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Olemme olleet eristyksissä toisistamme jo yli vuoden ajan. Ko-
ronaepidemian numerot näyttävät kuitenkin meillä täällä Suo-
messa niin kuin monissa muissakin maissa jo varsin hyviltä. 
Tartuntoja on yhä vähemmän, terveydenhoidon kantokyvyn 
rajat eivät enää pauku. Rokotettujen määrä lisääntyy hyvää 
vauhtia. Tulevaisuus näyttää aika valoisalta. Ehkä eristynei-
syys voisi jo pian olla mennyttä aikaa.

Kun yhteiskunnan, alueiden ja kirkon omiakin rajoitustoimia 
nyt vähitellen puretaan, on hyvä pohtia, miten hyvin tai huo-
nosti mikäkin rajoitus oli perusteltu ja olisiko ehkä jotakin voi-

tu tehdä toisin. Tämä kysymys on syytä tehdä kaikilla tasoilla, myös henkilökohtaisesti. 
Erityisesti on kysyttävä, onko kaikkia yhteiskunnan osia kohdeltu yhdenvertaisesti tai 
ovatko voimakkaat rajoitustoimet edes kaikissa tilanteissa olleet perusteltuja ja välttämät-
tömiä.

Vuosi sitten keväällä katolisiakin seurakuntia suljettiin lyhyesti, lähinnä epävarmuuden ja 
epätietoisuuden takia ja koska niin tehtiin yhteiskunnassa muutenkin. Viime talvena kir-
kot kuitenkin pysyivät auki ja sisään pääsi enemmänkin kuin vain kuusi seurakuntalaista, 
kunhan tartuntatautilain edellytykset täyttyivät.

Epidemia-aika jättää varmasti jälkensä moniin asioihin niin kirkossa kuin muuallakin. 
Koulujen digiloikka, etätöihin siirtyminen ja kaikenlaisten kokousten järjestäminen etänä 
ovat tulleet jäädäkseen tavalla tai toisella. Ainakin ne ovat avanneet meidän silmämme 
näkemään, että asioita voi tehdä useammallakin eri tavalla. Joskus uusi tapa on parem-
pi kuin vanha, mutta ei aina. Olemme ehkä myös oppineet ymmärtämään, että monilla 
totutuilla käytännöillämme, joista nyt pakon edessä jouduimme luopumaan, saattaa olla 
suurikin arvo ja viisaus.

Yksinäisyys ja eristäytyneisyys ovat kuitenkin selvästi kielteisiä koronaepidemian seu-
rauksia. Ihmisten täytyy saada tavata toisiaan, kohdata toisiaan, olla yhdessä toistensa 
kanssa. Puhelimet ja zoomit ovat tietenkin helpottaneet ongelmaa, mutta eivät poistaneet 
sitä. En syytä ketään tästä tilanteesta, siitä, että näin on käynyt, mutta kannustan meitä 
kaikkia, jokaista meistä, tekemään parhaansa, että ne haavat, jotka tänä aikana ovat synty-
neet ja syventyneet, saataisiin nopeasti parsittua umpeen. Ei yksikään vauva pärjää ilman 
äidin tai isän syliä, ei yksikään sairas ilman hoitajan läsnäoloa, ei yksikään vanhus ilman 
niitä läheisiään, joiden kanssa hän on elämänsä jakanut tai joiden elämää hän on saanut 
seurata: lastensa, lastenlastensa jne.

Sama pätee myös kirkkoon. Meidän suhteemme Jumalaan ei ole vain vertikaalinen, vaan 
se on myös horisontaalinen. Kuten paavi Franciscus sanoi Corpus Christi -juhlassa (ks. s. 
3), on oltava Jumalan jano. Moni on yksinäisessä mietiskelyssään ehkä todella ymmärtä-
nyt janoavansa Jumalaa, janoavansa yhteyttä Jumalaan yhdessä toisten uskovien kans-
sa, janoavansa sitä, mikä ei olekaan välittömästi saatavissa. Ja sen me saavutamme vasta, 
kun olemme valmiita "murtamaan oman leipämme". Ei vain ottamaan vaan antamaan, ei 
sulkemaan, vaan avaamaan, ei asettamalla ensimmäiselle sijalle itseämme vaan sen, joka 
tarvitsee apuamme.

Koronaepidemia on myös mahdollisuus. Vaikka varmasti kaikki toivommekin, että jo 
pian voitaisiin palata takaisin entiseen, on ehkä hyvä yrittää jättää vanhasta pois kaikki se, 
minkä sietääkin jäädä taakse, ja toisaalta pitää pysyvämmin kiinni niistä hyvistä taidois-
ta ja asenteista, joita olemme oppineet näinä rajoitusten aikoina. Paluu entiseen voi olla 
myös oman elämämme käyttöjärjestelmän päivittämistä.

Hyvää kesää!

Paluu entiseen?
 

Pääkirjoitus

Helsingin 
hiippakunnan 
koronaohjeet
22.2.2021 alkaen

Epidemian aikana on annettu vapau-
tus sunnuntaivelvollisuudesta, tosin 
velvollisuus pyhittää lepopäivä on 

edelleen voimassa. Vaikka messussa käymi-
nen on tärkeä hengellinen aarre, on toivotta-
vaa, että tässä tilanteessa messuja seurattai-
siin lähinnä etäyhteyksien avulla. 

Uskonnonharjoittaminen eli esimerkik-
si messussa käyminen on mahdollista myös 
uuden tartuntatautilain perusteella, kunhan 
estetään lähikontaktien muodostuminen. 
Siksi kaikissa kirkoissa on erikseen osoitetta-
va käytettävissä olevat paikat. Perhekuntien 
välissä on oltava koko ajan vähintään kah-
den metrin turvavälit.

Jokaisessa seurakunnassa on aktiivises-
ti valvottava, ettei kirkkoon pääse enempää 
ihmisiä kuin turvavälit sallivat. Kaikissa ti-
laisuuksissa on maskipakko. Jos messuihin 
on ilmoittautumisjärjestelmä, on myös hyvä 
huomioida, ettei itse varaa montaa messua 
kerralla, jotta mahdollisimman moni uskova 
saisi siihen mahdollisuuden.

Opetus- ja muita tilaisuuksia järjestettäes-
sä seurataan AVI:n tai kunnan ohjeita.

Jokaisessa kirkossa ja kaikissa tilaisuuksis-
sa on oltava hygieniahjeistukset ja mahdol-
lisuus käsien puhdistamiseen tai desinfioi-
miseen. Messujen välissä tilat ja pinnat on 
puhdistettava.

isä Marco Pasinato
Hiippakunnan asiainhoitaja
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Sisällys

Sunnuntaina 6.6.2021 paavi Franciscus vietti 
Kristuksen pyhän ruumiin ja veren juhlapy-

hän messun Pietarinkirkossa. Paavi nosti evan-
keliumista (Mark. 14:12-16,22-26) esiin kolme 
kuvaa: vesiastiaa kantavan miehen, jota opetus-
lasten piti seurata; yläsalin, jossa Jeesus vietti vii-
meisen ehtoollisen yhdessä opetuslasten kanssa; 
ja leivän murtamisen yläsalissa. 

Vesiastia on paavin mukaan muistutus ihmis-
kunnasta, jolla on jano ja joka alati etsii veden 
lähdettä, rakkauden, ilon ja menestyksen lähdet-
tä yhä inhimillisemmässä maailmassa. Mutta näi-
den maallisten asioiden janoaminen ei riitä, ne ei-
vät sammuta sitä janoa, jonka voi sammuttaa vain 
Jumala. "Tuo vesiastiaa kantava mies johdattaa 
opetuslapset huoneeseen, jossa Jeesus asettaa eu-
karistian. Jumalan jano tuo meidät alttarin ääreen. 
Jos jano puuttuu, meidän viettommekin ovat kui-
via. Eikä kirkkokaan voi tyytyä pieneen ryhmään 
aktiiveja, jotka kokoontuvat viettämään eukaristi-
aa; meidän on mentävä kaupungille, kohdattava 
ihmisiä, opetettava tunnistamaan ja herättämään 
jano Jumalaa ja into evankeliumia kohtaan."

Jeesus opetuslapsineen pääsi viettämään eh-
toollista hienoon, suureen yläsaliin. "Suuri sali 
pikkuista leivänpalaa varten. Jumala tekee itsen-
sä pieneksi, kuin leivänpalaksi, ja juuri sen kaut-
ta löytyy suuri sydän, joka tunnistaa hänet, pal-
voo häntä ja ottaa hänet vastaan. ... Jos meidän 
sydämemme muistuttaa pimeää huonetta, koska 
elämme vain itsellemme, ongelmiemme ja katke-
ruuksiemme keskellä, ei olisi mahdollista tunnis-
taa Jumalan nöyrää ja hiljaista läsnäoloa. ... Eu-
karistia tahtoo ravita niitä, jotka matkan varrella 
ovat väsyneet ja joilla on nälkä. Älkäämme unoh-
tako heitä! Täydellisten ja puhtaiden kirkko on 
huone, jossa ei ole paikkaa kenellekään. Kirkko, 

jonka ovet ovat auki ja joka juhlii Kristusta, on 
sen sijaan suuri sali, johon kaikki – niin vanhurs-
kaat kuin syntisetkin – voivat tulla sisään.

Leivän murtaminen on "erinomainen eukaristi-
nen ele. Se on tunnuspiirre meidän uskostamme", 
sillä siinä me "kohtaamme Herran, joka uhraa 
itsensä, jotta me voisimme syntyä uuteen elä-
mään". "Eukaristiassa me mietiskelemme ja pal-
vomme Jumalaa, joka on rakkaus. Hän on Juma-
la, joka ei murra ketään muuta kuin itsensä. Hän 
on Jumala, joka ei vaadi uhreja vaan antaa itsen-
sä uhriksi. Hän on Jumala, joka ei pyydä mitään, 
mutta antaa kaiken."

"Viettääksemme ja toteuttaaksemme eukaristi-
aa myös meidät on kutsuttu elämään tämän rak-
kauden mukaan. Sillä sinä et voi murtaa sunnun-
tain Leipää, jos sydämesi on suljettu veljiltä. Et 
voi syödä tätä Leipää, ellet anna leipää nälkäisil-
le. Et voi jakaa tätä Leipää, ellet jaa hädässä olevi-
en kärsimyksiä. Ja kaiken lopuksi: myös meidän 
juhlallisista liturgioistamme jäljelle jää vain rak-
kaus. Tästä lähtien eukaristian viettomme muut-
tavat maailmaa juuri siinä määrin, kuin me an-
namme niiden muuttaa meitä, niin että meistä 
tulisi leipää, joka murretaan toisten hyväksi."

KATT / Vaticannews

Paavi Corpus Christi -juhlassa: 
Leipää, joka murretaan toisten hyväksi

Angelus-rukouksen jälkeen sunnuntaina 
5.6.2021 paavi Franciscus muisti kanadalai-

sessa lastenkodissa epäselvissä olosuhteissa kuol-
leita ja joukkohaudasta löydettyjä lapsia. 

"Rakkaat veljet ja sisaret, huolestuneena seu-
raan uutisia Kanadasta, jossa on löydetty 215 lap-
sen jäännöksiä. He olivat koululaisia Kamloopsin 
intiaanireservaatin koulussa Brittiläisessä Kolum-
biassa. Liityn yhteen Kanadan piispojen ja ko-
ko Kanadassa toimivan katolisen kirkon kanssa 
ja lausun osanottoni Kanadan kansalle, joka on 
traumatisoitunut tästä järkyttävästä uutisesta. Tä-
mä surullinen löytö terävöittää tietoisuuttamme 
menneisyyden kivuista ja kärsimyksistä. Kana-
dan poliittiset ja uskonnolliset vaikuttajat tekevät 
jatkossa tiiviistä yhteistyötä, jotta saataisiin valoa 
tähän murheelliseen tapahtumaan ja voitaisiin 
nöyrästi astua sovinnon ja parantumisen tielle."

Paavin mukaan nämä vaikeat ajat ovat "voima-
kas kutsu meille kaikille" irtautua vanhasta "ko-
lonialisoivasta mallista", millä hän viittasi myös 
"tämän päivän ideologiseen kolonisaatioon". Hän 
kannusti "vuoropuheluun rinta rinnan, toista 
kunnioittaen ja Kanadan kaikkien tytärten ja poi-
kien oikeuksien ja kulttuuristen arvojen tunnus-
tamiseen".

"Me uskomme Herran haltuun kaikkien niiden 
lasten sielut, jotka ovat kuolleet Kanadan sisäop-

pilaitoksissa, ja rukoilemme Kanadan alkuperäi-
asukkaiden surevien perheiden ja yhteisöjen puo-
lesta."

Kamloopsin sisäoppilaitos oli yksi 139 niin sa-
notusta uudelleenkasvatuskodista Kanadassa. 
Niitä ylläpitivät sekä valtio että eri kristilliset yh-
teisöt. Niihin sijoitettiin vuosien 1863 ja 1998 vä-
lissä yli 150 tuhatta alkuperäisasukkaiden lasta. 
Usein he eivät saaneet puhua siellä edes omaa äi-
dinkieltään ja muutenkin lapsia kohdeltiin joissa-
kin laitoksissa ilmeisen huonosti. Viranomaiset 
tutkivat tapahtumia.

KATT / Vaticannews / CCCB

Paavi rukoilee Kanadan 
lastenkodissa kuolleiden puolesta

Monien virastojen portaille on tuotu lastenkenkiä 
Kamloopsin lasten muistoksi.
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Muistakaa hiippakuntaa perinnönjaossanne

Hiippakuntamme jäsenmäärä on moninkertaistunut ja kansain-
välistynyt. Tämä on rikkaus, mutta myös jatkuvasti kasvava kus-
tannus. Hiippakunnan talous on alijäämäinen. Kehotamme teitä 
rukoilemaan hiippakunnan puolesta, mutta myös konkreettisesti 
auttamaan taloudellisesti. Meillä ei päinvastoin kuin kansankir-
kollamme ole oikeutta periä jäsenmaksua verotuksen yhteydessä. 
Yksi erinomainen tapa tukea kirkkoa on perinnönjakoa suunni-
teltaessa ottaa hiippakunta huomioon merkittävälläkin tavalla. / 
Hiippakunnan talousneuvosto
 

Kom ihåg stiftet i ert testamente

Antalet katoliker i stiftet har mångdubblats och församlingarna 
har blivit allt mer internationella under de senaste åren. Detta 
är givetvis en rikedom, men också en betydande finansiell kost-
nad. Stiftet redovisar ett ekonomiskt underskott. Vi ber er alla att 
be för stiftet, men också att helt konkret ekonomiskt stöda stiftet. 
I motsats till våra folkkyrkor har vi inte rätt att insamla kyrko-
skatt. Ett utmärkt sätt att stöda stiftet är att beakta det då man 
uppgör sitt testamente. / Stiftets ekonomiråd

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

Katolinen kirkko Suomessa / Taloustoimisto  TILINRO: FI37 2219 3800 004324

Kardinaali Marx pyysi eroa

Münchenin ja Freisingin arkki-
piispa, kardinaali Reinhard 
Marx, on pyytänyt paavi 

Franciscusta myöntämään hänelle eron 
nykyisistä tehtävistään ja suomaan hä-
nelle mahdollisuuden toimia jatkossa 
pappina ja piispana sielunhoitotyössä ja 
kirkon hengellisen uudistamisen hyväk-
si. Syyksi toiveelleen vasta 67-vuotias 
kardinaali antaa laveasti kirkon toimen-
piteiden puutteellisuuden hyväksikäyt-
töskandaalin ratkaisemiseksi. Hän toi-
voo, että voisi itse toimia esimerkkinä 
siitä, miten yhteisöllistä vastuuta kanne-
taan myös ilman omaa suoraa syyllisyyt-
tä. ”Haluan osoittaa, ettei etualalla ole 
virka vaan evankelioiminen.”

Kirjeessään pyhälle isälle (21.5.2021) 
kardinaali Marx selittää, että hänen mie-
lestään kirkko ei ole vuosikymmenten 
aikana onnistunut riittävästi pitämään 
huolta hyväksikäytön uhreista vaan se 
on ennemminkin keskittynyt vain selkei-
den väärintekijöiden etsimiseen ja ran-
kaisemiseen sekä oman institutionaali-
sen toimintansa turvaamiseen.

Kardinaali Marxin mukaan kirkko on 
ainakin Saksassa ajautunut ”kuolleeseen 
pisteeseen”, jossa esimerkiksi piispojen 
arvostus on aivan pohjalla. Saksassa joi-

takin vuosia sitten aloitettuun ”synodaa-
liseen tiehen” hän suhtautuu edelleen 
luottavaisesti ja pitää sitä ainoana tie-
nä ulos kriisistä, siitäkin huolimatta, et-

tä paavi henkilökohtaisesti ja Vatikaani 
ovat useamman kerran varoittaneet Sak-
san piispoja aloitetun prosessin riskeistä 
ja ongelmallisesta tavoitteenasettelusta.

Apostolinen visitaatio 
Kölniin

Saksassa kritiikkiä hyväksikäyttötapaus- 
ten käsittelystä on viimeksi saanut Köl-
nin arkkihiippakunta. Epäilyt laimin-
lyönneistä ovat johtaneet useisiin eron-
pyyntöihin, joista merkittävin lienee 
nykyisen Hampurin arkkipiispan Stefan 
Heßen jättämä. Hän toimi aikaisemmin 
Kölnin arkkihiippakunnan yleisvikaari-
na.

Saadaksen paremman selvyyden Köl-
nin arkkihiippakunnan tilanteesta paa-
vi Franciscus on määrännyt apostolisen 
visitaation Kölniin. Sen suorittavat kesä-
kuussa Rotterdamin piispa Johannes van 
den Hende ja Tukholman piispa, kardi-
naali Anders Arborelius OCD.

KATT / katholisch.de / Vaticannews

Sunnuntaisen Regina Coeli 
-rukouksen yhteydessä 
16.5.2021 paavi Franciscus 

pyysi Israelin ja Palestiinan johtajia 
”Jumalan nimessä” rauhoittamaan 
väkivaltaisuudet, jotka jo viikon ajan 
ovat jatkuneet Pyhällä maalla ja joi-
den seurauksena satoja ihmisiä on 
kuollut ja haavoittunut. Erityisen 
”kauhistuttavana ja mahdottoma-
na hyväksyä” ovat lasten kuolemat: 
”Heidän kuolemansa on merkki sii-
tä, ettei haluta rakentaa tulevaisuut-
ta vaan tuhota se.”

Paavin mukaan Israelin ja Gazan 
alueella jatkuva väkivalta uhkaa sy-
ventyä ”kuoleman ja tuhon spiraa-
liksi”, joka vahingoittaa ”veljeyden 
ja rauhallisen rinnakkaiselon” ilma-
piiriä ja siten myös hankaloittaa pa-
luuta vuoropuheluun.

”Lopettakaa aseilla metelöinti ja 
kävelkää rauhan polkua kansainvä-
lisen yhteisön avulla”, paavi totesi ja 

Paavi: Lopettakaa aseilla metelöinti!

pyysi rukoilemaan lakkaamatta isra-
elilaisten ja palestiinalaisten puoles-
ta, jotta he voisivat ”löytää tien vuo-
ropuheluun ja anteeksiantoon, olla 
kärsivällisiä rauhan ja oikeudenmu-

kaisuuden rakentajia ja avata askel 
kerrallaan yhteisen toivon näkymää, 
jossa veljet voisivat elää rinnakkain”.

KATT / Vaticannews

Koronaohjeet 
vaihtelevat 
seurakunnittain

Katolisten seurakuntien korona-
ohjeet vaihtelevat seurakun-

nittain. Hiippakunnan yleiset ohjeet 
on annettu tämän lehden sivulla 2, 
mutta koska seurakunnat sijaitsevat 
epidemiatilanteen suhteen monilla 
eritasoisilla alueilla, joudutaan jo-
kaisessa seurakunnassa soveltamaan 
omien alueviranomaisten antamia 
suosituksia.

Seurakuntien koronakäytännöis-
tä on lisätietoa tämän lehden ohjel-
masivuilla (18-19). Koronatilanteen 
takia yhteistä hiippakuntajuhlaa ei 
järjestetä tänäkään vuonna elokuun 
puolivälissä.

KATT
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Sunnuntait ja juhlapyhät Rukous

 

Me olemme luodut Jumalan kuvaksi. Jumala on Yksi, 

mutta kolmessa persoonassa. Me olemme todellisia ih-

misiä, kun olemme suhteessa toisiin. Raamatusta lu-

emme: "Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet 

loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät."(1. Moos. 1:27) 

Jumala loi ihmisen, joka on olemassa kahtena: miehenä ja naise-

na. Pelkästään mies ei ole täysi ihminen eikä pelkästään nainen ole 

täysi ihminen. "Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään." (1. Moos. 2:18) 

Mitä tämä tarkoittaa? Me olemme tosi ihmisiä, kun suhteemme toi-

siimme ovat oikeat. Kasvan ihmisenä, kun olen oikeassa suhteessa 

Jumalaan ja toiseen ihmiseen. Näin heijastan Kolminaisuuden ku-

vaa. Siksi Jeesus antoi meille käskyn: "Rakasta Herraa, Jumalaasi ja 

lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." Jos rakastan itseäni ja muita ja Ju-

malaa, olen täysi ihminen.

”Sakramenteista, jotka kaikki ovat meille merkkejä Jumalan rak-

kaudesta, avioliitto erottuu siinä, että morsian ja sulhanen jakavat 

sen toisilleen. Se on myös tärkeä sakramentti: se päättää kahden ih-

misen elämäntiestä, se vaikuttaa myös yhteiskunnan ja kirkon tu-

levaisuuteen. Sen vuoksi kirkko haluaa olla vahvistamassa tämän 

liiton ja lujittaa sitä rukouksellaan ja siunauksellaan”. (Avioliiton 

solmiminen)

Nuorille, jotka valmistautuvat avioliitoon 

voi vain sanoa ”Jos te uskotte, että Jumala ja ih-

miset, jotka rakastavat teitä, ovat teitä lähellä, 

jos teidän rakkautenne syvenee ja kypsyy päi-

västä toiseen, teidän avioliittonne on onnelli-

nen tulevaisuudessakin”.

isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

Rukoilkaamme...

Kesäkuu  –  Lähetystyö

• Rukoilemme nuorten puolesta, jotka valmistautuvat avioliittoon 
kristillisen yhteisönsä tukemina, jotta he kasvaisivat, rakkaudessa, 
uskollisuudessa ja kärsivällisyydessä.

Juni –  Evangelisation

• Vi ber att de unga som förbereder sig för äktenskap, med stöd av 
sina församlingar, kan växa i kärlek, generositet och trofasthet.

Heinäkuu  –  Yleinen

• Rukoilemme, että yhteiskunnallisissa, taloudellisissa ja 
poliittisissa konflikteissa edistäisimme rohkeasti ja antaumuksella 
vuoropuhelua ja ystävyyttä. 

Juli  –  Universell   

• Vi ber att vi i sociala, ekonomiska och politiska konfliktsituationer, 
kan vara modiga och  hängivna i skapandet av vänskap och 
dialog.

Rukouksen apostolaatti
Kesäkuun 2021 rukouksen apostolaatin palsta

R U K O U S

Ristille kohotettuna Kristus 

sanomattomassa rakkaudessaan

antoi henkensä meidän puolestamme

ja vuodatti lävistetystä kyljestään verta ja 

vettä, joista kumpuavat kirkon sakramentit,

jotta kaikki ihmiset 

Vapahtajamme avatun sydämen puoleensa 

vetäminä ammentaisivat riemuiten tästä 

pelastuksen lähteestä. 

Jeesuksen pyhän sydämen juhlan prefaatio

11.6. perjantai, Jeesuksen pyhä sydän, 
juhlapyhä 
1L Hoos. 11:1, 3-4, 8c-9 
Ps. Jes. 12:2-3, 4bcd, 5-6. – 3 
2L Ef. 3:8-12, 14-19 
Ev. Joh. 19:31-37 
 
13.6. kirkkovuoden 11. sunnuntai (III) 
1L Hes. 17:22-24 
Ps. 92:2-3, 13-14, 15-16. – vrt. 2a 
2L 2. Kor. 5:6-10 
Ev. Mark. 4:26-34 

20.6. kirkkovuoden 12. sunnuntai (IV) 
1L Job 38:1, 8-11 
Ps. 107:23-24, 25-26, 28-29, 30-31. – 1 
2L 2. Kor. 5:14-17 
Ev. Mark. 4:35-41 
 
Pyhän Johannes Kastajan syntymä, 
juhlapyhä

23.6. keskiviikko, illalla aaton messu 
1L Jer. 1:4-10 
Ps. 71:1-2, 3-4a, 5-6ab, 15ab+17. – vrt. 6ab 
2L 1. Piet. 1:8-12 
Ev. Luuk. 1:5-17

24.6. torstai, juhlapyhän messu 
1L Jes. 49:1-6 
Ps. 139:1-3, 13-14ab, 14c-15. – 14a 
2L Ap.t. 13:22-26 
Ev. Luuk. 1:57-66, 80  
 
27.6. kirkkovuoden 13. sunnuntai (I) 
1L Viis. 1:13-15, 2:23-24 
Ps. 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b. – 2a 
2L 2. Kor. 8:7, 9, 13-15 
Ev. Mark. 5:21-43 tai Ev. Mark. 5:21-24, 35b-43 

Pyhät apostolit Pietari ja Paavali, juhlapyhä

28.6. maanantai, illalla aaton messu 
1L Ap.t. 3:1-10 
Ps. 19:2-3, 4-5b. – vrt. 5a 
2L Gal. 1:11-20 
Ev. Joh. 21:15-19  
 
29.6. tiistai, juhlapyhän messu  
1L Ap.t. 12:1-11 
Ps. 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9. – 5b 
2L 2. Tim. 4:6-8, 16-18 
Ev. Matt. 16:13-19  

 

Heinäkuu

4.7. kirkkovuoden 14. sunnuntai (II)
1L Hes. 2:2-5
Ps. 123:1-2a, 2bcd, 3-4. – 2cd 
2L 2. Kor. 12:7-10 
Ev. Mark. 6:1-6 

11.7. kirkkovuoden 15. sunnuntai (III) 
1L Aam. 7:12-15 
Ps. 85:9ab-10, 11-12, 13-14. – 8 
2L Ef. 1:3-14 tai 2L Ef. 1:3-10 
Ev. Mark. 6:7-13 
 
18.7. kirkkovuoden 16. sunnuntai (IV) 
1L Jer. 23:1-6 
Ps. 23:1-3a, 3b-4, 5, 6. – 1 
2L Ef. 2:13-18 
Ev. Mark. 6:30-34  
 
25.7. kirkkovuoden 17. sunnuntai (I) 
1L 2. Kun. 4:42-44 
Ps. 145:10-11, 15-16, 17-18. – vrt. 16
2L Ef. 4:1-6 
Ev. Joh. 6:1-15

  
Elokuu

1.8. kirkkovuoden 18. sunnuntai (II)
1L 2. Moos. 16:2-4, 12-15 
Ps. 78:3+4bc, 23-24, 25+54. – 24b 
2L Ef. 4:17, 20-24 
Ev. Joh. 6:24-35 
 
6.8. perjantai, Herran kirkastuminen, 
juhla 
1L Dan. 7:9-10, 13-14 tai 2. Piet. 1:16-19
Ps. 97:1-2, 5-6, 9. – 1a+9a 
Ev. Mark. 9:2-10  
 
8.8. kirkkovuoden 19. sunnuntai (III)
1L 1. Kun. 19:4-8 
Ps. 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9. – 9b 
2L Ef. 4:30-5:2 
Ev. Joh. 6:41-51 
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Hiippakunta

Kaksi uutta diakonia
Helsingin emerituspiispa 
Teemu Sippo SCJ vihki 
Pyhän Henrikin katedraalissa 
lauantaina 5.6.2021 klo 12 al-
kaneessa messussa diakoneik-
si kaksi hiippakunnallisen lä-
hetysseminaarin Redemptoris 
Materin pappiskandidaattia, 
Daniele Giacchetton ja Pedro 
Perezin. Koronarajoitusten 
takia osallistuminen messuun 
oli rajattu vihittävien omai-
siin ja muuhun lähipiiriin.

V
ihkimysmessu oli 
neokatekumenaa-
liseen tyyliin elä-
vä ensimmäisistä 
hetkistä alkaen, 
kun alkukulkueen 
aikana jo laulettiin 

ja taputettiin rytmikkäästi. Sama tiivis 
tunnelma ja riemullinen juhlatunne säi-
lyi koko messun ajan. Messuun osallistui 
kymmenen pappia ja heitä avusti kuusi 
messupalvelijaa.

Ordinaatiomessuissa on aina joten-
kin poikkeuksellisen vaikuttava henki. 
Kun itse vihkimysriitti alkaa evanke-
liumin jälkeen kandidaattien esittelyllä 

ja valinnalla ja piispan saarnalla ja kun 
sitten siirrytään alttarin eteen varsinai-
seen vihkimykseen, jossa kandidaa-
tit antavat lupauksensa ja heittäytyvät 
sen jälkeen maahan alttarin eteen koko 
kirkkoväen laulaessa Kaikkien pyhien li-
taniaa, ollaan kirkon suurten salaisuuk-
sien äärellä. Lopulta kandidaatit nouse-
vat ja polvistuvat piispan eteen kätten 
päällepanemista varten, joka tapahtuu 
hiljaisuuden vallitessa. Tämän jälkeen 

seuraa itse vihkimisrukous. Pitkän ruko-
uksen päätteeksi uudet diakonit puetaan 
stolaan ja dalmatikaan. Puetut diakonit 
polvistuvat sitten vielä piispan eteen ja 
saavat häneltä symbolisesti evankeliumi-
kirjan näiden sanojen kannustamana: 
"Ota vastaan Kristuksen evankeliumi, 
jonka julistajaksi olet tullut. Katso, että 
minkä luet, sen uskot, mihin uskot, sitä 
opetat, ja sen, mitä opetat, toteutat myös 
omassa elämässäsi." Riitti päättyy vielä 

rauhantervehdykseen ja juhla on valmis 
alkamaan. Taputustuokion jälkeen uudet 
diakonit auttoivat papistoa taitavasti alt-
tarin valmistamisessa ja muissa eukaris-
tian liturgian tehtävissä.

Koronaepidemia on jo toista vuot-
ta tukahduttanut seurakuntien elämää. 
Silloinkin, kun messuun on mahtunut 
ja päässyt, kaikki on tuntunut jotenkin 
puolinaiselta. Tavanomainen yhteisyys 
ja yhteenkuuluvuus on vähentynyt, eikä 
seurakuntasaleissa ole enää tavattu toisia 
seurakuntalaisia ja vaihdettu kuulumi-
sia. Kun sain mahdollisuuden osallistua 
tähän messuun, on kuin mustavalkoisen 
television sijaan olisi vihdoin avattu vä-
ritelevisio. Kiitollisuus ja riemu siitä, että 
kirkko elää ja viettää sakramentteja yhtä 
juhlallisesti ja voimallisesti kuin aina, et-
tä me täällä "raukoilla rajoillakin" olem-
me osa jostakin pyhästä ja ikiaikaisesta, 
antaa voimaa odottaa sitä päivää, jolloin 
me kaikki voimme rajoituksetta jälleen 
palata kirkonpenkkiin ja osallistua py-
hään messuun sen kaikessa täyteydessä 
ja liturgisessa loistossa.

Sain mahdollisuuden haastatella uu-
sia diakoneja pari päivää ennen heidän 
vihkimystään. Minua ilahduttaa suuresti 
heidän avoimuutensa, pastoraalinen in-
tonsa ja suuri luottamuksensa Jumalan 
kaitselmukseen.
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Daniele Giacchetto:
Sisiliasta Suomeen

32-vuotias Daniele Antonio Giacchetto 
kasvoi kristillisessä kodissa Caltanisset-
ta-nimisessä kaupungissa keskellä Sisili-
aa. Daniele on toinen neljästä veljeksestä. 
Nuorena hän harrasti yleisurheilua ja us-
koi jonakin päätyvänsä naimisiin, mutta 
kun hän tutustui neokatekumenaaliseen 
yhteisöön, tulevaisuus pappina alkoi 
kiinnostaa häntä. Daniele tuli Suomeen 
kymmenen vuotta sitten aloittaakseen 
Luganon yliopiston opinnot hiippakun-
tamme Redemptoris Mater -lähetyssemi-
naarissa eläen.

"Olen nähnyt Suomessa pikku hiljaa, 
kuinka Jumala on vahvistanut kutsu-
mustani tulla papiksi ja palvella häntä. 
Vaikka kirkko täällä on pieni, se on elä-
vä ja tarvitsee paimenia", Daniele sanoo 
ja jatkaa: "Olen myös huomannut, että 
kirkko rakastaa minua, se on ottanut mi-
nut vastaan äitinä."

Pastoraalista harjoittelua Daniele on 
tehnyt Oulussa, Kuopiossa, Ruotsissa ja 
välillä parikin vuotta Meksikossa. "Kaik-
ki se on auttanut minua kasvamaan us-
kossa ja luottamaan Herraan yhä enem-
män."

"Vihkimyksen edellä olen tietenkin ol-
lut peloissani, mutta luotan siihen, että 
Jumala auttaa minua. Enkä ole täällä yk-
sin, minulla on täällä yhteisö, veljiä semi-
naarissa, pappeja, seurakuntalaisia." 

Opintoja varten piti pari kertaa vuo-
dessa käydä Luganossa yliopistolla pai-
kan päällä tenttejä suorittamassa. Alussa 
seminaarin rehtori oli monsignore Mari-
no Trevisini, sitten isä Cristiano Magag-
na ja nyt isä Marco Pasinato. Nykyään 
tentitkin voi tehdä etäyhteyksillä. 

"Maisterin tutkinnon jälkeen olen jat-
kanut opintoja lisensiaatintutkintoa var-
ten Pyhän Johannes Paavali II:n per-
heinstituutissa Espanjan Valenciassa, 
aiheenani on perhettä ja avioliittoa kos-
keva moraaliteologia." Ajankohtainen 
aihe myös tänä Amoris laetitia -perhe-
vuonna.

"Vihkimyksen jälkeen lähden Kuopion 
seurakuntaan isä Matthew Azzopardin 
avuksi. Olen ollut siellä jo aiemmin kuu-
si kuukautta ja nyt, kun on Pyhän Joo-

sefin juhlavuosi, tuntuu hienolta päästä 
olemaan juuri Pyhän Joosefin seurakun-
nassa", Daniele iloitsee ja toteaa: "En to-
sin tiedä, kuinka pitkään olen siellä nyt, 
kun ei ole piispaakaan. Pitää vain katsoa 
päivä kerrallaan."

Daniele toivoo voivansa aina rakastaa 
kirkkoa, ei yksin vaan yhdessä muiden 
kanssa. "Yhteys kirkossa on tosi tärkeä, 
yhteys Pietarin kanssa", hän sanoo poh-
diskellen. "Elämäni ei kuulu vain minul-
le vaan haluan antaa sen Jumalalle ja ih-
misille siellä missä olenkin. Julistamassa 
en ole yksin minä Daniele diakonina ja 
toivottavasti jonakin päivänä pappina", 
hän miettii, "vaan olen siellä yhdessä kir-
kon kanssa, Pietarin ja piispan kanssa. 
On aina olemassa joku, joka odottaa, että 
Jumala rakastaa häntä", Daniele päättää.

toimin messupalvelijana ja sain tutustua 
seurakunnan pappeihin, isä Marino Tre-
visiniin ja isä Paolo Bertiin, myöhemmin 
isä Melvin Llabanesiin ja viimeksi isä 
Donbosco Thomasiin.

"Koulun jälkeen aloitin yliopistolla ko-
netekniikan opinnot kesällä 2010, mut-
ta pian ymmärsin, että Herra kutsui mi-
nua eri tielle." Pedro kutsuu tapahtumaa 
"suunnanmuutokseksi ja kriisiksi". "En 
ollut selvästikään antanut tilaa kutsu-
mukselle pappeuteen. Kun tulin tästä 
tietoiseksi, puhuin pappien ja katekeet-
tojen kanssa ja niin minut ohjattiin semi-
naariin."

"Kaikki alkaa kuitenkin vähitellen, ko-
keillen." Ei varmuus ja vihkimys heti tu-
le. "Samoin kuin Danielen kohdalla mi-
nunkin kutsumukseni kasvoi ja kypsyi 

nut opintoja Luganon yliopistossa. Li-
sensiaatintyössäni keskityin dogmatii-
kan sisällä ekumeenisiin kysymyksiin, 
lähinnä Yhteiseen julistukseen vanhurs-
kaudesta, ja nyt teen väitöskirjaa kas-
teopista, tarkemmin sanottuna uskon ja 
kasteen suhteesta 1500-luvun teologiassa 
kuuluisan professori Manfred Hauken 
johdolla."

"Vihkimyksen jälkeen palaan kotikau-
punkiini Ouluun. Se on jännittävää ja 
mietin, tunnistavatko vanhat kouluka-
verini minut vielä. Eikä kukaan ole pro-
feetta omalla maallaan, vai onko?" Käy-
tännössä kysymys on tietysti siitä, että 
"lähden auttamaan isä Donboscoa, jota 
pidän ystävänäni ja jota mielelläni au-
tan ja tuen kaikessa, mitä diakonina voin 
tehdä". "Ehkä välillä voidaan vähän vit-
saillakin."

Pedro toivoo kovasti sitä, että Suo-
meen saataisiin uusi piispa. Hänen sil-
missään Suomi yhtenä  Pohjoismaana on 
edelläkävijä, jossa kaikki tapahtuu lähes 
sukupolvi aikaisemmin kuin vaikkapa 
Espanjassa. "Suomessa voidaan jo kysyä, 
tarvitseeko postmoderni ihminen Juma-
laa, mutta Espanjassa ja muualla eletään 
vielä ehkä viimeisiä aikoja perinteistä, 

traditionaalista vanhem-
mista lapsiin siirtyvää 
uskonnollisuutta", Ped-
ro toteaa ja kysyy: "Mitä 
sen jälkeen?"

Pedro on ehtinyt val-
mistautua diakonaattiin 
ja pappeuteen jo 11 vuo-
den ajan. "On suuri ilo ja 
kaipaus päästä olemaan 
ihmisten parissa, pääs-
tä välillä eroon kirjois-
takin", hän naurahtaa. 
"Olen kokenut, että on 
ihmisiä, jotka odottavat 
evankeliumia. Minunkin 
ikätovereilleni on kerty-
nyt paljon kysymyksiä ja 
epäonnistumisia." Kou-
lukavereiden ensimmäi-
set avosuhteet ovat päät-
tyneet, jollakin on lapsi, 
mutta ei perhettä. "Vä-
hän kun juttelee, esiin 
tulee kärsimystä, kipua 
ja surua. Se satuttaa ih-

misiä tosi paljon." Ei ihme, että Pedro ha-
luaakin tehdä työtä juuri perheiden pa-
rissa. 

Kiitos Jumalalle näistä uusista diako-
neista!

Marko Tervaportti

Pedro Perez: 
Oulun kasvatti

30-vuotias Pedro Perez on syntyjään bar-
celonalainen, mutta hän muutti lähetys-
perheensä kanssa Ouluun jo kymmen-
vuotiaana ja on siis oikeastaan ihan oikea 
oululainen. "Oma uskonkokemukseni 
syntypaikka ja kutsumukseni lähde on 
Oulun Pyhän Perheen seurakunta, jossa 

vähitellen, erityisesti lähetystyötä ja pas-
toraalista työtä tehden ja varsinkin, kun 
saa auttaa pappeja. Minäkin näin, että 
kyllä tätä työtä voisi tehdä vaikka koko 
elämänsä."

"Kesäisin olen ollut seurakunnissa, 
ja ulkomailla olen viettänyt puolitois-
ta vuotta Brasiliassa ja toiset puolitoista 
vuotta Baskimaassa. Maisterintutkinto 
valmistui 2015 ja sen jälkeen olen jatka-

Vieressä: Diakoni Daniele Giacchetto ja 
Kuopion kirkkoherra Matthew Azzopardi.

Alla: Diakoni Pedro Perez ja Oulun 
kirkkoherra Donbosco Thomas.
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Pyhä isä

Hänen pyhyytensä paavi 
Franciscuksen kirje

veli Gerard Francisco 
Timonerille O.P., saarnaveljien 

mestarille,

pyhän Dominicus 
Caleruegalaisen kuoleman 
800-vuotisjuhlan johdosta.

 Praedicator Gratie: pyhään 
Dominicukseen liitettyjen 
titteleiden joukosta “Armon 
saarnaaja” erottuu sellaise-
na, joka sointuu hyvin yh-
teen hänen perustamansa 

sääntökunnan karisman ja mission kanssa. 
Tänä vuonna, jolloin tulee kuluneeksi 800 
vuotta pyhän Dominicuksen kuolemasta, 
minä liityn iloiten Saarnaveljien kiitollisuu-
teen. He osoittavat kiitoksensa missionsa 
ja karismansa hengellisestä hedelmällisyy-
destä, jota dominikaanisessa perheessä on 
nähty sen kasvaessa vuosisatojen kuluessa. 
Rukouksen täyttämät tervehdykseni ja par-
haat toivotukseni menevät kaikille jäsenille 
tässä suuressa perheessä, joka omistautuu 
kontemplatiiviseen elämään ja apostolisiin 
töihin. Karisma eletään todeksi niin nun-
nien, uskonnollisten sisarten, pappis- ja 
maallikkoyhteisöjen muodossa kuin myös 
maallisten instituuttien nuorisoliikkeiden-
kin piirissä.

Apostolisessa kehotuskirjees-
säni Gaudete et Exsultate ilmaisin vakuut-
tuneisuuteni siitä, että “jokainen pyhä on 
missio, jonka Isä on suunnitellut heijasta-
maan ja ruumiillistamaan tietyllä histori-
an hetkellä jotakin erityistä evankeliumin 
näkökulmaa” (no. 19). Dominicus vastasi 
oman aikansa kiireelliseen tarpeeseen. Se 
ei ollut vain evankeliumin julistamisen elä-
vöittäminen ja uudistaminen sinänsä, vaan 
myös yhtä tärkeällä tavalla täyttää julistuk-
sen päämäärä eli pyhyys elämällä Kirkon 
yhteydessä. Kaiken aidon ja todellisen re-
formin hengen mukaisesti hän pyrki palaa-
maan köyhyyteen ja yksinkertaisuuteen, 
joka vallitsi varhaisimmassa kristillises-
sä yhteisössä. Yhteisössä, joka muodostui 
apostolien ja heidän saarnaansa vastaan-
ottaneiden ympärille. (ks. Ap,t. 2:42). Sa-
manaikaisesti pyhän Dominicuksen sisäi-
nen palo sielujen pelastamiseksi johti hänet 
muodostamaan joukon sitoutuneita saar-
naajia, joiden rakkaus pyhiin kirjoituksiin 
ja elämän puhtauteen voisi kirkastaa mieliä 
ja lämmittää sydämiä eläväksi tekevän Ju-
malan sanan totuudella.

Omaa nykyaikaamme määrittää 
eeppiset muutokset ja uudet haasteet kir-
kon evankelioimistyölle. Dominicus voi 
kuitenkin esimerkillään toimia innoitukse-
na kaikille kastetuille, jotka ovat kutsuttu-

Paavi Franciscuksen kirje
pyhän Dominicuksen kuoleman 

800-vuotisjuhlan johdosta

ja lähetystyön opetuslapsiksi. Jokainen on 
kutsuttu tavoittamaan kaikki maailmamme 
“periferiat” evankeliumin valolla ja Kris-
tuksen armollisella rakkaudella. Puhues-
saan pyhän Dominicuksen vision ja karis-
man ainaisesta ajankohtaisuudesta, paavi 
Benedictus XVI muistutti meitä että “Kir-
kon sydämessä tulee aina palaa lähetys-
työn tuli”. (Audienssi 3. helmikuuta 2010)

Dominicuksen suuri kutsumus oli 
saarnata Jumalan armollisen rakkauden 
evankeliumia koko sen pelastavassa totuu-
dessaan ja lunastavassa voimassaan. Opis-
kelijana Palenciassa hän oppi arvostamaan 
uskon ja laupeuden, totuuden ja rakkau-
den sekä persoonan eheyden ja myötätun-
non keskinäistä erottamattomuutta. Kuten 
autuas Jordan Saxilainen kertoo meille, lii-
kututtuaan suuresta määrästä kohtaamisia 
kärsivien ja kuolevien kanssa vakavan nä-
länhädän aikana, Dominicus myi arvokkaat 
kirjansa. Näin hän esimerkillisesti ystävyy-
den hengessä perusti almujen antamisen 
keskuksen, jossa nälkää näkevät saatettiin 
ruokkia. (Libellus, 10). Hänen antamansa 
todistus Kristuksen armosta ja hänen ha-
lunsa saattaa sen parantava balsami niille, 
jotka kärsivät materiaalista tai hengellistä 
köyhyyttä, oli inspiraatio sääntökuntanne 
perustamiselle. Se muokkasikin lukematto-
mien dominikaanien elämän ja apostolaa-
tin eri paikoissa ja eri aikoina. Totuuden ja 
rakkauden ykseys sai kenties hienoimman 
ilmenemismuotonsa Salamancan domini-
kaanisessa koulukunnassa ja erityisesti veli 
Francisco de Vitorian teoksissa. Ne esittivät 

kansainvälisen lain viitekehyksen, joka pe-
rustui yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin. 
Tämä puolestaan mahdollisti filosofisen ja 
teologisen perustan veljien Antonio Monte-
sinosksen ja Bartolomeus de Las Casaksen 
sankarillisille ponnistuksille Amerikoissa ja 
veli Domingo de Salazarin työlle Aasiassa. 
He puolustivat alkuperäiskansojen ihmis-
arvoa ja -oikeuksia.

Evankeliumin sanoma jakamatto-
masta ihmisarvostamme Jumalan lapsi-
na ja yhden ihmisperheen jäseninä hastaa 
Kirkon meidän aikanamme vahvistamaan 
sosiaalisen ystävyyden siteitä, ylittämään 
epäoikeudenmukaiset poliittiset ja talou-
delliset rakenteet sekä työskentelemään 
jokaisen yksilön ja ihmisyhteisön koko-
naisvaltaisen kehittymisen puolesta. Kuu-
liaisena Herran tahdolle ja Pyhän Hengen 
innoittamana, Kristuksen seuraajat ovat 
kutsuttuja yhteistyöhön kaikissa ponniste-
luissaan “synnyttämään uusi maailma, jos-
sa me kaikki olemme veljiä ja sisaria, jossa 
on tilaa yhteiskunnan hylkäämille ja jos-
sa oikeudenmukaisuus ja rauha kukoista-
vat. (Fratelli Tutti, 278). Olkoon Saarnaajien 
sääntökunta nyt, niin kuin ennenkin, evan-
keliumin uudistuneen julistamisen etujou-
koissa. Evankeliumin, joka voi puhua ai-
kamme miehille ja naisille sekä herättää 
heissä Kristuksen pyhyyden, oikeudenmu-
kaisuuden ja rauhan valtakunnan tulemi-
sen jano.

Pyhän Dominicuksen palo evanke-
liumiin ja aitoon apostoliseen elämään johti 

hänet painottamaan yhteiselämän tärkeyt-
tä. Jälleen autuas Jordan Saxilainen kertoo 
meille, että perustaessaan sääntökuntaan-
ne, Dominicus merkitsevästi valitsi “tulla 
kutsutuksi ei ali-prioriksi, vaan veli Domini-
cukseksi.” (Libellus, 21). Tämä veljeyden ide-
aali löysi ilmaisunsa inklusiivisessa hallin-
tomuodossa, jossa kaikki jakoivat osansa 
harkintaprosesseissa ja päätöksenteossa. 
Kaikki osallistuivat auktoriteettinsa ja ase-
mansa mukaisesti kapitulijärjestelmän kai-
killa tasoilla. Tämä “synodaalinen” pro-
sessi mahdollisti sääntökunnalle omaksua 
elämäänsä ja missioonsa muuttuvan histo-
riallisen kontekstin piirteet, mutta samalla 
säilyttää veljellinen kommuunio. Evankeli-
sen veljellisyyden todistus profeetallisena 
osoituksena Jumalan perimmäisestä suun-
nitelmasta sovittaa ihmiskunta ja palaut-
taa sen ykseys Kristuksessa pysyy domi-
nikaanisen karisman perustavanlaatuisena 
elementtinä ja sääntökunnan ponnistelu-
jen pilarina. Se tukee sääntökunnan pyrki-
myksissä edistää kristillisen elämän uudis-
tumista ja evankeliumin leviämistä meidän 
omana aikanamme.

Yhdessä pyhän Franciscus Assisilai-
sen kanssa Dominicus ymmärsi että evan-
keliumin julistaminen sanoissa ja teoissa 
merkitsi koko kirkollisen yhteisön raken-
tamista veljellisen ykseyden hengessä ja 
lähetyshenkisessä opetuslapseudessa. Do-
minikaaninen saarnaamisen karisma jo 
varhaisessa vaiheessa levisi ylitse vakiintu-
neiden dominikaanisen perheen rakentei-
den koskettaen kaikkia kirkollisen elämän 
tasoja. Seuraavina vuosisatoina se löy-
si ylhäisen ilmaisunsa Katariina Sienalai-
sen kirjoituksissa, autuaan Fra Angelicon 
maalauksissa sekä pyhän Liman Rosan, 
autuaan Johannes Maciaksen ja pyhä Cas-
tellon Margheritan laupeuden töissä. Niin-
pä myös nykyaikana se jatkaa taiteilijoi-
den, oppineiden, opettajien ja toimittajien 
työn inspiroimista. Tänä juhlavuotena em-
me voi olla muistamatta niitä dominikaani-
sen perheen jäseniä, joiden marttyyrius jo 
itsessään oli voimakas saarnaamisen muo-
to. Tai niitä lukemattomia miehiä ja naisia, 
jotka seuraamalla pyhän Martin Porreksen 
yksinkertaisuutta ja myötätuntoa ovat tuo-
neet evankeliumin ilon yhteiskuntiemme 
ja maailman syrjäisiin kolkkiin. Tässä yh-
teydessä ajattelen erityissesti hiljaista to-
distusta, jonka monet tuhannet maallikko-
dominikaanit (tertiaarit) ja dominikaanisen 
nuorisoliikkeen jäsenet antavat. Ne ilmen-
tävät tärkeää ja luovuttamatonta maallik-
kojen roolia evankelioimisen työssä.

Dominicuksen taivaalliseen elä-
mään syntymisen riemuvuonna tahtoisin 
aivan erityisellä tavalla ilmaista kiitolli-
suuteni Saarnaveljille heidän merkittäväs-
tä osuudestaan evankeliumin julistamiseen 
teologisen uskon mysteerien tutkimisen 
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Pyhä isä

S
uomen Syöpäpotilaat ry 
on juuri julkaissut sekä 
nettisivuillaan että pai-
nettuna turkulaisen vaa-
tivan erityistason psy-

koterapeutin FT Florence Schmittin 
kirjoittaman 80-sivuisen opaskirjasen 
vakavaan sairauteen sairastuneiden 
(syöpä)potilaiden palliatiiviseen hoi-
toon ja saattohoitoon liittyvistä kysy-
myksistä. Kirjanen ei ole tarkoitettu 
vain potilaille itselleen, vaan merkit-
tävässä osassa siinä ovat myös kuo-
levien läheiset, puolisot, vanhemmat, 
lapset ja lastenlapset, myös hoitohen-
kilökunta. Se on ymmärrettävää, sillä 
eihän kuolema koske vain kuolevaa, 
vaan kaikkia ihmisiä hänen lähipiiris-
sään.

Oppaan kantavana voimana on 
jokaisen ihmisen ja elämän kunni-
oittaminen ja se kannustaakin suh-
tautumaan kuoleman lähestymiseen 
mieluumminkin hyväksyvästi (kaik-
kien sairautta vastaan käytyjen tais-
teluiden jälkeen) kuin pelokkaasti ja 
kieltäen. Tämä koskee ennen kaikkea 
sitä, että sairaudesta ja lähestyvästä 
kuolemasta on hyvä kertoa avoimes-
ti jopa kaikenikäisille lapsille, jotta he 
eivät sisäisessä mielenmaisemassaan 
vahingossakaan epäilisi omien joskus 
suuttumuksessa lausumiensa sanojen 
olevan syynä isän tai äidin tai muun 
läheisen kuolemaan. Totuuden kerto-
minen toisille ja totuuden tunnusta-
minen itselle ovat myös tie vapautu-
miseen turhista taakoista ja avaavat 
samalla mahdollisuuden tuoda esiin 
sitä piilevää rakkautta, jota on jokai-
sessa ihmisessä.

Florence Schmitt tuo oppaassa hy-
vin esille sen, kuinka tärkeää sekä sai-
raan että hänen läheistensä kannalta 
on saada puhua sairauden ja kuole-
man nostattamista ajatuksista toisten 
kanssa olivatpa he sitten omaisia tai 
asiantuntijoita, esimerkiksi terapeut-
teja. Asioiden ja ajatusten jäsentämi-
nen on tärkeää. Teosta esitellessään 
Schmitt muistuttaa, ettei pidä antaa 
"kuolemanpelon varastaa sinulta sitä 
elämää, joka on vielä jäljellä". Pikem-
minkin tuon ajan voi käyttää hyvin, 
esimerkiksi hoitamalla kuntoon kes-
keneräisiä, mieltä jo pitkään paina-
neita asioita.

Schmitt kantaa paljon huolta kuo-
levan perheen hyvinvoinnista. Hän 
muistuttaa myös, että omista arvois-
ta ja lähtökohdista käsin on tärkeää 
muodostaa itselle käsitys, mitä kuo-
leman jälkeen tapahtuu, jotta voi pa-
remmin myös vastata lasten esittä-

miin eksistentiaalisiin kysymyksiin. 
Lasten on tärkeää saada varmuus 
siitä, että heidän elämänsä on turvat-
tu myös vanhemman kuoleman jäl-
keenkin.

Oppaasta paistaa vilpitön pyr-
kimys lähestyä kuolemaan valmis-
tautumista herkästi ja inhimillisesti, 
ihmislähtöisesti. Se antaa neuvoja, 
miten välttämättömään voi valmis-
tautua, jotta palliatiivisen hoidon ai-
ka voisi jotenkin jopa vahvistaa ih-
misen parhaita puolia vanhempana, 
puolisona, aikuisena tai lapsena. Sa-
malla oppaan julkaiseminen on osa 
"suurta kansallista projektia", jolla 
pyritään edistämään palliatiivisen 
hoidon ja saattohoidon laatua.

Schmittin mukaan terveydenhuol-
toalalla tarvitaan lisää koulutusta – 
eikä se kyllä muillekaan olisi pahit-
teeksi –, jotta ymmärrettäisiin, ettei 
palliatiiviseen hoitoon siirtyminen 
tarkoita luovuttamista. Se on ennen 
kaikkea ihmisarvoisen ja hyvän elä-
män varmistamista elämän loppuun 
saakka myös läheisistä huolehtien, 
elämän oven auki pitämistä. Op-
paan viimeisen luvun otsikko tiivis-
tää olennaisen: "Kukaan ei saisi jää-
dä yksin."

Marko Tervaportti

Florence Schmitt: Elämä, jätä ovi auki… 
Opas palliatiiviseen hoitoon siirtyvälle 
potilaalle ja hänen läheisilleen. Oppaan 
voi ladata tai tilata osoitteesta www.
syopapotilaat.fi.

Elämä – jätä ovi auki...

Opas palliatiiviseen 
hoitoon

saralla. Lähettämällä ensimmäiset veljet 
Euroopassa syntymäisillään olleisiin yli-
opistoihin, Dominicus tunnisti tulevien 
saarnaajien koulutuksessa elintärkeäksi 
vankan ja kokonaisvaltaisen teologisen op-
pineisuuden, joka perustuu pyhiin kirjoi-
tuksiin ja kunnioittaviin järjen esittämiin 
kysymyksiin. Tämä valmisti sitoutumaan 
kurinalaiseen ja arvostavaan keskusteluun 
Jumalan Kristuksessa antaman ilmoituk-
sen palveluksessa. Sääntökunnan intellek-
tuaalinen apostolaatti, monet koulut ja kor-
keimman opetuksen instituutiot, pyhien 
(teologisten) tieteiden harjoittaminen sekä 
läsnäolo kulttuurielämässä ovat innoitta-
neet järjen ja uskon kohtaamisia. Lisäki ne 
ovat ruokkineet kristillisen uskon elinvoi-
maa sekä edistäneet Kirkon missiota miel-
ten ja sydämien vetämiseksi Kristuksen 
puoleen. Tässäkin mielessä voin ainoastaan 
ilmaista kiitollisuuteni sääntökunnan apos-
toliselle istuimelle suorittamasta palveluk-
sesta historiassa, joka juontuu aina itseensä 
Dominicukseen.

Vieraillessani Bolognassa viisi 
vuotta sitten, minulle siunaantui mahdol-
lisuus viettää muutama hetki rukouksessa 
pyhän Dominicuksen haudalla. Rukoilin 
erityisellä tavalla Saarnaajien sääntökun-
nan puolesta pyytäen sen jäsenille armoa 
kestävyydessä pysyä uskollisena alkupe-
räiselle karsimalleen ja traditiolle, jonka 
perillisiä he ovat. Kiittäen pyhää itseään 
kaikesta hyvästä, jota hänen poikansa ja 
tyttärensä tuovat Kirkkoon pyysin erityise-
nä lahjana merkittävää kasvua papillisiin ja 
sääntökuntakutsumuksiin.

Vuodattakoon tämän juhlavuoden 
viettäminen ylitsevuotavasti armoa Saar-
naveljille ja koko dominikaaniselle perheel-
le. Innoittakoon se uuteen evankeliumin 
kevääseen. Suurella kiintymyksellä uskon 
kaikki juhlavuoteen osallistuvat Ruusukon 
Neitsyt Marian ja patriarkkanne pyhän Do-
minicuksen rakkaudellisten esirukousten 
haltuun sekä sydämellisesti annan teille 
apostolisen siunaukseni Herran viisauden, 
ilon ja rauhan sinetiksi

Roomassa, pyhän Johanneksen 
Lateraanibasilikasta 24. toukokuuta 2021

Franciscus

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dominikaanisen 
sääntökunnan mestarin 

veli Gerard Francisco Timoner III 
vastaus pyhän isän, paavi 
Franciscuksen kirjeeseen 

Dominicus Caleruegalaisen 
kuoleman 800-vuotisjuhlana

 

 Dominikaaninen perhe on syvästi 
kiitollinen pyhälle isällemme paavi 
Franciscukselle hänen kirjoitukses-

taan Praedicator gratiae. Se on inspiroiva ja 
rohkaiseva kirje sääntökunnalle pyhän Do-
minicus Caleruaegalaisen  dies natalis  (lat. 
syntymäpäivä, eli maallinen kuolema, mut-
ta syntymä ikuiseen elämään suom.huom.) 
800-vuotisjuhlana. Hänen kirjeensä  inci-
pit (otsikko) tuo kaikuja tapahtumasta his-
toriassa, jolloin paavi Honorius III vahvisti 
saarnaamisen olevan sääntökunnan missio 

ja antoi Dominicukselle ja hänen veljilleen 
Toulousessa nimen “saarnaajat”. Paavi 
Franciscus vahvistaen tuo esiin kirjeessään 
että armon saarnaaja on pyhään Dominicuk-
seen liitetty titteli, joka “on erityisen hyvin 
sopusoinnussa hänen perustumansa sään-
tökunnan karisman ja mission kanssa”. Eli 
kyseessä on saarnaamisen armo(lahja) ja armon 
saarnaaminen.

Me kiitämme pyhään isää siitä, että hän 
on meille Pietari, joka vahvistaa meitä us-
kossa (Luuk. 23:32). Me kiitämme myös 
paavi Franciscusta Dominicuksen perheen 
tervehtimisestä. Me muistelemme miten 
Dominicus Caleruegalaisessa ja Francis-
cus Assisilaisessa ruumillistui pyhä vel-
jeys ja ystävyys evankelioimisen perusta-
na heidän aikanaan. Kiittäessämme paavi 
Franciscusta isällisestä huolenpidostaan 
ja veljellisestä läheisyydestään sääntökun-
tamme kanssa, me myös tervehdimme 
häntä ja Jeesuksen Seuraa (Jesuiitta-sään-
tökuntaa suom.huom.) pyhän Ignatius Lo-
yolan kääntymisen 500-vuotisjuhlana tä-
nä samana Herran vuonna 2021. On hyvin 
tunnettua, että tärkeä osa tuosta armoite-
tusta hetkestä oli hänen elämänsä muutta-
nut kysymyksensä:

“Mitä jos minun pitäisi tehdä mitä pyhä 
Franciscus tai pyhä Dominicus teki?”.Tosi-
aankin on ihmeellisen hienoa, että tällaise-
na kaitselmuksen sallimana juhlavuosien 
yhteensattumana Ignatiuksen kanssave-
li, ensimmäinen paavi, joka valitsi nimen 
Franciscus, kirjoittaa kirjeen Dominicuksen 
perheelle !

Ilmaisemalla “rukouksen täyttämät ter-
vehdykset… kaikille tämän suuren per-
heen jäsenille, jotka omistautuvat kon-
templatiiviselle elämälle ja apostolisiin 
töihin nunnina ja uskonnollisina sisari-
na, papillisissa ja maallikkoyhteisöissä se-
kä maallisissa instituuteissa ja nuorisoliik-
keissä” paavi tunnistaa, että saarnaajien 
perhe käytännössä sisältää kaikki Kirkon 
elämän tasot. Näin ollen oppineiden, ru-
noilijoiden ja mystikkojen kirjoitukset se-
kä taideteokset, laupeuden ja armon työt, 
joita eri perheen haarat tekevät, tunnuste-
taan saarnaamisen muodoiksi tai “genrek-
si”. Merkittävästi dominikaanisen perheen 
jäsenten, joiden ääni on vaiennettu mar-
tyyrikuolemassa, tunnustetaan antaneen 
meille aivan erityisen ylevän esimerkin 
saarnaamisen muodosta.

“Puhuen aina vain Jumalalle tai Juma-
lasta” pyhä Dominicus yhdisti rukoilevan 
mietiskelyn ja toiminnan ja tuli esimerkik-
si opetuslapsi-lähetystyöntekijästä (disciple-
missionary), joka kutsutaan seuraamaan ja 
lähetetään julistamaan evankeliumin mu-
kaista elämäntietä. On pohdinnan arvoista, 
että pyhä isä käyttää termiä lähetystyönte-
kijä-opetuslapsi (missionary-disciple) ensiksi 
mainitun sijasta. Kenties paavi Franciscus 
kutsuu meitä ymmärtämään, että Jumala, 
joka lähettää meidät missioon on sama Ju-
mala, joka on läsnä kaikkialla ja jatkuvas-
ti kutsuu meitä seuraamaan häntä opetus-
lapsina.

veli Gerard Francisco Timoner III, O.P.
Sääntökunnan Mestari

Toukokuun 24., 2021 | Isämme pyhän 

Dominicuksen translaation muistopäivänä

Vapaasti englannista suomentanut veli Gabriel O.P.
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Sääntökunta

Tänä Herran vuonna 2021 
on tullut kuluneeksi pyhän 
Dominicuksen maallisesta 
kuolemasta 800 vuotta. 

K
atolisen perin-
teen mukaan py-
hät siirtyvät jo 
ikuiseen elämään 
täydelliseen rak-
kauden yhteyteen 

kolmiyhteisen Jumalan luo. Sitä kut-
sutaan syntymäpäiväksi eli latinaksi 
dies natalis. Juhlaan on todellakin 
aihetta, sillä pyhän Dominicuksen 
karisma on innoittanut naisia ja mie-
hiä elämään myötätuntoisesti maa-
ilmassa eläen heijastaen jumalallista 
laupeutta sanoin ja teoin. Jättäämään 
maailmallisen elämän ja keskittyen 
rukoukseen. Rukouksen, Jumalan 
kanssa vuoropuhelussa olemisen 
seurauksena yhä uudestaan syttyy 
kipinä evankeliumin julistamiseen. 
Evankeliumi kutsuu yhdessä raken-
tamaan veljellistä ja sisarellista yh-
teyttä kaikkien kanssa erottelematta 
ketään ulkopuoliseksi ja yksinäisek-
si. Yhteyden rakentaminen dialogis-
sa ja samalta tasolta toisia silmiin re-
hellisesti katsellen ja kuunnellen to-
teutuu dominikaaninen palvelu niin 
kirkossa kuin sen ulkopuolella iloi-
ten perustajansa saaman armolahjan 
hengen mukaisesti. Sääntökunnan 
motoksi on kiteytynyt Laudare, Be-
nedicere Praedicar. Ylistää, saarnata 
ja siunata. 

Juhlavuoden tapahtumia ei 
luonnollisestikaan ole juurikaan jär-
jestetty covid19-pandemian tähden. 
Pandemia on koetellut myös domi-
nikaaneja niin veljestössä, sisarkun-
nassa niin luostareissa kuin aposto-
lisissakin yhteisöissä sekä maallik-
koyhteisössä maailmanlaajuisesti 
tarkastellen. Tartunnoilta, kärsimyk-
seltä ja poismenoilta ei ole säästytty. 
Luonnollisesti sääntökunnan pe-
rinteeseen kuuluva oppineisuuden 
korostus ja terveen järjen käytön ar-
vostus on ohjannut erityisen tarkasti 
seuraamaan lääketieteellistä keskus-
telua. Se on kannustanut ponniste-
luihin omalta osaltamme pandemian 
kukistamiseksi. 

Saarnaveljien perustajan 
taivaallisen syntymän 800-vuotisjuhla

Toisaalta monenlaisen kärsimyk-
sen, epävarmuuden ja ahdistuksen-
kin keskellä on aina paikka evanke-
liumille. Jumalan laupeus ei tunne 
ajan ja paikan rajoja. Jokainen päivä 
on myös pelastuksen päivä – uusi 
mahdollisuus kääntyä Jumalan 
puoleen ja saada Kristuksen rauha 
elämään. Juhlavuoden suurin ta-
pahtuma olikin paavi Franciscuk-
sen lähettämä kirje dominikaanien 
koko sääntökunnan johtajalle, jota 
mestariksi (magister) kutsutaan. 
(Kirje luettavissa: fides.katolinen.fi)
Kirjeessä paavi tervehtii kaikkia do-
minikaaniseen perheeseen kuuluvia. 
Sen otsikko on ”Praedicator gratiae” 
eli armon saarnaaja. Tämä titteli 
pyhälle Dominicukselle on vanhaa 
perinnettä ja se on osa ”O Lumen 
Eclesiae” (Oi kirkon valo) antifonia. 
Se lauletaan edelleen nykypäivänä 

apostoliseen istuimeen ja Pietarin 
seuraajan virkaan ja siten työn koko 
kirkon ja maailman hyväksi. Paavi 
Franciscus nosti esiin myös domi-
nikaanien läsnäolon kulttuurielä-
mässä sekä taiteilijoiden ja luovan 
työn innoittajina. Ymmärryksemme 
ja kokemuksemme Studiumissa on, 
ettei Suomessa äidinkielellämme ole 
kattavaa ja syvällistä ymmärrystä 
tarjolla paaviuden historiasta kirjalli-
suuden kulttuurikentässä riittävästi.

Julkaisemme syyskuussa 
aiheeseen liittyvän kirjan. Sen saavu-
tettavuutta ja tunnettuutta ylläpitä-
vän paavi.fi -sivuston heinäkuussa. 
Tämän sivistyksellisen tienraivaami-
sen myötä sujuvalla suomenkielellä 
voi tutustua  yhdestä näkökulmasta 
paaviuden historiaan aina Pietarista 
Gregorius Suureen suhteessa Roo-
man kaupunkiin ja yhteiskuntaan. 
Olemme kiinnittäneet huomiota 
myös arkkitehtuurisen kehityksen 
ja visuaalisen kuvankerronnan mer-
kityksen avaamiseen. Ajatus on 
kulttuuridialogin keinoin antaa ma-
talan kynnyksen mahdollisuus suo-
malaisten aktivoida sivistyksellinen 
potentiaalinsa ja perehtyä Euroopan 
syvimmän identiteetin, kristillisten 
arvojen ja sen muovaaman perinteen 
historiaan.  Jo ennakkoon innostu-
neena voin todeta näin dominikaani-
en ja Studiumin jatkavan sitä tehtä-
vää joka niille on uskottu. Helsingin 
Sanomat 24.9.1949 uutisoi Studi-
umin avajaisista. Lehtijutussa domi-
nikaani veli Bonduelle totesi tehtä-
vän olevan kulttuuridialogi. Työtä 
hän kuvaili mm. näin ”Ranskaan ja 
eteläisimpiinkin maihin matkusta-
vat suomalaiset usein tietämättään 
sivuuttaa huomattavia kulttuuriar-
voja”. Näiden aukkojen paikkaami-
seen paaviuden osalta haluamme 
nyt pyhän Dominicuksen juhlavuon-
na vastata  tietysti kirjalla.Toivomme 
myös että pandemia hellittää niin 
että ovet kirjaston avautuvat uusis-
sa rementoiduissa tiloissa kaikille jo 
syyskuun alussa!

veli Gabriel OP

usein vesperin lopuksi  latinaksi. 
Paavi kirjeessään kertaa niintä ihail-
tava evankelisten neuvojen piirteitä 
joita pyhä dominicus täydellisesti  
ja hänen seuraajansa vaihtelevasti 
pyrkivät elämään todeksi. Köyhis-
tä välittämistä omastaan jakamalla, 
järjen lahjan käyttöä evankeliumin 
edistämiseksi ja suurta rohkeutta 
toiminnassa jokaisen ihmisarvoisen 
kohtelun takaamiseksi. 

Suomessa dominikaanien 
ja meidän ylläpitämämme kulttuu-
rikeskus Studium Catholicum on 
ollut sekä linjasaneerauksen että 
pandemian takia suljettu. Silti olem-
me päättäneet investoida aikaamme 
ja osaamistamme suureen kulttuu-
riprojektiin suomalaisten hyväksi. 
Paavi juhlavuoden kirjeessään mai-
nitsi pyhän Dominicuksen yhteyden 

Pyhä Dominicus, Claudio Coello n. 1670
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Sääntökunta

ilmaisuja. Voi olla parempaa saarnaa-
mista halata lähimmäistään ja pyyhkiä 
hänen kyyneleensä kuin toistaa hänelle 
Jeesuksen sanoja. Niiden aika tulee myö-
hemmin. Kun kohtaan ihmisen, jolla on 
isoja ongelmia elämässään, en auta häntä 
kehottamalla vain luottamaan Jumalaan. 
Sen hän luultavasti sydämessään tekee, 
vaikka muuta sanoisikin. Sen sijaan 
kuuntelen häntä, annan hänen puhua 
tarpeeksi kauan, ja sen jälkeen on aika 
siirtyä Dominicuksen tavoin puhumaan 
uskosta, Jumalasta ja armon rikkaudesta.

Maallikkona saarnaan elämäl-
läni. Teen virheitä, kuten kaikki muut-
kin. Pyrin oppimaan aina enemmän 
ja enemmän sääntökunnastani ja sen 
jäsenistä. Pyrin kertomaan dominikaa-
neista ja heidän teoistaan, kirkosta ja 
sen kehityksestä, vastaan kysymyksiin 
joita saan, ja ellen pysty vastaamaan, 
kehotan kääntymään papin puoleen. Pu-
hun ihmisten kanssa, mutta en tyrkytä 
seuraani enkä otaksu, että ajatukseni ja 
neuvoni ovat ainoat oikeat ohjeet. Ennen 
kaikkea kuuntelen. Kuuntelen myös sitä, 
mikä on piilossa sanojen takana. Uskon, 
että niin  Dominicuskin teki. Hän ei olisi 
onnistunut niin hyvin, jos hän olisi vain 
jyrähtänyt olevansa oikeassa. Sen sijaan 
hän jäi keskustelemaan ihmisten kanssa, 
hän kuunteli mitä he sanoivat, arvosti 
heitä ja heidän ajatuksiaan, ja juuri tällä 
tavalla, keskustelemalla ja kuuntelemal-
la, hän käännytti heidät takaisin kirkon 
helmaan.

Fransiskaanit ja domini-
kaanit ovat hyvin lähellä toi-
siaan. Molempien kutsumukseen 
kuuluu elää maailmassa, ihmisten 
keskellä, osallistua heidän iloihinsa 
ja suruihinsa, mutta samalla kantaa 
myös oman sääntökuntansa hen-
kistä perintöä ja sen viemistä eteen-
päin opettamalla ja kertomalla sen 
tärkeydestä. Maallikot ovat saaneet 
kutsumuksensa juuri tähän työhön, 
ihmisten parissa elämiseen ja heidän 
johdattamiseensa uskon todelliseen 
tuntemiseen.

Maallikkodominikaanien 
suurina esikuvina ovat ennen kaik-
kea tietenkin pyhä Dominicus, 
meidän kaikkien hengellinen isä, 
ja meille maallikoille hyvin rakas 
pyhä Katariina Sienalainen. Do-
minikaanien historia on täynnä 
pyhiä ja autuaita veljiä, sisaria ja 
maallikoita, joiden elämä on ollut 
esimerkkinä muille. Jotkut ovat 
kuolleet marttyyreina, jotkut elä-
neet hiljaista rukouselämää luostari-
kammion yksinäisyydessä, ja jotkut 
ovat  omistautuneet lähimmäistensä 
auttamiseen näiden jokapäiväisessä 
elämässä. Meillä on suuria esiku-
via, joita yritämme kompuroiden 
seurata, kompastuen ja kolhiintu-
en, mutta aina uudelleen nousten.

Tuula Luoma OP

P
aavi Franciscus ko-
rostaa kirjeessään 
dominikaanista ta-
paa elää uskoa ja 
siirtää sitä eteenpäin. 
Hän näkee suunnat-
toman tärkeänä sen 

tavan, millä Dominicus ja dominikaanit 
hänen jälkeensä toimivat, miten he suh-
tautuivat kohtaamiinsa ihmisiin, miten 
he opettivat, saarnasivat, olivat lujasti 
yhteen liittyneitä, mutta kuitenkin pys-
tyivät toimimaan yksilöinä ihmisten 
joukossa. Se on entistä tärkeämpää ny-
kyisin, kun ihmisten suhtautuminen eri-
laisiin instituutioihin, myös hengellisiin, 
on kokenut suuria muutoksia. Henkilö-
kohtaiset tapaamiset, henkilökohtaiset 
keskustelut, ovat tulleet varsinkin domi-
nikaanimaallikoille osittain uutena asia-
na. Toki on tärkeätä meidänkin tietää us-
komme perusasiat, meidän on osattava 
myös perustella miksi olemme liittyneet 
dominikaanien suureen perheeseen sen 
maallikkojäseninä. Meidän on tiedettä-
vä ja tunnettava sääntökunnan historia, 
tunnettava siihen kuuluneita veljiä ja 
sisaria, joiden työ on koitunut siunauk-
seksi muille, vaikka joskus heidän oman 
elämänsä hinnalla. Mutta minusta tun-
tuu, että juuri tänä aikana, yksilöllisyy-
den ja omaehtoisen uskomisen aikana, 
on vielä tärkeämpää kohdata lähimmäi-
siään juuri heidän arkipäivässään, on 
kuunneltava heitä, ymmärrettävä mitä 
on puheen takana. On siis ymmärrettävä 
heidän hengellinen kielensä, joka myös 
usein kaihtaa juhlallisia, raamatullisia 

Paavin kirje
  dominikaaneille 
– joitakin ajatuksia

Pyhä Dominicus, Daniel van den Dyck n.1650

KIRJAUUTUUKSIA

PAAVI FRANCISCUS

Fratelli tutti  
Paavin uusin kiertokirje pohdintaa 
varten, jotta pystyisimme vastaamaan 
nykyajan pyrkimyksiin sivuuttaa toiset 
ihmiset, esittämällä uuden näyn veljey-
destä ja sosiaalisesta ystävyydestä

KATT, 166 sivua, hinta 12,–

RAIMO GOYARROLA

Kirjeitä taivaasta III
Murheelliset salaisuudet

Murheelliset salaisuudet ovat ruusukon 
kolmas osa, seuraamme Herraamme 
Golgatan huipulle. Valmistaudumme 
hänen kärsimiseensä rukoilemalla 
hänen kanssaan Getsemanessa. 

KATT, 162 sivua, hinta 15,–

JOSEMARÍA ESCRIVÁ

Kristus kulkee 
lähelläsi
Aiemmin suomentamaton kokoelma 
Josemaría Escriván saarnoja 
kattaa koko kirkkovuoden. Kirja 
opettaa kohtaamaan Kristuksen ja 
huomaamaan hänen läsnäolonsa 
tavallisessa elämässämme.

KATT,  308 sivua, hinta 25,–

katolinenkirjakauppa.net
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Artikkeleita

Kajaanista kotoisin oleva, 
vuonna 2010 katolisen kirkon 
täyteen yhteyteen liittynyt 
Anna-Riina Hakala väitteli 
tohtoriksi Helsingin yliopiston 
teologisessa tiedekunnassa 
toukokuun alussa. 

V äitöskirjassa tarkastellaan 
pyhän Bernhard Clairvaux-
laisen kirjeitä ja niiden su-
kupuolittunutta kuvastoa. 

Tutkimuksen keskiössä on tekstin suku-
puolittunut teologia ja kulttuurihisto-
riallinen konteksti, jossa se on tuotettu. 
Pääkysymys on, miten Bernhard käyttää 
sukupuolta rakentaakseen tietynlaisen 
luostarielämän ihanteen kirjeissä, jotka 
ajoittuvat hänen apotin uransa ensim-
mäiselle vuosikymmenelle ja jotka on 
osoitettu toisille munkeille ja apoteille.

Anna-Riina Hakalan mukaan "1100-lu-
vun hengellisyys oli luonteeltaan koroste-
tun visuaalista: uskonsisältöjen ilmaisuta-
pa oli mielikuvallista ja sen tarkoituksena 
oli herättää tekstin lukijassa sisäisiä ais-
tikokemuksia. Kirjeittensä sukupuolit-
tuneen kuvaston ja sen luoman sisäisen 
kokemuksen kautta Bernhard ohjasi luki-
jaansa kohti haluttua luostarielämän ihan-
netta sekä vahvisti omaa kasvavaa ase-
maansa hengellisenä auktoriteettina."

Sukupuolet täydentävät 
toisiaan

Pyhän Bernhardin "kirjeitten tapa merki-
tyksellistää sukupuolta on omalaatuinen 
ja ottaa etäisyyttä naiseuden teologista 
merkitystä vähättelevään aiempaan pe-
rinteeseen, jossa naiseus on nähty merk-
kinä ihmisen lihallisesta heikkoudesta ja 
mieheys ihmisyyden täydellisenä ilmen-
tymänä. Bernhardia on aiemmassa tutki-
muksessa tulkittu tämän perinteen edus-
tajana hänen muiden tekstiensä valossa. 

Kirjeissään Bernhard kuitenkin korostaa 
selkeästi naiseuden merkityksellistä ar-
voa ihmisen pelastuksen teologiassa ja 
näyttää tulkitsevan sukupuolet toisiaan 
täydentäviksi sekä maailman että ruu-
miin ylösnousemuksen jälkeisen taivaan 
ikuisuuden tasolla." 

Tämän osoittaa Hakalan mukaan esi-
merkiksi se, että "Kristuksen lihaksi tule-
misen myötä naisesta peräisin oleva lihalli-
nen ihmisyys saa myönteisen merkityksen 
pyhittymiseen pyrkivän sääntökuntalais-
miehen todellisuudessa. Ihanteellisessa 

munkissa on Bernhardin kirjekokoelman 
valossa sekä naiseutta että mieheyttä oi-
keassa järjestyksessä ja sekoittumatta, 
mikä heijastaa lihaksi tulleen Kristuksen 
olemusta samanaikaisesti ihmisenä ja Ju-
malana ja tämän kaltaiseksi kasvamista 
luostarielämässä."

Kesän lopulla Hakala suuntaa Roomaan 
jatkamaan katolisen teologian opintojaan.

KATT

Tohtoriksi 
pyhän Bernhard pyhän Bernhard 
Clairvauxlaisen Clairvauxlaisen 
jäljissä

PYHÄ BERNARD, APOTTI JA KIRKONOPETTAJA   

Muistopäivän rukous

Kaikkivaltias Jumala,
sinä täytit autuaan apotti Bernardin
pyhällä innolla kirkkosi puolesta
ja annoit hänen säteillä viisauden valoa
ja rakkauden lämpöä.
Auta meitäkin samassa hengessä alati vaeltamaan
valon lapsina.
Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen,
sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee
Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala,
iankaikkisesta iankaikkiseen.
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Hiippakunta

Talouden näkymiä

N
äin kesän kynnyk-
sellä on hyvä hiukan 
pohtia mennyttä al-
kuvuotta. Seuraavas-
sa esityksessä kiinne-

kohtana on käytetty huhtikuun lopun 
tilannetta, jolloin vuotta on kulunut nel-
jä kuukautta. Hiippakunnan toimintaa 
ovat edelleen leimanneet koronapande-
mian aiheuttamat rajoitukset. Siitä huo-
limatta paikalliskirkkomme on taloudel-
lisesti selvinnyt kohtuullisesti, vaikka 
haasteita on monia. 

Vuoden 2020 tilinpäätökset seu-
rakuntien ja hiippakunnan osalta saatiin 
virallisesti käsiteltyä loppuun hiippa-
kunnan talousneuvoston kokouksessa 
14.5. Tilintarkastajan lausunnot sekä ti-
lintarkastuskertomukset olivat hyväk-
symistä tukevia. Tilintarkastaja on huo-
mioinut, että kirkon tilinpito on vuosi 
vuodelta hoidettu ammattimaisemmin. 
Kokouksessa hiippakunnan asiainhoi-
tajalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. 
Kokousta leimasi kuitenkin huoli hiip-
pakunnan talouden tulevaisuudesta. 
Huolet eivät liity pelkästään koronaan, 
vaan talouden tasapainottamiseen. 

Hiippakunnan kiinteistöomai-
suuden kunto on yksi huolenaiheis-
ta. Isoja remontteja odottaa toteuttamis-
ta ja joissakin seurakunnissa remontteja 
on jo aloitettu. Pisimmällä ovat Turun ja 
Tampereen seurakunnat. Hiippakunnan 
osalta talouden huolet kohdistuvat eri-
tyisesti alijäämän pienentämiseen. Viime 
vuonna säästöjä saatiin aivan kohtuulli-
sesti aikaan, mutta osastojen myyntitu-
lojen puolella on vielä suuria haasteita. 
Samaan aikaan monet avustukset sekä 
kotimaasta että ulkomailta ovat piene-
mään päin. Toukokuun loppuun men-
nessä olemme vastaanottaneet avus-
tuksia vajaa 200  000 euroa. Budjetissa 
on esitetty arvio, että tänä vuonna saa-
taisiin 650  000 euroa. Saattaa olla, että 
näin suureen summaan emme yllä. Esi-
merkiksi Opetusministeriön myöntämä 
yleisavustus on pienentynyt jo kolmatta 
vuotta peräkkäin. Ansgarwerkeiltä em-
me ole toukokuun loppuun mennessä 
vastaanottaneet avustuksia hiippakun-
nan osastoille, mikä alkaa olla poikke-
uksellista. Myös saksalaisen Diaspora-
kommissariaatin myöntämä papiston 
palkka-avustus on pienentynyt, koska 
osa papistosta (etenkin eläkeläiset) on 
jäänyt avustamisen ulkopuolelle tiuken-
tuneiden säännösten vuoksi. 

Huhtikuun loppuun mennessä pai-
kalliskirkon keskeinen tulonlähde eli jä-
sentulot (jäsenmaksut, lahjoitukset ja 
kolehdit) ovat kertyneet seuraavasti: 

Jäsentulot olivat huhtikuun lopussa 
84  000 euroa pienemmät kuin vuonna 
2019. Tätä selittää erityisesti kolehtitu-

lojen romahtaminen koronapandemi-
an aikana. Vuosi 2021 ja 2019 ovat siinä 
mielessä vertailukelpoisia, että kum-
panakin vuonna lähetettiin jäsenmak-
sulaskukirje aikuisille jäsenille tammi- 
helmikuussa. Kirjeen vaikutus on aina 
huomattava seuraavien kuukausien tu-
lokertymiin. Vuonna 2020 kirje lähetet-
tiin vasta lähellä kesää. Sekä tästä, että 
kolehtien romahtamisesta johtuen, ke-
vään 2020 tulokertymä jäi hyvin mata-
laksi.  

Hiippakunnan strategisena nä-
kemyksenä on ollut, että jäsentuloista 
mahdollisimman suuri osa kertyisi jä-
senmaksuina. Tämä on monella tapaa 
tehokasta, esimerkiksi varat saadaan 
suoraan tilille. Samalla jää käteisen ra-
han selvittelykustannukset pois (koleh-
dinkäsittely). Tähän suuntaan ollaan 
ripeästi edettykin. Vuonna 2019 jäsen-
maksujen osuus jäsentuloista oli jo 65 %, 
vuonna 2020 osuus oli 66 % ja kuluvana 
vuonna osuus on jo 75 %, eli suurin osa 
jäseniltä saatavista tuloista saadaan jä-
senmaksujen kautta. Tämä tuo ennakoi-
tavuutta talouden suunnitteluun. Toi-
vottavaa onkin, että yhä useampi jäsen 
maksaa kuukausittaiset jäsenmaksunsa 
säännöllisesti. Koronapandemian jos-
kus päätyttyä varmasti kolehtitulotkin 
kasvavat, mikä on hyvä asia. Kolehdin 
keräämiseen olisi kuitenkin syytä seu-
rakunnissa kehittää sähköisiä mene-
telmiä. Messuvierailla on nykyään yhä 
vähemmän käteistä rahaa mukana mes-
suissa. Tämä tilanne ei koske vain kato-
lista kirkkoa, vaan tilanne on kehittynyt 
tähän suuntaan kaikissa uskonnollisissa 
yhteisöissä. Muissakin yhteisöissä mie-

titään, millä tavalla korvataan käteisen 
kolehdin pieneminen. Keinoja alkaa ol-
la nykyään jo monia. Toivommekin, että 
seurakunntien talousneuvostot voisivat 
olla aktiivisia tässä suunnittelussa.  

Vuokratuottojen osalta asuinhuo- 
neistojen vuokratuotot ovat säilyneet al-
kuvuonna budjetoidulla tasolla. Hiip-
pakunnan omistamien asuntojen vas-
tike- ja muut kulut ovat nousseet 16 % 
edellisen vuoden vastaavaan aikaan 
verrattuna. Tämä tuo painetta nostaa 
asuntojen vuokria ensi vuonna. Myön-
teistä on, että kaikki hiippakunnan 
asunnot on vuokrattu ja niistä saadaan 
vuokratuloja. Asunnot ovat myös pää-
osin äskettäin remontoituja.  

Hiippakunnan kulujen osalta voi-
daan nähdä seuraava kehitys: huh-
tikuun lopussa kokonaiskulut olivat 
386 000 euroa, mikä on 37 % koko vuo-
delle budjetoidusta summasta. Kulujen 
kertymisvauhti hiukan yli l kuukau-
sittaisen budjettisuunnitelman. Henki-
löstökulut eli maksetut palkat ja hen-
kilösivukulut olivat 126  000 euroa. 
Hiippakunnan budjetissa henkilöstö-
kulujen osuus on 42,5 %. Henkilöstöku-
luissa on syntynyt jonkin verran säästöä 
verrattuna budjettiin, mutta tilanne ta-
soittuu kesäkuussa lomarahojen mak-
samisen myötä. Huhtikuun loppuun 
mennessä kertyneistä kokonaiskuluista 
henkilöstökulujen osuus oli ainoastaan 
32,5 %. Hiippakunnan henkilöstökului-
hin vaikuttaa myös se seikka, että usei-
ta virkoja on täyttämättä. Näistä keskei-
simmät piispan, yleisvikaarin ja piispan 
sihteerin palkkauskulut. 

Muut toimintamenot ovat olleet 
alkuvuonna budjetoitua hiukan suu-
remmat. Erityisesti toimitilakulut ovat 
kasvaneet yli kaksinkertaiseksi viime 
vuoteen nähden. Alkuvuonna makset-
tiin pois leasing sopimus leirikeskus 
Stella Mariksen maalämpölaitteistosta. 
Tästä syntyi 27 000 kertaluontoinen me-
noerä. Samassa yhteydessä saimme kui-
tenkin myytyä laitteiston ulkopuoliselle 
ostajalle, mistä kertyi tuloja. 

Talouden maksuvalmiuden vuoksi 
on hyvin tärkeää, että jäsenet muistaisi-
vat kesällä maksaa jäsenmaksunsa. Lo-
makauden aikana on vähintään kaksi 
isoa kuluerää maksettavana: kesäkuus-
sa työntekijöiden vuosilomarahat ja 
heinäkuussa kiinteistöjen kiinteistöve-
rot. Turun ja Tampereen seurakunnissa 
jatkuvat remontoinnit. Näihinkin seu-
rakunnat tarvitsevat varoja. Messujen 
tilannetta vaikeuttaa edelleen yhteis-
kunnan määräämät koronarajoitukset, 
joiden seurauksena kolehtitulot jäävät 
vähäisiksi. Toivotaan, että kesän aika-
na rajoitukset lieventyisivät ja seura-
kuntalaiset voisivat entistä vapaammin 
kokoontua rakentumaan yhteisessä us-
kossa. 

Hiippakunnan taloustoimisto on 
pääosin suljettuna juhannuksesta al-
kaen heinäkuun 11. päivään asti. Asia-
kaspalvelu avautuu 12. heinäkuuta. 
Toivotamme kaikille aurinkoista ja ren-
touttavaa kesää!

Peter Kuronen
Hiippakunnan ekonomi 

ja Taloustoimisto 

44348
HUHTIKUU
Jäsenmaksut, lahjoitukset ja kolehdit seurakunnille 1-4 -2021 

Jäsenmaksut Lahjoitukset Yhteensä kk (1- 4) Kolehdit Yhteensä
Pyhän Henrikin srk 62 944 4 180 67 124 9 530 76 654
Pyhän Marian srk 78 892 14 614 93 506 10 738 104 244
Pyhän Ris;n srk 22 383 5 198 27 582 5 284 32 866
Pyhän Birgitan srk 31 435 2 985 34 420 3 888 38 308
Pyhän Perheen srk 8 580 3 095 11 675 6 580 18 255
Pyhän Ursulan srk 9 807 290 10 097 3 103 13 200
Pyhän Olavin srk 6 870 933 7 803 955 8 757
Pyhän Joosefin srk 6 958 2 093 9 051 2 762 11 812

227 869 33 388 261 257 42 840 304 097
Huomiona: tammikuussa 2021 jäsenkirje

Jäsenmaksut, lahjoitukset ja kolehdit seurakunnille 1-4 -2020 JäsenmaksutLahjoitukset Kolehdit
Jäsenmaksut Lahjoitukset Yhteensä kk (1-4) Kolehdit Yhteensä 2019 253214 45285 89863

Pyhän Henrikin srk 50 286 5 590 55 876 18 368 74 244 2020 177026 29363 62004
Pyhän Marian srk 60 558 4 467 65 025 14 893 79 918 2021 227869 33388 42840
Pyhän Ris;n srk 16 033 8 980 25 013 7 687 32 700
Pyhän Birgitan srk 25 835 1 630 27 465 6 686 34 152
Pyhän Perheen srk 5 820 3 500 9 320 7 295 16 615
Pyhän Ursulan srk 5 361 980 6 341 2 593 8 933
Pyhän Olavin srk 4 379 835 5 214 1 713 6 928
Pyhän Joosefin srk 8 754 3 381 12 134 2 770 14 904

177 026 29 363 206 389 62 004 268 393
Huomiona: huh>kuussa 2020 jäsenkirje

Jäsenmaksut, lahjoitukset ja kolehdit seurakunnille 1-4 -2019
Jäsenmaksut Lahjoitukset Yhteensä kk (1- 4) Kolehdit Yhteensä

Pyhän Henrikin srk 69 930 4 150 74 080 27 577 101 657
Pyhän Marian srk 80 131 4 951 85 082 22 433 107 515
Pyhän Ris;n srk 25 747 9 541 35 287 11 059 46 346
Pyhän Birgitan srk 37 826 14 040 51 865 8 344 60 209
Pyhän Perheen srk 10 132 3 955 14 087 10 141 24 228
Pyhän Ursulan srk 12 694 1 557 14 251 3 984 18 236
Pyhän Olavin srk 9 001 1 228 10 229 2 710 12 939
Pyhän Joosefin srk 7 754 5 863 13 617 3 615 17 233

253 214 45 285 298 499 89 863 388 363
Huomiona: tammikuussa 2019 jäsenkirje
Syyskuussa 2019 jäsenkirje, muistutus

Huom: 2019 jäsenkirje tammikuussa ja samoin 2021 jäsenkirje tammikuussa

Jäsenmaksut
Lahjoitukset
Kolehdit

2019        2020   2021
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På svenska

D
jurproduktions-
experten och fa-
miljefadern Juho 
Kyntäjä är känd 
av många barn 
och unga som 

förberett sig för den första kommu-
nionen på finska. Han har även bi-
dragit i den religiösa utbildningen av 
katolska och kanske också blandäk-
tenskapliga par då de förbereder ett 
kristet katolskt bröllop. Juho är 52 år 
och ursprungligen från Åboregionen. 
Under studietiden bodde han i Hel-
singfors och idag i Vanda. Han bär 
tillsammans med sin hustru Dorota 
ansvaret för en stor familj som består 
förutom av föräldrarna av fem barn av 
vilket ett är svårt handikappat. Han 
har också gjort kandidatexamen i teo-

Familjen har inte varit regelmässigt i 
mässan på mer än ett år. Man får le-
va med och ty sig till sterila YouTube-
mässor. 
 
Det var en välsignelse att fa-
miljens dotter fick emotta sin första 
kommunion förra sommar. Man kan 
inte säga att man lever ett “aktivt” re-
ligiöst liv överhuvudtaget. Man läser 
kvällsbönerna med barnen. Stöd har 
han fått av Sankt Henriksförsamling-
ens kyrkoherde Jean-Claude Kabeza, 
men bara mycket sporadiskt. Kontak-
ten till barnens morföräldrar är även 
brutna. Man får leva med sociala me-
dia. Juhos undervisningsarbete i kyr-
kan har för tillfället avbrutits. Någon 
aning har man inte heller, när och hur 
nya kurser under pandemin kan ord-
nas. Samma problemet gäller mässor-

na i Mosabacka, som Juho har hjälpt 
organisera. Efter pandemin behöver 
man hitta en ny mässplats i alla fall.

Pandemin har medfört enor-
ma utmaningar för kyrkan och för-
samlingarna. Även om sakramen-
ten inte kan administreras på distans 
kunde man väl tänka sig att ha un-
dervisning, bönegrupper och någon 
slags sociala evenemang online. För 
dem som har egen familj har livs-
cirklar naturligtvis blivit mindre, och 
sen finns det även många ensamma 
människor i kyrkan som helt enkelt 
har inga andra personer att dela tan-
kar och bekymmer med.

På Juhos arbetsplats har man 
beslutat att ha dagligen en slags 
"dagskaffe på distans", och detta ver-

kar verkligen hjälpa dem som arbetar 
på distans. Varför skulle församlingar-
na inte kunna erbjuda något sådant 
också? Ett dagligt kaffe vid en viss 
tidpunkt varje dag – och kanske börja 
det dagliga distansmötet med dagens 
evangelium och en kort bön? Jag tror 
att på det sättet skulle många ensam-
ma och andra katoliker kunna få det 
stöd de behöver i sina dagliga liv.
 
Man vet inte ännu när pandemin 
kommer att sluta. Det finns fortfaran-
de så många som lider av ensamhet 
och brist på religiös ledning och pas-
toral tröst. Det räcker inte att vi för-
väntar dem i församlingarna – nu är 
det dags att gå och träffa dem, åt-
minstone på distans. 

Jan-Peter Paul

Juho Kyntäjä – 
”En stark tro leder oss  
över pandemin”

logi i England och varit ledare i stif-
tets kateketiska center

Juho Kyntäjä har nära kontakt 
till Polen. Hans hustru är polska och 
han har även studerat polska i Hel-
singfors Universitet. Hans religiösa liv 
och vardag präglas därför i viss mån 
– men inte särskilt mycket – av polsk 
religiösitet. Juho konverterade till ka-
tolicism år 1997. Här spelade vår dåti-
da biskop Paul Verschuren och kyrko-
herde pater Teemu Sippo en roll. 

Temata för intervjun var hur 
man klarar av att leva ett religiöst ka-
tolskt liv under en global pandemi. 
Ämnet kan kanske ses som en plat-
tityd och lite barnslig. Han konstate-
rar lakoniskt att det är klart att det re-
ligiösa livet lider i en dylik situation. 
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Tarkoma

Transfiguraatio

K
ardinaali Giulio de Medicin vuonna 
1517 alttaritauluksi tilaama Transfigu-
raatio, Kristuksen kirkastuminen,  on 
arvioitu olleen Rafaelin viimeinen maa-
laus. Tätä maalausta ei voi tarkastella 

kiinnittämättä huomiota ajan muihin ilmiöihin ja myös 
muiden taiteilijoiden tekemisiin.

Rafael oli saanut valmiiksi hienon muotokuvan paavi 
Leo X:stä,  ja Medici oli samaan aikaan tilannut  maa-
lauksen Lasaruksen herääminen  (Raising of Lasarus) Se-
bastiano del Piombolilta. Rafael ei kuitenkaan halunnut 
vertailua. Rafael työskenteli hitaasti maalauksen kanssa, 
mutta työskentely  oli hidasta myös osittain siksi, että 
hänellä oli muita tehtäviä esimerkiksi muinaisen Roo-
man entistämisen kanssa. Aikaisemmin hänellä oli ollut 
merkittävä rooli myös arkkitehtuurissa ja siinä hänen 
suunnitelmissaan oli uutta ollut se, että hän oli kiinnit-
tänyt huomiota myös rakennuksia  ympäröivään luon-
toon. Nyt tämän Transfiguraatio-maalauksen aikana 
muinaisen Rooman tutkimus sekä muut maalausprojek-
tit olivat työllistäneet hänet maalauksen ohessa.

Transfiguraatio-maalaus oli tavallaan synteesi hänen 
koko taiteellisesta ajattelustaan. Kriitikot ovat kiinnittä-
neet huomiota maalauksen kahden osan välillä: alhaalla 
olevan tumman ja yläosan valaistun osan välillä. Kaik-
ki tummuus ei ehkä ollut ollut tarkoitettua, sillä Vasa-
rin mukaan Rafael olisi käyttänyt maalia, joka tumme-
nee ajan mukana. 

”Teoksessa on Michelangelon yli-inhimillinen, de-
monisen veistoksellinen näkemys muuntunut vähem-
män häkellyttäväksi mutta maalauksellisemmaksi 
ja dramaattisemmaksi, luonnollisen ja yliluonnolli-
sen valon luodessa mestariteoksen, jossa majesteetti-
suus ja inhimillisyys yhdistyvät ainutlaatuisella taval-
la.” Kuvan yläosan valossa kylpevät seesteiset hahmot 

ovat vastapaino alaosan tummassa elehtiville hahmoil-
le.  ”Tämä vastakkainasettelu tehostaa taulun sanomaa: 
Vain Kristus voi parantaa maailman vääryydet.”

On kuitenkin niin, että  sekä Michelangelo että Rafa-
el kypsimmissä töissään, missä maalausten intuitio tuli 
tietoisemmaksi, tukivat sellaista olemassaolon tulkin-
taa, missä maallinen elämä individuaalisuudessaan ja 
lakkaamattomassa muutoksessa ilmentäisi vain loppu-
mattoman ikuisuuden lyhyttä hetkeä. Vain tämän lyhy-
en hetken ihminen voi tavoittaa. 

Pyhänä lauantaina vuonna 1520 saatiin Transfiguraa-
tio-maalaus valmiiksi ja Rafael oli kuollut edellisenä yö-
nä, 6.4. ja 7.4. välisenä yönä 37-vuotiaana. Vasari ker-
too, että syvä suru täytti kaikki, jotka näkivät hänet ja 
maalauksen.

Ehkä tämä Raamatun kohta oli innoittanut Rafaelia 

maalaamaan taulun (1. Tim. 3:16):

Me tunnustamme, että meidän uskomme pyhä 

salaisuus on suuri.

Hän ilmestyi ihmisruumiissa,

Hänet julistettiin vanhurskaaksi hengen voimasta,

Enkelit saivat hänet nähdä,

Hänestä saarnattiin  kansoille,

Häneen uskottiin maailmassa,

Hänet korotettiin kirkkauteen.

Marjatta Tarkoma

Lähteet:
Becherucci Luisa: Raphael and Painting, teoksessa The 
Complete Work of Raphael

Castagnoli Ferdinando: Raphael and Ancient Rome, teoksessa  
The Complete Work of Raphael

Honour Hugh & Fleming John: Maailman Taiteen Historia, 
1994, s. 425.

katolinenkirjakauppa.net

TUOMAS KEMPILÄINEN
Kristuksen
seuraamisesta  
De imitatione Christi on yleisen 
käsityksen mukaan Raamatun 
jälkeen eniten luettu kristillinen 
kirja maailmassa. Uusittu painos.

KATT, 314 sivua, hinta 19,–

JOSEPH RATZINGER
Jumala on 
lähellä meitä  
Eukaristia, elämän keskus
Kokoelma kardinaali Ratzingerin 
saarnoja ja luentoja, jotka valaisevat 
eukaristian salaisuutta.

KATT, 152 sivua, hinta 20,–

TEEMU SIPPO SCJ 

Christus fons vitae
30 saarnaa vuosilta 1978–2020 
Saarnat vuosien varrelta kutsuvat 
yhä uudelleen palaamaan Kristuksen 
luo ja ammentamaan hänen 
rakkaudestaan elämän täyteyden. 

KATT, 144 sivua, hinta 20,–

KIRJAUUTUUKSIA
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News-Nytt

Caritas

Caritas-kuulumisetNyttNytt--NewsNews  

Kotimaan keräys 2021: 
Lahjoita lapselle kesäelämys

Moni lapsi odottaa innolla kesäleiriä, 
mutta koronakriisin seurauksena yhä use-
ammalla vähävaraisella perheellä on vai-
keuksia saada rahat kokoon leirimaksuja 
varten. Suomen Caritas tukee lapsia ja 
nuoria ympäri Suomen katolisten seura-
kuntien välityksellä ja lisäksi nuorten ryh-
mien omaa leiritoimintaa. Caritas auttaa 
vuosittain kymmeniä lapsia osallistumaan 
kesäleireille silloin kun perheen omat va-
rat eivät riitä ja muualta ei saa apua. Voit 
lahjoittaa joko nettisivuillamme www.
caritas.fi/lahjoita, suoraan tilille tai Mobi-
lePayn kautta. 

Saaja: Suomen Caritas ry 

Tilinumero: FI73 8000 1270 1545 04 

Viite: 2325 (kotimaan sosiaalityö)

MobilePay: 95959 (viesti: kotimaa)

Keräyslupa: RA/2019/18 (2019-2022)

Suomen Caritaksen 
vuosikokous järjestettiin 27.4. 
Suomen Caritaksen vuosikokous järjes-
tettiin tänä keväänä etäyhteyksillä. Halli-
tuksessa jatkavat puheenjohtaja emeritus-
piispa Teemu Sippo SCJ, varapuheenjoh-
taja Elie El-Khouri, rahastonhoitaja Meisa 
Dano, Stephen Arnold, Gloria Lapitan, isä 
Ryszard Mis SCJ, Katia Orellana, Pirketta 
Levón ja Osmo Vartiainen. Suomen Cari-
taksen vuosikertomus 2020 on ladattavis-
sa nettisivuilta: www.caritas.fi/hallinto 

Penghiburin lastenkodin 
kuulumisia Indonesiasta
Lastenkodin lapset ovat olleet etäkoulussa 
koronaepidemian seurauksena. Opiske-
lun lisäksi lapset osallistuvat lastenkodis-
sa myös monenlaiseen harrastustoimin-
taan, joka kehittää lasten taitoja ja itsetun-
toa. Monet niistä liittyvät puutarhan- ja 
eläintenhoitoon lastenkodin omassa isos-
sa puutarhassa. Lapset ja nuoret ovat ke-
väällä harjoitelleet muun muassa pienyrit-

täjyyttä valmistamalla luomukompostia sekä 
kasvattamalla chilin ja muiden vihannesten 
taimia myyntiin. Suomen Caritas tukee las-
tenkodin toimintaa tänä vuonna yhdessä 
Sääksmäen luterilaisen seurakunnan kanssa 
ja kehitysyhteistyölahjoittajiemme tuella. Las-
tenkotia voi tukea säännöllisesti ryhtymällä 
Caritaksen kuukausilahjoittajaksi osoitteessa 
www.caritas.fi/kuukausilahjoitus.  

TULEVIA TAPAHTUMIA 

Kesäbasaari 
sunnuntaina 13.6. ulkona Pyhän Henrikin 
aukiolla klo 10.30-14. Luostarituotteita, arpa-
jaiset, takeaway ruokaa ja kahvia. Lämpimästi 
tervetuloa! 

Ystävyyden kahvila 
kokoontuu jälleen keskiviikkona 16.6. klo 
15-17 (Kuusitie 6, Helsinki). Ystävyyden kah-
vila on kaikille avoin kohtaamispaikka, jossa 
kokoonnumme kahvin ja teen äärelle nautti-
maan rennosta yhdessäolosta ja keskustelus-
ta. Tervetuloa uudet ja vanhat ystävät! Koro-
narajoitusten vuoksi pyydämme ilmoittau-
tumaan etukäteen: caritas@caritas.fi tai puh. 
0400911874. 

Hävikkiruokajakelu 
ma 14.6. klo 15-16. Koronatilanteen vuoksi 
hävikkiruoanjakelu järjestetään tällä hetkellä 
Caritaksen toimiston ulkopuolella (Kuusitie 6, 
Helsinki). Oma kassi mukaan. Seuraava jake-
lu on ma 9.8. 

Lisäksi Suomen Caritas järjestää kesäkuussa 
luostarituotteiden ja kierrätysvaatteiden pop 
up-myyntitapahtumia. Seuraa tiedotusta net-
tisivuillamme tai Facebookissa!  

Kaupan ja toimiston 
kesäaukioloajat 
Suomen Caritaksen kauppa on auki klo 10-15 
arkipäivisin juhannusta edeltävään torstaihin 
saakka. Kauppa sekä muu toiminta ovat  ke-
sätauolla 25.6.-1.8. välillä. Verkkokaupastam-
me voi kuitenkin tilata tuotteita läpi kesän! Hyvää kesää toivottaa Caritaksen väki!
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Lyhyesti / Ilmoitukset

TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO

www.toolonhautaustoimisto.fi
Mechelininkatu 32, Taivallahden kasarmirakennus

Caritas Seurakuntapalvelu - Helsinki
09 628 398

Huom! Kaikkia ilmoittajia ja kirjoittajia pyydetään painokkaasti pitämään kiinni 

sivun 2 alalaidassa annetuista aineiston viimeisistä jättöpäivistä (deadline). 

Toimitus ei voi taata, että viimeisen jättöpäivän jälkeen toimitettuja muutoksia ehdittäisiin 

huomioida. Deadline on aina 10 päivää ennen lehden julkaisupäivää.   F I D E S  

Lukijoilta: Elämää puolustamassa

Pieni joukko katolilaisia kokoontui 
Pyhän Ursulan seurakunnan Elämän 

puolesta -ryhmän kutsumana eduskun-
tatalon eteen 2.6. Puolustimme rauhan-
omaisesti ja rukoillen syntymättömien 
lasten oikeutta elämään ja vastustimme 
tekeillä olevaa aborttilain muutosta.

Suunnittelemme loppukesällä mars-
sia elämän puolesta, johon kutsumme 
kaikkia katolilaisia, muita kristittyjä ja 
hyvän tahdon ihmisiä mukaan. Seuraa 
ilmoituksia ja tule mukaan pro life -työ-
hön! Yhteyshenkilö on Tiina Savolainen, 
0404103589, tiinakvsavolainen@gmail.com.

Apuraha katolisen teologian 
opiskelijoille

Helsingin hiippakunta julistaa haet-
tavaksi apurahoja teologian opinto-

ja varten jossakin paavillisessa tai muus-
sa katolisessa yliopistossa tai katolisessa 
teologisessa tiedekunnassa opiskeleville 
katolisen kirkon jäsenille. Apurahaa 
voi anoa täyttämällä ja palauttamalla 
Helsingin hiippakunnan kuuriaan ha-
kemus, jonka voi saada kuuriasta osoit-
teesta Rehbinderintie 21, 00150 Helsinki.

Hakijan on anomuksessa selitettävä, 
miksi ja missä laajuudessa hän opiskelee 

katolista teologiaa sekä miten hän näkee 
opintojensa mahdollisesti tukevan kato-
lisen kirkon työtä Suomessa. Anomuk-
seen on lisäksi liitettävä lyhyt curriculum 
vitae sekä yhden tai kahden suosittelijan 
antama lausunto (suomeksi, ruotsiksi, 
englanniksi tai italiaksi). Hiippakunnan 
asiainhoitaja päättää apurahan saajista 
noin yhden kuukauden kuluessa hake-
muksen jättämisestä. Lisätietoja: talous@
katolinen.fi.

Katolinen kirkko Suomessa

Muistakaa hiippakuntaa perinnönjaossanne

Hiippakuntamme jäsenmäärä on moninkertaistunut ja kansainvälistynyt. Tämä on rikkaus, 
mutta myös jatkuvasti kasvava kustannus. Hiippakunnan talous on alijäämäinen. Kehotam-
me teitä rukoilemaan hiippakunnan puolesta, mutta myös konkreettisesti auttamaan talou-
dellisesti. Meillä ei päinvastoin kuin kansankirkollamme ole oikeutta periä jäsenmaksua ve-
rotuksen yhteydessä. Yksi erinomainen tapa tukea kirkkoa on perinnönjakoa suunniteltaessa 

ottaa hiippakunta huomioon merkittävälläkin tavalla.  Hiippakunnan talousneuvosto

Katolinen kirkko Suomessa / Taloustoimisto  TILINRO: FI37 2219 3800 004324

Hetkipalvelus 
LUKUPALVELUS
Tavallinen aika, viikot 1-9

Uusittu ja tarkastettu suomennos. 
"Lukupalveluksen on tarkoitus 
johdattaa Jumalan kansa... 
mietiskelemään kauneimpia 
kohtia Raamatusta ja hengellisten 
kirjailijoiden teoksista" (yleinen 
johdanto hetkipalvelukseen, 
32). Huom. tätä kirjaa käytetään 
yhdessä "Hetkipalvelus – 
lukupalvelus, psalttari" -kirjan 
kanssa.

425 sivua, KATT, hinta 14,–

katolinenkirjakauppa.net

Koululaisen 
rukouskirja

Pieneen Koululaisen rukouskirjaan 
on koottu katolilaisten suuresti 
rakastamia kirkon 
perinteisiä rukouksia. 
Nyt uudistettu painos. 

68 sivua, KATT, hinta 8,–

UUDISTETTUJA KIRJOJA

Aurinkoista ja hyvää 

kesää toivottaa 

Fides-lehti ja 

Katolinen tiedotuskeskus!

.                                      .

.                                      .
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HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraali seurakunta

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

katolinen.fi. Kotisivu henrik.katolinen.fi.

• La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.30 
messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 eri-
kielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 grego-
riaaninen messu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 
messu 18.00, ti ja to messu 7.30. Ke 17.30 ruus-
ukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke ja la 19.30 
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika 
la 17.00-17.45 ja 17.30 ennen arki-iltamessuja 
sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuk-
sen mukaan.
 • Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun. 
9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finn-
ish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass 
or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish. 
Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish, Tues. and 
Thurs. 7.30 Mass in Finnish. Wed. 17.30 Rosary, 
Fri. 17.30 Adoration. Wed., Sat. 19.30 Liturgy of 
the Neocatechumenal Way. Confessions Sat. 17.00-
17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before 
Masses on Sunday and by appointment.
 
• Messuja voi seurata osoitteessa: henrik.
katolinen.fi
• Huom.! Paikka messuun tulee varata 
osoitteessa: https://henrik.katolinen.fi/sede.
html
• Huom.! Messuihin ja muihin tilaisuuksiin 
voi osallistua vain niihin etukäteen 
rekisteröitymällä ja noudattaen annettuja 
hygieniamääräyksiä. Kasvomaskin käyttö on 
pakollista.
• Please Note! Due to the spread of COVID-19 
in the capital region, prior registration, social 
distancing, and wearing a mask are required 
for Mass attendance.

12.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
13.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 18.00 iltamessu

19.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
20.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 18.00 iltamessu

24.6. to pyhän Johannes Kastajan syntymä: 
7.30 messu

26.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
27.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 18.00 iltamessu

3.7. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
4.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 14.30 messu vietnamiksi, 16.30 
messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 
18.00 iltamessu

10.7. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
11.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 18.00 iltamessu

17.7. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
18.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 18.00 iltamessu

24.7. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
25.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 18.00 iltamessu

31.7. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
1.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 18.00 iltamessu

6.8. pe Herran kirkastuminen: 18.00 messu
7.8. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
8.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 18.00 iltamessu

DIASPORA
Kesällä ei messuja diasporassa.
 

 

 

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

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

• Ohjelma kesällä: La 18.00 aattomessu suo-
meksi. Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämes-
su suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi kuukau-
den 3. sunnuntaina, 13.00 messu englanniksi, 
14.30 messu tagalogiksi kuukauden 2. ja 4. sun-
nuntaina, 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusuk-
korukous englanniksi, 18.00 messu englan-
niksi. Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 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 so-
pimuksen mukaan.
•  Program during Summer: Sat. 18.00 Evening 
Mass. Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High 
Mass in Finnish, 11.30 Mass in Vietname on the 
3rd Sunday of the month, 13.00 Mass in English, 
14.30 Mass in Tagalog on the 2nd and 4th Sunday 
of the month, 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary 
in English, 18.00 Mass in English. Mon., Tues., 
Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 
Mass in Finnish. Confessions Mon., Tues., Wed., 
Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 17.30-17.50, Sun. 
9.30-9.50 and 17.30-17.50. Parish office open by 
appointment.

• Kaikki messut ovat katsottavissa 
internetissä Youtuben "Pyhä Maria" kanavalla.
• Huom.! Messuihin ja muihin tilaisuuksiin 
voi osallistua vain niihin etukäteen 
rekisteröitymällä ja noudattaen annettuja 
hygieniamääräyksiä. Kasvomaskin käyttö 
on pakollista. Paikka messuun tulee varata 
osoitteessa: https://www.eventbrite.
fi/o/30244719346
• Please Note! Due to the spread of COVID-19 
in the capital region, prior registration, social 
distancing, and wearing a mask are required 
for Mass attendance. 

13.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: ruus-
ukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 13.00 
messu englanniksi/Mass in English, 14.30 
messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 
ruusukko englanniksi/Rosary in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

20.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
messu suomeksi/vietnamiksi, 13.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 16.00 messu 
puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruus-
ukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

27.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 13.00 
messu englanniksi/Mass in English, 14.30 
messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 
ruusukko englanniksi/Rosary in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

4.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 13.00 
messu englanniksi/Mass in English, 16.00 
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 
ruusukko englanniksi/Rosary in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

11.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 13.00 
messu englanniksi/Mass in English, 14.30 
messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 
ruusukko englanniksi/Rosary in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

18.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
messu suomeksi/vietnamiksi, 13.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 16.00 messu 
puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruus-
ukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

25.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 13.00 
messu englanniksi/Mass in English, 14.30 
messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 
ruusukko englanniksi/Rosary in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

1.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 13.00 
messu englanniksi/Mass in English, 16.00 
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 
ruusukko englanniksi/Rosary in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

8.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 13.00 
messu englanniksi/Mass in English, 14.30 
messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 
ruusukko englanniksi/Rosary in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

DIASPORA
Kesällä ei messuja diasporassa.

TURKU

Pyhän Birgitan ja autuaan  
Hemmingin seurakunta 

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

katolinen.fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.

• Su 9.00 messu ruotsiksi tai latinaksi, 10.00 
ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puo-
laksi tai vietnamiksi tai ei messua, 18.00 messu 
englanniksi. Ma, ke, pe, la 7.30 messu, ti ja to 
18.00 messu. To 17.30 adoraatio. Rippitilaisuus 
puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mu-
kaan.
• Sun. 9.00 Mass in Swedish or Latin, 10.00 Rosary, 
10.30 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in Polish 
or Vietnamese or no Mass, 18.00 Mass in English.
Mon., Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues. 
and Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 17.30 
Adoration. Confessions half an hour before Mass 
and by appointment.

• Huom.! Messuihin voivat osallistua vain ne, 
joilla ei ole minkäänlaisia flunssan tai korona-
virustartunnan oireita. Riskiryhmiin kuuluvia 
pyydetään jäämään kotiin.
• Vähintään 2 metrin turvaväli on säilytettävä 
muihin kirkossa oltaessa.
• Messun aikana ei jaeta rauhantervehdystä 
kättelemällä.
• Kirkossa istutaan vain merkityillä paikoilla. 
Saman perheen jäsenet voivat kuitenkin täyt-
tää useampiakin paikkoja samalla rivillä.
• Paikkavarausta ei tarvita. Maskin käyttö on 
pakollista.

11.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: Huom.! ei aa-
mumessua, 17.30 adoraatio, 18.00 juhlames-
su, 18.45 SCJ-maallikot

12.6. la Huom.! ei aamumessua, 15.00 messu 
Koroistenniemellä

13.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 9.00 
messu latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30 
messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi 
Eurajoella, Huom.! ei messua Porissa, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

20.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 9.00 
messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.30 
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

27.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 9.00 
messu latinaksi, 10.30 päämessu, 15.00 
messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

4.7. su kirkkovuoden 14. 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

11.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 9.00 
messu latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30 
messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi 
Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

18.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.00 
messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.30 
päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

25.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.00 
messu latinaksi, 10.30 päämessu, 15.00 
messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

1.8. su kirkkovuoden 18. 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

8.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.00 
messu latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30 
messu vietnamiksi, 18.00 messu englannik-
si/Mass in English

 

DIASPORA
Ahvenanmaa (Hindersbölevägen 11, 
Mariehamn): ei messuja tänä aikana
Eurajoki (Kukkapolku 2): 13.6., 27.6., 11.7., 
25.7., 15.8., 29.8. su 15.00
Pori (Maantiekatu 46): 15.8. su 17.00, Huom.! 
ei messua 13.6.

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-

612659, fax 014-612660. Sähköposti olavi@
katolinen.fi. Kotisivu olavi.katolinen.fi.

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

• Huom.! Paikkavarausta ei vaadita. Tulethan 
paikalle vain terveenä! Messuja ei striimata.

13.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 9.00 
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu

20.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 9.00 
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu

24.6. to pyhän Johannes Kastajan syntymä: 
18.00 adoraatio ja messu

27.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 9.00 
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu

29.6. ti pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 18.00 
messu

4.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 9.00 
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu

11.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 9.00 
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu

18.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.00 
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu

25.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.00 
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu

29.7. to pyhä Olavi: 18.00 juhlamessu, pihajuh-
la ja BBQ

1.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.00 
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu

8.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.00 
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu

Ohjelmaan voi tulla kesäaikana muutoksia 
papiston matkojen ja lomien vuoksi. Tämän 
vuoksi ota yhteyttä seurakuntaan ennen kuin 
matkustat paikalle kauempaa. Niin kauan 
kuin Keski-Suomen alue on koronaepidemian 
perustasolla, ovat rajoitukset seuraavat: hyvä 
käsihygienia ja maskisuositus jos mahdotonta 
pitää riittävää etäisyyttä sisätiloissa. Jos sinul-
la on taudin oireita, pysythän kotona! Jos seu-
rakunnan alue siirtyy epidemian kiihtymis- tai 
leviämisvaiheeseen, tarkennetaan ja tiukenne-
taan rajoituksia.

 

TAMPERE

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

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

• Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 
16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu eng-
lanniksi. Ma, ti, ke, pe 18.00, to 7.30 messu. Ke 
17.40 vesper, pe 17.15 adoraatio. La messuaika 

Seurakunnat ja ohjelmat  •  Parishes and programs  •  11.6.-8.8.        
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vaihtelee. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen 
messua tai sopimuksen mukaan. Huom. mat-
kat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saat-
tavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoi-
hin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. 
Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finn-
ish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in Eng-
lish. Mon., Tues.,  Wed., Fri. 18.00, Thurs. 7.30 
Mass. Wed. 17.40 Vespers, Fri. 17.15 Adoration. 
Sat. Mass time varies. Confession 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.)

• Paikka messuun tulee varata seurakunnan 
kotisivulta löytyvästä linkistä: risti.katolinen.fi
• Striimattua messua voi katsoa joka päivä 
osoitteessa https://risti.katolinen.fi/live-
stream.html tai https://tampere.livestreams.fi
• Tällä hetkellä käytössä on rajoitettu osallistu-
jamäärä: 10-30 henkeä.
• Kesän aikana emme järjestä ylimääräisiä 
messuja. 

11.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 18.00 
juhlamessu

13.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.30 
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English

20.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.30 
messu suomeksi, 13.00 messu vietnamiksi, 
17.00 messu englanniksi/Mass in English

24.6. to pyhän Johannes Kastajan syntymä: 
18.00 juhlamessu

27.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.30 
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English

29.6. to pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 18.00 
juhlamessu

4.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.30 
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English

11.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.30 
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English

18.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.30 
messu suomeksi, 13.00 messu vietnamiksi, 
17.00 messu englanniksi/Mass in English

25.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.30 
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English

1.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.30 
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English

8.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30 
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English

KATEKEESI  21.8. la 9.50

DIASPORA 
Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 2): -
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 
3): 8.8. su 16.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappe-
lintie 5): 27.6., 11.7., 25.7., 8.8., 22.8. su 12.00
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, 
Ala-Kuljunkatu 1): -
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappe-
li, Rauhankatu 8 C 22): 27.6. su 16.00, 11.7. su 
16.00, 25.7. su 16.00, 7.8. la 12.00 ja 16.00, 22.8. 
su 16.00

KOUVOLA

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. 

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

• Su 10.00-10.30 rippi, 11.00 messu. Ke, to, pe 
18.00 iltamessu. Ke 17.30 adoraatio, pe 17.30 
rippi. Kuukauden 2. ja 4. lauantai: 16.00 tai 
18.00 messu. Tarkasta aika seurakunnasta.
Maanantain ja tiistain messuajat vaihtelevat. 
Tiedustele seurakunnasta. Ripittäytyminen 
mahdollista myös muina aikoina ja sopimuk-
sen mukaan. 
• Sun. 10.00-10.30 Confession, 11.00 Mass in Fin-
nish. Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish. 
Wed. 17.30 Adoration, Fri. 17.30 Confession. 2nd 
and 4th Sat. of each month: 16.00 or 18.00 Mass 
in Finnish. Please contact the parish for the cor-

rect time. Mass times vary on Mondays and Tu-
esdays. Please contact the parish for more informa-
tion. Confession possible also outside of the times 
mentioned.

• Huom.! Messuihin Kouvolassa ei tarvitse 
tehdä paikkavarauksia, eikä niitä lähetetä suo-
ratoistona. Messuihin ei normaalisti tarvitse il-
moittautua. Huom.! poikkeus: messuun 19.6. 
tarvitaan ennakkoilmoittautuminen. 

27.6.-12.6. ma-la ei arkimessuja 
13.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 11.00 

messu
15.6. ti 17.30 messu
19.6. la 17.00 messu, Huom.! Tähän messuun 

pitää ilmoittautua ennakkoon lähettämällä 
tekstiviesti seurakunnan puhelinnumeroon.

20.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 11.00 
messu

21.6.-20.7. ei arkimessuja
27.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 11.00 

messu
4.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 11.00 

messu
11.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 11.00 

messu
18.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 11.00 

messu
25.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 11.00 

messu
1.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 11.00 

messu
8.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 11.00 

messu

DIASPORA
Ei messuja diasporassa 12.6.-18.7. 

Huom.! Ei adoraatiota eikä rippiaikaa 12.6. 
saakka sekä 21.6.-20.7.

Messuista muissa kaupungeissa sekä muusta 
ohjelmasta 18.7. jälkeen tiedotetaan seurakun-
nan sivuilla.

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 Ange-
lus. Ti, ke, la 20.00 neokatekumenaaliyhteisön li-
turgia. 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 Finn-
ish, 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. 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.) 
• Huom.! Messuja ei enää striimata. 
13.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.00 

päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in 
English, 17.30 messu Rovaniemellä

20.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.00 
päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in 
English, 17.00 messu Kemissä

27.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.00 
päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in 
English, 17.00 messu Raahessa

4.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.00 
päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass 
in English, 16.30 ruusukko Torniossa, 17.00 
messu Torniossa

11.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.00 
päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in 
English, 17.30 messu Rovaniemellä

18.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.00 
päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in 
English, 17.00 messu Kemissä

25.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.00 
päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in 
English, 17.30 messu Kajaanissa

1.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.00 
päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass 
in English, 16.30 ruusukko Torniossa, 17.00 
messu Torniossa

8.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 

päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in 
English, 17.30 messu Rovaniemellä

DIASPORA
Kajaani (Kirkkokatu 17): 25.7. su 17.30
Kemi (Huom.! paikat): 20.6. su 17.00 osoite: 
Valtakatu 11-13, 18.7. su 17.00 osoite ilmoite-
taan heinäkuussa*
Tornio (Huom.! paikat): 4.7. su 17.00 osoite il-
moitetaan heinäkuussa, 1.8. su 17.00 osoite il-
moitetaan heinäkuussa*
Raahe (Brahenkatu 12): 27.6. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 13.6., 11.7., 
8.8. su 17.30
*Huom.! Torniossa ja Kemissa on tällä hetkellä 
koronan vuoksi 10 henkilön rajoitus. 

KUOPIO

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

• Su 9.45 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 
18.00 iltamessu. Ma, ti, ke, to 18.00 messu, pe 
9.00 messu. To 17.30 adoraatio. La 19.30 Neoka-
tekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika ti 16.00 
ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 9.45 Mass in English, 11.00 High Mass in 
Finnish, 18.00 Mass in Finnish. Mon., Tues., Wed., 
Thurs. 18.00 Mass in Finnish, Fri. 9.00 Mass in 
Finnish. Thurs. 17.30 Adoration Sat. 19.30 Liturgy 
of the Neocatechumenal Way. Confessions Tues. 
16.00 and by appointment.

13.6. su pääsiäisen 11. sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.00 päämes-
su, Huom.! 18.00 messu Joensuussa, 18.00 
iltamessu

20.6. su pääsiäisen 12. sunnuntai: 10.00 messu 
Joensuussa,10.00 messu englanniksi/Mass 
in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

27.6. su pääsiäisen 13. sunnuntai: 10.00 messu 
Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass 
in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

4.7. su pääsiäisen 14. sunnuntai: 10.00 messu 
Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass 
in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

11.7. su pääsiäisen 15. sunnuntai: 10.00 messu 
Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass 
in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

18.7. su pääsiäisen 16. sunnuntai: 10.00 messu 
Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass 
in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

25.7. su pääsiäisen 17. sunnuntai: 10.00 messu 
Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass 
in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

1.8. su pääsiäisen 18. sunnuntai: 10.00 messu 
Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass 
in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

8.8. su pääsiäisen 19. sunnuntai: 10.00 messu 
Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass 
in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

DIASPORA
Joensuu (Kaislakatu 6): normaalisti joka su klo 
10.00, mahdollisuus ripittäytymiseen klo 9.30, 
Huom.! 13.6. messu klo 18.00
Savonlinna (Erkonkatu 11): -
Mikkeli (Jääkärintie 1): -

Hiippakunnan kuuria 

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

Keskukset
Suomen Caritas

Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 0400 911874. 
Sähköposti caritas@caritas.fi. Kotisivu www.
caritas.fi. 

Studium Catholicum
Ritarikatu 3 b A, 00170 Helsinki. Puh. 09 612 
06711, fax 09 61206710. Sähköposti: kirjasto@
studium.fi  •  www.studium.fi.

Yhdistykset & yhteisöt

Academicum Catholicum
Lisätetoja: www.academicumcatholicum.
blogspot.com. 

Obl.OSSS – Birgittalaisoblaatit
Birgittalaisoblaatit – luostarisääntökunnan 
maallikkojen ryhmä Turussa. Kotisivut: www.
kolumbus.fi/birgitta.turku/oblaatit. Birgitta-
laisoblaatit kokoontuvat noin kerran kuukau-
dessa Turun birgittalaisluostarissa moderaat-
torin, isä Toan Tri Nguyenin ja ylisisaren äiti 
M. Bernabé O.Sss:n  johdolla. 
 

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

Fransiskaanimaallikot – OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Syksy 2021 – 
73. toimintavuosi • Ohjelmalliset kokoukset 
tiistaisin, kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän 
Marian seurakuntasalissa. • Syksyn ohjelma 
julkaistaan elokuun lehdessä. • 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. • Puheen-
johtaja An Nguyen, timeof2010@gmail.com. 
(Gregorius-yhd.) Moderaattori Anders Ham-
berg. • Messuista ilmoitetaan yhdistyksen Fa-
cebook-sivulla, jota kaikki pääsevät lukemaan.  

Jeesuksen pyhän sydämen
maallikot – SCJ

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

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

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

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

Maria-klubi
Maria-klubi kokoontuu kuukauden 1. kes-
kiviikkona pyhän Marian kirkolla. Ensin on 
messu klo 14.00 ja sen jälkeen kahvit ja ohjel-
maa srk-salissa.

Seniorit 
Seniorit kokoontuvat joka kuukauden kolman-
tena tiistaina messuun  Pyhän Henrikin kated-
raalissa kello 14.00. Mahdollisista muutoksista 
ilmoitetaan erikseen. Tervetuloa. 

Seurakunnat ja ohjelmat  •  Parishes and programs  •  11.6.-8.8.  •  Yhdistykset • Societies
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Artikkeleita

K
atolisessa teologiassa 
tapahtuu tällä hetkel-
lä paljon. Taustalla 
on se ”aikakauden 
muutos”, jota paavi 
Franciscuksen mu-

kaan kirkko ja koko ihmiskunta parhail-
laan elävät. Rooman piispan sanoin kyse 
ei ole vain siitä, että tavattoman monet 
asiat muuttuvat globalisoituneessa ja 
digitalisoituneessa ajassamme vaan että 
koko aikakausi vaikuttaa olevan perusta-
vanlaisessa muutosprosessissa. Muutok-
sen edessä on aina olemassa inhimillinen 
kiusaus vetääntyä ja sulkeutua omaan 
kuplaansa – eikä vähiten pandemian ai-
kana! Franciscuksen kehotus on kuiten-
kin toinen: juuri maailman muuttuessa ja 
suuren epävarmuuden vallitessa kirkon 
tulee entistä rohkeammin lähteä ulos it-
sestään kohtaamaan niitä lukemattomia 
ihmisiä, jotka vielä odottavat Jumalan 
laupeuden kosketusta ja eheyttävää voi-
maa. Fransiskaanisesti uudistuvan kir-
kon sanoman ytimessä on kaikkien ih-
misten välinen sisaruus ja veljeys (Fratelli 
tutti!), jonka näkyvää toteutumista myös 
yhteinen kotimme äiti maa niin kipeästi 
kaipaa (Laudato si’!). 

Meneillään olevaan aikakauden 
muutokseen pyrki tarjoamaan teologi-
sen vastauksen myös toukokuun alussa 
Roomassa Paavillisella Johannes Paa-
vali II:n instituutilla järjestetty konfe-
renssi, jonka aihe oli kuvaavasti Oggi e 
domani: immaginare la teologia – per una 
rifondazione epistemologica (”Tänään ja 
huomenna: kuvitella teologiaa – kohti 
epistemologista uudistusta”). Konferens-
sissa esitelmöivät kolme tämän hetken 
eurooppalaisen katolisen teologian ehkä 
suurinta nimeä: saksalainen Elmar Sal-
mann, ranskalaistunut Christoph Theo-
bald ja italialainen Pierangelo Sequeri. 
Esitelmiä voi kuunnella tallennettuina 
ja myös englanniksi tulkattuina Johan-
nes Paavali II -instituutin YouTube-ka-
navalla: https://www.youtube.com/
watch?v=WbuGRydnmyQ. Konferenssi 
antaa erinomaisen välähdyksen siitä, 
millaisessa muutoksessa teologinen 
ajattelu ja mielikuvitus parhaillaan on ja 
millaista tulevaisuutta se itselleen ja kir-
kolle unelmoi. Kirkon eläessä aikakau-
den muutosta ehkä juuri kyky ja rohke-
us unelmoida (sognare) on tie eteenpäin: 
myös joistakin vanhoista ja vakiintuneis-
ta, jopa muuttumattomiksi luulluista, kä-
sityskannoista on luovuttava, jotta Pyhä 
Henki voisi mahdollisimman vapaasti 
valmistaa meitä sille uudelle ja hyvälle, 
joka Kolmiyhteisen Jumalan suunnitel-
massa meitä odottaa. Kirkollisesta unel-
moinnista on paavi Franciscus itse anta-
nut kauniin esimerkin Querida Amazonia 
-kehotuskirjeessään. 

Kun aikakausi muuttuu: 
teologinen näkökulma

Theobald käsittelee omassa esitel-
mässään katolisen teologian ja kirkon 
opetusviran suhdetta Vatikaanin toises-
ta kirkolliskokouksesta nykypäivään. 
Suurena haasteena nykyteologialle on 
ylittää näkemys, jonka mukaan opetus-
viran tehtävänä on ensisijaisesti suo-
jella muuttumatonta uskon talletusta, 
kun taas teologia keskittyy vain kirkon 
uskon vastaanottamisen kulttuurisiin 
edellytyksiin, ikään kuin usko itsessään 
olisi jotain inhimillisestä kulttuurista 
erotettua! Theobald lähestyy kristinus-
koa tyylikäsitteen kautta, jolloin sekä 
uskon sisäinen ykseys että sen kulttuu-
rinen moninaisuus pääsevät paremmin 
oikeuksiinsa. Opetusviralla ja teologialla 
on omat erilaiset tehtävänsä kristillisen 
elämäntyylin tulkinnassa ja eteenpäin 
välittämisessä. Ne eivät ole kilpailu-
asetelmassa keskenään vaan palvelevat 
vastavuoroisesti sitä pyhän vieraanva-
raisuuden tyyliä, joka määrittelee Jee-
suksen seuraajien uskoa ja elämää.

Aina kiinnostava Salmann tarjoaa 
esitelmässään kiehtovan teologisen ana-
lyysin ajastamme ja kysyy, miten teolo-
gia voisi kulkea mukana (accompagnare) 
nykyisessä kulttuurisessa ja uskonnol-
lisessa murroksessa. Toisaalta demo-
kraattinen ihminen voi vapaasti valita, 
ollako ylipäänsä uskonnollinen vai ei, 
mutta toisaalta vapaa hengellisyys tai 
”henkisyys” vetää puoleensa. Yleinen 
jumalakuva on siirtynyt ”Ikuisesta Isäs-
tä” kanssamme kulkevaan ”Veljeen”, 
tai feminiinisempiä piirteitä saavaan 
”Henkeen”. Ehkä aikamme kaipaakin 
uusia ”jumalallisia nimiä”: benediktiini 
Salmann rohkenee ehdottaa fransiskaa-
nisempaa käsitystä Jumalasta ystävänä. 

Mutta millainen kirkko pystyisi uskot-
tavasti julistamaan ystävällistä, vieraan-
varaista Jumalaa? Todistaako oma yhtei-
sömme avoimesta, ihmisiä rakastavasta 
Jumalasta?

Onko katolisella teologialla ylipään-
sä tulevaisuutta maallistuneissa länsi-
maissa, Sequeri puolestaan kysyy omas-
sa esitelmässään. Ainakin tällä hetkellä 
teologisia yhtymäkohtia yhteiskunnal-
liseen keskusteluun saa etsimällä etsiä. 
Toistamme refleksinomaisesti, ettei kris-
tinusko ole mikään älyllinen idea vaan 
henkilökohtaista kohtaamista Jeesuksen 
Kristuksen kanssa. Totta, mutta jotenkin 
kummasti kristinusko on aina antanut 
aineksia ajattelulle ja herättänyt ideoita. 
Uskoa ei voi supistaa katekismukseen, 
mutta jos menetät katekismuksen, me-
netät myös uskon, mons. Sequeri tote-
aa. Jännä asia tämä kristinusko: sitä ei 
voi samaistaa ajatteluun, mutta silti sillä 
on hyvin läheinen yhteys inhimilliseen 
järkeen. Ratzingerhan oli suorastaan val-
mis sisällyttämään kreikkalaisen järjen 
kristilliseen ilmoitukseen itseensä. Miten 
kristinusko voisi löytää järjellisen ulottu-
vuutensa uudelleen? Vuoropuhelu nyky-
tieteiden, etenkin taloustieteen ja psyko-
logian, kanssa on keskeistä, ja ehkä myös 
vallalla olevissa käsityksissä pyhyydestä 
löytyy tarttumapintaa teologialle?

Katolinen teologia on liikkeessä, ja 
vanhat mestarit Theobald, Salmann ja 
Sequeri tarjoavat valaisevia tulkintoja 
siitä, mihin suuntaan ollaan menossa. 
Kaksi kriittistä huomiota täytyy kuiten-
kin esittää. Ensinnäkin heidän näkökul-
mansa on korostuneen eurooppalainen. 
Vanhan kristikunnan katoaminen tarjoaa 

länsimaisille teologeille pohtimista vielä 
pitkään, mutta kirkollinen painopiste on 
jo siirtynyt toisaalle. Huomisen suuret 
teologit tulevat yhä enenevässä määrin 
uudesta, eteläisen pallonpuoliskon kris-
tikunnasta. Eivätkä he suinkaan kaikki 
ole miehiä. Toisena kriittisenä huomiona 
kolmen miesteologin vuoropuheluun 
on todettava, että katolisen teologian ja 
koko kirkon merkitys tulevaisuudessa 
riippuu ratkaisevasti siitä, miten naisnä-
kökulma – il genio femminile (”naisellinen 
nerokkuus”) paavi Franciscuksen sanoin 
– saa tilaa kirkollisessa keskustelussa. 
Eikä tässä ole kyse niinkään maallisen 
muodikkaan feministisen tietoisuuden 
hännystelemisestä vaan sen teologisen 
totuuden sisäistämisestä, että kirkko itse 
on syväolemukseltaan nainen – Maria –, 
kuten Franciscuskin suoraan on sanonut.

Konferenssin moderaattori pro-
fessori Lucia Vantini toteaa L’Osservatore 
Romanossa (8.5.2021), että naisnäkökul-
masta tarkasteltuna perinteisen län-
simaisen teologian liikkuminen niin 
vahvasti usko–järki-akselilla on aina 
vaikuttanut varsin vieraalta, koska tämä 
”järki” on esittäytynyt universaalina, 
vaikka todellisuudessa se on pitkälti ol-
lut miesten määrittelemä.  Maailmanlaa-
jassa kirkossa tarvitaan konkreettista ja 
aina kontekstualisoitua teologiaa, joka 
ottaa todesta sen uskomme perusvakau-
muksen, ettei ole ylösnousemusta ilman 
ristiä ja inkarnaatiota. Sen vuoksi teolo-
gian täytyy entistä tarkemmin kiinnittää 
huomionsa siihen kärsimykseen, jonka 
koemme lihassamme. Teologiaa ei tule 
suinkaan samaistaa politiikkaan, mutta 
lihaksi tulleena – ja yhä kokonaisvaltai-
semmin lihaksi tulevana – viisautena 
teologialla on aina myös yhteiskunnalli-
nen ulottuvuutensa. Näin katolinen teo-
logia voi sekä olla uskollinen sanomalle 
lihaksi tulleesta Jumalasta että tarjota 
oman panoksensa maailmanlaajuisen si-
saruuden ja veljeyden toteutumiseksi ja 
yhteisen kotimme maan pelastamiseksi.

Kirkko eli aikojen halki kulkeva Ju-
malan kansa on ennenkin kokenut syväl-
lekäyviä murrosaikoja. Ehkä juuri eri ai-
kakauden muutokset ovat olleet erityistä 
kirkollisen uudistumisen ja hengellisen 
syventymisen aikaa, ajatellaan nyt vaik-
kapa Trenton kirkolliskokouksen kan-
nustamaa katolisuuden kukoistuskautta 
varhaisen uuden ajan Euroopassa. Ny-
kyinenkin aikakauden muutos on äärim-
mäisen kiinnostavaa aikaa olla katolinen 
teologi – jotain, jota jokainen kirkon us-
koa tunnustava ja sitä pohdiskeleva ka-
tolilainen omalla tavallaan on.

Alpo Penttinen
Rooma


