måltid om dagen och däremellan endast maximalt två små måltider. I allmänhet omfattar fastan att man

inte inmundigar alkohol och lämnar bort
annat som stör botgörandet under fastedagen (surfandet på mobilen, rökande,
snacks och godsaker, besök till olika nöjen och förströelser etc). Givetvis får man
dricka vatten och andra drycker.
Fastan innan man mottar den Heliga
Eukaristin är en timme. Undantag är inmundigandet av mediciner och vatten.
Meningen är att man andligt förbereder
sig för att motta Jesu Kristi kropp och
blod på ett lämpligt sätt.

Fastan i väst
Kraven på fasta har lättats betydligt inom
den västerländska katolska traditionen i
motsats till den österländska eller bysantinska. Den stora förändringen kom
i samband med Andra Vatikankonciliet.
Grundläggande för de nya tolkningarna
och kraven var frivillighet och ens ekonomiska och materiella situation. Påven
Paulus Vi anpassade fastetraditionen i
sin encyklika Paenitemini från år 1966 till
lokala västerländska samhälleliga förhållanden.
Den katolska fastan är viktig, men den
sätter ett allt större personligt ansvar på
varje troende katolik. Man måste bättre känna till sin kyrkas tro i och med
att det personliga ansvaret givits ett allt
större utrymme. Av den troende krävs

ökad kunskap och förståelse av fastans
och de andra botemedlens såsom bönens
och allmosornas betydelse. Den troende
måste allt mer gå in i sig själv, meditera
och bygga upp ett levande förhållande
till Gud, helgonen och martyrerna samt
inte minst till Guds moder Jungfru Maria.
Den traditionella kristna mysticismen får
här en ny innebörd då man kanske försöker följa de stora västerländska mystikernas exempel såsom Teresa av Avila, Johannes av Korset och många andra. Den
katolska kyrkan är rik på goda exempel.
Givetvis finns det också i våra dagar
många andra botemedel såsom pilgrimsfärder till Jerusalem, Rom, Lourdes och
Fatima, men också stöd till katolska organisationer såsom Caritas. Dessa omfattas
dock inte längre av den kanoniska lagen.
Jan-Peter Paul
Källor
Catechism of the Catholic Church (1994)
Geoffrey Chapman, London
Code of the Canon Law 1996, Harper Collins
Publishers, London
Vatican Council II, Vol. 1, (1996) Costello
Publishing Company, New York
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Påskens mysterium
som grund för
omvändelse

D

D

agen den 27 januari
1945 blev sanningen
om Auschwitz känd –
det som världen fruktat att få veta. Röda
armén kunde inte ha anat vilka fasor
som skulle möta dem när den marscherade på väg mot Berlin för att
tillsammans med de västallierade få
slut på kriget och besegla nazitysklands öde. De stannade i Auschwitz,
på polska Oświęcim.

Sanningen
om Auschwitz

Det som skulle avslöjas och se-

insåg han att han fått vetskap om något han aldrig trott vara möjligt. Hans
uppgifter nådde Parlamentet i London
där de lästes upp. Det brittiska parlamentet kunde inte svara, inte då agera, eftersom man inte kunde tro att det
var sant. De som ändå insåg sanningen
höll en lång tystnad. Det skulle ta flera
år innan sanningen kom ut och chockade en hel värld.
Därför måste vi som lever nu minnas, därför är det vår moraliska plikt
att aldrig glömma för att historiens
värsta missgärningar inte ska kunna
upprepas. Därför är sedan 2001 den 27
januari nationell minnesdag av Förintelsen i Sverige. Överallt i Europa på
många andra platser vill man göra det
enda möjliga, hedra de dödas minne,
tända ljus, gråta tillsammans och samlas i respekt och empati för alla som
ännu idag bär på smärtsamma minnen av spårlöst förlorade familjemedlemmar.

nare beskrivas i Auschwitz var en dödandets kallhamrade industriort på
jorden och ett sår i mänsklighetens historia som aldrig kan glömmas. Det är
ohyggligt att bara nämna siffrorna på
alla mördade människor som transporterats till dödslägren från grannländerna. Någonstans, vid en tidpunkt, har
några människor fattat beslut om en
förintelse av oskyldiga människor av
en underkänd ras och av fredliga folk
och vanliga människor.
En tjänsteman på Röda Korset i
Schweiz har av en händelse sett en kopia på ordern att genomföra systematiska massmord. Han kunde inte tro
att det kunde vara sant men snart nog

Vad man också måste förstå och
ha respekt för är att minnena är så svåra att man vill glömma. Man måste
förstå att generationer av människor
i de krigsdrabbade länderna har brottats hela livet med sin egen skuldfråga
och förträngt alla minnen och bevis på
medlöperi i rasistiska och nationalistiska handlingar.
Vi kan inte obarmhärtigt kräva en
bekännelse och ånger av dem vi vet
har äldre släktingar som under hot om
repressalier tvingats medverka i ett
skoningslöst barbari. Vi måste be för
alla om Guds barmhärtighet och rättvisa dom.

Vad de utmattade soldaterna fick se
var värre än de kunnat föreställa sig
fastän de sedan länge varit vittnen till
krigets alla ohyggligheter och var vana
vid blod, lidande och död. De fick öppna grindarna till koncentrationslägret
och förintelselägret Auschwitz-Birkenau, söder om Krakow. Vad de fick se
var ofattbart. Det var inte krigets hjälplösa offer de fick se utan människor
utan uniform som inte hunnit gasas
ihjäl och förbrännas i de tyska krematorieugnarna. I deras ögon lyste hoppet om att få leva.
Mitt i vintern kunde soldaterna inte
göra annat än att leda ut flera tusen
överlevande människor i utmärglat
och eländigt tillstånd på vägarna mot
ett okänt mål. De var befriade från sina
plågoandar och bödlar men det var en
sen räddning till en annan dödsmarsch
i ”frihet” på osäkra vägar.

Auschwitz’ befrielse den 27 januari
1945 kan inte upphöra att beröra. De
unga i vår tid, som inte upplevt krig
och rasism, hat och ovänskap, och som
ibland med sin skola får göra besök i
det som nu återstår av nazisternas förintelseläger, tar med sig hem en lektion
i mänsklighetens historia som de aldrig kommer att glömma. Som gymnasielärare på 1980-talet reste kollegor
och jag själv med några skolklasser till
krigsskådeplatser från Första världskriget. Vi ville lära våra elever något
viktigt: de ungdomar ni möter ute i Europa har nästan alla i sina familjer offer för kriget och offer för rasismen. Ni
som fått växa upp i ett land som aldrig
drogs in i krig, har inte sådana familjeminnen. Tänk på det som ett ansvar för
er egen framtid!
Vi måste alla minnas Auschwitz och
alla de andra tyska koncentrationslägren och förintelselägren för vad de
är: svarta solar på den himmel vi kan
se och den himmel vi tror ska vara
den slutliga befrielsen från all död och
synd i vår historia.
Diakon Göran Fäldt
Publicerats ursprungligen i Katolsk Horisont.tinus polito-teologiska tankegångar. Las Casas ansåg att alla folk i hela
världen är människor, sålunda har de en
naturlig rättighet till frihet. Idag hedras
las Casas minne i många länder i Latin
Amerika bl.a. Mexico och Guatemala. Vatikanen har år 2002 inlett en process för
att saligförklara las Casas.

en kristna trons glädje växer när vi lyssnar och tar emot de
goda nyheterna om Jesu död
och uppståndelse. Detta kerygma uttrycker mysteriet hos en
kärlek som är ”så äkta, så sann
och så konkret att den förmår
att inbjuda oss att delta i en öppen och verkligt fruktbar dialog” (Christus Vivit, 117). Var
och en som en tror på detta
budskap avvisar den lögn som
säger att vi är fria att göra precis vad som helst med våra liv.
Livet är tvärtom frukten av den
kärlek som Gud Fader har till
oss och hans önskan att skänka
oss liv i överflöd (jfr. Joh 10:10).
Om vi i stället lyssnar till den
lockande rösten från ”lögnens
fader” (Joh 8:44), riskerar vi att
sjunka ner i en avgrund av absurditet och få erfara helvetet
redan här på jorden, en tragisk
erfarenhet som allt för många
sorgliga händelser på det personliga och kollektiva planet
vittnar om.
Under fastetiden år 2020
skulle jag vilja dela med mig
till varje kristen av det som jag
i min Apostoliska uppmaning
Christus Vivit skrev speciellt till
ungdomarna: ha era ögon riktade på Kristi utsträckta armar
på korset, han som räddar er
på nytt och på nytt. När ni bekänner era synder, tro då fast
på hans barmhärtighet som befriar er från all skuld. Tänk på
hur han utgjöt sitt blod för oss
med så stor kärlek och och låt
dig själv bli renad av det. På
det sättet kan du bli återfödd
på nytt. (Nr 123). Jesu påsk är
inte en sedan länge förgången
händelse. Genom kraften från
den Helige Ande fortsätter den
att vara närvarande och gör det
möjligt för oss att genom tron
se och beröra Kristi sår genom
de människor som lider.
Ur påve Franciscus' herdabrev
för fastetiden 2020, 1
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”Johannes Paavali II:n kirjoitukset ja toiminta paavina kiinnittävät
teologisten ajattelijoiden huomion ihmisruumiiseen, Jumalan kuvaan.
Jason Lepojärven kirja tuo tämän pohdinnan suomalaisen lukijakunnan
ulottuville. Nuorekkaasti kirjoitettu teos tarjoaa innostavia näkökulmia niin
paavin hengenheimolaisille kuin muidenkin kirkkojen etsiville kristityille.”
Risto Saarinen, ekumeniikan professori, Helsingin yliopisto

”Ruumis Jumalan kuvana on viisautta täynnä. Lepojärvi tarttuu lukijaa
kädestä ja johdattaa hänet Johannes Paavali II:n filosofiaan, hänen
näytelmiinsä ja runoihinsa, hänen teologiseen taustaansa sekä lopulta –
teoksen ytimeen – hänen Kristus-keskeiseen ruumiin teologiaansa.”
Christopher West, teologian tohtori, Theology of the Body Institute, USA
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Jason Lepojärvi ja tytär Evelyn
Kuva: St Benet’s Hall, Oxford
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Jason Lepojärvi on teologian tohtori ja
rakkaustutkija, joka toimii opettajana
Oxfordin yliopistossa. Suomalaiskanadalainen Lepojärvi kuvaa itseään
maailmankansalaiseksi, joka on paperilla
luterilainen, sydämeltään helluntailainen
ja älyllisesti katolilainen. Hän harrastaa
metsästystä, moottoripyöräilyä ja
kamppailulajeja.

”Kirja on suositeltavaa luettavaa myös ortodokseille. Jason Lepojärvi on
kyennyt esittämään teoksessaan vaikeita asioita hyvässä määrin huumorilla
ja selkeän kansantajuisesti.”
Piispa Arseni, Suomen ortodoksinen kirkko
”Satunnaiset naurunpyrskähdykset mutta myös järkytyksenhätkähdykset
siivittivät oivallusten täyttämää lukuelämystä. Ai että. Lisää tällaisia kirjoja.”
Amélie Liehrmann, seurakuntapastori, Tampere
”Seksuaalisuus on edelleen osassa kristikuntaa joko vaiettu tai ylikorostunut
elämänalue. Kirjoittaja tuo tähän tilanteeseen raikkaan tuulahduksen, joka
on kiihkoton mutta kiehtova. Tunnustuskunnasta riippumatta Johannes
Paavali II:n teksteistä avautuu ulottuvuuksia, jotka eivät jätä lukijaa
kylmäksi.”
Klaus Korhonen, Helsingin Saalem-seurakunnan johtaja
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”Paavin radikaali sanoma paljastuu Lepojärven käsittelyssä kaikkea
muuta kuin seksuaalivastaiseksi; sen sijaan se nostaa ihmisruumiin ja
seksuaalisuuden korkeampaan arvoon kuin mikään teologinen suuntaus
ennen sitä.”
Aku Visala, teologian tohtori, Oxfordin yliopisto
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Johannes Paavali II:n ruumiin
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on yhtä arvokas kuin syntyvän lapsen.

teologian tohtori ja lääketieteen
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Eutanasia. Muutamia lääketieteellisiä ja
eettisiä kysymyksiä (KATT 2013).
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Jäsenmäärän muutokset
Kasteen kautta seurakuntien jäseneksi
liitettiin 188 ihmistä, kirkkoonottamisen
kautta 42 ihmistä. Toisesta hiippakunnasta muuttaneita oli 299. Näiden ja
muusta syystä hiippakunnan jäseneksi
liitettyjen yhteenlaskettu määrä oli 616.
Jäsenmäärä väheni viime vuonna
poikkeuksellisen runsaasti. Suurin yksittäinen syy siihen oli jäsenmaksukirjeiden lähettäminen; kirkosta eroamisia
tapahtui viitisen kertaa enemmän kuin
edellisenä vuonna, yhteensä 493 kappaletta. Kuolleita oli 56 ja pois muuttaneita
ja muusta syystä vähennettyjä yhteensä
51. Yhteensä jäsenmäärä väheni 600:lla.
Nettokasvua oli vuodessa siis 16 henkilön verran.
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elsingin hiippakunnan
jäsenmäärän kasvu jatkuu. Siitä huolimatta,
että kirkosta eroamisia
tapahtui viime vuonna
lähetettyjen talouskirjeiden takia poikkeuksellisen paljon, pysyi rekisteröityjen
katolilaisten määrän kehitys kasvavana.
Vuodenvaihteessa 2019-2020 rekisteröityjä katolilaisia oli Suomessa 15501, 16
enemmän kuin vuotta aiemmin.

Muutamia lääketieteellisiä
ja eettisiä kysymyksiä

Huomionarvoista
Vaikka jäsenmäärän kasvun vauhti viime vuonna näyttääkin hiljentyneen, kyse
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Katolinen tiedotuskeskus 2013
on kaikella todennäköisyydellä
kertaluonteisesta tapahtumasta. Jos ja oletettavasti kun kirkosta eroamiset palaavat
kuluvana vuonna taas matalammalle
tasolleen, tällöin viime vuoden tilastojen
valossa kasvua olisi noin 400 uutta jäsentä lisää. Tällainen kasvuarvio sopii juuri
siihen malliin, jota katoliasten jäsenmäärän kehitys on seurannut varsin tarkasti
jo parin-kolmenkymmenen vuoden ajan.
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”Ruumis Jumalan kuvana on vii
Lepojärvi tarttuu lukijaa kädes
hänet Johannes Paavali II:n filo
hänen näytelmiinsä ja runoihin
teologiseen taustaansa sekä lop
ytimeen – hänen Kristus-keske
teologiaansa. Lepojärvi osoitta
teologia ei ole pelkkä katekees
aviollisesta rakkaudesta. Se on
se on paljon enemmän. Ruumi
levittää eteemme ’suuren salai
Jumalan loistavasta suunnitelm
ihmiselämää varten maailman
loppuun saakka. Laskiessaan k
lukija palaa tutkimusmatkalta
lunastuksen ja ylösnousemuks
salaisuuksiin.”
Christopher West
Theology of the Body Institut
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Artikkeleita

Sisar Mechthildin muistolle

S

uomalainen benediktiinisisar Mechthild
kuoli Saksassa 21. tammikuuta, täytettyään
vasta toissa vuonna viisikymmentä vuotta.
Hän oli hyvin nopeasti edenneen vakavan
sairauden uuvuttama, mutta ei murtama, kun Jumala laupeudessaan ja ihmisrakkaudessaan kutsui hänet ajasta ikuisuuteen.
Sisar Mechthild, kastenimeltään Marja Skaffari,
oli kotoisin Imatralta. Monet oppivat tuntemaan hänet 1990-luvun alussa Helsingissä, missä hän opiskeli ja myös valmistui yliopiston teologisesta tiedekunnasta. Samaan aikaan hän osallistui hyvin aktiivisesti paikalliskirkkomme elämään, muun muassa
silloin vielä ahkerasti toimineen nuorisoyhdistys
Juventus Catholican sihteerinä.
Hengellisenä naisena hän kuitenkin tunsi ja tunnusti, että Jumala kutsui häntä luostarielämään. Siirtyminen kotimaasta pysyvästi ulkomaille ei ollut varmaan helppoa, mutta muutaman muun luostarivierailun
jälkeen hän kotiutui Herstellen benediktiiniluostariin. Luostari oli ja on
edelleen tunnettu rikkaasta liturgisesta perinteestään ja erityisesti kauniista gregoriaanisesta laulustaan. Sen oblaatteihin on kuulunut myös
muita suomalaisia katolilaisia.
Weser-joen kauniissa maisemissa sijaitsevassa Herstellessä sisar
Mechthild antoi ensimmäiset lupauksensa 9. tammikuuta 1999. Yhdessä
silloisen isä Teemu Sipon SCJ sekä sisarta kutsumuksen tiellä auttaneen
isä Jan Aartsin SCJ kanssa osallistuimme hänen juhlallisiin lupauksiinsa
3. helmikuuta 2002. Paikalla oli myös sisar Mechthildin perhettä ja ystäviä niin Suomesta kuin Saksasta. Juhla oli hyvin kaunis; rukouksen, ilon
ja kiitollisuuden täyttämä.
Luostarissa sisar Mechthild löysi pian oman paikkansa. Benediktiininä laulettu hetkipalvelus oli hänelle hyvin keskeinen ja rakas Jumalan
sanana ja ”työnä” meissä. Sisar painotti usein, että varsinkin psalmit elävät niitä säännöllisesti rukoileville; ne ikään kuin tempaavat mukaansa
Jumalan pelastavaan tahtoon, pelastushistoriaan ja oman pelastuksemme
sydämeen. Kaikki tämä perustuu kasteen kutsumukselle ja armolle, jota
luostarilupaukset ja -elämä tukevat. Se ammentaa voimansa pyhästä eukaristiasta ja saa siinä täyttymyksensä.
Monien muiden luostareiden tavoin myös Herstellessä nunnien lukumäärä on vuosien varrella vähentynyt huomattavasti, mutta tähän asti
luostari on kyennyt pitämään kiinni juhlallisesta kuoripalveluksesta.
Sisar Mechthild palveli luostarissa monissa eri tehtävissä, mutta luos-

tarin merkittävän peruskorjauksen valmistuttua hän
sai vastuulleen huolehtia sen suuresta kirjakaupasta. Aivan viimeisinä vuosina hänelle uskottiin luostarin kirjanpito. Erityinen ilonaihe sisarelle oli luostarin vuohista huolehtiminen.
Herstellen luostarin abbedissa, äiti Sophia
Schwede, mainitsee omassa muistokirjoituksessaan
kiitollisuudella sisar Mechthildin päättäväisyyden,
syvän luottamuksen ja uskon Jumalaan, mutta myös
hänen älykkyytensä. Sisar Mechthild luki paljon.
Lukuisilla vierailuilla Herstellessä oli aina yhtä mielenkiintoista keskustella hänen kanssaan myös teologiasta, kirkon elämästä eri puolilla maailmaa ja
yhteiskunnallisista kysymyksistä.
Sisar Mechthild teki merkittävän työn suomentaessaan Pyhän Benedictuksen säännön, jonka Katolinen tiedotuskeskus on
julkaissut. Hän säilytti muutenkin aidon kiinnostuksen kirkkoa kohtaan
Suomessa, jonka puolesta hän varmasti usein myös rukoili. Nunnana hän
sai abbedissalta luvan vierailla muutaman kerran entisessä kotimaassaan
ja niin ikään muissa Saksan luostareissa.
Luostariin tulleessaan sisar oli ehdottanut, että hänet nimettäisiin
1200-luvun mystikon, pyhän Mechthild Magdeburgilaisen mukaan.
Häntä viehätti ajatus siitä, että myös pyhä Mechthild oli ollut eräänlainen
”juurtunut” pyhimys, jonka tavoin hän löysi oman paikkansa ja myös
onnensa luostarielämästä, läheisestä yhteydestä Vapahtajaamme Jeesuksen Kristukseen.
Kahdeksantoista vuotta sitten sisaren juhlallisten lupausten yhteydessä abbedissa kysyi: ”Mitä toivotte, sisar Mechthild?” Sisar vastasi:
”Jumalan laupeutta ja tämän luostarin sisarellista yhteisöä.” Olen varma
siitä, että kumpaakin sisar Mechthild sai ylenpalttisesti osakseen. Pyhän
Hengen voimasta hän eli kutsumuksensa todeksi.
Muistan vielä elävästi, kun samassa lupaustenannossa Maria Laachin
luostarin apotti lausui hänelle: ”Kanna pyhää huntua ja tiedä: kaikki on
sinun, mutta sinä olet Kristuksen … Ota vastaan toivon seppele. Pidä
kiinni siitä, mitä sinulla on, sillä Herra tulee pian.”
Samaan ”toivon seppeleeseen” sisar Mechthild puettiin sielunmessua
varten, joka vietettiin Herstellen luostarikirkossa 24. tammikuuta. Hänet
on haudattu luostarin hautausmaalle, joka sijaitsee klausuurin puolella.
Sisar Mechthild, lepää rauhassa – ja ikuinen valkeus loistakoon sinulle!
Mons.Tuomo T. Vimpari
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Nyléniä on luettava
hitaasti – hän panee
ajattelemaan

Elämän puolesta -ryhmä käynnistää toimintaansa uudelleen ja kutsuu kaikkia kiinnostuneita osallistumaan
uuden Elämän puolesta -viikon tapahtumiin:

Ruusukko elämän puolesta
Maanantaina 23.3.2020 klo 17.00 Pyhän Henrikin katedraalissa
(Pyhän Henrikin aukio 1, Helsinki)

Avasin kirjan Kolme pyhää hyvin
uteliaana. Antti Nylénin tyylin
tunsin jo hänen aikaisemmista
esseistään, mutta tieto hänen
katolisuudestaan ja ennen
kaikkea kirjan pyhien valinta
herätti minussa monenlaisia
ajatuksia. Miksi juuri nämä
pyhät?

Asiantuntijaesitelmä ja keskustelu:

Eutanasian uhka?
– Palliatiivinen hoito Suomessa
Reino Pöyhiä, Anestesiologian dosentti, Helsingin yliopisto; palliatiivisen lääketieteen dosentti, Turun yliopisto; johtava ylilääkäri, Kaunialan Sairaala
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Keskiviikkona 25.3.2020 klo 16.00–18.00 Pyhän Henrikin seurakuntasalissa (Pyhän Henrikin aukio 1, Helsinki)
Lisätietoja:
isä Raimo Goyarrola (raimo.goyarrola@katolinen.fi);
Marko Tervaportti (marko.tervaportti@katolinen.fi)
asiallisessa ja selkeässä pyhimystarinoiden kerronnassa, oli juuri pyrkimys ottaa
huomioon kaikki mahdollinen "totuudellinen" puoli kuvatuissa tapahtumissa
ja elämäkerroissa. Tämä pyrkimys tehdä ymmärrettäviksi sellaisten ihmisten
elämä ja kehityshistoria, joiden todellisuudesta meillä ei ole hajuakaan, tuntuu
keinotekoiselta, ei-uskottavalta. Lisäksi
huomaan koko ajan lukiessani häiriintyväni siitä, että kirjoittaja kompastelee luterilaisuuden ja katolisuuden välillä, todennäköisesti huomaamattaan, tai sitten
siksi, että ei sittenkään ole vielä sisäistänyt katolisuutta kaikkine totuuksineen,
tapoineen, uskomuksineen ja tulkintoineen. On totta kai lähes mahdotonta
asettua Jeannen, Stefanoksen tai Franciscuksen nahkoihin, puhumattakaan heidän vastustajistaan, mutta tuntuu siltä,
että syvän uskon merkitys sekä uhreissa
että pyöveleissä, parin tuhannen vuoden
takaisessa ajassa, on tässä ajassa elävälle kristitylle lähes mahdotonta ymmärtää. Me tiedämme, me olemme lukeneet,
opiskelleet, meillä on monesta asiasta jo
varma tieto siinä, missä muinoin oli usko johonkin hengelliseen ja käsittämättömään. Meillä on tietoinen poliittinen
asenne tapahtumiin, emmekä tuhlaa aikaa sen miettimiseen, mitä asenteemme
vaikuttaa muihin ihmisiin.
Kaikesta huolimatta Kolme pyhää on lukemisen arvoinen kirja. Se saattaa raivostuttaa, se saattaa paikoitellen ihmetyttää
ja ehkä huvittaakin, mutta ehdottomasti
siihen kannattaa tutustua. Ehkä se panee
myös miettimään omaa uskoaan, omaa
asennettaan maailmaan ja lähimmäisiin,
omaa yhteyttään muihin katolisiin omassa seurakunnassaan. Me muodostamme
kirjavan lauman, joka kuitenkin on yhtä perhettä yhden uskon sisällä - riippumatta siitä, satummeko pitämään heistä kaikista vai pyrimmekö välttämään
tiettyjä hankalia tyyppejä. Siinä mielessä
emme eroa Stefanoksen, Franciscuksen
tai Jeannen ajoista – Luojan kiitos!
Tuula Luoma OP

with Jesus”

itä pitemmälle luin, sitä
enemmän minua alkoi
arveluttaa. Sain mieleeni kuvan ihmisestä, joka
yrittää epätoivoisesti rakentaa ehjää ja
hyväksyttävää kokonaisuutta ihmisistä
ja teoista, tapahtumista, joita katsotaan
rikkinäisen kaleidoskoopin läpi. Tulee
tunne, että kirjoittaja kirjoittaa osittain
jopa itseään vastaan, yrittää siirtää sivuun ne tuhat tai kaksituhatta vuotta,
jotka erottavat hänet (ja meidät muutkin)
tapahtumista, joita hän kuvaa. Tässä ei
yleensä onnistuta, sillä kirjoittajan oma
minuus ja tässä yhteydessä myös hänen
uskonsa, tulevat väliin ja häiritsevät.
Nylén on käännynnäinen, hän on ollut
katolisen kirkon täysivaltainen jäsen jo
useiden vuosien ajan. Kuitenkin olen
huomaavinani hänessä edelleen hyvin
vahvan ei-katolisen piirteen, joka häiritsee varsinkin näissä pyhimyskertomuksissa. Hänen katseensa taaksepäin on
tämän päivän katse, eivätkä uskon ja historian silmälasit täysin pysty peittämään
sitä tosiasiaa, että maailma on muuttunut
radikaalisti näiden vuosisatojen aikana.
Franciscuksen tai Stefanuksen ja heidän
aikalaistensa ajatusmaailma, tapa ottaa
haltuun ympäröivä maailma, sen tapahtumat ja ihmiset, on täysin erilainen. He
ovat eläneet huomattavasti kapeammissa ympyröissä, osa heidän maailmaansa
oli täysin käsittämätön nykyajan ihmisen
silmillä katsottuna.
Tämä tulee selvästi esiin juuri Franciscuksessa ja ihmisten suhtautumisessa
häneen. Häntä on tulkittu ajan hengen
mukaisesti, milloin hän on kukkaniityllä
kirmaileva hippi, milloin kirkkoa tukeva hurskas mutta hiukan yksinkertainen
munkki. Hänet on omittu luonnonsuojelijana, lintujen, eläinten, ihmisten rakastajana, spitaalisten suutelijana. Kuitenkin koko ajan unohdetaan se, että hän oli
kirkon uskollinen poika, ja kirkko, isolla
K-kirjaimella, oli nimenomaan katolinen
kirkko. Kaikki Franciscuksen toiminta tähtäsi kirkon ja sen uskon lujittamiseen. Tämän päivän ihminen usein tuntee kauhun ja inhon sekaista mielihyvää
ajatellessaan Franciscusta suutelemassa
spitaalisen mätänevää suuta, mutta toisaalta se ilmiö ei paljonkaan eroa siitä
hurmiosta, millä nuoret hyökkäävät musiikki-idoliensa kimppuun pyrkien koskemaan heitä. Vain syy taitaa olla toinen.
Se, mikä minua häiritsi tässä muuten

Elämän puolesta -viikko

”Encounter with Jesus”
Bimonthly Catholic Charismatic One-day Conference in English

With vibrant music, Praise & Worship, testimonies, preaching of Word of God, 		
Holy Mass, Eucharistic adoration & healing service, & personal spiritual sharing.

Led by Anointing Fire Catholic ministries (AFCM), UK
•
•
•
•

On Saturday, 28th March 2020
From 9.30 am – 4.00 pm
(9.30 - 10.30 in the parish hall)
At St. Mary's Catholic Church, Mäntytie 2, Helsinki

Pre-registration is required. Please do register at the earliest!
(If personal spiritual sharing is needed, please give your name in advance during registration)
Sandwich & coffee shall be served during lunch. Most welcome to bring own food if needed.

Registration fees - 5 € (can be paid on the day of Conference at the venue or earlier 		
to the Account No: FI24 1220 3500 6207 17, Nordea Bank)
(Free for children under 12 years of age) Donations are most welcome.
For details & registration, contact:
• Shino- 044 2130474, e-mail: shinosajis@gmail.com
• Lisa - 050 4876470, e-mail: lisakoshy09@gmail.com
• Tea Laurila - 044 3723223, e-mail: laurilatea@gmail.com
Please register for the conference in the registration form given below:
https://forms.gle/CymEzRch1DXvFu6u5
Conference organised under the pastoral direction of Fr. Rafal Czernia,
parish priest, St. Mary's Church, Helsinki.
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In memorian

STUDIUM CATHOLICUM
KEVÄT 2020

Dominikaanit Suomen keskiajalla 			
– arkkitehtuurin ja taiteen muistoja
Prof. Markus Hiekkanen,

				
12.3. klo 19.00 Studium Catholicumin Angelicum-salissa

Dominikaanien veljeskunta työskenteli keskiajan Turun hiippakunnassa 1200-luvun
puolivälistä 1500-luvulle asti – siis yli 300 vuoden ajan.
Esitelmässä prof. Hiekkanen kertoo Turun ja Viipurin konventtien raunioista
ja niiden perusteella tehtävistä alkuperäisten rakennusten ulkonäöstä. Samoin
tarkastellaan niitä uskonnollisen taiteen ja käsityön muistoja, jotka dominikaanien
toiminta ja vaikutus ovat jättäneet seurakuntiin ja niiden asukkaille.

”Sing a new song to the Lord!” 				
– when music meets liturgy
Studium Culture Night,

				
Friday, March 20th at 19.00 – 21.00, Angelicum Hall

On the occasion of the release of a CD of liturgical music for Holy Week, made
with the Dominican sisters in Rögle (Sweden), Br Marie-Augustin shares his
experience as a musician and conductor, giving examples of the development of
liturgical music in the Catholic Church over the past 50 years

Hilkka Casagrande in memoriam

J

ouluaattona meidät tavoitti yllättävä suruviesti: pitkäaikainen ystävä ja luottohenkilö Hilkka oli nukkunut viimeiseen uneen. Hilkka oli sairastanut jo muutaman vuoden, mutta äkillinen kuolema ei ollut odo-

tettavissa. Hän oli ollut sairaalassa muutaman päivän, ja
Leenan mukaan oli juuri näyttänyt virkistyvän, kun sitten
tulikin lähdön aika.
Hilkka oli 82-vuotias, saanut siis osakseen pitkän elämän, avioliiton ja 4 lasta. Hänen juurensa olivat Karjalassa.
Viimeisenä itsenäisyyspäivänäkin hän oli kirkkokuorossa mukana koivistolaisessa, kauniissa kansanpuvussa, kuten aina. Karjalaistyttö oli ollut rohkea, avioitunut nuorena
maahanmuuttajapojan, Antonion kanssa. Hilkalla oli opintotausta, hän oli ekonomi. Hänen roolikseen tuli kuitenkin
koti ja perhe, minkä aviopuolisot keskenään sopivat. Casagranden perheessä toteutuivatkin varmasti italialaiset mutta myös karjalaiset suurperheen ihanteet.
Hilkan opimme tuntemaan rauhallisena, järkevänä
ja luotettavana. Minkä hän lupasi, sen myös piti. Luterilaisuudesta hän oli aikanaan siirtynyt katoliseen kirkkoon,
ja pyhän Birgitan seurakunnassa hän oli tukipylväitä. Kun
birgittalaisluostari tuli Turkuun, oli Hilkka sitä vastaanottamassa. Sen tueksi perustetun yhdistyksen taloutta hän
hoiti vuosikymmenet. Kirkkokuorossa hän lauloi loppuun
saakka. Turun Teresa-yhdistyksessä hän vaikutti niin kauan kuin toimintaa oli.
Odotettukin kuolema yllättää aina, ystävän odottamaton kuolema sitäkin enemmän. Hyvin elettyä elämää
muistellessa kiitollisuudella pitäisi kuitenkin olla pääosa.
Requiescat in pace!

Tervetulotiimin kevänohjelma 2020
Kaikille katolisesta kirkosta kiinnostuneille sekä uusille että vanhoille jäsenille!
Esitelmiä englanniksi ja suomeksi eri aiheista Studium Catholicumissa (tarkemmat
tiedot kotisivulla)
Päivämäärät ja aiheet kevän kokoontumisille (voivat muuttua):
28.3.
One-day Bible Conference at St Mary’s 9.30-16.00 (englanniksi)
29.3.
Talk on Divine Mercy (englanniksi)
9.-11.4. MYSTAGOGÊ – Johdanto pääsiäisen kolmeen pyhään päivään 		
(luennot englanniksi, liturgia suomeksi)
2.5.
One-day Bible Conference at St Mary’s 9.30-16.00 (englanniksi)
7.6.
Piknik Kaivopuistoissa alkaen klo. 11.00

The Spring 2020 open programme of 		
the Welcoming Team
For new and old members of the Catholic Church and everyone else interested!
Presentations (in English and Finnish) on different activities
The dates and activities for the Spring gatherings :
28.3.
One-day Bible Conference at St Mary’s 9.30-16.00
29.3.
Presentation of Divine Mercy
9.-11.4. MYSTAGOGÊ – An introduction to the Holy Triduum
2.5.
One-day Bible Conference at St Mary’s 9.30-16.00
7.6.
Picnic at Kaivopuisto starting at 11.00

MYSTAGOGÊ
An introduction to the Holy Triduum – 				
Johdanto pääsiäisen kolmeen pyhään päivään
Kiirastorstai 9.4.:
17:00 Lecture: ”The slain lamb”: the liturgy of Maundy Thursday
18:00 Kiirastorstain iltamessu / Mass ”in Coena Domini”
Messun jälkeen ateria, jonka aikana luetaan Joh. 13-17, sitten pyhimmän
sakramentin adoraatio klo 00 asti. Ole hyvä ja ilmoittaudu ateriaan
(Lahjoitukset ovat tervetulleita).
Meal after Mass with reading of John 13-17, followed by Adoration of
the Most Blessed Sacrament until midnight. Please register for the meal
(Donations are most welcome).
Pitkäperjantai 10.4.:
09:00 Tenebrae ja laudes / Tenebrae and Lauds
10:00 Lecture: ”There was a darkness over all the earth”: the mystery of the
Cross
12:00 Paastouhrisnäkki / Small Lenten snack
12:30 Herran kärsimisen jakeiden mietiskely Dominikaanisääntökunnan
perinteen mukaan / Meditation on the verses of the Passion of the Lord,
according to the Dominican tradition
15:00 Juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi / Office of the
Passion and of the Cross
Pyhä lauantai 11.4.:
09:00 Tenebrae ja laudes / Tenebrae and Lauds
10:00 Lecture: ”The empty tomb”: a sense of expectation building up
Lectures in English, liturgy in Finnish. Date of rehearsals for the musical
parts to be arranged later.
Luennot englanniksi, liturgia suomeksi. Laulujen harjoitteluajoista
ilmoitetaan myöhemmin

Ritarikatu 3A, 00170 HELSINKI
www.studium.fi
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Caritas

Caritas-kuulumiset
Nytt-News

Paastokeräys 2020 .

Anna nuorelle tulevaisuus
Kolumbian Pereirassa sadasta koulunsa aloittaneesta vain 67 käy sen loppuun. Koulunsa keskeyttäneitä uhkaa
huumeiden käytön ja jengeihin kuulumisen kierre. Iwoka-ohjelma auttaa
riskiryhmiin kuuluvia nuoria kouluttamalla heistä tukioppilaita peruskoulun ensimmäisten luokkien oppilaille.
Koulutuksen läpikäyneet nuoret auttavat pienempiä lapsia läksyissä ja opettavat heille ystävyyttä, kunnioitusta ja
muuta tärkeää esimerkkinsä kautta.
”Iwoka-ohjelma oli minulle hyvin
merkityksellinen ja tärkeä oppimiskokemus. Se opetti minulle kärsivällisyyttä ja ymmärrystä. Aluksi en
uskonut ollenkaan siihen mitä tein,
vaan menin opettamaan lapsia, koska
minun täytyi, ei siksi, että olisin halunnut. Mutta ajan myötä lasten kiintymys ja luottamus sai minut todella
sitoutumaan työhön. Iwoka-ohjelman
ansiosta muutuin ihmisenä ja aloin
ymmärtää asioita, joilla ei ollut aiemmin elämässäni merkitystä.”

Osallistu Caritaksen
paastokeräykseen
ja anna nuorelle
tulevaisuus!

Paastokeräys
Lenten Collection Fasteinsamling

Anna lapselle
tulevaisuus
Give a child a better future!
Ge ett barn en bättre framtid!

Danske Bank FI73 8000 1270 1545 04
Viite 2257
MobilePay: 95959 (viesti: paasto)

– Iwoka-ohjelman läpikäynyt Camila
Osorio
Caritaksen tukema Iwoka-ohjelma vähentää merkittävästi nuorten syrjäytymistä, parantaa heidän tukemiensa
lasten oppimistuloksia sekä koulujen
yhteishenkeä vähentäen kiusaamista. Ennen kaikkea se antaa vaikeista
lähtökohdista ponnistaville lapsille ja
nuorille mahdollisuuden erilaiseen tulevaisuuteen.

www.caritas.fi/paasto

Keräyslupa: RA/2019/18 (2019-2022)

Danske Bank FI73 8000 1270 1545 04
Viite 2257
MobilePay: 95959
		
Keräyslupa: RA/2019/18 (2019-2022)

Hyvät hiippakuntalaiset,

P

aaston aikana kirkko kehottaa uskovia rukouksen ja pidättäytymisen
lisäksi lähimmäisenrakkauteen. Yksi tapa toteuttaa lähimmäisenrakkautta on lahjoittaa esimerkiksi pidättäytymisen kautta säästynyt rahasumma hiippakunnan paastouhriin.
Tämänvuotinen Caritaksen paastokeräys tukee Kolumbian Pereirassa
toimivaa Iwoka-ohjelmaa, joka antaa vaikeista olosuhteista ponnistaville
lapsille ja nuorille mahdollisuuden parempaan tulevaisuuteen.
Suosittelen lämpimästi tätä keräystä!
Hyvää paaston aikaa toivottaen
+ Teemu Sippo SCJ
Helsingin emerituspiispa

Caritaksen tämän vuotisella paastokeräyksellä ehkäistään nuorten
syrjäytymistä Kolumbian Pereirassa. Tällä hetkellä kolmannes nuorista jättää
peruskoulun kesken ja heitä uhkaa huumeiden käytön ja rikollisuuden kierre.
Paastokeräyksen kautta voi antaa nuorelle mahdollisuuden parempaan
tulevaisuuteen.

Ystävyyden kahvilan kevät
Ystävyyden kahvila järjestetään seuraavina keskiviikkoina klo 15-17 Caritaksen toimistolla (Kuusitie 6, Helsinki): 18.3., 15.4.,
13.5. ja 10.6. Luvassa lämminhenkistä keskustelua ja yhdessäoloa kahvin, teen sekä
voileipien äärellä. Tervetuloa!
Paikalla on Caritaksen sosiaalityöntekijä
Hannele Liukkonen. Hannelelta voit myös
varata henkilökohtaisen keskusteluajan,
jos sinulla on sosiaaliturvaan tai elämänhallintaan liittyviä kysymyksiä tai haluat
jutella elämäntilanteestasi. Hannelen puhelinnumero on 040 256 6275 ja sähköposti
hannele.liukkonen@caritas.fi.

Liity Caritaksen jäseneksi - saat
alennusta luostarituotteista
Jäsenemme tekevät osaltaan avustustoimintamme mahdolliseksi! Tänä vuonna
jäsenmaksunsa maksaneet saavat myös 10
prosentin alennuksen luostarituotteistam-

me. Luostarituoteostoksia voit tehdä
toimistollamme (Kuusitie 6, Helsinki)
ja verkkokaupassamme (www.caritas.
fi/caritas-kauppa). Alle 25-vuotiaille
jäsenillemme jäsenmaksun maksaminen on vapaaehtoista.

Tervetuloa palmusunnuntain
basaariin 5.4. Pyhän Henrikin
katedraalin seurakuntasaliin!
Welcome to Palm Sunday Bazaar on
April 5th in St. Henry’s Cathedral’s
parish hall!
Välkomna till palmsöndagens basar
den 5.4. i St. Henriks katedralens församlingssal!

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

Välkommen till Caritas årsmöte och jubileumsseminarium!

Tervetuloa Caritaksen vuosikokoukseen
sekä 60-vuotisjuhlaseminaariin!
Vuosikokous järjestetään Pyhän Marian kirkon seurakuntasalissa (Mäntytie 2, Helsinki) maanantaina 20.4.
klo 16.30. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Lämpimästi
tervetuloa!
Suomen Caritaksen juhlavuosiseminaari järjestetään Studium Catholicumin (Ritarikatu 3B) Angelicum-salissa tiistaina 21.4. kello 9-12. Puhujat ja
tarkka aikataulu vahvistetaan myöhemmin.

Mötet hålls i Sankta Maria kyrkans församlingssal (Tallvägen 2, Helsingfors) måndagen
20.4. klo 16.30. Kaffeservering. Varmt välkommen!
Caritas Finlands jubileumsseminarium ordnas i Studium Catholicums Angelicumsal (Riddaregatan 3B) tisdagen den 21.4. kl 9-12. Talare och exakt tidtabell tillkännages
senare.

Welcome to the Annual General Meeting and Caritas’ anniversary seminar!
The Annual General Meeting of Caritas Finland will be held in the Parish Hall of St.
Mary’s Church (Mäntytie 2, Helsinki) on Monday April 20th at 4.30 pm. Coffee will be
served. Welcome!
The 60th year anniversary seminar of Caritas Finland will be held in the Angelicum
Hall at the Studium Catholicum (Ritarikatu 3B) on Tuesday April 21st at 9-12. The speakers and detailed schedule will be announced later.

FIDES

21

Ilmoitukset

Fransiskaanimaallikoiden

AC:n kevätretki 6.6. Kotkaan
merikeskus Vellamoon
Tervetuloa Academicum Catholicumin
kevätretkelle upeaan Kotkan merikeskus
Vellamoon 6.6.2020. Bussi lähtee klo 9.00
Pyhän Henrikin katedraalilta ja palaa illalla.
Tarkempi retkiohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan myöhemmin osoitteessa www.academicumcatholicum.blogspot.
com, AC:n Facebook-sivuilla ja Fideksen
nettilehdissä.

AC:s vårutflykt 6.6. till
maritimcentret Vellamo i Kotka
Välkommen till Academicum Catholicums
vårutflykt till det flotta Maritimcentret
Vellamo i Kotka den 6 juni 2020. Bussen
åker från S:t Henrikskyrkan kl. 9.00 och
återvänder på kvällen. Ett mer detaljerat utflyktprogram och registreringsinstruktioner
publiceras senare på www.academicumcatholicum.blogspot.com, AC:s Facebook-sidor
och Fides webbtidning.

HILJENTYMISPÄIVÄ
Lauantai 18.4.2020 klo 10-17
AIHE

Jumalan kuvaksi luotu
JOHTAA ISÄ RYSZARD MIŚ

PAIKKA

Birgittalaissisarten kirjasto,
Ursininkatu 15 a, TURKU

HINTA

17 euroa, sisältää lounaan ja kahvit, maksetaan perillä
Klo 10.00
Klo 10.30
Klo 12.00
Klo 13.00
Klo 13.30
Klo 14.30
Klo 15.00
Klo 15.30
Klo 16.15

Saapuminen ja kahvi
Mietiskelyä ja keskustelua
Lounas
Ruusukko
Mietiskely ja keskustelua
Messu
Kahvi
Vapaata keskustelua
Vesper ja loppusiunaus

ILMOITTAUTUMISET toivotaan 4.4.mennessä:
Marko Pitkäniemi, p. 046 6175314,
e: marko.pitkaniemi@katolinen.fi  
Risto Mantovani, p. 050 5856513,
e: mantovani.risto@gmail.com

TERVETULOA! Pax et Bonum!

Magyar Mise Mass in Hungarian

Pohjoismaiden katolisen piispainkokouksen järjestämä

Pyhiinvaellus 2020 Lourdesiin
Lento Kööpenhaminasta Montpellieriin Norwegianilla
• ma 27.7. klo 12.45 ja paluu
• ma 3.8. klo 18.10 Kööpenhaminaan
Montpellierista busseilla Lourdesiin. Hotel Paradis ja sairaille Accueil Notre
Dame. Hinta DKK 7850,- (n. 1040 euroa). Sisältää lennot, kuljetukset,
viikon täysihoidon kahden hengen huoneessa, ohjelmavihkon, yms.
Lisäksi pari päiväretkeä. Loistavat järjestelyt 50 vuoden kokemuksella.
Messut tanskaksi ja ruotsiksi, myös Englannilla pärjää.
Lennot Helsinki - Kööpenhamina - Helsinki tulevat lisäksi.
Ryhmämatka voidaan järjestää tätä varten.
Ilmoittautumiset mahdollisimman pian, VIIMEISTÄÄN 1.4.2020
Marianne Larsen tilmelding@lourdes.dk. Katso nettisivu www.lourdes.dk
Kysymyksiin vastaa myös Kaarina Koho, kaarinaop@gmail.com

TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO
Caritas Seurakuntapalvelu - Helsinki

09 628 398

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

A Holy Mass in Hungarian will be celebrated by Bishop
Ferenc Cserháti, the bishop responsible for the Hunagrian
diaspora, on the 15th of March 2020 – a National day of
Hungary – at 16:00 in St Henry's Cathedral. Before the
Mass from 15:00 there will be an opportunity for confession
in Hungarian in the church for Easter confessions.
After the Mass there will be a discussion with
Bishop Ferenc Cserháti in the parish hall. Welcome!
Magyar nyelvű Szent mise lesz 2020. március 15én 16.00 a Szent Henrik katedrálisban. Előtte gyónás
magyarul 15.00 órától. A misét Cserháti Ferenc püspök
celebrálja, aki egyben a külföldi magyarok lelkipásztori
szolgálatával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök.
A mise után mindenkit hívunk és várunk a egy közös
beszélgetésre és szeretetvendégségre!

Mindenkit Szeretettel Várunk! Welcome!

Hiippakunnan kuuria
Piispantalo: Rehbinderintie 21, 00150 Helsinki, 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.tenhunen@katolinen.fi • Viestintäosasto: marko.tervaportti@katolinen.fi.

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

Studium Catholicum
Ritarikatu 3 b A, 00170 Helsinki. Puh. 09 612 06711, fax 09 61206710. Sähköposti: kirjasto@studium.fi
• Kirjasto on avoinna maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina 13-18, sekä torstaina 9.3018 • Messut maanantaisin (englanniksi) 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 Tuesdays, Wednesdays and Thursdays (in English). • www.studium.fi.
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Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs • 28.2.-5.4.
TURKU

HELSINKI

Pyhän Marian seurakunta
Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh.
09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@
katolinen.fi. Kotisivu henrik.katolinen.fi.
• La 9.30 messu suomeksi, 18.00 aattomessu suomeksi. Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00
päämessu suomeksi, 11.30 (1. su ruotsi, 2. su
perhemessu suomeksi, 3. su vietnami, 4. su
perhemessu 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. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun.
9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass
or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.
Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish, Tues. and
Thurs. 7.30 Mass in Finnish. Wed. 17.30 Rosary,
Fri. 17.30 Adoration. Wed., Sat. 19.30 Liturgy of
the Neocatechumenal Way. Confessions Sat. 17.0017.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before
Masses on Sunday and by appointment.
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
2.3. ma 18.00 kirjallisuuspiiri
7.3. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
8.3. su paaston 2. sunnuntai: 9.30 messu
englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30
perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00
iltamessu
9.3. ma 18.30 johdantokurssi
10.3. ti 19.00 avioliittokurssi
14.3. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu
15.3. su paaston 3. 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
16.3. ma 18.30 jatkokurssi
17.3. ti 14.00 seniorit
21.3. la 9.00-15.30 seurakunnan retretti
seurakuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu
22.3. su paaston 4. 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
23.3. ma 17.00-17.45 ruusukko elämän
puolesta, 18.30 johdantokurssi
24.3. ti 19.00 avioliittokurssi
28.3. la 10.45-13.00 vahvistusopetus,17.40
vesper, 18.00 aattomessu
29.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.30 messu
englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 18.00 iltamessu
30.4. ma 18.00 kirjallisuuspiiri
4.4. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
5.4. su palmusunnuntai: 9.30 messu
englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 11.15 messu Tapanilassa,
13.00 gregoriaaninen messu, 16.30 messu
espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00
iltamessu
Huom! Paaston aikana perjantaisin klo 17.30
ristintien hartaus ja adoraatio iltamessun jälkeen.
DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 15.3. su
15.00
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): 8.3., 22.3.,
5.4., 10.4. Huom.! pe 15.00, 12.4., 19.4., 3.5.,
24.5., 7.6. su 11.15

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 ristintien hartaus, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 (1. su ruotsi, 2. su perhemessu suomeksi, 3. su vietnami, 4. su perhemessu suomeksi), 13.00 messu englanniksi,
16.00 messu puolaksi, 17.30 ristintien hartaus
englanniksi, 18.00 messu englanniksi. Ma, ke,
pe 8.00 messu suomeksi. Ma, ti, ke, to, pe 17.1517.50 adoraatio, 18.00 iltamessu. Rippitilaisuus
ma, ti, ke, to, pe 16.45–17.05, la 17.30-17.50, 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 Finnish.
Sun. 9.30 Stations of the Cross, 10.00 High Mass in
Finnish, 11.30 (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Finnish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun.
Family Mass in Finnish), 13.00 Mass in English,
16.00 Mass in Polish, 17.30 Stations of the Cross in
English, 18.00 Mass in English. Mon., Wed., Fri.
8.00 Mass in Finnish. Mon., Tues., Wed., Thurs.,
Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish.
Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.4517.05, Sat. 17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50 and 17.3017.50. Parish office open Mon.-Fri. 10.00-14.00.
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
8.3. su paaston 2. sunnuntai: 9.30 ristintie,
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 ristintie englanniksi/Stations of the
Cross, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
15.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.30 ristintie,
10.00 messu suomeksi, 11.30 messu
vietnamiksi, 13.00 messu englanniksi/Mass
in English, 16.00 messu puolaksi/Msza
sw. po polsku, 17.30 ristintie englanniksi/
Stations of the Cross, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
22.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 ristintie,
10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu,
13.00 messu englanniksi/Mass in English,
15.00 klassisen musiikin konsertti, 16.00
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30
ristintie englanniksi/Stations of the Cross,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
25.3. ke Herran syntymän ilmoittaminen:
8.00 messu suomeksi, 17.15 adoraatio, 18.00
messu suomeksi
29.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.30 ristintie,
10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu,
13.00 messu englanniksi/Mass in English,
16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku,
17.30 ristintie englanniksi/Stations of the
Cross, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
1.4. ke 8.00 messu suomeksi, 14.00 messu
suomeksi ja Maria-klubi, 17.15 adoraatio,
18.00 messu suomeksi
5.4. su palmusunnuntai: 10.00 kulkue
Englantilaisen koulun edestä ja messu
suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in
English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po
polsku, 17.30 ristintie englanniksi/Stations
of the Cross, 18.00 messu englanniksi/Mass
in English
DIASPORA
Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 1.3.,
5.4,. 3.5. su 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu
13): 28.3., 25.4. la 16.00, 23.5. la Huom.! 17.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 14.3., 4.4., 9.5. la 14.00
Nummi-Pusula (yksityinen kappeli, Sitarlantie 448): 21.3., 18.4., 16.5. la 16.00

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389,
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@
katolinen.fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.
• Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden
2. su: 12.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu
englanniksi. Ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to
18.00 iltamessu. To 17.30 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish,
10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st
Sunday of each month: 12.30 Mass in Polish, 2nd
Sunday of each month: 12.30 Mass in Vietnamese,
18.00 Mass in English. Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass
in Finnish, Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish.
Thurs. 17.30 Adoration. Confessions half an hour before Mass and by appointment. Masses also in other
cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)
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
7.3. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/
mässa på Åland
8.3. su paaston 2. sunnuntai: 9.00 messu
suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu
vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi
Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass
in English
13.3. pe 18.00 messu Porissa
15.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.00 messu
latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu
tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
21.3. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/
mässa på Åland
22.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.00 messu
suomeksi, 10.30 päämessu, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
25.3. ke Herran syntymän ilmoittaminen:
18.00 messu
28.3. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
29.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.00 messu
suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00
messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
3.4. pe 18.00 messu Porissa
4.4. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/
mässa på Åland
5.4. su palmusunnuntai: 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 29.2., 28.3., 25.4. la 9.30
DIASPORA
Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, St.Mårtensgården, Hindersböle): 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 9.5.,
23.5. la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 8.3.,
29.3., 19.4., 26.4., 10.5., 31.5. su 15.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 13.3., 3.4.
pe 18.00, 12.4. Huom.! su 16.00, 15.5. pe 18.00

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014612659, fax 014-612660. Sähköposti olavi@
katolinen.fi. Kotisivu olavi.katolinen.fi.
• Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00
messu englanniksi. Ma 18.00 messu, ti 7.00
messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaaninen messu, ke 18.00 messu, to 18.00 adoraatio

ja 18.30 messu, pe 7.00 messu sisarten kappelissa. La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu
12.15). Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to
17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass
in English. Mon. 18.00 Mass, Tues. 7.00 Mass in
Sisters' Chapel, 18.00 Gregorian Mass, Wed. 18.00
Mass, Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass,
Fri. 7.00 Mass in Sisters' Chapel. Sat. 10.00 Mass
(Family Mass in Finnish once a month at 12.15).
Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.3017.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by
appointment. For the latest updated program, see
olavi.katolinen.fi.
28.2. pe 18.00 ristintien hartaus ja pyhän ristin
reliikin kunnioittaminen
1.3. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 ristintien
hartaus, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
6.3. pe 18.00 ristintien hartaus ja pyhän ristin
reliikin kunnioittaminen
8.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.00 ristintien
hartaus, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
13.3. pe 18.00 ristintien hartaus ja pyhän ristin
reliikin kunnioittaminen
14.3. la 9.00 lauantaikurssin alkuhartaus, 12.30
perhemessu
15.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.00 ristintien
hartaus, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
19.3. to pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso:
18.00 adoraatio ja messu
20.3. pe 18.00 ristintien hartaus ja pyhän ristin
reliikin kunnioittaminen
22.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.00 ristintien
hartaus, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
25.3. ke Herran syntymän ilmoittaminen:
18.00 messu
27.3. pe 18.00 ristintien hartaus ja pyhän ristin
reliikin kunnioittaminen
29.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 ristintien
hartaus, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
3.4. pe 18.00 ristintien hartaus ja pyhän ristin
reliikin kunnioittaminen
5.4. su palmusunnuntai: 11.00 kulkue ja messu
LAUANTAIKURSSI 14.3., 18.4., 16.5. la 9.00

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 englanniksi. Ma, ti, ke, pe 18.00, to 7.30 messu. Ke
17.40 vesper, pe 17.15 adoraatio. La messuaika
vaihtelee. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen
messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat.
Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish,
17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English.
Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00, Thurs. 7.30 Mass.
Wed. 17.40 Vespers, Fri. 17.15 Adoration. Sat.
Mass time varies. Confessions every day half an
hour before Mass or by appointment. Please check
the bulletin board at the back of church for possible
changes. Masses also in other cities. See the Mass
schedule for diaspora below.
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
4.3. ke 18.30 raamattupiiri
6.3. pe 17.30 ristintie, 18.00 iltamessu
7.3. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho
8.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.30 messu
suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
9.3. ma 18.00 iltamessu, 18.30 naistenpiiri
10.3. ti 18.00 messu Hervannassa
11.3. ke 18.00 iltamessu, 18.30
informaatiokurssi
13.3. pe 17.15 ristintie, 18.00 iltamessu
14.2. la 8.00-13.30 paastoretretti englanniksi/
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15.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 11.30 vahvistusopetus,
13.00 messu vietnamiksi, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
18.3. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä
-sarja
19.3. to Joosef, Neitsyt Marian puoliso: 18.00
juhlamessu
20.3. pe 17.15 ristintie, 18.00 iltamessu
21.3. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
22.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.30 messu
suomeksi, 15.00 messu puolaksi/Msza sw.
po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass
in English
25.3. ke Herran syntymän ilmoittaminen:
18.00 juhlamessu
27.3. pe 17.15 ristintie, 18.00 iltamessu
28.3. la 9.00-15.00 seurakunnan paastoretretti
29.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.30 messu
suomeksi, 11.30 ensikommuunio-opetus,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
31.3. ti 14.00 messu senioreille
1.4. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri
3.4. pe 17.15 ristintie, 18.00 iltamessu
4.4. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho
5.4. su palmusunnuntai: 10.30 messu
suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
KATEKEESI 21.3., 18.4., 16.5. la 9.50
SAKRAMENTTIOPETUS
Ensikommuunio: 29.3., 19.4. su 11.30
Vahvistuksen sakramentti: 15.3., 26.4., 17.5. 		
su 11.30
DIASPORA
Hämeenlinna (Huom.! ort. kirkko, Erottajakatu 2): 1.3., 5.4., 3.5., 7.6. su 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 8.3. su 16.00, 13.4. ma 16.00, 26.4., 10.5.
su 16.00
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 8.3., 22.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 14.6.
su 12.00
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti,
Ala-Kuljunkatu 1): 21.3., 18.4., 23.5. la 18.00
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): 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 11.00 (1., 2., 4. ja 5. su) tai 18.00 (3. su) päämessu. Ti, ke, to ja pe 18.00 iltamessu. Pe 17.30
adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen
messua ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 11.00 Mass in Finnish (1st, 2nd, 4th and 5th
Sun.) or 18.00 (3rd Sun.). Tues., Wed., Thurs., Fri.
18.00 Mass in Finnish. Fri. 17.30 Adoration. Confessions half an hour before Mass and by appointment. Masses also in other cities.
1.3. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 rippi, 11.00
messu
8.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.00 rippi, 11.00
messu
15.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.00 rippi, 11.00
messu
19.3. to Joosef, Neitsyt Marian puoliso: 18.00
messu
22.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.00 rippi, 11.00
messu
25.3. ke Herran syntymän ilmoittaminen: 18.00
messu
29.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 rippi, 11.00
messu
5.4. su palmusunnuntai: 10.00 rippi, 11.00
messu
DIASPORA
Lahti (ort. kirkko, Harjukatu 5): klo 16.00: la
7.3., su 22.3., la 4.4., su 19.4., la 2.5., su 17.5., la
6.6., su 21.6.
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaakson-

katu 2): 14.3., 9.5., 13.6. la 16.00, Huom.! ei messua 11.4.
Lappeenranta (ort. kirkko, Kristiinankatu 3):
21.3., 18.4., 16.5., 20.6. la 16.00

OULU

Nasaretin pyhän perheen
seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh ja fax 08-347834.
Sähköposti perhe@katolinen.fi. Kotisivu
perhe.katolinen.fi
• Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu.
Ma, ti, ke, pe 17.00 iltamessu, kuukauden 1. to
16.00 adoraatio ja messu, la 11.30 messu ja Angelus. Ti, ke, la 20.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia
ennen messua ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in
Finnish. Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in Finnish, 1st Thurs. of the month 16.00 Adoration and
Mass, Sat. 11.30 Mass and Angelus. Tues., Wed., Sat.
20.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Fri. 17.30-18.30, half an hour before Mass and
by appointment. Masses also in other cities. (See the
Mass schedule for diaspora.)
28.2. pe 17.00 ristintie ja messu, 19.00 ristintie
englanniksi/Stations of the Cross in English
1.3. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu,
17.00 messu Torniossa
6.3. pe 17.00 ristintie ja messu, 19.00 ristintie
englanniksi/Stations of the Cross in English
8.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu,
17.30 messu Rovaniemellä
13.3. pe 17.00 ristintie ja messu, 19.00 ristintie
englanniksi/Stations of the Cross in English
14.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Kemissä
19.3. to pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso:
18.00 ruusukko ja messu
20.3. pe 17.00 ristintie ja messu, 19.00 ristintie
englanniksi/Stations of the Cross in English
22.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Kajaanissa
25.3. ke Herran syntymän ilmoittaminen:
18.00 ruusukko ja messu
27.3. pe 17.00 ristintie ja messu, 19.00 ristintie
englanniksi/Stations of the Cross in English
29.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu
3.4. pe 17.00 ristintie ja messu, 19.00 ristintie
englanniksi/Stations of the Cross in English
5.4. su palmusunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 palmukulkue ja
päämessu, 17.00 messu Torniossa
DIASPORA
Kajaani (Kirkkokatu 17): 22.3. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 14.3. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 1.3., 5.4. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 12): Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 8.3. su 17.30

Adoration, during Lent Stations of the Cross. (No
Adoration on Feast Days.) Sat. 19.00 Liturgy of the
Neocatechumenal Way. Confessions Sun. 10.3010.50 and by appointment.
1.3. su paaston 1. sunnuntai: 9.30 rippi Joensuussa, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu
2.3. ma 19.00 katekeesi Joensuussa
7.3. la 13.00 messu Savonlinnassa
8.3. su paaston 2. sunnuntai: 11.00 päämessu,
17.30 rippi Joensuussa, 18.00 messu Joensuussa
11.3. ke 18.45 johdantokurssi
14.3. la 16.30 messu Mikkelissä
15.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.30 rippi Joensuussa, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu
21.3. la 11.00 messu (19.3. pyhä Joosef ja seurakuntamme perustamisen vuosipäivä)
22.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 rippi Joensuussa, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu
29.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 päämessu, 16.30 rippi Joensuussa, 17.00 messu Joensuussa
1.4. ke 17.45 johdantokurssi
4.4. la 12.00 messu Savonlinnassa
5.4. su palmusunnuntai: 8.30 rippi Joensuussa,
9.00 messu Joensuussa, 10.00 päämessu
DIASPORA
Mikkeli (Jääkärintie 1, rakennus 9): 14.3. la
16.30
Savonlinna (Huom.! uusi sijainti: Erkonkatu
11): 7.3. la 13.00, 4.4. la 12.00
Joensuu (Kaislakatu 6): normaalisti joka sunnuntai klo 10.00, Huom.! poikkeukset: 8.3. su
18.00, 29.3. su 17.00, 5.4. su 9.00
Joensuun nuortenillasta lisätietoja seurakunnasta
Varkaus (lisätietoja seurakunnasta): -

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

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

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass or Adoration in Latin
and English in St. Henry’s Cathedral on the following Tuesday evenings at 18.00: 10.3., 24.3.,
7.4., 21.4., 5.5, 19.5. • Afterwards, a nice get-together. Many other activities as well. More information: cschelsinki.wordpress.com.

Fransiskaanimaallikot – OFS
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, to, pe 18.00
messu. Pe 17.30 adoraatio, paastonaikana ristintie. (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., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish. Fri. 17.30

Ordo Franciscanus Saecularis • Kevät 2020 –
72. toimintavuosi • Ohjelmalliset kokoukset
tiistaisin, kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän
Marian seurakuntasalissa. • Kevään 2020 ohjelmaa: • 10.3. Ristin tie San Damianon krusifiksissa/Hanna Olin OFS • 18.4. Hiljentymispäivä Turussa, ks. erillinen ilmoitus ed. aukeama.
• 12.5. Unkarin pyhä Elisabet / Marjatta Tarkoma OFS • Kokouksen jälkeen mahdollisuus
iltamessuun klo 18 • Vastuuhenkilö: Marko
Pitkäniemi OFS, puh. 046 6175314, sp: marko.
pitkaniemi@katolinen.fi • Kotisivut: fransiskaanimaallikot.blogspot.fi.

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

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

Jatkokurssi eli
katolisen elämän täydennyskurssi
Maanantaisin klo 18.30 Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa • 16.3. isä
Tri ja päivien hierarkia - muistopäivät, juhlat,
juhlapyhät, erityiset juhlat - miksi? • 27.4. varmistamatta • 25.5. aiheena suomalaiset pyhiinvaellukset, Köyliö ja Hattula. Tuula Luoma
ja Marko Pitkäniemi kertovat pyhiinvaellusten
historiasta ja muistelevat tapahtumia vuosien
varrelta. • Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat
katolilaiset ja muut kiinnostuneet!

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

Kirjallisuuspiiri
maanantaisin Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa. Kevään päivät ja
kirjat ovat seuraavat: • 2.3. Louisa M. Alcott:
Pikku naisia. • 30.3. A. J. Cronin: Taivasten valtakunnan avaimet • 11.5. Antti Nylén: Kolme
pyhää. • Kaikki kirjoista pitävät ja niistä kiinnostuneet, tervetuloa nauttimaan mielenkiintoisista aiheista kahvikupposen äärellä!

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

Maria-klubi
Maria-klubi ke 4.3.2020 messu klo 14, jonka
jälkeen kävelemme Caritaksen tiloihin kahville
tutustumaan heidän toimintaansa. Tervetuloa!

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

Seniorit
Tiistaina 21.3. messu Pyhän Henrikin katedraalissa kello 14.00 ja sen jälkeen kahvitilaisuus seurakuntasalissa. Tervetuloa.

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

Studium Catholicum
Ritarikatu 3 b A, 00170 Helsinki. Puh. 09 612
06711, fax 09 61206710. Sähköposti: kirjasto@
studium.fi • Kirjasto on avoinna maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina 1318, sekä torstaina 9.30-18 • Messut maanantaisin (englanniksi) 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 Tuesdays, Wednesdays and Thursdays (in
English). • www.studium.fi.
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Nuoret

O

n keskiviikkoilta Helsingin Kaivopuiston
kupeessa sijaitsevassa
Pyhän Henrikin katedraalissa. Kello kuudelta alkava iltamessu on
juuri päättynyt. Joukko
nuoria aikuisia on kokoontunut kirkon ulkoportaiden luokse
vaihtamaan kuulumisiaan. Innokkaasta
keskustelusta päätellen voisi nuorten
luulla olevan vanhoja ystäviä, mutta
tosiasiassa joukko oli vielä puoli vuotta
sitten toisilleen hyvin vieras. Mitä siis
on tapahtunut, että erilaisista taustoista
tulevat ja erilaiset persoonat omaavat
nuoret ovat löytäneet toisensa kirkon
portailta viikko toisensa jälkeen?

Katedraaliseurakunnan nuorten aikuisten ryhmä:

Raamattua ja

rentoa yhdessäoloa!
keskusteluja uskon asioista. Meillä on
ollut täällä syvälliset keskustelut. Myös
alun Raamatun pohdiskeleminen on ollut hyvä ja se on virittänyt oikeaan tunnelmaan.” Erityisesti Aalto on nauttinut keskusteluista, jotka ovat jatkuneet
kahvipöydässä vielä ensimmäisen osion
päätyttyäkin ja mainitseekin naurahtaen:
”Kiistely on kivointa, kun te kaikki olette väärässä.”

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan nuorten aikuisten ryhmä käynnisti
toimintansa syksyllä 2019. Aino Salmen
ja Iida Leinosen muodostama kaksikko sai ajatuksen nuorille aikuisille, noin
18-30 vuotiaille, suunnatusta katolisesta
kerhosta. Ydinajatuksena oli muodostaa
nuorille aikuisille tukiverkosto kerhon
muodossa, joka avaisi oven mahdollisuuteen jakaa uskoa ja siihen liittyviä
ajatuksia helpolla sekä lähestyttävällä tavalla. Nuorten aikuisten yhteinen ryhmä
haluttiin perustaa ilmentämään nuorten
katolilaisten välistä yhteyttä – todistamaan, että me yhdessä olemme todella
Kristuksen ruumis.

Mitä tulee ryhmän rakenteeseen,

Nuorten ryhmän tärkeyttä myötäilee myös seurakunnan kirkkoherra isä
Jean Claude Kabeza, joka korostaa, että
jokaisessa seurakunnassa tulisi olla toimiva nuorten ryhmä ja velvollisuus tämän kaltaisen toiminnan ylläpitämiseen
on seurakunnalla itsellään. ”Voimme
yhdessä vahvistaa kirkkoa tällaisten ryhmien kautta. Nuoret ovat todella kirkon
tulevaisuus. Siksi onkin todella tärkeää,
että tämä jatkuisi ja vahvistuisi”, kirkkoherra alleviivaa.

Ryhmä on kokoontunut perinteisesti joka toisena keskiviikkona iltamessun jälkeen seurakunnan omissa tiloissa.
Illan ensimmäinen puolisko on aloitettu
lukemalla samaisen viikon sunnuntain
evankeliumin lukukappale. Kuultua on
prosessoitu hetki, jonka jälkeen sana on
ollut vapaa. Ihmiset ovat voineet pohtia
mielessään kysymyksiä kuten: Koskettiko teksti minua vai ei? Löysinkö yhtymäkohtia muihin Raamatun kertomuksiin,
opetuksiin tai kenties jonkin pyhimyksen elämään? Tiedänkö tekstin teologi-

sesta kontekstista jotain mielenkiintoista,
minkä haluaisin jakaa? Ryhmän toisena
vastuuhenkilönä kirkkoherran kanssa
toiminut pappiskandidaatti Alpo Penttinen korostaa yhteisen Raamatun lukemisen merkitystä: ”Tämän kaltainen
hengellinen jakaminen ja hengellisistä
asioista keskusteleminen on tosi antoisaa. Päästään jakamaan kokemuksia siitä, miten Jumala meitä puhuttelee.”

Illan toinen puolisko on perinteisesti keskittynyt yhdessä olemiseen ja rentoon kahvitteluun herkkujen kera. Penttinen kuvailee ryhmän perusrakennetta
ytimekkäästi: ”Tähän asti meillä on ollut
tällaisia iltoja, että on ollut Raamatun lukemista ja keskustelua, jonka jälkeen iltateetä ja vapaampaa keskustelua. Meillä

on ollut myöskin leffailtaa ja pikkujoulua.” Ryhmään ollaan myös laatimassa
perinteisten Raamattu ja tee -iltojen lisäksi uudenlaista ohjelmaa kuten luennoitsijavierailijoita. Ensimmäiseksi ryhmän vierailijaksi saapuu 11. maaliskuuta
Pauli Annala, joka tulee kertomaan Raamatun ja tradition suhteesta. Tulevaisuudessa ryhmän tarkoituksena on muokata
toimintaansa yhä monipuolisemmaksi
nuorten aikuisten toiveita kuunnellen ja
yhdessä suunnitellen.
Ryhmässä aktiivisesti mukana ollut Ilja Aalto kehuu ryhmän kaikkia osa-alueita: ”Olen ollut mukana useammassa
erilaisessa nuorten ryhmässä jäsenenä.
Muissa perusrakenne on ollut esimerkiksi messu tai ruusukko alussa, jonka
jälkeen on alkanut hauskanpito ilman

samoilla linjoilla on myös teologiaa
Helsingin yliopistossa opiskeleva Tomi
Ferm: ”Ryhmän peruskonsepti on todella hyvä. Luetaan seuraavan sunnuntain
evankeliumin teksti ja myöhemmin on
rentoa yhdessäoloa. Näiden välillä on
hyvä tasapaino. Yhdessä Raamatun ympärille käyminen ja siitä keskusteleminen ja syventyminen on aina hyvä asia.
Se ravitsee meitä.” Keskinäinen ajatusten
pohdinta, jako ja vertailu onkin todettu ryhmän sisällä loistavaksi avaimeksi
mielenkiintoisiin keskusteluihin.
Alpo Penttinen kiteyttää lopussa ryhmän ydinsanoman ytimekkäästi: ”Kaikki
ovat tervetulleita tulemaan tänne. Se on
hienoa, että erilaiset ihmiset voivat olla
yhdessä. Jokainen saa olla sellainen kuin
on ja voi rohkeasti puhua tai olla puhumatta. Täällä on vapaa, rento ja hauska
ilmapiiri!”
Seuraavat tapaamisajankohdat:
• 4.3. kello 18.30
• 11.3 kello 18.30: ERITYISKERTA:
Pauli Annala tulee pitämään esitelmän
Raamatun ja tradition suhteesta
• 26.3 iltamessun jälkeen noin kello 18.30
Tervetuloa mukaan!
Iida Leinonen

