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Korona on pistänyt monet asiat uuteen tärke-
ysjärjestykseen tai ainakin se on herättänyt mo-
net meistä ajattelemaan, mitä me elämässäm-
me oikein arvostamme. Jotkut ovat enemmän 
huolissaan omasta tai toisten terveydestä, toi-
set poikkeusolojen muista vaikutuksista. Yksi 
tämän tilanteen seuraus, joka minua huolestut-
taa, on se, kuinka polarisoitunutta ja toisia tuo-
mitsevaa keskustelu koronan vaikutuksista ja 
torjuntakeinoista on ollut.

Myös kirkko on joutunut kohtaamaan aivan uudenlaisen tilanteen – 
vaikka on toki ennenkin ollut aikoja, jolloin kirkot ovat olleet väliai-
kaisesti kiinni. Mutta yhdestä on pidettävä kiinni kaikesta huolimatta: 
Kirkko ei ole kirkko, ellei se voi viettää sakramentteja, elleivät ihmiset 
pääse osallisiksi näistä pelastuksen salaisuuksista. 

Onneksi rajoituksia vähitellen puretaan. Se tarkoittaa, että arkisin ja 
pian myös sunnuntaisinkin voi taas päästä messuun. Toki etäisyyk-
sistä ja hygieniasta huolehtien ja erityisohjeita noudattaen. Onneksi 
sakramentteja on voinut pyytämällä saada yksittäin rajoitusaikana-
kin. [Oman seurakunnan ohjelmasta ja tarkemmista ohjeista kannattaa 
ottaa selvää seurakunnan kotisivuilta tai seurakuntaan soittamalla.]

Mutta ei meidän katsantomme voi kohdistua vain nykytilanteeseen. 
On katsottava eteenpäin. Poikkeusoloissakin on tärkeää pitää selkeäs-
ti mielessä se koko todellisuus, jossa elämme ja josta me kaikki olem-
me osallisia, tahdoimmepa sitä tai emme. Eihän elämämme rajoitu 
vain tähän fyysiseen aikaan ja todellisuuteen, vaan meidät on luotu 
elämään iankaikkisesti. Maanpäällinen elämämme on vain yksi – ol-
koonkin tärkeä – vaihe elämämme kokonaisuudessa. Meidän on elet-
tävä kristittyinä silloinkin, kun ympärillämme vallitsevat olosuhteet 
eivät ole suotuisat.

Niin, mitä me oikein 
tavoittelemmekaan?
 

Uutisia

Isä Szymajda 
70 vuotta

Pitkään Kouvolan Pyhän Ursulan seu-
rakunnan kirkkoherrana toiminut ja 

muutama vuosi sitten eläköitynyt isä Sta-
nislaw Szymajda SCJ, joka toimii tällä het-
kellä Pyhän Marian seurakunnassa assis-
tenttina, täyttää lauantaina 9. toukokuuta 
70 vuotta. Juhlan kunniaksi isä Szymajda 
viettää pyhän messun, mutta poikkeus-
olojen vallitessa mitään isompaa juhlati-
laisuutta ei voi järjestää.

Onnitteluja voi lähettää Pyhän Marian 
seurakuntaan. Paljon onnea isä Stan!

KATT 

Leiritoiminta
epävarmaa

Hiippakunnan seurakuntien järjestä-
mien kesäleirien toteutuminen on 

yhä vielä epävarmaa nykyisessä tilantees-
sa. Leirinjärjestäjät tekevät päätökset ja il-
moittavat leirien järjestämisestä tilanteen 
ja mahdollisuuksien mukaan, tiedustella 
voi myös omasta seurakunnasta.
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Kuva: Marko Tervaportti

Asianhoitajan kirje 
koronarajoitusten päivittämiseksi

Rakkaat katolilaiset,

kirjoitan teille, koska hallituksen antamien pää-
tösten ja ohjeiden mukaan koronaepidemian 
takia tehtyjä rajoituksia puretaan asteittain. Tä-
män takia haluaisimme aloittaa hiippakunnas-
sammekin uuden vaiheen messujen suhteen. 
Seuraavat toimenpiteet otetaan käyttöön:

• 11.5. alkaen seurakunnissa ja muissa yhtei-
söissä voidaan jälleen viettää julkisia messuja 
arkipäivisin (ei sunnuntaisin) noudattaen kui-
tenkin viranomaisten suosituksia, ennen kaikkea sitä, ettei messuissa pitäisi olla enempää 
kuin 10 uskovaa.

• 1.6. alkaen julkisia messuja voidaan viettää myös sunnuntaisin ja juhlapyhinä, kuitenkin 
niin, ettei messuissa pitäisi olla enempää kuin 50 uskovaa. Seurakunnissa tutkitaan mahdol-
lisuutta järjestää ensikommuunio- ja vahvistusmessuja. Seurakunnat tiedottavat itse uusista 
mahdollisista järjestelyistään. Samoin häämessuja ja hautajaisia voidaan viettää normaaliin 
tapaan viranomaisten asettamien kokoontumisrajoitusten puitteissa.

• Vapautus niin sanotusta sunnuntaivelvollisuuden täyttämisestä osallistumalla messuun on 
toistaiseksi edelleen voimassa. Kirkko kuitenkin kutsuu kaikkia uskovia seuraamaan mes-
suja internetin välityksellä ja pitämään yllä säännöllistä rukouselämää oman perheen kes-
ken. Se, että kirkkoon ei pääse normaaliin tapaan, ei ole vapautus ajan antamisesta Jumalalle.

• On kirkkoherrojen vastuulla huolehtia siitä, että myös viranomaisten antamia ohjeita 
noudatetaan seurakunnissa. Samoin on yhteisöjen esimiesten vastuulla huolehtia siitä, että 
ohjeita noudatetaan yhteisöjen tilaisuuksissa. Toivon, että me kaikki voisimme olla kirk-
koherrojemme apuna ja huolehtia siitä, että seurakunnissamme noudatetaan hallituksen suo-
sittelemia turvallisuuskäytäntöjä.

• Jokaisen kirkkoon tulevan on pidettävä tarkasti huolta omasta käsi- ja muusta hygienias-
taan ja noudattaa pyhän kommuunion vastaanottamisessa ehdotonta huolellisuutta, rauhal-
lisuutta ja varovaisuutta seurakunnan ohjeistuksen mukaan.

• Hiippakunta valmistaa lähiaikoina turvallisuusohjeistuksen, jotta olisi selvä, miten messun 
vieton yhteydessä toimitaan tässä tilanteessa.  

Koronavirus on aiheuttanut kaikille ja myös meille katolilaisille uudenlaisen tilanteen, jossa 
olemme joutuneet osallistumaan kirkon elämään lähinnä virtuaalisesti. Jumalan sanaa luki-
en, rukouksen hengessä ja pyhää kommuuniota kaivaten olemme kuitenkin voineet ylläpitää 
elävää suhdetta Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme. Toivon vilpittömästi, että tämä 
tietynlainen pakolaisuuden aika on vahvistanut meidän tahtoamme päästä jälleen osallistu-
maan pyhään messuun ja ottaa vastaan sakramentteja, erityisesti parannuksen sakramentin 
ja eukaristian, jotka ovat Jumalan rakkauden ja armon tärkeimpiä kanavia meille kaikille.

Lopuksi pyydän teitä kaikkia vielä rukoilemaan yhdessä pyhän isämme Franciscuksen kans-
sa ruusukkorukousta tämän toukokuun ajan ja sen jälkeenkin, pitäen mielessänne erityisesti 
kaikki koronaviruksen uhrit, heidän hoitajansa ja omaisensa sekä koronaepidemian erilaisis-
ta seurauksista kärsivät. Pyydän myös, että rukoilisitte oman hiippakuntamme puolesta ja 
myös toinen toistenne puolesta. Rohkeutta kaikille! Kristus on noussut kuolleista!

Helsingissä, 8.5.2020

isä Marco Pasinato
hiippakunnan asiainhoitaja
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Ajankohtaista

Hänen pyhyytensä paavi 
Franciscuksen kirje uskoville
vuoden 2020 toukokuuta 
varten

Rakkaat veljet ja sisaret!

Toukokuu lähestyy. Se on aika, jolloin Juma-
lan kansa ilmaisee erityisen voimakkaalla 
tavalla rakkautensa ja hartautensa autuasta 
Neitsyt Mariaa kohtaan. Perinteisesti tou-
kokuussa on perheissä rukoiltu ruusukkoa. 
Pandemian takia asetetut rajoitukset ovat 
opettaneet meitä arvostamaan tätä perheyh-
teyttä vielä enemmän, myös hengellisesti.

Tästä syystä haluan rohkaista kaikkia löy-
tämään uudelleen ruusukon rukoilemisen 
kauneuden kodeissaan toukokuun aikana. 
Sen voi tehdä yhdessä tai yksinään; jokainen 
voi itse harkita, miten sen parhaiten tekee, 
mahdollisesti kummallakin tavalla. Tärkein-
tä on yksinkertaisuus. Myös internetistä löy-
tää helposti hyviä rukousohjeita.

Olen laatinut myös kaksi Neitsyt Marial-
le osoitettua rukousta, jotka voi rukoilla ruu-
sukon lopuksi, niin kuin minäkin aion tehdä 
toukokuun ajan hengellisessä yhteydessä tei-
dän kaikkien kanssanne. Rukoukset on liitet-
ty tämän kirjeen oheen, jotta ne ovat kaikki-
en saatavilla.

Rakkaat veljet ja sisaret, Kristuksen kasvo-
jen mietiskely Marian, meidän äitimme, sy-
dämen kanssa tekee meistä yhä vahvemman 
hengellisen perheen ja auttaa meitä selviä-
mään tästä koetuksen ajasta. Rukoilen teidän 
kaikkien puolesta, erityisesti eniten kärsivien 
puolesta, ja pyydän teitä rukoilemaan myös 
minun puolestani. Kiitän teitä ja sydämestä-
ni annan teille siunaukseni.

Roomassa, Pyhän Johanneksen 
lateraanikirkossa, 25. huhtikuuta 2020, 
pyhän evankelista Markuksen juhlana

Paavi Franciscus

Ensimmäinen rukous Marialle

Maria,
sinä loistat alati matkallamme
pelastuksen ja toivon merkkinä.
Me käännymme sinun puoleesi,
joka olet sairaiden parantuminen:
ristin juurella sinä liityit Jeesuksen 
kärsimykseen
ja pysyit lujana uskossasi.

”Rooman kansan suojelija”,
sinä tunnet meidän tarpeemme,
ja me tiedämme, että sinä suot ne meille,
niin että aivan kuin Galilean Kaanassa
ilo ja juhlinta voisivat jatkua
tämän koettelemuksen ajan jälkeen.
Jumalan rakkauden äiti,
auta meitä suostumaan Isän tahtoon
ja tekemään niin kuin Jeesus opettaa.
Sillä hän otti omakseen meidän 
kärsimyksemme
ja kantaakseen meidän kipumme
niin että me ristin kautta
pääsisimme ylösnousemuksen iloon.
Aamen.

Sinun turviisi pakenemme pyhä 
Jumalansynnyttäjä,
älä hylkää rukouksiamme hädässä,
vaan vapauta meidät aina kaikista vaaroista,
kunniakas ja siunattu Neitsyt.

Toinen rukous Marialle

”Sinun turviisi pakenemme, pyhä 
Jumalansynnyttäjä.”

Nykyisessä murheellisessa tilanteessa, kun 
koko maailmassa vallitsee kärsimyksen ja ah-
distuksen henki, me pakenemme sinun luok-
sesi, Jumalan ja meidän äitimme, ja etsimme 
turvaa sinun suojeluksestasi.

Neitsyt Maria, käännä laupiaat silmäsi mei-
dän puoleemme tämän koronapandemian ai-
kana. Lohduta niitä, jotka surevat ja itkevät 
kuolleita rakkaitaan; joskus heidät on haudat-
tu tavoilla, jotka tuottavat sielullemme tuskaa. 
Tue niitä, jotka ovat huolissaan sairastuneista 
läheisistään, mutta eivät pääse heidän luok-

seen, jotta tauti ei pääsisi leviämään. Anna 
luottamusta niille, jotka ovat huolissaan tule-
vaisuuden epävarmuudesta ja vaikutuksista 
talouteen ja työllisyyteen.

Jumalan ja meidän äitimme, rukoile puoles-
tamme Jumalaa, kaiken armon Isää, että tämä 
suuri kärsimys loppuisi ja että jälleen koittaisi 
toivon ja rauhan aika. Ano jumalalliselta Po-
jaltasi, niin kuin Kaanassa, että sairaiden ja 
uhrien perheet saisivat lohdutusta ja heidän 
sydämensä vahvistuisivat uudella luottamuk-
sella.

Suojele lääkäreitä, hoitajia, terveydenhoito-
alan työntekijöitä ja vapaaehtoisia, jotka ovat 
tämän hätätilan etulinjassa ja riskeeraavat 
oman henkensä pelastaaksen toisia. Tue hei-
dän sankarillista toimintaansa ja anna heille 
voimaa, hyvyyttä ja terveyttä myös jatkossa.

Ole lähellä niitä, jotka auttavat sairaita päi-
vin ja öin, ja pappeja, jotka huolehtiessaan sie-
luista yrittävät auttaa ja tukea kaikkia evanke-
liumille uskollisina.

Pyhä Neitsyt, valaise niiden miesten ja 
naisten mielet, jotka tekevät tieteellistä tutki-
musta, että he löytäisivät tehokkaita ratkaisu-
ja tämän viruksen voittamiseksi.

Tue kansojen johtajia, niin että he viisaasti, 
huolehtien ja anteliaasti auttaisivat niitä, joil-
ta puuttuvat välttämättömät elämän edelly-
tykset, ja että he tekisivät yhteiskunnallisia ja 
taloudellisia suunnitelmia kaukonäköisesti ja 
solidaarisesti.

Kaikkeinpyhin Maria, herätä omatuntom-
me, jotta valtavat varat, joita käytetään asei-
den kehittämiseen ja hankkimiseen, käy-
tettäisiin sen sijaan edistämään tehokasta 
tutkimusta, jonka avulla voidaan estää vas-
taavien tragedioiden syntyminen tulevaisuu-
dessa.

Rakas äiti, auta meitä ymmärtämään, että 
me kaikki olemme yhden suuren perheen jä-
seniä, ja tunnistamaan se side, joka meitä yh-
distää, niin että me veljeyden ja solidaarisuu-
den hengessä voisimme lievittää köyhyydestä 
ja hädästä syntyviä ongelmia. Tee meistä vah-
voja uskossamme, kestäviä palvelualttiudes-
samme ja anna meidän aina pysyä vahvoina 
rukouksessa.

Maria, murheellisten lohduttaja, ota huo-
maasi kaikki hädässä olevat lapsesi ja rukoi-
le, että Jumala ojentaisi kaikkivaltiaan käten-
sä ja vapauttaisi meidät tästä kauhistuttavasta 
pandemiasta, niin että elämä voisi jatkaa rau-
hallisesti normaalia kulkuaan.

Sinun puoleesi, joka loistat matkallamme 
pelastuksen ja toivon merkkinä, me nyt kään-
nymme, oi lempeä, oi uskollinen, oi ihana 
Neitsyt Maria. Aamen.

Paavi kutsuu ruusukkorukoukseen toukokuussa
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Sunnuntait ja juhlapyhät

10.5. pääsiäisen 5. sunnuntai (I)  
1L Ap.t. 6:1-7 
Ps. 33:1-2, 4-5, 18-19. – 22 
2L 1. Piet. 2:4-9 
Ev. Joh. 14:1-12    
  
17.5.  pääsiäisen 6. sunnuntai (II) 
1L Ap.t. 8:5-8, 14-17 
Ps. 66:1-3a, 4-5, 6-7a, 16+20. – 1 
2L 1. Piet. 3:15-18 
Ev. Joh. 14:15-21  
 
21.5. HERRAN TAIVAASEENASTUMINEN 
– HELATORSTAI, juhlapyhä, velvoittava 
1L Ap.t. 1:1-11 
Ps. 47:2-3, 6-7, 8-9. – 6 
2L Ef. 1:17-23 
Ev. Matt. 28:16-20 

24.5. pääsiäisen 7. sunnuntai (III)  
1L Ap.t. 1:12-14 
Ps. 27:1, 4, 7-8a. – 13 
2L 1. Piet. 4:13-16 
Ev. Joh. 17:1-11a  
 
HELLUNTAI, juhlapyhä

30.5. lauantai, illalla helluntaiaaton iltamessu
1L 1. Moos. 11:1-9 tai 1L 2. Moos. 19:3-8a, 16-20b 
tai 1L Hes. 37:1-14 tai 1L Joel 3:1-5 
Ps. 104:1-2a, 24+35c, 27-28, 29bc-30. – vrt. 30
2L Room. 8:22-27 
Ev. Joh. 7:37-39 

31.5. helluntaisunnuntai  
1L Ap.t. 2:1-11 
Ps. 104:1ab+24ac, 29bc-30, 31+34. – vrt. 30 
2L 1. Kor. 12:3b-7, 12-13 
Ev. Joh. 20:19-23 

Kirkkovuoden tavallinen aika 

7.6. kirkkovuoden 10. sunnuntai –  
PYHÄ KOLMINAISUUS, juhlapyhä (II) 
1L 2. Moos. 34:4b-6, 8-9 
Ps. Dan. 3:52, 53, 55, 54, 56. – 52b 
2L 2. Kor. 13:11-13 
Ev. Joh. 3:16-18  

14.6. kirkkovuoden 11. sunnuntai - 
KRISTUKSEN PYHÄN RUUMIIN JA 
VEREN JUHLA, JUHLAPYHÄ (III)  
1L 5. Moos. 8:2-3, 14b-16a 
Ps. 147:12-13, 14-15, 19-20. – 12a 
2L 1. Kor. 10:16-17 
Ev. Joh. 6:51-58  

19.6. perjantai, JEESUKSEN PYHÄ SYDÄN, 
juhlapyhä  
1L 5. Moos. 7:6-11 
Ps. 103:1-2, 3-4, 6-7, 8+10. – vrt. 17 
2L 1. Joh. 4:7-16 
Ev. Matt. 11:25-30    

  
  
  

RUKOUS

 

Jeesus opettaa meitä: ”Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee 
syntiä, on synnin orja (…) Jos Poika vapauttaa teidät, te olet-
te todella vapaita” (Joh. 8:34,36). Jokainen riippuvuus tuottaa 

tuskaa ja surua. Ihmiset, joilla on jokin riippuvuus, tarvitsevat to-
della apua, koska he eivät enää osaa auttaa itseään. Jokainen joka 
tuntee riippuvuuteen ajautuneen henkilön, tietää, kuinka vaikea on 
suostutella häntä terapiaan. Sairas ihminen tarvitsee myös hengel-
listä apua. Hänen tarvitsee kuulla nämä rohkaisun sanat: ”Älä hä-
peä hakea apua. Avun hakeminen on vahvuuden merkki.”

Riippuvuuden synnyttävän kokemuksen selvittäminen on tärke-
ää riippuvuudesta vapautumisen kannalta. On tärkeä, että ihminen 
alkaa miettiä, miksi riippuvuus alkoi. Me rukoilemme myös, että 
Pyhä Henki auttaa näitä ihmisiä elämään totuudessa ja viisaasti te-
kemään yhteistyötä Jumalan armon kanssa.                                                      

Tämä rukous voi olla yksi mahdollisuus pyytää apua armeliaal-
ta Jumalalta: 

”Rakas Isä, tule luokseni yksinäisyyteeni, anna minulle luotta-
musta, jotta voisin puhua jollekulle riippuvuudestani. Luotan sii-
hen, että voit johdattaa minut pois tästä vankilasta, että voit pa-
rantaa minun mieleni ja ruumiini. Kaipaan 
vapauteen, mutta olen yhä niin jumissa aja-
tusten ja pelkojeni kanssa. Peitä minut rak-
kaudellasi ja armollasi, kunnes voin sinun 
avullasi, Herra, kulkea vapaasti, murtautua 
irti ja elää jälleen täyttä elämää. Aamen”

isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

Rukoilkaamme...

Toukokuu  –  Yleinen 
• Rukoilemme, että diakonit, jotka palvelevat uskollisesti Sanaa  

ja köyhiä, tulisivat vahvistavaksi merkiksi koko kirkolle.

Maj –  Universell 
• Vi ber att diakoner som troget tjänar Ordet och de fattiga,   

blir ett stärkande tecken för hela Kyrkan. 

Kesäkuu  –  Lähetystyö
• Rukoilemme, että kaikki vaikeuksissa olevat voisivat löytää 

elämässään oman tiensä antamalla Jeesuksen sydämen   
koskettaa heitä.

Juni –  Evangelisation
• Vi ber att alla som har det svårt, kan finna sin väg i livet,   

genom att låta sig beröras av Jesu Hjärta. 

Rukouksen apostolaatti
Toukokuun 2020 rukouksen apostolaatin palsta
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Pyhä isä

Rakkaat veljet ja sisaret, 
iloista pääsiäistä!

T
änään kirkon julistus kai-
kuu ympäri maailman: "Jee-
sus Kristus on noussut ylös" 
– "Totisesti hän on noussut!"

Uutena liekkinä tämä ilo-
sanoma nousee esiin yön keskellä: yön 
keskellä sellaisessa maailmassa, jolla on 
edessään valtavia haasteita ja jota par-
aikaa pitää puristuksissaan koko ihmis-
kuntaa koetteleva pandemia. Tänä yönä 
kirkon ääni huutaa: "Kristus, toivoni, on 
noussut ylös!" (Pääsiäissekvenssi).

Tämä on erilainen "tartunta", viesti, 
joka välittyy sydämestä toiseen, sillä jo-
kainen ihmissydän odottaa tätä ilosano-
maa. Se on toivon tartunta: "Kristus, toi-
voni, on noussut ylös!" Mikään maaginen 
kaava ei hävitä ongelmia. Ei, sellainen ei 
ole myöskään Kristuksen ylösnousemus. 
Sitä vastoin sellainen on rakkauden voit-
to kaiken pahan juuresta, voitto, joka ei 
"ohita" kärsimystä ja kuolemaa vaan kul-
kee niiden kautta, avaa reitin syvyyksiin 
ja muuttaa pahan hyväksi: tämä on Juma-
lan voiman ainutlaatuinen tunnusmerkki.

Ylösnoussut Herra on myös Ristiin-
naulittu, ei kukaan muu. Kunniakkaassa 
ruumiissaan hänellä on häviämättömät 
haavat, haavat, jotka ovat tulleet toivon 
ikkunoiksi. Kääntäkäämme katseemme 
häneen, jotta hän voisi parantaa kärsivän 
ihmiskunnan haavat.

Tänään ajatukseni kääntyvät en-
simmäisenä niiden puoleen, jotka ovat 
suoraan joutuneet koronaviruksen vai-

Paavi Franciscuksen

PÄÄSIÄISVIESTI 
Urbi et orbi -siunauksen yhteydessä 12.4.2020

kutuksen alaisiksi: sairaiden puoleen, 
kuolleiden puoleen, heidän perheenjäsen-
tensä puoleen, kun he surevat läheisten-
sä menettämistä joskus jopa vailla mah-
dollisuutta sanoa jäähyväisiä. Ottakoon 
elämän Herra valtakunnassaan vastaan 
kuolleet ja suokoon lohdutusta ja toivoa 
niille, jotka yhä kärsivät, varsinkin van-
huksille ja yksinäisille. Älköön hän kos-
kaan pidättäkö lohdutustaan ja apuaan 
niiltä, jotka ovat erityisen haavoittuvia, 
kuten hoitokotien asukkailta, tai jotka 
asuvat kasarmeilla tai vankiloissa. Monet 
joutuvat elämään tämän pääsiäisen yksi-
näisyydessä keskellä pandemian aiheut-
tamia huolia ja vaikeuksia, fyysisistä kär-
simyksistä aina taloudellisiin vaikeuksiin 
saakka.

Tämä tauti ei ole vain kieltänyt meiltä 
inhimillistä läheisyyttä, vaan se on myös 
estänyt mahdollisuuden ottaa henkilö-
kohtaisesti vastaan se lohdutus, joka vir-
taa sakramenteista, varsinkin eukaris-
tiasta ja ripistä. Monissa maissa ei ollut 
mahdollista päästä näille sakramenteille, 
mutta Herra ei ole jättänyt meitä yksin! 
Rukouksen yhdistyneinä me olemme va-
kuuttuneita siitä, että hän on laskenut kä-
tensä meidän päällemme (vrt. Ps. 139:5) ja 
vakuuttanut meille: Älkää pelätkö, "Olen 
ylösnoussut ja olen vielä luonasi" (vrt. 
Roomalainen messukirja, pääsiäissun-
nuntain messu, alkuvirsi).

Suokoon Jeesus, meidän pääsiäisem-
me, voimaa ja toivoa lääkäreille ja hoita-
jille, jotka uupumukseen saakka ja joskus 
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Pyhä isä

 ”Kääntäkäämme katseemme häneen, jotta hän voisi 
parantaa kärsivän ihmiskunnan haavat.”

oman terveytensä kustannuksella anta-
vat kaikkialla todistuksen huolenpidos-
ta ja rakkaudesta lähimmäisiämme koh-
taan. He saavat meidän kiitollisuutemme 
ja myötätuntomme, samoin kuin ne kuu-
luvat kaikille siviiliyhteiskunnan välttä-
mättömien palveluiden hyväksi ahkerasti 
työskenteleville sekä poliiseille ja sotilail-
le, jotka ovat monissa maissa auttaneet ih-
misiä vaikeuksien ja kärsimyksen keskel-
lä.

Näinä viikkoina miljoonien ihmisten 
elämä on muuttunut yht'äkkiä. Monille 
kotona pysyminen on antanut mahdolli-
suuden pohdiskella asioita, vetäytyä pois 
kiireellisestä elämänmenosta, olla yhdes-
sä rakkaiden kanssa ja nauttia heidän seu-
rastaan. Toisaalta monille tämä on myös 
huolen täyttämää aikaa epävarmasta tu-
levaisuudesta, lakkautusuhan alla ole-
vista työpaikoista ja muista tämän kriisin 
seurauksista. Kannustan siksi poliittisia 
johtajia työskentelemään aktiivisesti yh-
teisen hyvän edistämiseksi, tarjoamaan 
välineitä ja resursseja, joita tarvitaan ih-
misarvoiseen elämään, ja mahdollisuuksi-
en mukaan auttamaan ihmisiä palaamaan 
takaisin normaaliin päivittäiseen elämän-
menoon.

Nyt ei sovi olla välinpitämätön. Koko 
maailma kärsii ja tarvitsee yhteyttä pan-
demian edessä. Suokoon ylösnoussut Jee-
sus toivoa kaikille köyhille, niille, jotka 
elävät syrjäseuduilla, pakolaisille ja kodit-
tomille. Älkäämme hylätkö näitä kaikkein 
haavoittuvimpia veljiämme ja sisariam-
me, jotka elävät kaupungeissa ja syrjäseu-
duilla kaikkialla maailmassa. Pitäkääm-
me huolta siitä, ettei heiltä puutu elämään 
välttämättömiä asioita (joita on entistä 
vaikeampi löytää, kun kaupat on suljet-
tu), kuten lääkkeitä ja varsinkin sopivaa 
terveydenhoitoa. Nykytilanteessa lieven-
nettäköön myös kansainvälisiä pakotteita, 
sillä ne vaikeuttavat niiden kohdemaita 
antamaan asianmukaista apua kansalai-
silleen. Ja annettakoon kaikille kansakun-

nille mahdollisuus vastata tämän hetken 
suurimpiin haasteisiin vähentämällä vel-
kataakkaa, tai jopa antamalla se kokonaan 
anteeksi, sillä se raskauttaa köyhimpien 
maitten talouden tasapainoa.

Nyt ei sovi olla itsekeskeinen. Haaste, 
jonka edessä seisomme, on kaikille yhtei-
nen. Se ei erottele eri ihmisten välillä. Ko-
ronaviruksesta kärsivien monien alueiden 
joukosta ajattelen erityisesti Eurooppaa. 
Toisen maailmansodan jälkeen tämä man-
ner kykeni nousemaan jälleen kerran, kii-
tos sen konkreettisen solidaarisuuden 
hengen, jonka avulla se onnistui voitta-
maan menneet vihollisuudet. On hyvin 
tärkeää varsinkin nykytilanteessa pitää 
huolta siitä, etteivät nämä vihollisuudet 
jälleen voimistu vaan että kaikki huomaa-
vat olevansa osa yhteistä ihmisperhettä ja 
tukevat toinen toisiaan. Euroopan unioni 
on tällä hetkellä valtavan haasteen edes-
sä. Siitä riippuu niin unionin kuin koko 
maailman tulevaisuus. Älkäämme hukat-
ko lisätilaisuutta osoittaa solidaarisuutta, 
myös uudenlaisia ratkaisuja hyödyntäen. 
Ainoa vaihtoehto on erityisten päämää-
rien itsekäs tavoittelu ja houkutus palata 
menneisyyteen, mikä uhkaisi vakavasti 
tulevien sukupolvien rauhallista rinnak-
kaineloa ja kehitystä.

Nyt ei sovi jakaantua. Valaiskoon Kris-
tus, meidän rauhamme, kaikkia niitä, 
jotka kantavat vastuuta konfliktitilanteis-
sa, niin että heillä olisi rohkeutta tukea 
maailmanlaajuisen aselevon aikaansaa-
mista maailman joka kolkassa. Nyt ei ole 
aika jatkaa aseiden tuottamista ja kaup-
paamista ja tuhlata niihin valtavia raha-
summia, kun tuota rahaa pitäisi käyttää 
ihmisten hoitamiseen ja elämien pelasta-
miseen. Olkoon tämä aika ennemminkin 
hetki, jolloin lopetetaan pitkä, suurta ve-
renvuodattamista vaatinut sota rakkaassa 
Syyriassa, konflikti Jemenissä ja Irakin ja 
Libanonin väkivaltaisuudet. Olkoon tämä 
se aika, jolloin israelilaiset ja palestiinalai-
set jatkavat vuoropuheluaan löytääkseen 
pysyvän ja kestävän ratkaisun ja voisivat 

elää rauhassa. Päättykööt myös Ukrainan 
itäosissa elävien ihmisten kärsimykset. 
Loppukoot myös niin moniin viattomiin 
ihmisiin kohdistuvat terrori-iskut eri Af-
rikan maissa.

Nyt ei sovi unohtaa. Käsillä olevan krii-
sin takia emme saisi unohtaa monia muita 
kriisejä, joista niin monet ihmiset kärsivät. 
Olkoon elämän Herra lähellä kaikkia aa-
sialaisia ja afrikkalaisia, jotka ovat kes-
kellä vakavia humanitaarisia kriisejä, esi-
merkiksi Cabon provinssissa Mosambikin 
pohjoisosissa. Pitäköön hän lämpiminä 
niiden monien pakolaisten sydämet, jotka 
ovat joutuneet lähtemään pois kodeistaan 
sotien, kuivuuden tai nälän takia. Suojel-
koon hän maastamuuttajia ja pakolaisia, 
joista monet ovat lapsia ja jotka asuvat 
kestämättömissä olosuhteissa, etenkin Li-
byassa ja Kreikan ja Turkin välisellä rajal-
la. Enkä tahdo unohtaa Lesboksen saarta. 
Tukekoon hän myös Venezuelassa todel-
listen ja välittömien ratkaisujen saavut-
tamista, jotta kansainvälinen apu pääsisi 
perille vakavista poliittisista, sosioekono-
misista ja terveydellisistä ongelmista kär-
sivän kansan avuksi.

Rakkaat veljet ja sisaret,

välinpitämättömyys, itsekeskeisyys, ja-
kaantuneisuus ja unohtaminen eivät ole 
sanoja, joita haluamme kuulla tänä aika-
na. Haluamme kieltää ne ikuisesti! Mut-
ta ne näyttävät voimistuvan aina, kun pel-
ko ja kuolema valtaavat mielemme, kun 
emme anna Herramme Jeesuksen valloit-
taa sydäntämme ja elämäämme. Kristus 
on jo voittanut kuoleman ja avannut meil-
le tien ikuiseen pelastukseen; karkoitta-
koon hän pimeyden kärsivästä ihmisyy-
destämme ja johdattakoon hän meidät 
hänen kunniakkaan päivänsä valoon, päi-
vän, jolla ei ole loppua.

Tällaisin ajatuksin toivotan teille kaikil-
le onnellista pääsiäistä.

Franciscus
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Toukokuu: Marian kuukausi

M
arian kunnioitus-
ta on pidetty mel-
keinpä katolisen 
hurskauselämän 
tuntomerkkinä. 
”Jo kristinuskon 

varhaisimmista ajoista lähtien autuasta 
Neitsyttä on kunnioitettu arvonimellä ’Ju-
malansynnyttäjä’, jonka turviin uskovat 
rukoillen pakenivat kaikissa vaaroissa ja 
tarpeissa.” (LG 66) Kunnioitus saa ilma-
uksensa Jumalansynnyttäjälle omistetuis-
sa liturgisissa juhlissa ja rukouksissa Ma-
rialle – esimerkiksi ruusukossa, joka on 
”koko evankeliumin yhteenveto”. (Paa-
vali VI, Marialis cultus, 42) Myös vuoden 
kaksi kuukautta, toukokuu ja lokakuu, on 
omistettu Neitsyt Marialle.

Varmaan jokainen ihminen ajattelee 
kiitollisin ja kunnioittavin mielin joita-
kin henkilöitä, ehkä jotakin vainajaa, joka 
on merkinnyt hänelle paljon. Siksi ei ole 
ihme, että Marialla, joka Kristuksen täh-
den on meille rakas ja kallisarvoinen, on 
kristittyjen sydämessä aivan erityinen 

arvoasema. Ei-katolisissa piireissä pelä-
tään joskus, että katolinen Maria-hurska-
us peittää Kristuksen näkyvistä. Joskus 
on kärjistetysti jopa sanottu: ”Kristus tai 
Maria!” Sen tähden on jälleen erotettava 
toisistaan se kunnioitus mitä osoitamme 
kolmiyhteiselle Jumalalle ja mitä taas Ma-
rialle. 

Palvonta vai kunnioitus?

”Uskonpuhdistus lopetti pyhimysten palvon-
nan Suomessa”, selittää tietosanakirja, joka 
sekin sekoittaa kaksi peruskäsitettä: pal-
vonnan ja kunnioituksen. Me palvomme 
vain Jumalaa. Kaikki muu palvonta olisi 
rikos Jumalan ensimmäistä käskyä vas-
taan. Vatikaanin II kirkolliskokouksen 
opetus vahvistaa perustotuuden: ”Aino-
atakaan luotua ei koskaan voida asettaa 
samaan asemaan lihaksi tulleen Sanan 
ja Vapahtajan kanssa.” (LG 62) Pyhille 
ja Neitsyt Marialle osoitettu kunnioitus 
”eroaa olennaisesti siitä palvonnan kul-
tista, joka osoitetaan lihaksi tulleelle Sa-

nalle, samoin Isälle ja Pyhälle Hengelle” 
(LG 66).

Katolinen kristitty ei palvo Mariaa eikä 
Maria saa milloinkaan syrjäyttää Kristus-
ta. ”Se mitä katolinen usko uskoo Mari-
asta, perustuu siihen, mitä kirkko uskoo 
Kristuksesta, ja se mitä kirkko opettaa Ma-
riasta, valaisee puolestaan sitä, mitä kirk-
ko uskoo Kristuksesta” (KKK 487). Kris-
tuksen kirkkaus heijastuu Mariasta – se on 
Kristuksen armoa. Emme voi katsoa suo-
raan aurinkoon, mutta voimme katsoa, 
kuinka auringonvalo heijastuu kuun pin-
nasta. Samalla tavalla voimme nähdä Kris-
tuksen valon Neitsyt Marian kasvoilta. 

Maria on korkein ja siunatuin kaikkien 
naisten joukossa (Luuk. 1:42) vain sen pe-
rusteella mitä Jumala oli hänelle lahjoit-
tanut. Kaikki kunnioitus, jota osoitamme 
Marialle, koituu Jumalan kunniaksi sen 
vuoksi että Jumala on ollut käsittämät-
tömän hyvä meille ihmisille ja erityisesti 
Marialle itselleen. Oikea Marian kunni-
oitus on sen jumalallisen armon ylistys-
tä, jota ilman edes Jumalanäitikään ei olisi 
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sen pyhempi kuin kuka tahansa meistä. 
Kirkko ei palvo Mariaa eikä yritä vähen-
tää Kristuksen arvoa. Päinvastoin kirkko 
tunnustaa sen, että Kristus itse on korot-
tanut Marian armollaan niin korkealle, 
että Marian kunnioittamatta jättäminen 
vähentäisi Jumalan kunniaa, koska se jät-
täisi tunnustamatta sen, mitä Jumala on 
Mariassa ja Marian kautta tehnyt. Maria 
itse Pyhän Hengen innoittamana lau-
suu pyhässä Raamatussa rohkeasti näin: 
”Tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua 
autuaaksi” (Luuk. 1:48). Siksi Marian – 
Kolmiyhteisen Jumalan kauneimman tai-
deteoksen – ylistäminen antaa Jumalal-
le sen kunnian, joka hänelle kuuluu. Jos 
sanotaan ”Maria tai Kristus”, niin Maria-
hurskaus on käsitetty täysin väärin.

Jos meidän on joskus helpompi lähes-
tyä Mariaa kuin Kristusta, niin tämä ei 
johdu siitä, että odottaisimme Marialta ju-
malallista apua. Päinvastoin Maria tuntuu 
meistä läheisemmältä juuri siksi että hän 
on vain ihminen. Ajattelemmepa: Maria, 
joka aivan kuin me itsekin on luotu ihmi-
nen, varmasti auttaa meitä rukoilemaan. 
Siksi mekin pyydämme, että hän rukoili-
si Jumalaa meidän puolestamme yhdes-
sä meidän kanssamme. Oikeastaan tämä 
fakta koskee kaikkia pyhimyksiä.

Asenne ja intentio

Kieltämättä ”yksinkertaisten” ihmisten 
käyttäytyminen Mariaa ja pyhimyksiä 
juhlittaessa näiden ”nimipäivänä” tuntuu 
joskus saavan palvonnan piirteitä, mutta 
kirkko ei sellaista hyvällä katso. Sellaiset 
väärät muodot eivät ole katolisen kirkon 
virallisen käsityksen mukaisia.

Jumalan palvonnan ja pyhimysten kun-
nioituksen raja voi siis myös hämärtyä. 
Yksilön kannalta asian ydin ei ole niin-
kään käytetyissä sananmuodoissa vaan 
asenteessa: onko kyseessä nöyrä alemman 
tason avunpyyntö Jumalan tahdon tapah-
tumiseksi vai yritetäänkö pyhien avul-
la maagisesti tai opportunistisesti toimia 
ikään kuin Jumalan selän takana?

Kristinuskoon kuuluva Kristuksen pal-
vonta ja Marian kunnioitus eroavat toisis-
taan kahdella tavalla. Ymmärryksen tasol-

la on kyse siitä, ymmärretäänkö Luojan ja 
luodun ero. Hengellisen asennoitumisen 
tasolla oleellista taas on keskeinen inten-
tio – mitä kohti suuntaudutaan ja millä 
asenteella. Jumalan pyhät eivät johda ih-
misiä itsensä puoleen vaan aina Kristuk-
sen luokse. Pyhät eivät myöskään kaipaa 
huomiotamme. Pyhä, joka haluaa huomi-
on kohdistuvan itseensä, ei ole Jumalan 
pyhä. Epäjumalanpalveluksen puolelle 
liu’utaan siinä vaiheessa, kun Neitsyt Ma-
riaa ja pyhiä pyritään käyttämään ikään 
kuin Jumalasta riippumatta, uskonnon 
kokonaisuudesta irrallisena.

Imitatio Mariae

Yksi olennaisimmista tavoista kunnioit-
taa pyhimyksiä on heidän esimerkkinsä 
seuraaminen hengellisessä elämässä. Me 
seuraamme pyhien esimerkkiä juuri sik-
si, että he ovat seuranneet Kristuksen esi-
merkkiä erityisen läheisesti ja uskollisesti. 
Monet kristityt eivät aina pidä ajatukses-
ta, että kristittyjen tulisi pitää Neitsyt 
Mariaa tai muita pyhiä uskonelämänsä 
esimerkkinä, mutta Raamattu puhuu ka-
tolisen käytännön puolesta. Pyhä Paava-
li kirjoitti korinttilaisille: ”Seuratkaa mi-
nun esimerkkiäni, niin kuin minäkin seuraan 
Kristusta” (1. Kor. 11:1). Pyhimykset eivät 
koskaan hämärrä Jumalan kuvaa. Päin-
vastoin, mikään muu ei viittaa Jumalaan 

siinä määrin kuin he. Jokainen pyhimys 
heijastaa Kristusta, on ikään kuin ”toinen 
Kristus”. Kaikki on pyhää vain Kristuk-
sen kautta. 

Lyhyesti sanottuna Neitsyt Marian 
kunnioitus katolisuudessa perustuu sii-
hen, että Jumala valitsi hänet Poikansa 
äidiksi; Jumala antoi hänelle suurenmoi-
sen tehtävän ja varusti hänet sitä var-
ten armon runsaudella. Maria on ottanut 
tämän tehtävän vapaasti vastaan; hän on 
ollut samaan aikaan Jumalanäiti ja Jeesuk-
sen uskollisin opetuslapsi ja seuraaja. Ma-
riaa rakastetaan, koska hänessä näkyvät 
niin ilmeisinä Jumalan ihmeelliset teot. 
Marialle ja muille pyhille osoitetut ruko-
ukset eivät ole pelastukselle välttämät-
tömiä, mutta ne avaavat ja rikastuttavat 
elämään Jumalan yhteydessä ja pelastuk-
seen Jumalan luona. Pyhien näkökulmas-
ta seurataan Kristuksen pelastushistoriaa. 
Hartauselämässä ei varsinaisesti kuiten-
kaan katsota pyhiä, vaan pyhien silmin 
Kristusta. Näin Marian ja muiden pyhien 
esirukoukset johdattelevat meitä aina Jee-
suksen luo. Maria ja muut pyhät ovat jo 
saavuttaneet sen, mihin me olemme pyr-
kimässä.

isä Tri Nguyen
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T
oisen pääsiäissunnun-
tain eli Jumalan laupeu-
den sunnuntain tekstit 
osuivat harvinaisen pai-
kalleen, joskin yhteen-
sattuma myös hiukan 
nauratti. Niin istuimme 

mekin ja seurasimme messua kukin ko-
tonaan, joko netistä striimattua versiota 
katsoen tai päivän lukukappaleita itsek-
seen lukien. Mutta kuten isä Jean Claude 
muistutti: Kristus on ylösnoussut, ja hän 
on meidän keskellämme, myös koronan 
aikana.

Kotona riskiryhmäkaranteenissa istu-
essani törmäsin netissä myös pieneen ja 
tuntemattomaan pyhimykseen, pyhään 
Coronaan. Legenda kertoo, että 100-lu-
vulla Syyriassa eli kaksi nuorta, Victor ja 
Corona. Kovin paljon heidän elämästään 
ei tiedetä, mutta perimätiedon mukaan 
heidät molemmat surmattiin uskonsa täh-
den keisari Marcus Aureliuksen hallitus-
kaudella noin vuonna 170.

eteen ja rukoili hänen puolestaan. Tämä 
suututti lopullisesti tuomari Sebastianuk-
sen, joka raivoissaan määräsi molemmat 
kuolemaan kiduttamalla. Kumpikaan 
heistä ei kuitenkaan kieltänyt uskoaan. 
Victor ruoskittiin verille ja hänen silmän-
sä kaivettiin ulos päästä, kahden palmun 
latvat taivutettiin maahan saakka, Coro-
na sidottiin puihin ja pyöveli katkaisi nii-
tä yhdessä pitävän nuoran, jolloin latvat 

ponnahtivat erilleen ja Corona repeytyi 
kahtia. Sen jälkeen Victor teloitettiin.

Corona ja Victor olivat kansan mieles-
sä pyhiä heti marttyyrikuolemansa jäl-
keen, kuten niin monet tuon ajan vainojen 
uhrit. Ensimmäinen paavin pyhäksi julis-
tama oli Augsburgin piispa Ulrich, joka 
kuoli vuonna 973. Hänet kanonisoi paavi 
Johannes XV vuonna 993.

Pyhien Victorin ja Coronan otaksutut 
luut ovat levänneet Feltren katedraalis-
sa 19. vuosisadalta lähtien. Vuosina 1943 
ja 1981 luita tutkittiin, ja niiden todettiin 
kuuluvan miehelle ja naiselle. Vuoden 
1981 tutkimuksissa löytyi myös sellai-
sen seetripuun siitepölyä, joka oli yleinen 
puulaji Välimeren alueella kyseisenä ai-
kana. Arkeologit vahvistivat, että laji oli 
ollut yleinen myös Syyriassa ja Kyprok-
sella.

Pyhä Corona! 
Tai kun uskovat istuvat 
suljettujen ovien takana
Pyhimyslegendan mukaan Victor 
oli roomalainen sotilas, joka oli käänty-
nyt kristinuskoon ja sen tähden tuomittiin 
kuolemaan. Erään legendan mukaan Co-
rona oli 16-vuotias ja seurasi salaa Kris-
tusta, jotkut lähteet kertovat heidän ol-
leen aviopari. Kerrotaan, että kun Corona 
sai kuulla Victorin saaneen kuolemantuo-
mion, hän, vaikka oli siihen saakka ol-
lut salaa kristitty, polvistui tuomareiden 

P Y H I M Y S
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Pyhä Corona on ollut aarteenetsijöi-
den, uhkapelien kanssa hankaluuksiin 
joutuneiden ja muiden rahaan liittyvien 
asioiden suojelija. Vasta koronaepidemi-
an levittyä ympäri maailmaa huomattiin 
yhtäkkiä, että meillä on pyhä Corona, jon-
ka luut lepäävät keskellä Italian pahin-
ta tautipesäkettä, Veneton maakunnassa, 
ja hänet omittiin nopeasti myös koronan 
aikana suojelevaksi pyhimykseksi, jonka 
puoleen saattoi kääntyä. Ja kuten eräs ka-
tolinen tutkija sanoi, jos joku saa apua ru-
koiltuaan pyhää Coronaa, niin pyhimys 
varmaan omaksutaan myös tarttuvilta 
taudeilta suojaavaksi esirukoilijaksi.

Pyhää Coronaa kunnioitetaan erityi-
sesti Saksan Etelä-Baijerissa ja Itävallassa. 
Hänelle on omistettu kappeli Sauerlachis-
sa, lähellä Müncheniä. Passaun hiippa-
kunnassa kaksi kirkkoa on nimetty hänel-
le, kun taas Ala-Itävallasta läheltä Wieniä 
löytyy kaksi kaupunkia, joiden nimenä on 
Sankt Corona. Münsterin katedraalissa on 
pyhän Coronan patsas, joka nyt koronae-
pidemian aikana on alkanut saanut run-
saasti kukkia jalustalleen. Myös Prahan 
katedraaliin vietiin muutamia pyhimys-
ten reliikkejä 14. vuosisadalla.

Jo niin aikaisin kuin 10. vuosisadal-
la, Pyhän saksalais-roomalaisen keisa-
rikunnan hallitsija, keisari Otto III, joka 
hallitsi vuosina 983–1002, siirrätti reliik-
kejä Aachenin tuomiokirkkoon. Vuonna 
1910, kun kirkossa tehtiin kaivauksia, ar-
keologit löysivät nämä reliikit ja ne siir-
rettiin pois kryptasta ja asetettiin pyhi-
myslippaaseen. Lipas on ollut Aachenin 
katedraalin aarrekammiossa näihin päi-
viin asti, mutta koronapandemian puhjet-
tua lipas otettiin jälleen esille. Se on upe-
aa työtä, sen korkeus on kolme jalkaa ja se 
painaa 220 naulaa. Nyt sitä kunnostetaan 
ja se suunnitellaan asetettavaksi näytteil-
le Aachenin katedraaliin ihmisten nähtä-
väksi ja rukoiltavaksi. Joten ilmeisesti Co-
rona yhdistää sekä vanhat suojeltavansa, 
kuten erilaiset raha-asiat, että myös koro-
nan herättämät uudet uhkat. Pyhimykset 
eivät ole pikkumaisia!

Tuula Luoma OP

Artikkelikuvassa Levico Termen Pyhimmän Vapah-
tajan kirkon lasimaalaukset pyhistä Victorista ja Co-
ronasta (Wikimedia Commons).

Yksi viime vuosina kasvanut ryh-
mä hiippakuntamme papistossa 
ovat papit, jotka ovat niin sanottu-
ja tavallisia hiippakuntapappeja, 
sellaisia, jotka eivät ole sitoutuneet 
mihinkään tiettyyn sääntökuntaan 
tai hengelliseen liikkeeseen. Parin 
viime vuoden ajan nämä hiippa-
kuntapapit ovat tavanneet toisiaan 
säännöllisesti, viettäneet messua 
ja rukoilleet yhdessä ja keskustel-
leet pappeuteensa ja seurakunta-
työhönsä liittyvistä kysymyksistä. 

Fides kysyi toukokuun alussa 
kokoontuneilta papeilta, mitä 
tällaiset kokoontumiset mer-

kitsevät heille, ja toisaalta, minkälaisia 
terveisiä he haluaisivat lähettää seura-
kuntalaisilleen, Suomen katolilaisille.

Pyhän Henrikin katedraaliseura-
kunnan kirkkoherra, isä Jean Claude 
Kabeza vastasi toteamalla, että tällai-
set päivät merkitsevät hänelle paljon 
varsinkin tällaisina aikoina. "Saimme 
kuulla kuulumisia ja myös suunnitel-
la vähän kesän ohjelmia." Uskoville 
hänen terveisensä ovat tällaiset: "Ru-
koilkaamme, että Jumala vahvistaisi 
uskoamme ja antaisi meille rohkeuden 
ja viisauden kulkea aina oikeaa tietä, 
jotta pääsisimme lopulta iankaikkiseen 
elämään."

Tampereen Pyhän Ristin seurakun-
nan kirkkoherra, isä Tri Nguyen puo-

Katse huomiseen
lestaan kokee tapaamisten anniksi yhteen-
kuuluvuuden tunteen vahvistumisen: 
"Tällainen päivä antaa meille mahdolli-
suuden olla yhtä ja ykseydessä. Saamme 
rukoilla yhdessä Jumalaa erityisesti hiip-
pakuntamme puolesta, uuden piispan 
valinnan puolesta, uusien kutsumusten 
puolesta, ja myös kaikkien hiippakunta-
laistemme puolesta. Haluaisimme todella 
rakentaa katolista kirkkoa Suomessa." Isä 
Tri lähettää myös terveisiä kaikille usko-
ville tänä poikkeusaikana: "Älkää pelätkö! 
Luottakaa Vapahtajaamme Kristukseen, 
Jumalan laupeuteen. Jatkakaamme Juma-
lan armon rukoilemista koko ihmiskun-
taa varten. Tänä vaikeana aikana rukous 
ja usko todella yhdistävät meidät yhteen, 
vaikka olemme karanteenissa.

Kouvolan Pyhän Ursulan seurakunnan 
kirkkoherra, isä Tuomas Nyyssölä on sa-
moilla linjoilla: ”Nämä ovat tärkeitä tapaa-
misia, koska voimme viettää juhlallisempaa 
liturgiaa ja vaihtaa kuulumisia. On tärkeää, 
että hiippakuntapapeilla on yhteys toisiin-
sa.” Uskovia hän rohkaisee: ”Pyrkikää vain 
rohkeasti olemaan osallisia sakramentaa-
lisesta elämästä näinäkin aikoina. Muista-
kaa myös, että pyhäpäivä tulee pyhittää, 
vaikka ei messuun pääsisikään.” 

Tapaamisessa olivat tällä kertaa läsnä 
Suomen kaikki hiippakuntapapit Helsin-
gistä, Jyväskylästä, Tampereelta ja Kou-
volasta.

Marko Tervaportti
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Tänä vuonna tulee täyteen 
sata vuotta ursuliinisisar-
temme – kuoleman tuskassa 
olevan Jeesuksen pyhän 
sydämen ursuliinien eli har-
maiden ursuliinien – sääntö-
kunnan perustamisesta. 

M
onet meistä, varsin-
kin pääkaupunkiseu-
dulla ja Jyväskyläs-
sä, tuntevat ursuliinit 
seurakuntaelämästä, 

lastentarhoista ja uskonnonopetuksesta. 
Mutta mitä mielenkiintoista mahtuukaan 
sisarkunnan satavuotiseen historiaan! 

Hän perusti Karjalan kannakselle ”Me-
rentähti” -nimisen tyttöjen sisäoppilaitok-
sen, joka aloitti toimintansa 1910. Samana 
vuonna ilmestyi äiti Ursulan toimitta-
ma ensimmäinen suomenkielinen katoli-
nen laulu- ja rukouskirja. Käännöstyössä 
häntä avusti suomalainen pappisopiskeli-
ja Adolf Carling. 

Merentähden tarina ja äiti Ursulan vai-
heet Suomessa päättyivät pian, sillä en-
simmäisen maailmansodan syttyessä 
hänet karkotettiin Venäjältä. Elokuussa 

1914 äiti Ursula siirtyi sisarineen Ruotsiin 
ja sieltä sittemmin Tanskaan, missä hän 
muun muassa hoiti puolalaisia orpolapsia 
Aalborgissa.  

Uusi sisarkunta syntyy 1920

Puola oli saanut itsenäisyytensä takai-
sin ensimmäisen maailmansodan jälkeen 
marraskuussa vuonna 1918. Kun Ursulan 
ei onnistunut yhdistää Tanskan Aalbor-
gissa sijainnutta orpokotiaan Krakovan 

Ursula Ledóchowska 
Suomessa ja Pohjoismaissa

Harmaiden ursuliinien perustaja pyhä 
Ursula (puolaksi Urszula) Ledóchowska 
(1865-1939) kuului pyhän Angela Mericin 
(k. v. 1540) perustamaan ursuliinisään-
tökuntaan. Krakovasta Ursula lähti työ-
hön Pietariin vuonna 1907, ja yhtenä hy-
vin harvoista katolisen kirkon pyhistä hän 
toimi myös Suomessa, kun Suomi vielä 
kuului Venäjään. 

Sata vuotta 
ursuliinisisartemme historiaa

S Ä Ä N T Ö K U N T A
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ursuliiniyhteisön alle, hän päätti perustaa 
oman ursuliinisääntökunnan haaran. Ur-
sula halusi kovasti palata Puolaan, mutta 
ongelmana oli, ettei hänellä ollut paikkaa, 
minne mennä.

Hartaan rukouksen jälkeen helmikuus-
sa vuonna 1920 Puolan Pniewy-nimises-
tä kaupungista lähellä Poznania saatiin 
hankittua talo, johon Ursula saattoi orpo-
lasten kanssa asettua. Pniewyssä on ny-
kyään Pyhän Ursula Ledóchowskan py-
häkkö, jonka kirkossa sijaitsee Ursulan 
hauta, ja siellä saadaan juhlia tänä vuon-
na useaa satavuotisjuhlaa. 

Esimerkiksi 7. kesäkuuta 1920 Pyhä 
istuin antoi luvan uuden ursuliinisään-
tökunnan haaran perustamiselle, 8. elo-
kuuta tulee sata vuotta siitä, kun Ursula 
ja lapset saapuivat Aalborgista Pniewyyn, 
ja 15. elokuuta muistellaan ensimmäistä 
Pniewyn pikkuisessa kappelissa vietet-
tyä messua. Lokakuussa muistellaan Puo-
lan apostolisen nuntiuksen Achille Rattin, 
myöhemmän paavi Pius XI:n vierailua 
Pniewyssä.

Sisarkunnan kasvu ja 
kärsimys

Sisarkunta sai kasvaa 19 vuotta pyhän 
Ursulan ollessa vielä elossa maan päällä. 
Tänä aikana se kasvoikin hämmästyttä-
västi: Ursulan kuollessa vuonna 1939 sis-
arkuntaan kuului noin 800 sisarta, ja sillä 
oli Puolassa 31 yhteisöä, minkä lisäksi se 
oli levinnyt Italiaan ja Ranskaan. 

Ursulan kuolinvuosi 1939 on myös toi-
sen maailmansodan alkamisen vuosi. Si-
sarten koettelemukset toisen maailman-
sodan aikana ovatkin erittäin vaikuttava 
osa sääntökunnan historiaa. 107 sisarta 
joutui saksalaisten ja neuvostoliittolaisten 
vankileireille, viisi sisarta karkotettiin Si-
periaan, 66 sisarta joutui Saksaan pakko-
työhön, noin 200 sisarta joutui evakkoon. 
Kaksi sisarta teki uskomattoman pako-
matkan Uuteen-Seelantiin 736 puolalai-

sen lapsen kanssa Neuvostoliiton, Persian 
ja Intian valtameren läpi (1944). 

Sodan jälkeen sosialistinen hallitus 
Puolassa otti haltuunsa sisarkunnan koti-
talouskoulun ja opiskelijakodin, lastentar-
hoja ja kirjastoja – kovan työn hedelmiä. 
Sisaret osoittautuivat kuitenkin vastoin-
käymisissä erittäin joustaviksi ja kekse-
liäiksi uusien työmuotojen löytämisessä. 
Välillä toimittiin jopa salassa ”maan alla”, 
mutta ennen kaikkea keskityttiin uskon-
nonopetukseen seurakunnissa.

Leviäminen uusiin maihin

1900-luvun jälkipuolella ja 2000-luvun 
alussa harmaat ursuliinit ovat tehneet uu-
sia aluevaltauksia. Vuonna 1965 sisaret 
menivät Kanadaan, 1969 Argentiinaan ja 
1971 Brasiliaan. Vuonna 1976 – hurraa! – 
ursuliinit aloittivat (jälleen) työn Suomes-
sa ja vuonna 1980 Saksassa. 1988 mentiin 
Ukrainaan ja 1995 Valko-Venäjälle. Afri-
kan-työ alkoi Tansaniassa vuonna 1990, 
Aasia avautui vuonna 2002 Filippiineillä. 
Vuonna 2008 sisaret palasivat Pietariin, ja 
vuonna 2009 aloitettiin työ Boliviassa.

Jeesuksen kuoleman tuskassa olevan 
pyhän sydämen ursuliinisisarten histori-
aa kuvaamaan sopivat hyvin itse perus-
tajan, pyhän Ursula Ledóchowskan sanat: 
”Jumala itse johti kaikkea, minä olin vain 
shakkinappula, jota korkeampi käsi lii-
kutti, siirteli maasta toiseen, kunnes suun-
nitelma oli toteutunut – Jumalan suunni-
telma, ei omani, sillä minä en koskaan 
tällaista ajatellut.” 

Kiitämme sydämellisesti Suomessa 
työskennelleitä ja työskenteleviä ursulii-
neja arvokkaasta panoksesta hiippakun-
tamme nuorison kasvatukseen ja seura-
kuntien elämään sekä toivotamme tietysti 
onnea ja Jumalan runsasta siunausta juh-
lavuoden johdosta! Sto lat!  

Emil Anton

”Jumala itse johti kaikkea, minä olin vain 
shakkinappula, jota korkeampi käsi liikutti, 

siirteli maasta toiseen...”

 P Y H Ä  U R S U L A  L E D Ó C H O W S K A

Kutsu rukouksen, 
paaston ja 
laupeudentöiden 
päivään

Paavillinen uskontojenvälisen vuo-
ropuhelun neuvosto kutsuu us-

kovia kaikista uskonnoista ja kaikkia 
hyvän tahdon ihmisiä liittymään hen-
gellisesti toisiinsa rukouksen, paaston 
ja laupeudentöiden päivänä ja pyytä-
mään jumalallista apua ihmiskunnalle, 
jotta selvittäisiin koronaviruksen aihe-
uttamasta pandemiasta.

Rukouspäivä on sovittu pidettäväk-
si torstaina 14. toukokuuta 2020, tosin 
siihen ei liity mitään yhteistä julkista 
tilaisuutta. Tarkoitus on toteuttaa sitä 
jokaisen omassa sydämessä Jumalan 
tai omantunnon edessä.

Tänä päivänä on tarkoitus liittyä yh-
teen rukoilemalla, paastoamalla ja lau-
peudentöitä tehden. Ne ovat yleismaa-
ilmallisia arvoja, jotka toimivat myös 
"todistuksena uskomisen suuruudes-
ta Jumalaan, joka yhdistää jakautuneet 
sydämet ja kohottaa ihmisen sielun". 

KATT
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KUTSU USKON
TUNTEMISEEN
– Kysymyksiä 
uskonnonopetus-
materiaalista

FIDES onnistui toukokuun alkupuolella 
haastattelemaan Pyhän Ursulan seurakunnan 
kirkkoherraa, isä Tuomas Nyyssölää.

Minkälaista on ollut toimia Kaakkois-Suomessa pienen 
seurakunnan kirkkoherrana? 
– Oikein antoisaa. Tämä on pieni mutta potentiaalinen seura-
kunta. Olen täällä ollessani voinut myös työstää katolisen us-
kon verkkokurssia, mikä on ollut toiveeni jo pidempään.

Toimitat ja kirjoitat paljon materiaalia verkkoon. Mihin 
tarkoitukseen se on tehty ja onko sillä jo paljon lukijoi-
ta? 
– Suurin työ liittyy tuohon verkkokurssiin. Sen tarkoitus on tar-
jota ihmisille mahdollisuus tutustua uskoon kotoa käsin. Kaikki 
eivät asu lähellä kirkkoa eivätkä pääse arki-iltoina seurakunnis-
sa järjestettäville kursseille. Myös työajat ja perhetilanteet aset-
tavat rajoitteita. Kurssin tarkoitus on tarjota jokaiselle mahdol-
lisuus asuinpaikasta ja elämäntilanteesta riippumatta. Kurssilla 
on jo nyt ihan kohtuullisesti lukijoita, ja olen varma, että tulee 
vielä paljon lisää.

Miten materiaaliin voi tutustua? 
– Verkkokurssi on tällä hetkellä luettavissa seurakunnan sivuil-
la osoitteessa ursula.katolinen.fi. Valitse etusivulta linkki “joh-
dantokurssi”. Materiaaliin voi tutustua, vaikka ei suorittaisi-
kaan kurssia. Useimpien oppituntien lopussa on kysymyksiä, 
jotka auttavat miettimään läpikäytyjä aiheita. Kurssin voi suo-
rittaa rekisteröitymällä ja lähettämällä sitten noita vastauksia. 
Tähän saa ohjeet rekisteröityessä.

Uskotko, että katekeettisella tai uskoa esittelevällä ma-
teriaalilla on kysyntää?
– Aivan varmasti.

Keille se on tarkoitettu?
– Jokaiselle, joka haluaa perehtyä uskoon paremmin. Kurssi 
on kirjoitettu ennenkaikkea niille, jotka haluavat tutustua kirk-

koon, mutta se tarjoaa mielenkiintoista materiaalia myös niille, 
jotka ovat jo kirkon täysiä jäseniä.

Miltä Kouvolan seurakunnan tulevaisuus näyttää – 
myös taloudellisesti?
– Jos useampi jäsen maksaisi jäsenmaksunsa tai aktiiviset jä-
senet tukisivat seurakuntaa enemmän, talous olisi kunnossa. 
Tällä hetkellä se on tappiollinen. Tämä on taloudellinen reali-
teetti.

Omalta osaltani pyrin siihen, että seurakunta tavoittaisi yhä 
enemmän ihmisiä, että liturgian taso paranisi ja opetustyö jat-
kuisi. Siis perusasioita. Mutta tulevaisuudesta puhuttaessa 
mielessäni on erityisesti se, että huomattava osa seurakunnan 
jäsenistä on langennut pois armon elämästä; toisin sanoen yh-
teydestä Kristukseen hänen mystisen ruumiinsa eli kirkon elä-
vinä jäseninä. Meidän ensisijainen ongelmamme ei ole jonkin 
teknisen ratkaisun puuttuminen vaan niin monen ihmisen yli-
luonnollisen elämän puuttuminen. Armon tilassa elävässä asuu 
Pyhä Henki monine lahjoineen. Se on todellisen hedelmän kan-
tamisen edellytys. Jeesus itse on luvannut: “Minä olen viinipuu, 
te olette oksat: se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuot-
taa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään” 
(Joh. 15:5). On opittava uskon totuudet syvemmin ja opittava 
elämään niiden mukaan. 

Kiitos haastattelusta, isä Tuomas!
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Människans värde

C
oronapandemin har åter 
lyft fram frågan om vad 
ett mänskligt liv är värt. 
Olika länder har valt oli-
ka strategier för att för-
korta den tid som viru-

set antas härja i landet. Vissa länder har 
valt att isolera vissa områden, städer och 
regioner och att placera riskgrupper i ka-
rantän. Andra har låtit viruset härja fritt i 
samhället, men de flesta har valt en mel-
lanväg. Strategierna har givetvis att göra 
med nivån på landets hälsovård och till-
gången på materiella och mänskliga re-
surser. Vissa länder följer inte WHO’s och 
ECDC’s rekommendationer.  Miljoner är 
smittade, hundratusentals har allvarliga 
symptom, många har dött och ännu fler 
kommer att dö. 

En avgörande faktor i bekämpningen 
av coronaviruset tycka vara status av lan-
dets ekonomi och dess konkurrenskraft 
när pandemin äntligen är över. En majo-
ritet som då har dött är gamla, över 80 år, 
och personer med grundläggande eller 
bakomliggande allvarliga andra sjuk-
domar såsom diabetes, högt blodtryck, 
astma, cancer etc. Strukturen på perso-
nens genetiska uppbyggnad tycks också 
vara en viktig faktor. 

De avgörande ekonomiska fakto-
rerna är landets konkurrenskraft och före-
tagens börsvärde samt hur snabbt landets 
befolkning uppnår en viss immunitets-
grad. Man talar om en V-, U- och L- kur-
va. En V-kurva innebär att man snabbt 
uppnår en viss nivå av immunitet i hela 
samhället för att sedan ekonomin åter kan 
växa. U-kurvan innebär en långsammare 
ekonomisk tillväxt och en L-kurva att vi-
ruset härjar länge i landet. Vilken strate-
gi man väljer har en direkt påverkan på 
dödsfallen och antalet döda. Det är sist 
och slutligen en etisk fråga på samma sätt 
som diskussionen om abort eller eutanasi. 
Man ställer ekonomisk tillväxt och kon-
kurrenskraft mot mänskligt liv. 

Det är märkvärdigt att man i den all-
männa debatten i en demokrati inte över-
huvudtaget lyft fram den etiska dimensi-
onen. Alla kommer att dö. Frågan är när 

och under hurudana betingelser. När man 
fattar beslut om liv och död på en sam-
hällelig nivå måste man bedöma vems liv 
är viktigt och vems är viktigare än en an-
nans.  Man talar i vissa fall om menings-
fulla livsår. Skall man verkligen sköta om 
en gammal människa som kanske i alla 
fall bara har några få år kvar att leva? Hur 
är det med en cancersjuk som kanske inte 
heller har så många år kvar om han eller 
hon får tillräcklig vård? Samhällets resur-
ser är begränsade. God vård under coro-
napandemin räcker helt enkelt inte till för 
alla.  

I vår katolska kyrka anser vi att varje 
liv är viktigt och värt att leva även under 
den pågående coronapandemin. Det är en 
tid av uppoffringar. Vi läser om Maximi-
lian Kolbe som gav sitt liv för en annan 
i ett koncentrationsläger i Polen. I Italien 
kan vi läsa om en katolsk präst som gav 
sin andningsmaskin för en annan för att 
sedan själv dö av coronavirusets kompli-
kationer. Dessa två är exempel på verklig 
kristen kärlek. Men att ge sitt liv för lan-
dets ekonomi eller företagens börsvärde 
är en helt annan fråga. Kristen kärlek är 
kärlek till sin nästan. Jesus visade kärlek 
till Lasarus och hans systrar när han väck-
te honom från de döda, eller när Jesus bo-

tade sjuka, gav den blinda synen, gav mat 
åt de fem tusen som kom och lyssnade på 
honom och gjorde många andra friska. 
Hans förhållande och agerande gentemot 
nästan var direkt, omedelbart och person-
ligt. Han räddade inte Israel från Roms 
grymma ockupation eller lättade på lan-
dets skattebörda.  

Under dessa tider då människovär-
det står på spel och omvärderas av myn-
digheterna och beslutsfattarna, då vis-
sa grupper anses mindre ”värdefulla” 
för samhället, ger det oss kristna möjlig-
heter att visa kristen kärlek till våra näs-
tan. Idag är det åter de svaga i samhället 
som får bära den största bördan. Det är de 
gamla, de sjuka, minoriteter och de som 
inta kan försvara sig, som är våra nästan. 

Coronapandemin kommer att ta slut. 
Vi borde inte då återgå till det gamla kon-
sumtionssamhället var den ledande tesen 
är ”att konsumera allt och alla”. Vi borde 
kanske däremot resa och konsumera min-
dre. Vi borde ha lärt oss en annan mera 
bestående livsstil var vi värnar om varan-
dra men också om miljön. Kanske vi då 
ha lärt oss att jorden är en gåva av Gud. 
Han har nu gett oss en allvarlig varning. 
Ändra på er eller gå under.

Jan-Peter Paul
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F
rom the outbreak of the 
COVID-19 pandemic till now, 
everything about humanity 
has utterly changed. Various 
thoughts have come into our 
minds and with the eyes of 
faith we look forward to the 

end of the pandemic. Having been living in 
the reality of the whole situation daily in Rome 
inside the walls of the Pontifical Irish College, 
Via Dei Santi Quattro 1, it is vividly obvious 
that COVID-19 is not just a health emergency, 
but a crisis that involves and concerns many, 
if not all, aspects and dimensions of social life. 
It is a global health, social, and religious issue. 
Using the expression from Durkheim, it is a 
“total social fact”, that is a social phenomenon 
that touches all social institutions. It is there-
fore clear to us that the Church as part of soci-
ety is dramatically involved and greatly affect-
ed by this deadly virus.  It is in this light that 
we want to bring out some points of reflections 
on the ongoing emergency, and especially what 
may happen after the coronavirus pandemic to 
our different social institutions, Christian com-
munities, parishes and dioceses, etc.  We wish 
to also encourage each and every one to keep 
calm and observe all directives given by public 
health authorities to contain the virus as soon 
as possible and above all to encourage one an-
other on a daily basis to stay strong and safe. 
For in all this the Lord is with us. ”Be strong 
and courageous. Do not fear or be in dread 
of them, for it is the Lord your God who goes 
with you. He will not leave you or forsake 
you.”Deuteronomy 31:6 

”It is in the face of death that the enigma of 
the human condition reaches its peak” (Second 
Vatican Council, Gaudium et Spes, 18). Mutatis 
mutandis, it is also in the face of the pandem-
ic which is leading many to death that human 
vulnerability is most felt. Faced with all these 
deaths, every day a little more, what can I say? 
”Even the prophet, even the priest, does not 
understand” (Jer 14,18). All we know is that we 
must not let the pandemic claim the last word. 
God will always have the last word! For now, 
the virus is disrupting our thinking system, our 
way of life. But paradoxically it leads to a new 
way of thinking, of living. It deconstructs but 
it is also reconstructing by this very fact. Our 
living together in society and our community 
faith life are put to the test: ”confinement but 
not separation”, ”distance but not distrust”, 

Corona virus – a call for solidarity 
in and through the Church

the need to go out for work but the imperative 
of ”stay at home”. In any case, we are learning 
to live differently our profession, our relation-
ships, our faith: telework, digital communica-
tion, virtual meetings, evangelization, social-
ization by the web, etc… Clearly, the virtual 
has aspects of reality. While we have often spo-
ken of the world as a ”new digital continent”, 
of a global village, very quickly we realized 
more clearly that the world is ”our common 
home” and that in this world ”everything is 
linked ”(Pope Francis, Laudato Si’, 16) accord-
ing to the consecrated expression of Pope Fran-
cis. From Asia to Europe to Africa and so on, 
China to Finland, via France and Italy, ”eve-
rything is linked”, in an inextricable way, like 
the good grain and the tares until the harvest 
(Mt 13,24-30). The damaging consequences of 
global warming that have spread everywhere 
have proven it; today, in turn, the pandemic in 
record time makes the same point more force-
fully.

The coronavirus outbreak has great-
ly exposed our human fragility, vulnerability 
and inferiority in relation to that hidden mys-
tery of life known only to the Creator. The way 
the virus is spreading is a great sign and a rap-
id reminder to us of our common humanity, 
of our oneness in nature, strength and capa-
bilities. It is therefore clear that we are broth-
ers and sisters and, indeed, a common human 

family. From the perspective of the Church’s 
teaching, this continues to be the central mes-
sage which reminds us that we are all one fam-
ily under God’s providential care. The Trinity 
does not and cannot abandon us. Man is not on 
his own in such situation. No, man is not an ac-
cident in history either. He is not ALONE. He 
always has this often invisible but ever present 
and active companion: God. Nor is it, as some 
like to imply, by chance. Man was wanted by 
God in whose eyes he has an inestimable price: 
”You have a price in my eyes, and I love you 
… Do not be afraid, for I am with you” (cf. Is 
43, 1 -12). In these difficult times, each and eve-
ry one of us is invited to let ourselves be con-
vinced by this ”declaration of love” from our 
Lord which can neither be wrong nor deceive 
us. God made us out of love so that we can 
know him, love, and serve him. It is therefore 
unchristian to think that those affected directly 
by the virus, be they individuals or entire na-
tions, deserve it because they have abandoned 
God. On the contrary, God is calling our at-
tention to serve him now more than ever be-
fore in the affected people and nations as well 
as in every circumstance of our lives. God will 
not abandon us; he is always with us (“Emma-
nuel”) even in this precarious situation of trial 
and testing, it is good to remember these words 
of scripture “Be still and know that I am God” 
(Psalm 46:10). Friends, it is important for us to 
anchor our hearts in the hope that will save us 
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in Jesus Christ his son. Now is the time to in-
tensify our prayers and sacrifices for the love 
of God and neighbor. Let us draw closer to one 
another in our love for each and every one and 
rediscover the things that truly matter in our 
lives. For “what we are is God’s gift to us [and] 
what we become is our gift to God.” (Eleanor 
Powell).Following the instructions of our Holy 
Father Pope Francis, the greatest gift we will of-
fer each other now and the entire society is our 
sincere and unstringed SOLIDARITY. 

Solidarity is about valuing our fellow 
human beings and respecting who they are as 
individuals (Pope Francis General Audience 
25/03/2020) “The many situations of inequal-
ity, poverty and injustice, are signs not only of 
a profound lack of fraternity,  but also of the ab-
sence of a culture of solidarity. New ideologies, 
characterized by rampant individualism, ego-
centrism and materialistic consumerism, weak-
en social bonds, fueling that “throw away” 
mentality which leads to contempt for, and the 
abandonment of, the weakest and those con-
sidered “useless” “ In this way human coex-
istence increasingly tends to resemble a mere 
do Ut des which is both pragmatic and selfish” 
Pope Francis” (Pope Francis’s Message for the 
World Day of Peace, 01/01/2014).

Solidarity in Prayer, solidarity in thoughts 
and solidarity in Action is what we need in the 
midst of this crisis. Let our actions, our words, 
and our thoughts be in total communion with 
the whole world in crisis and in particular the 
affected.  The Church teaches us that solidar-
ity has no limits within the Christian outlook 
and orientation. To be precise, Catholic social 
teaching’s principle of Solidarity is about rec-
ognizing others as our brothers and sisters and 
actively working for their good. In our con-
nected humanity, we are invited to build rela-
tionships and to understand what life is like for 
others who are different from us. There is no 
room therefore for discriminatory behavior but 
instead we need to create a space for promot-
ing the values of social harmony, civic-minded-
ness, and togetherness in seeing through this 
stressful time together by constantly seeking 
the wellbeing of everyone, and having concern 
for one another. All we need now is to work to-
gether in a well-coordinated manner, cooperat-
ing and collaborating in such a way that we can 
achieve collectively the defeat of the coronavi-
rus pandemic. 

 The spread of COVID-19 has and will have 
a very strong influence and impact on our soci-
ety and in our relationships with one another in 
particular.  Things will definitely not be same:  
the crisis is already visibly changing percep-

tions and worldviews.  Our commonality is al-
ready greatly affected. Our financial life is and 
will be affected greatly whether we consider 
employment, the world of jobs/work business 
or development in general. Health and educa-
tional systems have had to and will continue 
to change. Despite all that will happen to us, 
things will only be the way they will be de-
pending on our understanding and apprecia-
tion of them. Being positive is what holds us to-
gether, let us therefore remember that we need 
and will continue to need each other in the fight 
against the effects and after effects, and in the 
task of rebuilding humanity. This reconstruc-
tion will be a reality and an obvious work to be 
done by all for the common good of all. 

This virus is taking away lives. No one 
should deceive us or convince us of anything 
else. We have recorded an alarming death toll 
since the outbreak of the malignant and repug-
nant virulence in many nations and especially 
in Italy where I am presently living through 
the daily reality.  It is tragic and saddening! Al-
though there are many sides to reality, we must 
understand that the spiritual outlook has a par-
ticular priority, for every other perspective no 
matter how pragmatic must  have spiritual un-
derpinnings.

The coronavirus and its consequences 
are not God’s will and will never be His will 
no matter what. We must pray more earnest-
ly today than ever imploring God’s mercies 
and intervention. Follow the common sense 
prescriptions for precautions and be spiritu-
ally alert and alive by heartfelt and consistent 
prayers, for this is the surest way to remain im-
mune not just to COVID-19 but also to other 
afflictions and infirmities. Solidarity in prayer 
is what will save us from this and protect hu-
manity. Keep calm, respect instructions, fol-
low guidelines prescribed by public profes-
sionals; pray, pray, pray and God will save us. 
In the final analysis, those who don’t have re-
spect for humanity and human life, or even for 
their own communities, may well learn some 
serious lessons in this season and period of cri-
sis.  The outbreak is not “their thing or his/
her thing”, an Italian thing, a European thing, 
a Chinse thing… NO! it is our thing. As Chris-
tians and as human persons we must be in soli-
darity to support one another during and after 
the pandemic. Ask yourself this question: as a 
Christian what am I doing in solidarity with 
the world in this crisis?

“We are all one family in the world. Build-
ing a community that empowers everyone to 
attain their full potential through each of us 
respecting each other’s dignity, rights and re-

sponsibilities makes the world a better place 
to live” Sollicitudo Rei Socialis ‘On Social Con-
cern’ (1987). God is not visible in the dramas 
but in the understanding of men to resolve the 
dramas. We welcome the combined efforts of 
people of good will; nurses and doctors, re-
searchers and scientists. We thank them, con-
gratulate them and encourage them that God 
is using them to heal us. And we pray because 
health is a gift from God. “Yes, we must do eve-
rything to overcome suffering, but to eliminate 
it completely from the world is not within our 
possibilities – simply because we cannot extri-
cate ourselves from our finitude and because 
none of us are able to eliminate the power of 
evil, of fault, which – as we see – is continually 
a source of suffering. God alone can and will re-
alize it. We know that this God exists and there-
fore that this power which “removes sin from 
the world” (Jn 1,29) is present in the world (Spe 
Salvi, 36). Despite everything, we have reason 
to hope for a better world, ”where there is no 
more mourning, no tears, no pain” simply be-
cause Christ who conquers [evil] is the founda-
tion of our hope. Coronavirus, the virus, is not 
loaded with meaning because it is, but because 
it leads to something that is not yet, something 
we hope against all hope.

Let us pray in solidarity for our brothers and 
sisters here and around the world who are sick 
and who are directly affected by the coronavi-
rus, and for those who have died since the out-
break Let us pray for those who have lost loved 
ones to this virus. May God console them and 
grant them peace. We pray also for doctors, 
nurses, and caregivers, for public health offi-
cials and all civic leaders. May God grant them 
courage and prudence as they seek to respond 
to this emergency with compassion and in ser-
vice to the common good. In this time of need, 
let us seek together the maternal intercession of 
Our Blessed Mother in this prayer…. 

THE MEMORARE

Remember, O most gracious Virgin Mary, 
that never was it known that anyone who fled to 
your protection, implored your help, or sought your 
intercession, was left unaided. Inspired by this 
confidence, I fly unto you, O Virgin of virgins, 
my Mother. To you do I come, before you I stand, 
sinful and sorrowful. O Mother of the Word 
Incarnate, despise not my petitions, 
but in your mercy, hear and answer me. Amen.

(Attributed to St Bernard of Clairvaux)

Fr. Leonard Wobilla Shwei
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Caritas

Caritas-kuulumisetNytt-News 
Sosiaalineuvontaa Caritaksen 
toimistolla 
Caritaksen sosiaalineuvoja Hanne-
len Liukkonen on tavattavissa neuvon-
taa ja keskustelua varten keskiviikkona 
20.5.2020 klo 13-15 puhelimitse nume-
rosta 040 2566275 tai paikan päällä Cari-
taksen toimistolla (Kuusitie 6, Helsinki). 
Muista tulevista neuvonta-ajoista tiedo-
tamme Caritaksen nettisivujen ajankoh-
taista-osiossa sekä Facebookissa. Han-
nelelta voi kysyä suomeksi, ruotsiksi tai 
englanniksi neuvoa liittyen muun muassa 
sosiaaliturvaan, terveyspalveluihin sekä 
asumis- ja työllistymiskysymyksiin. Toi-
mistolle voit tulla, jos sinulle ei ole hengi-
tystieoireita etkä kuulu riskiryhmiin. Voit 
myös lähettää viestin osoitteeseen hanne-
le.liukkonen@caritas.fi. 

Social counselling available at 
the Caritas office
You can reach Caritas's social advisor 
Hannele Liukkonen on Wednesday May 
20th at 1 to 3 pm by phoning 040 2566275 
or at the Caritas office (Kuusitie 6, Hel-
sinki). The other upcoming times will be 
published on the Caritas website and Fa-
cebook page. You can contact Hannele if 
you have questions concerning social ser-
vices, health services, housing and emp-
loyment in Finland. You can come to the 
office if you don't have any flu symptoms 
and do not belong to any risk group. At 
other times you can also send a message 
to hannele.liukkonen@caritas.fi. 

Tervetuloa Ystävyyden 
kahvilaan etäyhteydellä, nyt 
myös espanjaksi!   
Suomen Caritas järjestää e-kahviloita ker-
ran kahdessa viikossa siihen asti, kunnes 
voimme alkaa taas järjestää kahvilatapaa-
misia toimistollamme. Lähetä sähköpos-
tia osoitteeseen caritas@caritas.fi, niin lä-
hetämme osallistumisohjeet. Ystävyyden 
kahvilat ovat keskiviikkoisin 20.5. ja 3.6. 
klo 15-17.

Espanjankieliset kahvilat (sopii myös 
espanjaa opiskeleville, tarvittaessa kielinä 
myös suomi ja englanti) ovat seuraavi-
na keskiviikkoina klo 10-12: 13.5., 27.5. 
ja 10.6. 

Welcome to online Friendship 
Café, now also in Spanish!
Caritas holds the café meetings online once in 
two weeks, until we can start meeting at our 
office again. The next café takes place May 
20th 3-5 pm. Send email to caritas@caritas.fi, 
and we will send you instructions on how to 
participate. The online Friendship cafés take 
place on Wednesdays May 20th and June 3rd 
at 3-5 pm.

Spanish online café meetings (also for be-
ginners in Spanish language!) are on the fol-
lowing Wednesdays at 10-12 noon:  May 13th, 
May 27th and June 10th. 

Tue Caritaksen toimintaa 
kotimaassa
Tue sosiaalineuvontaa ja muuta työtä koti-
maassa tulemalla Caritaksen kuukausilahjoit-
tajaksi! Kuukausilahjoituksen kohteeksi voit 
valita joko kotimaan työn tai kehitysyhteis-
työn. Kotimaan lahjoituksilla tuetaan muun 
muassa toimistolla tapahtuvaa neuvontaa, 
leiriavustuksia sekä ruokalahjakortteja vähä-
varaisille. Voit ryhtyä kuukausilahjoittajaksi 
osoitteessa: www.caritas.fi/kuukausilahjoitus  

Caritaksen vuosikokous 
järjestetään elokuussa
Caritaksen vuosikokous järjestetään 25.8. klo 
17 Pyhän Marian seurakuntasalissa. 

Caritas årsmöte hålls i Sankta Marias för-
samlingssal 25.8. kl 17. 

The Annual General Meeting of Ca-
ritas will be held August 25th at 5pm at 
the Parish Hall of St. Mary’s. 

Kevättarjouksia 
luostarikaupassa! 
Tilaa itsellesi tai ystävällesi whisky-
suklaata piristämään päivää. Jokainen 
whisky-suklaan ostaja saa kaupan pääl-
le kenialaisen kortin. Lisäksi kahden 
whisky-suklaan ostaja saa keväisen luos-
tarissa käsin tehdyn kynttilän. Korkea-
laatuiset suklaat ovat valmistettu kä-
sin espanjalaisessa nunnaluostarissa ja 
maustettu aidolla skotlantilaisella whis-
kyllä. Tiedotamme muista tulevista tarjo-
uksista Facebook-sivullamme. 

Tee tilaus sähköpostitse caritas@ca-
ritas.fi tai osoitteessa: www.caritas.fi/
caritas-kauppa

Luostarituotteita on nyt mahdollis-
ta ostaa jälleen Caritaksen toimistolta 
(Kuusitie 6, Helsinki) ennalta sovittuna 
aikana maanantaista torstaihin klo 10-14. 
Ota yhteyttä toimistoomme (sähköposti 
caritas@caritas.fi, puh. 0400911874) sopi-
aksesi ajan.

Kiitos kaikille paasto- 
keräykseen osallistuneille! 
Vuoden 2020 paastokeräysvaroilla eh-
käistään lasten ja nuorten syrjäytymistä 
Pereirassa, Kolumbiassa. 
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Ilmoitukset

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

Uutuudet ja klassikot
– kirjakauppasi netistä

katolinenkirjakauppa.net

Hugo Rahner 
MARIA JA KIRKKO

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

katolinenkirjakauppa.net

AC:N KEVÄTRETKI KOTKAAN 
MERIKESKUS VELLAMOON

AC:S VÅRUTFLYKT TILL MARITIMCENTRET 
VELLAMO I KOTKA

(Retki toteutuu, jos viranomaismääräykset sen sallivat)

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.

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.

Verbi Dei sono 
Schola cantorum 

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

TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO

www.toolonhautaustoimisto.fi
Mechelininkatu 32, Taivallahden kasarmirakennus

Caritas Seurakuntapalvelu - Helsinki
09 628 398

Ohjelmatiedoista

Poikkeustilanteen takia kaikki 
ohjelmatiedot ovat alttiita muutoksille. 
Kannattaa seurata riittävän usein 
seurakuntien ja hiippakunnan 
verkkosivuja ja varmistaa vaikka 
puhelinsoitolla seurakuntaan, 
että kirkko on auki tai yksittäinen 
tapaaminen järjestyy. Kukaan ei vielä 
tiedä, kuinka kauan tämä poikkeustila 
jatkuu.

Om programminformationerna

Pga undantagssituationen är det 
sannolikt att det kommer att finnas 
ändringar i programminformationerna. 
Därför är det viktig att följa 
församlingarnas och stiftets websidor 
och även ringa till församlingen för att 
verkligen veta om kyrkan är öppen och 
ett individuellt möte kan arrangeras. 
Ingen vet hur långt denna situation 
fortsätter.

About the programme 
information

Because of the special circumstances, 
changes are likely to happen in the 
given information. Therefore, it is 
important to follow the webpages of the 
parishes and the Diocese, and even ring 
the parishes in order to be sure when 
exactly churches are open and personal 
appointments can be arranged. No one 
knows how long this situation will 
continue.

RETKI ON PERUTTU. ILMOITAMME, MIKÄLI RETKELLE 

LÖYDETÄÄN SOPIVA AJANKOHTA MYÖHEMMIN TÄNÄ VUONNA.
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Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs •   8.5. -14.6.   

HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraali seurakunta

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

katolinen.fi. Kotisivu henrik.katolinen.fi.

JULKISET ARKIMESSUT ALKAVAT 11.5.
TARKISTA AJAT SEURAKUNNASTASI.

• Messu joka päivä klo 18.00, paitsi 
sunnuntaisin klo 11.00. Rippiaika sopimuksen 
mukaan soittamalla tai sähköpostitse.

• Kirkko on avoinna yksityistä rukousta varten 
arkipäivisin klo 7.30-17.00. Muina aikoina 
kirkossa vieraileminen ei ole mahdollista.

Messuja voi seurata osoitteessa: 
henrik.katolinen.fi

9.5. la klo 18.00 aattomessu
10.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 11.00 

päämessu, 12.00 messu vietnamiksi
17.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 11.00 

päämessu, 12.00 messu vietnamiksi
21.5. to Herran taivaaseenastuminen: 11.00 

päämessu, 12.00 messu vietnamiksi
24.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 11.00 

päämessu, 12.00 messu vietnamiksi
31.5. su helluntaisunnuntai: 11.00 päämessu, 

12.00 messu vietnamiksi
7.6. su Pyhä Kolminaisuus: 11.00 päämessu, 

12.00 messu vietnamiksi
14.6. su Corpus Christi: 11.00 päämessu ja 

adoraatio

• Kesän vakio-ohjelma 1.6. lähtien: la 17.40 ves-
per, 18.00 aattomessu. Su 9.30 messu englannik-
si, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 
18.00 messu, ti ja to 7.30 messu, ke 17.30 ruu-
sukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Rippiaika la 
17.00-17.45, ma, ke, pe 17.30 ja ennen sunnun-
tain messuja sekä sopimuksen mukaan.
• Summer Programme starting on June 1st: Sat. 
17.40 Vespers, 18.00 Mass. Sun. 9.30 Mass in Eng-
lish, 11.00 High mass, 18.00 Evening Mass. Mon., 
Wed., Fri. 18.00 Mass, Tues. and Thurs. 7.30 Mass, 
Wed. 17.30 Rosary, Fri. 17.30 Adoration.  Confes-
sions: Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, be-
fore Masses on Sunday, as well as by appointment.

 

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

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

JULKISET ARKIMESSUT ALKAVAT 11.5.
TARKISTA AJAT SEURAKUNNASTASI.

• Laudes maanantaisin, keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 7.30. Adoraatio arkisin klo 
17.15-17.50.

• Sakramenttien vastaanottamiseksi ota 
yhteyttä seurakunnan kansliaan.

Messuja voi seurata osoitteessa:  
http://www.pyhamaria.fi/?page_id=597925

8.5. pe 8.00 messu suomeksi, 17.15 adoraatio, 
18.00 messu suomeksi

9.5. la 18.00 aattomessu suomeksi
10.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.30 

ruusukko, 10.00 messu suomeksi, 16.00 
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 
ruusukko englanniksi/Rosary in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

17.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 messu 
suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. 
po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

21.5. to Herran taivaaseenastuminen: 10.00 
messu suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza 
sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

24.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00 messu 
suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. 
po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

31.5. su helluntaisunnuntai: 10.00 messu 
suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. 
po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

7.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 messu 
suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. 
po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

14.6. su Corpus Christi: 10.00 messu suomeksi, 
16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

TURKU

Pyhän Birgitan ja autuaan  
Hemmingin seurakunta 

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

katolinen.fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.

JULKISET ARKIMESSUT ALKAVAT 11.5.
TARKISTA AJAT SEURAKUNNASTASI.

Messuja voi seurata osoitteessa: 
www.youtube.com/channel/
UC5xTVriKKfOO6ZjhtfwNN3g

• Nettimessujen ohjelma yleensä:

sunnuntaisin klo 10.30
maanantaisin klo 7.30 
tiistaisin klo 18.00
keskiviikkoisin klo 7.30
torstaisin klo 18.00
perjantaisin klo 7.30
lauantaisin klo 7.30

• Uusimmat tiedot löytyvät aina seurakunnan 
kalenterista osoitteessa https://www.
catholicturku.fi/

Huom! Helatorstaina (21.5.) messu vietetään 
klo 10.30, ei klo 18.00.

JYVÄSKYLÄ

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

Kotisivu olavi.katolinen.fi.

JULKISET ARKIMESSUT ALKAVAT 11.5.
TARKISTA AJAT SEURAKUNNASTASI.

Suoratoistolähetyksistä ilmoitetaan 
seurakunnan kotisivulla: olavi.katolinen.fi

10.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.00 messu, 
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu 
englanniksi/Mass in English

17.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.00 messu, 
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu 
englanniksi/Mass in English 

21.5. to Herran taivaaseenastuminen: 10.00 
messu

24.5 su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.00 messu, 
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu 
englanniksi/Mass in English

31.5. su helluntaisunnuntai: 9.00 messu, 10.00 
ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

7.6. su Pyhä Kolminaisuus: 9.00 messu, 10.00 
ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

14.6. su Corpus Christi: 10.30 messu ja kulkue

• Huom! Ensikommuuniota ei toukokuussa, 
vaan vasta syksyllä!

• Kirkko on edelleen avoinna päivittäin ruko-
usta varten.

• Ehtoollisen voi saada sekä (yksityisten) mes-
sujen yhteydessä että messun ulkopuolella.

• Ripittäytyminen on yhä mahdollista ja kan-
nustettavaa.

• Sairaiden voitelu annetaan sairaille. On tärke-
ää muistaa, että jos joudut sairaalaan, sairaala ei 
ilmoita asiasta seurakunnalle, vaan on -joko itse 
tai jonkun muun välityksellä- otettava yhteyt-
tä pappiin. On mahdollista, että sairaalat rajoit-
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13.00 messu vietnamiksi, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

KATEKEESI  16.5. (etäopetus)

SAKRAMENTTIOPETUS
vahvistusopetus 17.5. (etäopetus)
 
DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 2): ei 
messua tänä aikana
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 
ei messua tänä aikana
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, 
Kappelintie 5): 7.6., 21.6. su 12.00 (Huom.! ei 
messua 10.5. eikä 24.5.)
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-
Kuljunkatu 1): ei messua tänä aikana
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, 
Rauhankatu 8 C 22): 7.6., 21.6. su 16.00 (Huom.! 
ei messua 9.5. eikä 24.5.)

KOUVOLA

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. 

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

JULKISET ARKIMESSUT ALKAVAT 11.5.
TARKISTA AJAT SEURAKUNNASTASI.

• Myöhemmin alkavista suoratoistolähetyksis-
tä ilmoitetaan seurakunnan kotisivulla. Saarno-
ja voi jo kuunnella osoitteessa: https://pyha-
nursulan.com/materiaalia-verkossa/

• Kokoontumisrajoitusten vuoksi seurakunnal-
la ei toistaiseksi ole julkisia messuja. Messujen 
aikataulut ovat pääosin normaalit, niihin osal-
listumista voi tiedustella puhelimitse tai sähkö-
postilla. Lisätietoja seurakunnasta.

• Kirkon ovet pysyvät auki niille, jotka haluavat 
tulla rukoilemaan. Myös parannuksen sakra-
mentti on mahdollista vastaanottaa ottamal-
la yhteyttä seurakuntaan. Yksityisiä tapaami-
sia papin kanssa voidaan tarvittaessa järjestää.

OULU

Nasaretin pyhän perheen 
seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh ja fax 08-347834. 
Sähköposti perhe@katolinen.fi. Kotisivu 

perhe.katolinen.fi

JULKISET ARKIMESSUT ALKAVAT 11.5.
TARKISTA AJAT SEURAKUNNASTASI.

• Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu. 
Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu, ma ja ti 16.30 
ruusukko, to 16.00 adoraatio, la 11.30 messu. 
Ti, ke, la 18.00 neokatekumenaaliyhteisön litur-
gia. 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., Thurs., Fri. 17.00 Mass 
in Finnish, Mon. and Tues. 16.30 Rosary, Thurs. 
16.00 Adoration, Sat. 11.30 Mass. Tues., Wed., Sat. 
18.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confes-
sions Fri. 17.30-18.30, half an hour before Mass and 
by appointment. Masses also in other cities. (See the 
Mass schedule for diaspora below.) 

Messuja voi seurata osoitteessa: https://
www.youtube.com/channel/UCSHLtaSiN_
ygF6zv7ui4dAA

7.6. su Pyhä kolminaisuus: 10.00 messu eng-
lannnniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 
17.00 messu Torniossa

14.6. su Corpus Christi: 10.00 messu englan-
niksi/Mass in English, 11.15 päämessu ja 
kulkue, 17.30 messu Rovaniemellä

DIASPORA
Kajaani (Kirkkokatu 17): 26.7. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 21.6., 19.7. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 7.6., 5.7. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 12): 28.6. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 14.6., 12.7. su 
17.30

KUOPIO

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

JULKISET ARKIMESSUT ALKAVAT 11.5.
TARKISTA AJAT SEURAKUNNASTASI.

• Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, to, pe 18.00 
messu. Pe 17.30 adoraatio (Ei adoraatiota juh-
lapyhinä.) 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 
Adoration (No Adoration on Feast Days.) Sat. 19.00 
Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions 
Sun. 10.30-10.50 and by appointment.

Messuja voi seurata osoitteessa: 
https://www.youtube.com/channel/
UCggc92mF3pGxz2GWeqq6HiA/   ja 
https://www.facebook.com/joosef.
srk/?ref=bookmarks

Tarkempia tietoja saa ottamalla yhteyttä 
seurakuntaan.

tavat pappienkin vierailuja, mutta teemme par-
haamme voidaksemme tulla.

• Kaikkien kokoontumisten ja sakramenttien 
jakaamisen yhteydessä on kulkutautien aika-
na tartuntariski. Tämä on kuitenkin aina laskel-
moitu riski ja yhdessä voimme pienentää sitä 
pitämällä riittävää etäisyyttä ja huolehtimalla 
hyvästä käsihygieniasta. Jos olet sairas tai si-
nulla on oireita, pysy karanteenissa. Jos olet yli 
70-vuotias, pysy kotona. Voit ottaa yhteyttä seu-
rakuntaan: on parempi, että tulemme luoksesi, 
kuin että vaarannat muut tai itsesi.

TAMPERE

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

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

JULKISET ARKIMESSUT ALKAVAT 11.5.
TARKISTA AJAT SEURAKUNNASTASI.

• Sunnuntaisin kirkko on kiinni koko päivän.

• Arkipäivinä kirkko on auki (laudes, vesper, 
messu, adoraatio ja ruusukko). Uskovien tulee 
soittaa papeille ja ilmoittaa etukäteen, mikäli he 
aikovat tulla kirkkoon.

• Papit jakavat sakramentteja (ehtoollinen mes-
sun ulkopuolella, ripittäytyminen) sekä ovat ta-
voitettavissa hengellisiä keskusteluja varten.

Messuja voi seurata osoitteessa: https://
tampere.livestreams.fi tai https://risti.
katolinen.fi/live-stream.html

9.5. la Huom.! ei perhemessua, ei lastenkerhoa
10.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 messu 

suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

12.5. ti Huom.! ei messua Hervannassa
13.5. ke 18.00 iltamessu, Huom.! ei 

informaatiokurssia
16.5. la Huom.! ei katekeesia, ei perhemessua
17.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30 messu 

suomeksi, Huom.! ei vahvistusopetusta, 13.00 
messu vietnamiksi, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

20.5. ke 18.00 iltamessu, Huom.! ei Usko & 
Elämä -sarjaa

21.5. to Herran taivaaseenastuminen: 10.30 
messu suomeksi

24.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30 messu 
suomeksi, Huom.! ei messua puolaksi, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

26.5. ti Huom.! ei messua senioreille
31.5. su helluntaisunnuntai: 10.30 messu 

suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

7.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.30 messu 
suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

14.6. su Corpus Christi: 10.30 messu suomeksi, 
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Kolumni

Pray the Rosary,unite with your country from wherever 
you are located on 19 June and help encircle the world 
in prayer.

Nasaretin Pyhän 
Liisantie 2, 90560
Oulu,Finland

 

 

18.00 Local prayer time 

Country:

Mysteries:

Time:

Lead Location:

Finland

Joyful

Worldpriest Annual Global

RosaryRelay
for the Sanctification of Priests

Friday 19 June 2020

The Worldpriest Annual Global Rosary Relay for Priests 2020 --
organised and coordinated by Worldpriest.
For further information visit our Website:www.worldpriest.com
Email:info.worldpriest@gmail.com

Please use all live streaming,video and Facebook Live facilities- 
which you may already have at your local prayer location- and 
therefore help to extend prayer participation to an even greater 
audience worldwide.


