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Ajankohtaista

Korona-
rajoituksia 
purettu – 

tulkaa taas 
messuun!

Suomen katoliset seurakunnat ovat 
jo palanneet tai palaavat lähiaikoina 

koronarajoitusten purkautuessa normaa-
liin elämään. Kaikkia uskovia rohkaistaan 
taas käymään messuissa, kirkoissa on jäl-
leen tarjolla vihkivettä ja myös kommuu-
nion jakaminen palaa ennalleen. Joitakin 
rajoitteita voi kuitenkin vielä jäädä pai-
kallisesti voimaan, lähinnä pääkaupunki-
seudun seurakunnissa.

Niitä uskovia, jotka sairauden, mui-
den painavien syiden tai vakavan huo-
len takia eivät vielä voi tai halua käydä 
kirkossa, pyydetään jatkossakin osallistu-
maan messuihin etänä ja pitämään muu-
ten yhteyttä seurakuntaan.

Monista koronaepidemian aikaisis-
ta käytännöistä voi olla kuitenkin hyö-
tyä myös jatkossa, varsinkin käsi- ja yski-
mishygieniasta, riittävistä etäisyyksistä ja 
maskien käytöstä.

Helsingissä 24.9.2021

isä Marco Pasinato
Hiippakunnan asiainhoitaja

Kirkon synodaalisuutta käsittelevä syno-
di toivottavasti löytää meidät myös käy-
tännössä miettimässä yhdessä, niin seura-
kunnissa kuin pienemmissäkin yhteisöissä, 
miten kirkko voisi vastata nykyisiin ja tule-
viin haasteisiinsa niin, että sen käytännöt ja 
rakenteet, sen tapa toimia (modus operandi), 
vahvistaisi uskovien yhteyttä (communio) ja 

kirkastaisi kirkon ylevää ja tärkeintä päämäärää: sielujen pelastusta (salus 
animarum suprema lex).

Synodin teema kutsuu meitä miettimään, miten tekisimme kirkos-
ta entistä synodaalisemman, ehkä myös sellaisen, että se – me yhdessä – 
olisi enemmän läsnä ihmisten arjessa ja elämässä ei vain ajatusten vaan 
myös tekojen tasolla. En tarkoita, että on palkattava kaupassakäyntiavus-
tajia, vaikka kyllä seurakunnan jäsenille sellaistakin apua saa tarjota. 
Tarkoitan ennemminkin, miten me kaikki osaisimme tehdä kirkon pää-
määrästä yhä paremmin myös oman elämämme päämäärän, kantavan 
voiman. Mitä me voimme tehdä, jotta auttaisimme sieluja pääsemään pe-
rille taivaan isänmaahan? Kysymys ei ole vain pappien saarnoista, vaan 
koko Jumalan kansan yhteisestä tekemisestä.

Kristillinen lähimmäisenrakkaus on luovuttamaton osa kirkon elä-
mää. Se ilmentää hiljaisella tavalla sitä rakkautta ja hyvyyttä, joka Juma-
la itse on. Toiminta puhuu selvemmin sanoin kuin moni teologinen op-
pilauselma. Mutta kumpikin kuvastaa samaa todellisuutta eikä niitä voi 
erottaa toisistaan. Uskoakseni synodaalisen kirkon yksi tunnusmerkeis-
tä, yhteys, liittyy juuri tähän. Meidän yhteytemme Jumalaan ja toinen 
toisiimme tulee samasta lähteestä: yhteisestä uskosta ja halusta todistaa 
siitä. Tämä yhteys kumpuaa siitä sisäisestä varmuudestamme, että elä-
mämme ja koko todellisuus ympärillämme on Jumalan tahtomaa ja yl-
läpitämää ja että meillä on osamme sen ohjaamisessa kohti hyvää pää-
määrää.

Yhteys – kommuunio – tulee siitä, että me toimimme tästä varmuu-
desta käsin. Me haluamme rakentaa Jumalan valtakuntaa ja tarttua hänen 
antamiinsa pelastuksen välineisiin, todellisen pelastuksen välineisiin. Äl-
käämme siis jättäytykö tämän projektin ulkopuolelle vaan tarttukaamme 
siihen kaksin käsin kiinni.

PS. Netissä on luettavissa Pohjoismaiden piispainkokouksen paimenkirje 
synodista (17.10.2021).

Synodi ja yhteys
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Uutisia ja ajankohtaistaSisällys

Paavin viesti maailman nuortenpäivänä on luettavissa 
tässä lehdessä s. 6-8. Kansikuva Lissabonissa vuonna 
2023 järjestettävien nuortenpäivien esittelyvideosta.

Pyhäksi julistamisen kongregaatio on 
ilmoittanut kuuden autuaan pyhäk-

si julistamisesta. Autuaiden joukossa on 
myös autuas Charles de Foucauld.

Vuonna 1858 syntynyt Charles de Fou-
cauld oli ranskalainen aristokraatti, josta 
tuli Jeesuksen pikkuveljien sääntökunnan 
perustaja – saman sääntökunnan, jonka 
rinnalle syntyi myös Suomessakin toi-
mivien Jeesuksen pikkusisarten sääntö-
kunta. Tultuaan papiksi Charles de Fou-
cauld muutti erakoksi Algerian Saharaan 
ja eli paikallisten tuaregien lähellä viettä-
en rukouksen, mietiskelyn ja palvonnan 
täyttämää elämää. Hänen suuri toiveen-
sa oli voida olla "yleismaailmallinen veli" 
jokaiselle ihmiselle, elävä kuva Jeesuksen 
rakkaudesta. Hän kuoli rosvojoukon sur-
maamana 1.12.1916. Hänet julistettiin au-
tuaaksi vuonna 2005. Pyhäksi julistami-
nen vietetään  15.5.2022.

Muut samana päivänä pyhäksi julis-
tettavat autuaat ovat intialainen maallik-
ko Lazarus Devasahayam Pillai, joka koki 
marttyyrikuoleman vuonna 1749; ranska-
lainen pappi César de Bus, joka kuoli 
vuonna 1607; italialainen pappi Luigi Ma-
ria Palazzolo, joka kuoli vuonna 1886; ita-

Vatikaanin ”ulkoministeri” Suomessa

Pyhän istuimen valtiosihteeristön val-
tiosuhteiden sihteeri, Hodelmin titu-

laariarkkipiispa Paul Richard Gallagher 
vierailee Suomessa marraskuun puolivä-
lissä. Arkkipiispa Gallagher viettää eng-

lanninkielisen messun Pyhän Henrikin 
katedraalissa sunnuntaina 14.11.2021 klo 
9.30 alkaen. Messuun ovat kaikki terve-
tulleita.

KATT

Charles de Foucauld julistetaan 
pyhäksi

lialainen pappi Giustino Maria Russolillo, 
joka kuoli vuonna 1955; italialainen sisar 
Maria Francesca di Gesù, joka kuoli lähe-
tystyössä Uruguayssa vuonna 1904; sekä 
italialainen sisar Maria Domenica Manto-
vani, joka kuoli vuonna 1934.

Autuaan Charlesin sääntökuntaper-
heessä on toinenkin ilouutinen: Pyhäksi 
julistamisen kongregaatio ilmoitti loka-
kuussa, että paavi on hyväksynyt todiste-
et Jeesuksen pikkusisarten sääntökunnan 
perustajan Magdeleine Hutinin (1898-
1989)   sankarillisista hyveistä ja myöntä-
nyt hänelle arvonimen "kunnianarvoisa".

KATT / VIS
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Ajankohtaista

Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus 
vuosille 2022–2024 valittu

Suomen Ekumeeninen Neuvos-
to (SEN) on valinnut Ouluun ko-
koontuneessa syyskokouksessaan 

2.11.2021 puheenjohtajakseen Suomen 
ev.lut. kirkon arkkipiispan Tapio Luoman. 
Puheenjohtajan ja hallituksen toimikau-
si on kolme vuotta. Arkkipiispa Luoma 
on toiminut Neuvoston puheenjohtajana 
myös vuosina 2019–2021. Puheenjohtajan 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin 
piispa Jari Jolkkonen.

Suomen Ekumeenisella Neuvostolla 
on kolme varapuheenjohtajaa, joiksi valit-
tiin ortodoksisen kirkon edustaja, metro-
poliitta Arseni (varajäsen: ylidiakoni Juha 
Lampinen) sekä evankelis-luterilaisen 
kirkon edustaja, piispa Matti Repo (vara-
jäsen: dekaani Terhi Törmä) ja Suomen va-
paakirkon puheenjohtaja ekonomi Jaakko 
Pihlajamäki (varajäsen: ylisihteeri majuri 
Saga Lippo, Suomen Pelastusarmeija). 

Muut hallitukseen valitut henkilöt:

Katolinen kirkko Suomessa, veli Gabriel 
Salmela OP (varajäsen: isä Marco Pasina-
to); Suomen evankelis-luterilainen kirkko, 
TT Minnamari Helaseppä (varajäsen: pas-
tori Saara-Maria Jurva); Suomen evanke-
lis-luterilainen kirkko, dosentti TT Tomi 
Karttunen (varajäsen: TT Jenni Krapu); 
Suomen ortodoksinen kirkko, YTT Minna 
Rasku (varajäsen: järjestösihteeri Anna-
kaisa Onatsu); Missionskyrkan i Finland, 

församlingsföreståndare, pastor Markus 
Österlund (varajäsen: församlingsföres-
tåndare pastor Roger Andersson) ja Ang-
lican Church in Finland, Revd. Dr. Mika 
K. T. Pajunen (varajäsen: Chaplain, Revd. 
Tuomas Mäkipää).

Erilaisina yhdessä –
strategia kolmeksi vuodeksi

Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa on 
tehty strategiatyötä vuoden 2021 ajan ja 
syyskokous hyväksyi strategian kolmeksi 
seuraavaksi vuodeksi. Strategian mukai-
sesti Neuvosto rakentaa ja tukee kristillis-
ten kirkkojen ja yhteisöjen välistä ykseyttä 

ja vahvistaa kirkkojen ja kristillisten yhtei-
söjen ääntä yhteiskunnassa.  

Suomen Ekumeeninen Neuvosto kuu-
luu maailmanlaajuiseen ekumeeniseen 
liikkeeseen, joka edistää pyrkimyksiä 
kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä 
ja käy dialogia muiden uskontojen kans-
sa. Neuvoston painopisteet ovat seuraavi-
na vuosina:

•  2022 Paikallisekumenia ja kestävä 
tulevaisuus

•  2023 Kotimainen ekumenia ja yhdessä 
vaikuttaminen

•  2024 Kansainvälinen ekumenia ja 
globaali vastuu

KATT / SEN / KV

Veli Gabriel Salmela OP,  kuva ekumenia.fi.

TIMMARNAS LITURGI – tidegärden på svenska
Redaktör: Katolska Liturgiska Nämnden

Timmarnas liturgi – tidegärden på 
svenska tillkommer i november). 
Timmarnas liturgi är en fullstän-

dig svensk version av Liturgia horarum, 
editio typica altera  (1985–87) och senare 
tillkomna officiella katolska texter för ti-
degärden, bönboken för kyrkans dagliga 
bön med Psaltaren i centrum. Den ersät-
ter  Kyrkans dagliga bön  (1990). Redige-
ringen följer i allt väsentligt den latinska 
utgåvan. Utgåvan, som omfatta fyra voly-

mer är en rik antologi med andliga texter 
från äldsta tid till idag.

»Så stadfäster jag och välsignar 
denna  Timmarnas liturgi, den svenska 
versionen av den latinska förlagan  Li-
turgia horarum, och bestämmer att den 
från den 1 januari 2022 skall ersätta tidi-
gare versioner av den romerska ritens ti-
degärd på svenska språket. Jag vill upp-
muntra alla katoliker att göra denna skatt 
till sin egendom. Jag inbjuder kristna ur 
alla samfund och sammanhang att ta del 
av denna liturgi, enskilt och gemensamt.«

»Lova med mig Herren, låt oss med 
varandra upphöja hans namn.«

Stockholm den 19 mars 2021, 
S:t Josefs högtid

+ Kardinal Anders Arborelius OCD
Biskop i Stockholms katolska stift

*  *  *

Önskar du beställa Timmarnas liturgi via 
Katolsk informationstjänst (priset bekräf-
tas snart), skicka ett mail till katri.tenhu-
nen@katolinen.fi. 
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Sunnuntait ja juhlapyhät

14.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai (I)  
1L Dan. 12:1-3 
Ps. 16:5+8, 9-10, 11. – 1 
2L Hepr. 10:11-14, 18 
Ev. Mark. 13:24-32 

21.11. (kirkkovuoden 34. sunnuntai, II) 
KRISTUS, KAIKKEUDEN KUNINGAS, 
juhlapyhä  
1L Dan. 7:13-14 
Ps. 93:1ab, 1c-2, 5. – 1a 
2L Ilm. 1:5-8 
Ev. Joh. 18:33b-37   

Adventtiaika
    
28.11. ADVENTIN 1. SUNNUNTAI (I) 
1L Jer. 33:14-16 
Ps. 25:4-5ab, 8-9, 10+14. – 1 
2L 1.Tess. 3:12-4:2 
Ev. Luuk. 21:25-28, 34-36  
   
5.12. adventin 2. sunnuntai (II) 
1L Bar. 5:1-9 
Ps. 126:1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6. – 3 
2L Fil. 1:4-6, 8-11 
Ev. Luuk. 3:1-6   
    
8.12. AUTUAAN NEITSYT MARIAN 
PERISYNNITÖN SIKIÄMINEN, juhlapyhä
1L 1. Moos. 3:9-15, 20 
Ps. 98:1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6. – 1a 
2L Ef. 1:3-6, 11-12 
Ev. Luuk. 1:26-38    

12.12. adventin 3. sunnuntai – gaudete (III)
1L Sef. 3:14-17  
Jes. 12:2-3, 4bcd, 5-6. – 6 
2L Fil. 4:4-7 
Ev. Luuk. 3:10-18 
 
19.12. adventin 4. sunnuntai (IV) 
1L Miika 5:1-4a 
Ps. 80:2ac+3b, 15-16, 18-19. – 4 
2L Hepr. 10:5-10 
Ev. Luuk. 1:39-45  
 
 
 

RUKOUS

 

M asennus eri muodoissaan on hyvin yleinen sairaus – joka vii-
des suomalainen sairastuu masennukseen elämänsä aikana.
Voi olla, että semmoinen ongelma on, koska nykyaikana ih-
miset uskovat, että kaikki riippuu heistä. Joskus myös hen-

gellisessä elämässä tulee kiusaus ajatella, että vain minä voin tehdä jotain. 
Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on kuin ihminen, joka on ryhtynyt toi-
mimaan. Tämä on Jumalan valtakunnan viisautta: Tee ja muista, että menes-
tys riippuu myös Jumalasta.

Pitäisi joskus myös kysyä: Onko se onnea, että meillä on kaikki, mitä ha-
luamme? Olemmeko onnellisia ja tyytyväisiä sen vuoksi, mitä meillä nyt 
on? "Onnellinen on hän, joka pelkää Herraa ja rakastaa Herran käskyjä" (Ps. 
112:1). Todellinen ilo ei ole ulkopuolella, vaan sinun sisimmässäsi. Voit löytää 
ilon vankilassa tai palatsissa.

Voimme myös sanoa, että kun on rakkautta, on myös iloa. Mikä estää ole-
masta iloinen? Me emme voi olla iloisia, kun ajattelemme vain itseämme. 
Kuinka voisinkaan olla iloinen, jos olen sotajalalla toisten ihmisten kanssa, 
kuinka en voisi olla iloinen, kun tiedän, että Jumala on kanssani. Nasaretin 
pyhä perhe oli iloinen perhe, mutta ei sen takia, että heidän elämänsä olisi 
ollut vailla huolia.

Lopussa haluan kirjoittaa, mitä pyhä Tuomas Akvinolainen sanoi ilosta. 
Hän sanoi esimerkiksi näin: "Ihminen ei voi elää ilman iloa; niinpä jos hän ei 
saa nauttia aitoja hengellisiä iloja, hän tulee väistämättä riippuvaiseksi ruu-
miin nautinnoista."

Tämä skolastikko sanoi, että on olemassa viisi tie-
tä iloon, silloin kun me taistelemme surua vastaan:

1.  Anna itsellesi jotain iloa, mielihyvää.
2.  Itke kylliksesi (itke kaikki sisälläsi olevat 
 murheet).
3.  Keskustele ystäviesi kanssa.
4.  Mietiskele totuutta (kontemplaatio).
5.  Ota kylpy ja mene nukkumaan (jos pyhä  

 Tuomas olisi suomalainen, varmasti hän 
 sanoisi ”mene saunoamaan”).

 isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

Rukoilkaamme...

Marraskuu  –  Yleinen
• Rukoilemme, että masennuksesta tai loppuunpalamisesta kärsivät 

ihmiset löytäisivät tukea ja valoa, joka avaa heille elämän. 

November  –  Universell
• Vi ber att personer som lider av depression eller utbrändhet finner stöd 

och ljus, som öppnar dem för livet.

Joulukuu  –  Lähetystyö
• Rukoilemme katekeettojen puolesta, jotka on kutsuttu julistamaan 

Jumalan sanaa, jotta he Pyhän Hengen voimalla todistaisivat siitä 
rohkeasti ja luovasti.

December –  Evangelisation 
• Vi ber att kateketer med kraft från den Helige Ande, kallas för att vittna 

om Guds ord med mod och kreativitet.

Rukouksen apostolaatti
Marraskuun 2021 rukouksen apostolaatin palsta

Uusi kirkkovuosi 2021-2022 alkaa 

1. adventtina. Sunnuntaiden tekstit: 

vuosi C. Arkipäivien tekstit: II.

Christus vincit, Christus regnat, 

Christus imperat.

Kristus voittaa, Kristus johtaa, 

Kristus hallitsee.
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Pyhä isä

Rakkaat nuoret!

Jälleen kerran haluan kulkea 
käsi kädessä yhdessä tei-
dän kanssanne hengellisel-
lä pyhiinvaelluksella kohti 
Lissabonissa 2023 vietettä-
vää kansainvälistä Maail-

man nuortenpäivää.
Viime vuoden helmikuussa eli vähän 

ennen pandemian puhkeamista allekirjoi-
tin nuortenpäivän viestin, jonka otsikko oli: 
"Nuorukainen, minä sanon sinulle: nouse!" 
(Luuk.  7:14). Kaitselmuksessaan Herra ha-
lusi jo silloin valmistaa meitä edessämme 
olevaan ankaraan haasteeseen.

Koko maailma on joutunut kohtaa-
maan kärsimyksen; olemme menettäneet 
monia rakkaita ihmisiä ja joutuneet eristäy-
tymään sosiaalisesti. Terveydenhuoltokriisi 
esti myös teitä luonnostaan ulospäinsuun-
tautuneita nuoria menemästä kouluun, yli-
opistoon, työhön, kohtaamaan toisianne... 
Jouduitte vaikeisiin tilanteisiin, joita ette 
olleet tottuneet kohtaamaan. Ne, jotka oli-

vat vähiten valmistautuneita ja vailla tukea, 
tunsivat olevansa eksyksissä. Ilmeni perhe-
ongelmia, työttömyyttä, masennusta, yksi-
näisyyttä ja riippuvuuksia, puhumattakaan 
stressistä, jännitteistä, vihanpurkauksista ja 
väkivallan lisääntymisestä.

Jumalan kiitos tämä ei ole mitalin ainoa 
puoli. Koettelemus osoitti heikkoutemme, 
mutta myös hyveemme, kuten valmiutem-
me solidaarisuuteen. Kaikkialla maailmas-
sa näimme ihmisten, myös monien nuorten, 
taistelevan elämän puolesta, puolustavan 
vapautta ja oikeudenmukaisuutta, olevan 
rauhantekijöitä ja siltojen rakentajia.

Kun nuori kaatuu, tietyssä mielessä 
koko ihmiskunta kaatuu. Mutta on myös 
totta, että kun nuori nousee taas ylös, koko 
maailma nousee ylös. Rakkaat nuoret, kä-
sissänne on valtava potentiaali ja sydämis-
sämme suuri voima!

Tänäänkin, jälleen kerran, Jumala sanoo 
teille jokaiselle: "nouse!" Toivon koko sydä-
mestäni, että tämä viesti auttaa meitä val-
mistautumaan uuteen aikaan, uuteen si-
vuun ihmiskunnan historiassa. Mutta ei ole 
mahdollista aloittaa alusta ilman teitä, rak-
kaat nuoret. Maailma tarvitsee voimaan-

ne, innostustanne ja intohimoanne voidak-
seen nousta ylös. Siksi haluan mietiskellä 
yhdessä teidän kanssanne Apostolien te-
kojen kohtaa, jossa Jeesus sanoo Paavalil-
le: "Nouse. Minä olen valinnut sinut todis-
tajakseni, kertomaan siitä, mitä olet nähnyt" 
(vrt. Ap.t. 26:16).

Paavalin todistus 
kuninkaan edessä

Maailman nuortenpäivän teemaa 2021 in-
noittanut jae on otettu Paavalin todistuk-
sesta kuningas Agrippan edessä hänen ol-
lessaan vangittuna. Paavali, joka kerran oli 
kristittyjen vihollinen ja vainoaja, tuomi-
taan nyt juuri siksi, että hän uskoo Kristuk-
seen. Apostoli kertoo noin 25 vuotta myö-
hemmin siitä, kuinka ratkaisevalla tavalla 
kohtasi Kristuksen.

Paavali tunnustaa menneisyydessä vai-
nonneensa kristittyjä, kunnes eräänä päi-
vänä, ollessaan matkalla Damaskokseen 
pidättääkseen joitakin heistä, hänen ja mat-
kakumppanien ympärille "leimahti aurin-
koakin kirkkaampi valo" (vrt. Ap.t.  26:13). 

Paavi Franciscuksen
viesti XXXVI Maailman nuorten päivää varten

Paavi Franciscus ja nuoret Maailman nuorten päivillä Puolassa 2016. Kuva Marcin Kadziolka/Shutterstock.

”Nouse. Minä olen valinnut sinut todistajakseni, kertomaan siitä, mitä olet nähnyt” (vrt. Ap.t. 26:16)

21. MARRASKUUTA 2021
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Kuitenkin vain hän kuuli äänen: Jeesus 
puhui hänelle ja kutsui häntä nimeltä.

"Saul, Saul!"

Tutkikaamme yhdessä tuota tapahtumaa. 
Kutsuen Saulia nimeltä Herra antaa hänen 
tajuta tuntevansa hänet henkilökohtaises-
ti. Ikään kuin hän sanoisi: ”Tiedän kuka 
olet, tiedän mitä ole tekemässä, mutta silti 
puhun juuri sinulle. Herra kutsuu häntä 
kahdesti; se on erityisen tärkeän kutsu-
muksen merkki, kuten Mooseksen (vrt. 2. 
Moos. 3:4) ja Samuelinkin tapauksessa (vrt. 
1. Sam. 3:10). Kaatuessaan maahan Saul ta-
juaa todistavansa Jumalan ilmestymistä, Ju-
malan mahtavaa ilmoitusta, joka hämmen-
tää häntä, mutta ei tuhoa. Sen sijaan häntä 
kutsutaan nimeltä.

Vain henkilökohtainen, ei nimetön, 
Kristuksen kohtaaminen muuttaa elämän. 
Jeesus osoittaa tuntevansa Saulin hyvin, lä-
pikotaisin. Vaikka Saul on vainoaja, vaik-
ka hän sydämessään vihaa kristittyjä, Jee-
sus tietää sen johtuvan tietämättömyydestä; 
Jeesus haluaa osoittaa laupeutensa Saulissa. 
Juuri tämä armo, tämä ansaitsematon, eh-
doton rakkaus on valo, joka muuttaa radi-
kaalisti Saulin elämän.

“Herra, kuka sinä olet?”

Kun salaperäinen ilmestynyt kutsuu Sau-
lia nimeltä, tämä puolestaan kysyy: «Herra, 
kuka sinä olet?» (Ap.t. 26:15). Tämä on ää-
rimmäisen tärkeä kysymys; ennemmin tai 
myöhemmin elämässämme meidän kaik-
kien on se kysyttävä. Ei riitä, että kuulee 
toisten puhuvan Kristuksesta, on puhutta-
va hänen kanssaan henkilökohtaisesti. Poh-
jimmiltaan sitä on rukous. Siinä puhumme 
suoraan Jeesukselle, vaikka ehkä sydämem-
me on hämmentynyt, mielemme täynnä 
epäilyksiä tai jopa halveksuntaa Kristusta 
ja kristittyjä kohtaan. Toivon että jokainen 
nuori kysyy lopulta sydämessään: “Herra, 
kuka sinä olet?”

Emme voi pitää itsestään selvänä, että 
kaikki tuntisivat Jeesuksen, edes internetai-
kana. Monet kysyvät Jeesukselta ja kirkol-
ta juuri tätä: ”Kuka sinä olet?” Koko ker-
tomuksessa Paavalin kutsumisesta hän 

puhuu vain kerran, esittäessään tämän ky-
symyksen. Ja Herra vastaa heti: ”Minä olen 
Jeesus, jota sinä vainoat” (ibid.).

“Minä olen Jeesus, 
jota sinä vainoat!”

Tällä vastauksella Herra Jeesus paljastaa 
Saulille suuren salaisuuden: sen että Jee-
sus samaistuu kirkkoon ja kristittyihin. Tä-
hän saakka Saul ei ollut nähnyt mitään Kris-
tuksesta, paitsi uskovia jotka oli toimittanut 
vankilaan (vrt. Ap.t. 26:10) ja joiden kuole-
mantuomion puolesta oli äänestänyt (ibid.). 
Hän oli nähnyt, kuinka kristityt vastasivat 
pahaan hyvällä, vihaan rakkaudella, kestä-
en vääryydet, väkivallan, herjaukset ja vai-
not Kristuksen nimen tähden. Jollakin ta-
valla Saul siis tietämättään oli kohdannut 
Kristuksen: oli kohdannut hänet kristityissä!

Kuinka monta kertaa olemme kuulleet 
sanottavan: “Kyllä Jeesukselle, ei kirkolle”, 
ikään kuin ne olisivat vaihtoehtoja. Ei voi 
tuntea Jeesusta tuntematta kirkkoa. Ei voi 
tuntea Jeesusta muuten kuin hänen yhtei-
sönsä veljien ja sisarten kautta. Ei voi täysin 
sanoa olevansa kristitty kokematta uskon 
kirkollista ulottuvuutta.

“Paha sinun on potkia 
pistintä vastaan”

Nämä sanat Herra sanoo Saulille tämän 
kaaduttua maahan, ikään kuin hän olisi jo 
jonkin aikaa salatusti puhunut Saulille, pyr-
kien vetämään Saulin luokseen mutta Saul 
olisi vikuroinut vastaan. Tuon lempeän 
”moitteen” Herramme esittää jokaiselle hä-
nestä etääntyneelle nuorelle: ”Miten kauan 
pakenet luotani? Mikset kuule että kutsun 
sinua? Odotan sinua takaisin.” Kuten pro-
feetta Jeremia, mekin joskus sanomme: 
”Enää en halua ajatella häntä” (Jer.  20:9). 
Mutta tuli palaa jokaisen ihmisen sydä-
messä: vaikka yrittäisimme sammuttaa sen, 
emme pysty, se on meitä voimakkaampi.

Herra valitsi jonkun, joka vainosi häntä 
ja oli täysin vihamielinen häntä ja hänen 
oppilaitaan kohtaan. Jumalalle kukaan ih-
minen ei ole tavoittamaton. Kun kohtaam-
me hänet henkilökohtaisesti, voimme aina 
aloittaa alusta. Yksikään nuori ei ole Ju-

malan armon ja laupeuden tavoittamatto-
missa. Kenestäkään ei voi sanoa: liian kau-
kana… liian myöhäistä… Monet nuoret 
kapinoivat ja kulkevat vastavirtaan, mutta 
sydämessään tuntevat tarpeen sitoutua, ra-
kastaa kaikin voimin, omaksua elämänteh-
tävän! Nuoressa Saulissa Jeesus näkee juuri 
tämän.

Sokeutensa huomaaminen

Voimme kuvitella, että ennen Kristuksen 
kohtaamista Saul oli tietyssä mielessä ”täyn-
nä itseään”, pitäen itseään “suurena” mo-
raalisen nuhteettomuutensa, intonsa, taus-
tansa ja kulttuurinsa takia. Varmasti hän oli 
vakuuttunut olevansa oikeassa. Mutta Her-
ran ilmoittaessa itsensä Saul putoaa maan 
pinnalle ja huomaa olevansa sokea. Yhtäk-
kiä hän huomaa olevansa kyvytön näke-
mään, sekä ruumiillisesti että henkisesti. 
Hänen varmuutensa horjuvat. Hän huo-
maa, että se mihin hän suhtautui intohi-
moisesti –  into tuhota kristityt –  oli täysin 
väärin. Hän huomaa, ettei hänellä olekaan 
absoluuttista totuutta, kaukana siitä. Hänen 
varmuutensa ja ylpeytensä katoavat. Yhtäk-
kiä hän on eksyksissä, heikko, ”pieni”

Tuo nöyryys – tietoisuus rajoittuneisuu-
destaan – on olennaisen tärkeää! Sellaisen 
ihmisen, joka luulee tietävänsä kaiken itses-
tään, toisista ja jopa uskonnon totuuksista, 
on vaikea kohdata Kristusta. Saul sokeutui 
ja menetti kiinnekohtansa. Jäädessään yksin 
pimeään ainoat selvät asiat olivat valo jonka 
hän oli nähnyt ja ääni jonka hän oli kuullut. 
Paradoksaalisesti on niin, että vain huoma-
tessamme sokeutemme alamme nähdä.

Koettuaan ilmestyksen matkalla Da-
maskokseen Saul halusi tulla kutsutuksi ni-
mellä Paavali, joka merkitsee ”pientä”. Se ei 
ole lempinimi eikä taiteilijanimi, jotka ny-
kyään ovat yleisiä. Kristuksen kohtaami-
nen sai hänet tuntemaan todella olevansa 
pieni, se hajotti muurin, joka esti häntä to-
della tuntemasta itseään. Hän sanoo itses-
tään: «Olenhan apostoleista vähäisin enkä 
edes ansaitse apostolin nimeä, koska olen 
vainonnut Jumalan kirkkoa» (1. Kor. 15:9).

Pyhä Lisieux’n Teresa, kuten monet 
muutkin pyhät, sanoi mielellään, että nöy-
ryys on totuutta. Nykyään monet ”tarinat” 
täyttävät päivämme varsinkin sosiaalisessa 

”Kuinka monta kertaa olemme kuulleet sanottavan: 

“Kyllä Jeesukselle, ei kirkolle”, ikään kuin ne olisivat 

vaihtoehtoja. Ei voi tuntea Jeesusta tuntematta kirkkoa.”
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mediassa, usein huolella toteutettuina, la-
vastettuina taustoineen, efekteineen ja netti-
kameroineen. Haluamme olla valokeilassa, 
valot juuri oikein suunnattuina, voidaksem-
me näyttää ”kavereille” ja seuraajille itses-
tämme sellaisen kuvan, joka ei aina heijasta 
sitä mitä todella olemme. Kristus, kirkas au-
rinko, tulee valaisemaan meitä ja palautta-
maan aitoutemme, vapauttaen meidät naa-
mioista. Hän näyttää selvästi mitä olemme, 
koska rakastaa meitä sellaisina kuin olemme.

Näkökulman muutos

Paavalin kääntymys ei ole paluuta taakse-
päin, vaan avaa täysin uuden näkökannan. 
Hän jatkaa matkaa Damaskokseen, mutta ei 
ole sitä mitä ennen oli, hän on uusi ihminen 
(vrt. Ap.t.  22:10). Kääntymys voi uudistaa 
jokapäiväisen elämämme; teemme sitä mitä 
ennenkin, mutta sydämemme on muut-
tunut ja motiivimme toiset. Tässä tapauk-
sessa Jeesus nimenomaan pyytää Paavalia 
menemään Damaskokseen, jonne tämä oli 
ollut matkalla. Paavali tottelee, mutta mat-
kan syy ja tarkoitus on radikaalisti muut-
tunut. Tästä lähtien Paavali näkee todelli-
suuden uusin silmin, ei enää vainoajan ja 
tuhoajan silmin, vaan todistajan, opetuslap-
sen silmin. Damaskoksessa Ananias kastaa 
hänet ja johdattaa hänet kristittyjen yhtei-
söön. Hiljaisuudessa ja rukouksessa Paavali 
syventyy kokemukseensa ja Herran Jeesuk-
sen hänelle antamaan uuteen identiteettiin.

Ei pidä hukata nuorten 
voimaa ja intoa

Paavalin asenne ennen ylösnousseen Jee-
suksen kohtaamista ei ole meille vieras. 
Kuinka paljon voimaa ja intohimoa teil-
läkin on sydämissänne, rakkaat nuoret! 
Mutta jos ympärillänne ja sisällänne oleva 
pimeys estää teitä näkemästä oikein, olet-
te vaarassa hukkua merkityksettömiin, 
väkivaltaisiin taisteluihin. Ensimmäisinä 
uhriksi joudutte valitettavasti te itse ja lä-
heisenne. On myös vaara taistella sellaisten 
asioiden puolesta, joissa aluksi puoluste-
taan oikeita arvoja, mutta joista äärimmäi-
syyksiin vietyinä tuleekin tuhoavia ideolo-
gioita. Kuinka monet nuoret nykyään, ehkä 
poliittisten tai uskonnollisten vakaumus-
ten innoittamina, päätyvät olemaan väki-
vallan ja tuhon välineitä monien ihmisten 
elämässä! Jotkut diginatiivit löytävät virtu-
aaliympäristöstä ja sosiaalisesta mediasta 
uuden taistelukentän, käyttäen tunnontus-
kitta aseenaan vääriä uutisia levittääkseen 

myrkkyä ja tuhotakseen vastustajat.
Kun Herra puuttui Paavalin elämään, 

hän ei tukahduttanut Paavalin persoonal-
lisuutta, ei poistanut hänen intoaan ja in-
tohimoaan, vaan käytti hänen kykyjään 
tehdäkseen hänestä suuren evankeliumin 
julistajan maan ääriin saakka.

Kansojen apostoli

Jatkossa Paavali tunnetaan “kansojen apos-
tolina”: hän, joka oli ollut tunnontarkas-
ti lakia noudattava fariseus! Toinen para-
doksi: Herra luottaa juuri häneen, joka oli 
vainonnut Herraa. Kuten Paavali, jokainen 
meistä voi kuulla syvällä sydämessämme 
äänen, joka sanoo: “Luotan sinuun. Tunnen 
historiasi ja otan sen käsiini yhdessä kans-
sasi. Vaikka usein olet ollut minua vastaan, 
valitsen sinut ja teen sinut todistajakseni”. 
Jumalan logiikka voi tehdä pahimmasta 
vainoajasta suuren todistajan.

Kristuksen opetuslapsi on kutsuttu ole-
maan "maailman valo" (Matt.  5:14). Paa-
valin on todistettava siitä mitä on nähnyt, 
mutta nyt hän on sokea. Jälleen paradok-
si! Kuitenkin juuri henkilökohtaisen koke-
muksensa kautta Paavali voi samaistua nii-
hin, joiden luo Herra hänet lähettää. Hänet 
tehtiin todistajaksi ”avaamaan heidän sil-
mänsä ja saattamaan heidät pimeydestä va-
loon” (Ap.t. 26:18).

“Nouse ja todista!”

Ottaessamme vastaan kasteessa annetun 
uuden elämän saamme myös tehtävän Her-
ralta: “Ole todistajani!”. Se on tehtävä johon 
on omistauduttava, se muuttaa elämän.

Kristuksen kutsu Paavalille on osoitet-
tu myös teille jokaiselle: Nouse! Et voi jäädä 
maahan itsesäälin vallassa, sinua odottaa 
tehtävä! Sinäkin voit todistaa siitä, mitä 
Kristus on tehdä elämässäsi. Siksi Kristuk-
sen nimessä sanon sinulle:

- Nouse ja todista siitä, että olit sokea ja 
kohtasit valon, näit Jumalan hyvyyden ja 
kauneuden itsessäsi, toisissa ja kirkon yhte-
ydessä, jossa kaikki yksinäisyys voitetaan.

- Nouse ja todista siitä, että rakkaus ja 
kunnioitus voi palautua ihmissuhteisiin, 
perhe-elämään, vuoropuheluun vanhempi-
en ja lasten, nuorten ja aikuisten välillä.

- Nouse ja puolusta yhteiskunnallista oi-
keudenmukaisuutta, oikeutta ja totuutta, 
ihmisoikeuksia, vainottuja, köyhiä ja heik-
koja, niitä joiden ääntä ei kuulla yhteiskun-
nassa, siirtolaisia.

- Nouse ja todista uudesta tavasta kat-
soa, niin että voit nähdä luomakunnan 

ihaillen, tunnistaa maapallon yhteiseksi ko-
diksemme ja rohkeasti puolustaa kokonais-
valtaista ekologiaa.

- Nouse ja todista, että epäonnistunut 
elämä voidaan rakentaa uudelleen, että 
hengessään kuolleet voivat nousta ylös, että 
orjat voivat vapautua, että masentuneet voi-
vat löytää toivon.

- Nouse ja todista iloiten, että Kristus 
elää! Levitä hänen rakkauden ja pelastuk-
sen sanomaansa ikätovereillesi, koulussa, 
yliopistossa, työssä, digimaailmassa, kaik-
kialla.

Herra, kirkko ja paavi luottavat teihin 
ja antavat teille tehtävän todistaa kaikki-
en muiden nuorten edessä, joita kohtaatte 
aikamme ”Damaskoksen teillä”. Muista-
kaa: «Jos joku on todella kokenut Jumalan 
pelastavan rakkauden, ei hän tarvitse pit-
kää valmistautumisaikaa julistaakseen sitä, 
ei hän voi odottaa lukuisia oppitunteja tai 
pitkiä koulutuksia. Jokainen kristitty on lä-
hetystyöntekijä siinä määrin kuin hän on 
kohdannut Jumalan rakkauden Kristuk-
sessa Jeesuksessa» (apostolinen kehotuskir-
je Evangelii gaudium, 120).

Nouskaa ja viettäkää 
nuortenpäivää 

paikalliskirkoissa!

Kutsun jälleen kerran teitä nuoria kaikki-
alta maailmasta osallistumaan hengelli-
selle pyhiinvaellukselle, joka johtaa kohti 
kansainvälistä Maailman nuortenpäivää 
Lissabonissa 2023. Seuraava tapahtuma on 
kuitenkin paikalliskirkoissanne, hiippakun-
nissa ja eparkioissa ympäri maailmaa; niis-
sä vietetään Kristuksen, kaikkeuden kunin-
kaan juhlapyhänä maailman nuortenpäivää 
2021 paikallistasolla.

Toivon, että me kaikki voimme kokea 
nämä etapit tosi pyhiinvaeltajina emmekä 
”uskontoturisteina”. Avautukaamme Juma-
lan yllätyksille; hän haluaa valaista tiemme. 
Avautukaamme kuulemaan hänen ääntään 
myös veljiemme ja sisartemme kautta. Niin 
autamme toisiamme nousemaan yhdessä 
ylös, ja meistä tulee tänä vaikeana histori-
an hetkenä uusien aikojen profeettoja täyn-
nä toivoa! Autuas Neitsyt Maria rukoilkoon 
puolestamme.

Roomassa, Lateraanibasilikassa
14. syyskuuta 2021, 

Pyhän ristin ylentämisen juhlana

Franciscus
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Teemäpäivät

Vuosi toisensa jälkeen kirkko 
muistaa joitakin aiheita rukous- 
ja teemapäivin sekä erilaisilla ko-

lehdeilla ja keräyksillä. Seuraavassa on 
koottu yhteen ainakin tärkeimmät ja ker-
rottu, mistä tai kenen aloitteesta päivä on 
saanut alkunsa.

Maailman rauhan päivä 
Pyhän Jumalansynnyttäjän Marian 
juhlapäivä 1.1. Paavi Paavali VI 1967. 
Vuotuinen viesti paavilta.

Jumalalle vihityn elämän päivä
Kynttilänpäivä 2.2. Paavi Johannes 
Paavali II 1997. Vuotuinen viesti paavilta.

Maailman ihmiskaupan 
vastainen rukouspäivä
Pyhän Giuseppina Bakhitan muistopäivä 
8.2. Paavi Franciscus 2014.

Maailman sairaiden päivä
Lourdesin Neitsyt Marian muistopäivä 
11.2. Paavi Johannes Paavali II 1992. 
Vuotuinen viesti paavilta.

Maailman rukouspäivä 
kutsumusten puolesta
Neljäs pääsiäissunnuntai (laetare). 
Paavi Paavali VI 1964. Vuotuinen 
viesti paavilta. Kolehti hiippakunnan 
pappisehdokkaiden hyväksi.

Maailman viestintäpäivä
Seitsemäs pääsiäissunnuntai. Paavi Paa-
vali VI 1967. Vuotuinen viesti paavilta.

Maailman rukouspäivä pappien 
pyhittymiseksi
Jeesuksen pyhän sydämen juhlapyhä 
(III helluntain jälkeinen perjantai). 
Paavi Johannes Paavali II 2002.

Maailman isovanhempien ja 
vanhusten päivä
Kesäkuun neljäs sunnuntai. Paavi 
Franciscus 2021. Vuotuinen viesti 
paavilta.

Elämän sunnuntai
Adventin 3. sunnuntai (gaudete). 
Pohjoismaiden piispainkokous 2010.

Rukouspäivä vainottujen 
kristittyjen puolesta
Pyhän Stefanoksen, ensimmäisen 
marttyyrin, juhla 26.12. Pohjoismaiden 
piispainkokous 2013.

+   +   +

Erikoiskolehdit ja -keräykset

• Paastouhri: palmusunnuntaina.
• Kolehti Pyhän istuimen hyväksi: 

Pyhän isän päivänä eli 9.11. jälkeisenä 
sunnuntaina, jolloin vietetään 
rukouspäivää paavin puolesta.

• Kolehti lähetystyön hyväksi: 
lähetyssunnuntaina (lokakuun 
toiseksi viimeinen sunnuntai).

• Kolehti hiippakunnan 
pappisehdokkaiden hyväksi: 4. 
pääsiäissunnuntaina.

• Adventtiuhri: adventin aikana.
• Keräys Suomen Ekumeenisen 

Neuvoston hyväksi: ekumeenisen 
rukousviikon sunnuntaina (18.-25.1.) 
tai yhtenä helmikuun sunnuntaina.

• Keräys Pyhän maan hyväksi: elokuun 
viimeisenä sunnuntaina.

Kirkossa vietettäviä rukous-ja teemapäiviä 
sekä kolehteja ja keräyksiä

Maailman rukouspäivä 
luomakunnan suojelemiseksi 
1.9. Paavi Franciscus 2015. Vuotuinen 
viesti paavilta.

Maailman siirtolaisten ja 
pakolaisten päivä
Syyskuun viimeinen sunnuntai. Paavi 
Benedictus XV 1914. Vuotuinen viesti 
paavilta.

Maailman lähetyspäivä
Lokakuun toiseksi viimeinen sunnuntai. 
Paavi Pius XI 1926. Vuotuinen viesti 
paavilta. Kolehti lähetystyön hyväksi.

Rukouspäivä paavin puolesta; 
pyhän isän päivä
Lateraanikirkon vihkimisen juhla 
9.11. (seuraavana sunnuntaina). 
Pohjoismaiden piispainkokous 2006. 
Kolehti Pyhän istuimen hyväksi.

Maailman köyhien päivä
Kirkkovuoden 33. sunnuntai. Paavi 
Franciscus 2016. Vuotuinen viesti 
paavilta.

Maailman nuorten päivä
Kristuksen, kaikkeuden kuninkaan 
juhlapyhä. Paavi Johannes Paavali II 
1985. Vuotuinen viesti paavilta.
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K
irkkohistoriasta-
kin tuttu Avig-
non, paavien 
kaupunki, sijait-
see Rhônejoen 
varrella, joka las-
kee Välimereen 
viitisenkymmen-

tä kilometriä kaupungista etelään, jossa-
kin Montpellierin ja Marseillen välissä.

Avignon tunnetaan kuitenkin myös 
kahdesta historiallisesta tapahtumasta, 
joita ei oikeastaan voi erottaa toisistaan, 
vaikka niiden välissä on vähän yli 200 
vuoden ajanjakso.

Taisteleva kuningas

Ensimmäinen osa Avignonin ihmeestä 
– tai varsinaisen ihmeen esinäytös – ko-
ettiin jo 1200-luvulla. Ranskan kuningas 
Ludvig VIII Leijona tunnettiin taitava-
na taistelijana, joka alisti eteläranskalai-
sia feodaaliruhtinaita Ranskan kuninkaan 
alaisuuteen ja osallistui ristiretkille kataa-
reja vastaan. Vuonna 1226 hän piiritti vuo-
rostaan Avignonia, jonka asukkaat eivät 
suostuneet avaamaan kaupungin portteja 
kuninkaalle ja paavin legaatille. Kolmen 
kuukauden piirityksen päätteeksi kunin-

gas pääsi kaupunkiin syyskuun alkupuo-
lella. 

Joitakin päiviä myöhemmin, pyhän ris-
tin ylentämisen juhlana 14.9., järjestettiin 
kaupungissa voitettujen heresioiden takia 
suuri katumuskulkue, jota varten ku-
ningaskin – legendan mukaan – pukeu-

tui säkkikankaaseen. Kulkueen mukana 
kuljetettiin pyhää sakramenttia, jota koh-
taan sekä kuningas että kaupungin väes-
tö tunsi syvää kunnioitusta. Niin suuri oli 
rakkaus pyhää sakramenttia kohtaan, että 
Avignonin piispa, todennäköisesti Nico-
las de Corbie, salli sen jäävän monstrans-

Ihmeiden sakramentti
Avignonin eukaristinen ihme

Kuva:  Véronique Pagnier / Wikipedia
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sissa palvottavaksi monen päivän ajaksi. 
Lopulta – paavin luvalla – vastarakennet-
tu Pyhän ristin kappeli sai toimia pysyvän 
palvonnan paikkana vuosisatojen ajan. 

Kuningas Ludvig VIII kuoli punatau-
tiin pian Avignonin valloittamisen jäl-
keen. Hänet on haudattu Saint Denis 
-basilikaan Pariisiin. Kuninkaana häntä 

mentin eteen, toiset lähti-
vät viemään sanaa ihmees-
tä muille ihmisille.

Tulvavesi oli noussut 
29.-30.11.1433 ja lähti las-
kuun vasta joulukuun 1. 
päivänä. Pahimmillaan ve-
denkorkeus ylsi kappelin 
alttarin tasolle. Heti vesien 
laskettua ihmiset kävivät 
todistamassa ihmettä. Alt-
tarin alla säilytetyt kirjat, 
vaatteet, pyyhkeet ja per-
gamentit olivat kaikki säi-
lyneet kuivina.

Avignonin eukaristinen 
ihme – tulvaihme – johti 
siihen, että marraskuun 30. 
päivää alettiin pitää kau-
pungissa erityisenä juh-
lapäivänä. Monien vuosi-
en ajan harmaat penitentit 
ottivat juhlapäivänä ken-
gät jalastaan ja konttasivat 
kappelin ovelta alttarin ää-

reen palvoakseen eukaristista Kristusta ja 
kiittääkseen häntä kaikesta hyvästä.

Ranskan "suuren" vallankumouksen ai-
kana myös Avignonin Pyhän ristin kap-
peli tuhottiin. Rikas hyväntekijä raken-
nutti sen myöhemmin uudestaan vuonna 
1818, ja kaupungin arkkipiispa palautti 
kappelille oikeuden pitää pyhää sakra-
menttia pysyvästi esillä. Yhä tänäkin 
päivänä harmaat penitentit huolehtivat 
Pyhän ristin kappelista, jossa vietetään 
messua viikottain.

Marko Tervaportti

Lähteitä:

– Acutis, Carlo (toim.): The Eucharistic 
Miracles of the World. – www.
miracolieucaristici.org
– Cruz, Joan Carroll: Eucharistic Miracles and 
Eucharistic Phenomena in the Lives of the 
Saints. Tan Books and Publishers, Inc. USA, 
1987. 
– penitentsgris.fr
– wikipedia.fr

Kuva: penitentsgris.fr

seurasi hänen vanhin elossa ollut poikan-
sa Ludvig IX Pyhä.

Harmaat penitentit ja 
tulvaihme

Pyhän ristin kappeli, jossa pyhää sakra-
menttia pidettiin koko ajan esillä, sai 
pian uskollisia kävijöitä ja avustajia, jois-
ta muodostui vähitellen niin sanottujen 
harmaiden penitenttien – katumuksente-
kijöiden – kilta. Killan jäsenet pitivät hy-
vää huolta kappelista ja rukoilivat tauko-
amatta sakramentin äärellä. Monen sadan 
vuoden ajan.

Vuoden 1433 syksy oli hyvin sateinen. 
Rhône, sen sivuhaara ja Durance-joki tul-
vivat yli äyräitten, ja vesi valtasi Avig-
nonin. Harmaat penitentit huolestuivat 
Pyhän ristin kappelin ja siellä esillä olevan 
pyhän sakramentin turvallisuudesta. He 
päättivät siirtää sakramentin ja lähtivät 
veneellä matkaan. Saapuessaan kappelil-
le he huomasivat, että kappeliin päässyt 
vesi oli jättänyt käytävän kirkkoon niin, 
että he pääsivät kävelemään alttarille kas-
tamatta jalkojaan. Kaksi paikalle tullutta 
penitenttiä polvistui rukoilemaan sakra-
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Pilgrimsfärd längs 
franciskusleden

I Europa har vi hundratals 
pilgrimsleder var man vandrar 
mot en helig plats, ofta en kyrka 
eller en martyrgrav. De främsta 
pilgrimslederna är de vilka leder 
till Jerusalem, Rom och Lourdes. 
En viktig led är Franciskusleden 
vilken börjar i Florens och slutar 
i Rom (La Via di Roma, La Via 
Francigena di San Francesco). 

J
ag har tidigare vandrat de 
första 450–500 km fram till 
staden Rieti, var den sista 
delen av leden börjar. Vår, 
dvs tre äldre män från Fin-
land, vandring inleddes en 

vacker höstdag i september och bestod av 
flera anhalter. Den mest intressanta var 
klosterstaden Farfa som omfattar ett bir-
gittinerkloster. Staden anses också vara en 
av benediktinernas huvudsäten i Europa. 
Under den drygt 100 km långa leden träf-
fade vi många vänliga och hjälpsamma 
italienare inte minst Luigi och olivprodu-
centen/odlaren “Marco” som gav oss en 
lång skjuts efter det att vi tappat bort oss. 
Vi bodde på refuger, hotell och hos pri-
vata familjer. Kostnaderna för inhysning 
var små och den fördelaktiga traktering-
en alltid god. Leden är välmärkt och inte 
oöverkomlig även för personer som när-
mar 80 år. I några fall går man genom pri-
vat mark som kan leda till omvägar och 
att vandringen kan förlängas med tiotals 
kilometer. Totalt blev vår pilgrimsfärd ca 
160 km lång. 

Framme i Rom bosatte vi oss i ett f.d. 
nunnekloster Casa di Santa Francesca Ro-
mana a Ponte Rotto i stadsdelen Trasteve-

re. Hotellet är fördelaktigt och kan rekom-
menderas om man besöker Rom. I Rom 
besökte vi Peterskyrkan och lyckades få 
t.o.m. audiens med påven, vår kära Fran-
ciskus. I denna allmänna audiens lyfte 
påven fram pedofiliskandalen i Frankrike 
var han satt ansvaret och skulden på lan-
dets tydligen moraliskt slappa biskopar 
vilka flyr sitt moraliska ansvar. De fick 
nu hård kritik och en speciell uppgift att 
lösa problemet. Prästerskapets pedofili-
perversioner måste upphöra. De franska 
biskoparna måste komma med bestående 
förändring och noll-tolerans. Många präs-
ter kommer säkert att förlora sina poster. 
Efter detta läste påven en bön för offren. 
Han var mycket upprörd. 

Minerva-basilikan 
och det finska kapellet

Många av våra nordiska grannar har sina 
egna kyrkor och kapell i Rom tillägnade 
ländernas skyddshelgon. De svenska ka-
tolikerna har kyrkan vid Piazza Farne-
se dedikerat till den heliga Birgitta, Nor-
ge ett kapell i San Carlo al Corso -kyrkan 
dedikerat till landets skyddshelgon sankt 
Olav och danskarna ett altare dedikerat 
till sankt Knut i Santa Maria in Traspon-
tina på Via della Conciliazione. 

Vi hade som målsättning även att besö-
ka Santa Maria Sopra Minerva -basilikan 
var det enligt hörsägen finns ett kapell till-
ägnat Finland. Basilikan är från 700-talet. 

P I L G R I M
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Den är byggd på Minervium, en hednisk 
“helig” plats grundad av Pompejus 61 
före Kristi födelse. Där fanns tre hedniska 
helgedomar nämligen templet som helga-
de gudinnan Minerva, ett annat var tilläg-
nat kaldéernas Isis, och ett tredje som var 
helgat till gudinnan Serapis. Platsen var 
sålunda sedan antiken en “helig” plats. 

Basilikan har ombyggts ett flertal gång-
er. Den är idag ett sammelsurium av 
byggnadsstilar. I denna stora helgedom 
finns ett betydande antal kapell och gra-
var av kyrkliga dignitärer. Främst är ba-
silikan känd för att där ligger den heliga 
Katarina av Siena (1347–1380) begraven. 
Hon är en av kyrkans få kvinnliga kyrko-
lärare (doctor Ecclesiae). Begraven i ba-
silikan finns också Beato (Fra) Angelico, 
som den helige påven Johannes Paulus II 
år 1984 proklamerade konstnärernas glo-
bala skyddshelgon. Ansvaret för upprätt-
hållande av basilikan ligger hos domini-
kanerorden. 

Biskop Henrik 
och det finska kapellet

Enligt hörsägnen fanns (finns) det i ba-
silikan ett betydande eller i alla fall stort 
konstverk av Sakari Pykälä (1926–1996). 
Konstverket är en 230 kg tung och hög 
av trä snidad staty i naivistisk stil av bi-
skop Henrik  (+1156), Finlands skydds-
helgon. Statyn torde finnas i ett av basi-
likans många sidokapellen. Vi träffade 
vaktmästaren som verkligen bekräfta-
de att det fanns ett s.k. finländskt kapell 
(?) i basilikan, Cappella Capranica från 
1449. Kapellet är tillägnat den heliga ro-
senkransen. Senare framgick det dock att 
det inte var fråga om ett kapell utan ett 
altare. Bland basilikans informationsma-
terial fanns inget nämnande av en Hen-
riksstaty eller av ett finländskt altar eller 
kapell. Efter en tids diskussion kom vakt-
mästaren faktiskt ihåg att en sådan staty 
fanns och han förde oss till ett lager fullt 
av söndriga möbler, allt möjligt skrot och 
i ett hörn fanns en stor sliten staty av vårt 
lands skyddshelgon. Vi tog bilder av sta-
tyn och kapellet. En bedrövlig syn. Vår 
emeritusbiskop Teemu Sippo SCJ bekräf-
tade att det finns ett undanskymt plakat 

om det finländska altaret på kapellets hö-
gra vägg. På plakatet nämns det finländ-
ska kapellets invigningsdatum och vilka 
biskopar från de olika kristna kyrkorna 
deltog i invigningsceremonin 1985. Vi hit-
tade inte detta plakat. 

Efter ett sök i Google framkom det 
att statyn donerats till basilikan av släk-
ten eller mera specifikt Gustaf de la Cha-
pelle från Lindö gård i Tenala. Pykäla var 
konstnären. Donationen hade skett först 
1992. Enligt Birgitta Stenius kom trädbi-
ten som skulpterades till en Henrikssta-
ty med hennes flyttgods då hon upptog 
en diplomatisk ställning i Rom. “Maria 
skulle nog träffa Henrik” sades det. Sedan 
19.1 år 1985 har Henriksfesten årligen fi-
rats, enligt hörsägen, under festliga och 
högtidliga omständigheter. Närmare 100 
dignitärer lär ha deltagit i den första ce-
remonin. Dominikanordens f.d. förman 
Martin Stanislas Gillet höll då mässan. 
Primus motor för hela evenemanget var 
Finlands f. d. chargé d'affaires till Vatika-
nen Göran Stenius (1909–2000). Hans byst 
skall i den närmaste framtiden placeras 
på en värdigt plats i hans f. d. hem i Rom, 
Villa Lante. En ekumenisk delegation 
under ledning av vår nu avlidne biskop 
Paul Verschuren (1925–2000) samt biskop 
Paavali (1914–1988) och biskop John Vik-
ström (1931–1994) hade deltagit i den fest-
liga invigningsmässan i kapellet.  

Ansvaret för upprätthållande av verk-
samheten och skötseln av kapellet samt 
Henriksstatyn ligger med dominikaner-
na. Många kända katoliker bl.a. våra bi-
skopar lär ha besökt kapellet lika så den 
nu avlidna kända estniska prästen Vello 
Salo (1925–2019). Tillstånd för använd-
ningen av kapellet gavs på 1970-talet av 
kapellets ägare markis Giuliano Caprani-

ca del Grillos (1824–1891) efterkomman-
de. En ledande aktivist var Ruth Dorothea 
Björkenheim Bianini. Tack vare henne 
kunde materialet till statyn fås från Lindö 
gård och statyn färdigställas. 

Årligen firar man i kapellet anting-
en en luthersk gudstjänst eller en katolsk 
mässa. Gudstjänsten uteblev ifjol och i år 
p.g.a. covid-19-epidemin. Många luther-
ska biskopar har deltagit i mässor i kapel-
let. Även ortodoxa biskopar har deltagit. 
År 2005, då man firande kristendomens 
850-årsjubileum, höll ärkebiskop Paarma 
(1942–), biskop Leo (1948–) och biskop Jó-
zef Wróbel SCJ (1952–) en gemensam bö-
nestund i kapellet. År 2010 deltog biskop 
Teemu Sippo SCJ (1947–) även i en lik-
nande bönestund. Efter detta har källor-
na tystnat – sic transit gloria mundi! Även 
om denna ekumeniska verksamhet har 
fortsatt som förr.

Det verkar som om traditionen med 
ekumeniska mässor eller bönestunder vid 
det finländska altaret glömts bort. På Villa 
Lante visste den nya ledningen ingenting 
varken om det finska kapellet, altaret eller 
statyn. Jag anser att det skulle vara nyt-
tigt och informativt om man kunde få en 
broschyr var det finska altaret presente-
ras samt ett mera synligt plakat vid själva 
kapellet. Materialet kunde vara åtminsto-
ne på italienska och finska. Vi är dock en 
del av den nordiska gemenskapen. Sålun-
da borde vi profilera vår nationella iden-
titet även gällande vår kristna religion  i 
ekumenisk anda såsom de andra nordis-
ka länderna gör. Allt det arbete och upp-
offringar som tidigare generationer gjort 
får inte falla i glömska. Det finska kapel-
let och sankt Henriks statyn är ett sätt att 
föra fram att även Finland är en del av det 
kristna europeiska arvet. 

Jan-Peter Paul

Källor:

Basilique de Santa Maria sopre Minerva, Padri 
Dominiocani, Roma, www.basilicaminerva.it

Sippo, Teemu:  biskop emeritus (10.10.2021) 
intervju

Stenius, Birgitta, ambassadör emeritus 
(26.10.2021) intervju

Örmä, Simo: Pyhän Henrikin juhla Roomassa, 
SENERFIO 19  17 - 2017, Ekumenia, fi
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Siunatut terveiset Carmel by the Sea 
-luostarista. ( Suomessa aiemmin 
Karmeliittaluostari.) 

Haluamme välittää teille syvimmät kii-
toksemme siunatuista vuosistamme Kar-
meliittaluostarissa. Olimme iloissamme 
piispa Verschurenin kutsusta tulla Suo-
meen marraskuussa 1988. Aikamme Suo-
messa on ollut ilon, siunauksen ja myös 
haasteiden aikaa. Tarkoituksenamme ei 
koskaan ollut lähteä Suomesta.

Valitettavasti sisarten määrän vähene-
minen viimeisten vuosien aikana johti 
siihen, että esimiehemme Roomassa ke-
hottivat meidät sulkemaan luostarimme. 
Tämä ei missään nimessä ollut meidän va-
lintamme. Esimiehemme seuraavat Cor 
Orans (Rukoileva sydän) -ohjeita. Kuuli-
aisina heille toimimme saamamme keho-
tuksen mukaan.

Ajatellessamme Suomen vuosiamme 
haluamme erityisesti kiittää Luojaa piis-
pa Teemusta, isä Marcosta ja kaikista pa-
peista, jotka vuosien ajan viettivät Pyhiä 
Messuja kanssamme. Olemme olleet siu-
nattuja huolenpidostanne. Olemme myös 
olleet siunattuja ystävyydestämme mui-
hin sisariin Suomessa. Muistamme läm-
möllä tapaamisiamme ja ystävyyttämme 
jokaisen kanssa.

Tapasimme myös niin monia ihania 
maallikoita. He anteliaasti tukivat ja aut-
toivat meitä. Me emme koskaan voi sa-
noin ilmaista kiitollisuuttamme teille kai-
kille, jotka olette auttaneet meitä suomen 
kielen ja myös monien muiden suoma-
laista asiantuntemusta vaatineiden asi-
oiden kanssa. Pyydämme Taivaallista 
Isäämme ikuisesti palkitsemaan ja siunaa-
maan teitä kaikkia.

Karmelissa  me elämme rukouksen elä-
mää yhdistyneenä Pyhään Kolminaisuu-
teen Äitimme Marian, Pyhän Joosefin ja 
karmeliittapyhimysten kanssa. Olemme 
tietoisia, että kaikki rukous on osallisuut-
ta Jeesuksen rukoukseen Isälle.

Me täällä Kalifornian Karmelissa sul-
jemme teidät rukouksiimme ja kannam-
me teidät Taivaallisen Isämme kasvojen 
eteen. Me kohtaamme teidät Pyhän Isäm-

Kristuksen rauha! Rakkaat ystävät Suomessa!

Ylistetty olkoon Jeesus Kristus!
me kasvojen edessä esirukouksissamme. 
Me olemme aina kanssanne missä ikinä 
olettekaan ja mitä elämässänne tapahtuu-
kin.

Olette tervetulleita vierailemaan tai 
muuten pitämään yhteyttä kanssamme. 
Tyyni valtameri avautuu luostarin edessä 
ja ympäristö on muutenkin ihana. On sa-
nottu, että luostarin ympäristö muistuttaa 
Karmelvuorta Israelissa.

Pyydämme teitä muistamaan myös 
meidät rukouksissanne. Siunatkoon Jee-
sus  teitä ja antakoon Hän teille oman rau-
hansa ja ilonsa sekä voimaa elämäänne.

Jeesukseen, Mariaan ja Joosefiin kiitolli-
sessa rukouksessa yhdistyneenä.

Karmeliittasisarenne Espoon 
Karmeliittaluostarista,
Sisar Mary Edel, OCD

(Sisar Clare Marie, Sisar Therese, Sisar Lucy)

Peace of Christ! 
Dear Friends in Finland,
Praised be Jesus Christ!

Blessed greetings from Carmel 
by the Sea, California, formerly 
Karmeliittaluostari!

We wanted to convey our deepest grat-
itude to you for our blessed years liv-
ing in Finland at Karmeliittaluostari. We 
were delighted to come to Finland in No-
vember 1988 at the invitation of Bish-
op Paul Vershuren. Our years in Finland 
have been filled with joys and blessings 
and challenges. In coming to Finland, we 
never intended to leave.

Unfortunately, when the number of Sis-
ters declined in the last few years, our 
Carmelite Superiors in Rome told us we 
would have to close the Monastery in Fin-
land. This was definitely not our choice 
but our being obedient to our Superiors 
and their following the guidelines in Cor 
Orans.

As we reflect on our years in Finland, 
we thank the Lord for Bishop Teemu, Fr. 

Marco and all the priests who kindly cel-
ebrated Holy Masses for us through the 
years. We were certainly blessed in your 
taking care of us. We were blessed in 
knowing all the religious Sisters in Fin-
land, and we cherish our meetings and 
friendship with each of you. We met so 
many wonderful laypeople in Finland 
who supported us so very generously. We 
can never express our gratitude in words 
to all who have been so kind to us, help-
ing us with the Finnish language and in-
terceding for us in official matters when it 
was important to have Finnish help. We 
ask our Heavenly Father to reward and 
bless you all eternally.

In Carmel, we live a life of prayer unit-
ed to the Holy Trinity and in the company 
of Our Mother Mary, St. Joseph and our 
Carmelite Saints. We are mindful that all 
prayer is a ‘participation in Jesus prayer 
to the Father.’ We in Carmel now in Cali-
fornia shut you in our prayers and carry 
you before the Face of our Heavenly Fa-
ther. We ‘meet’ you in our prayers before 
the Face of the Holy Father in our inter-
cessory prayers for you. We are with you 
always no matter where you are, and we 
are concerned about what is happening in 
your lives.

We welcome you to visit us or com-
municate with us in Carmel by the Sea, 
California. We are overlooking the Pacif-
ic Ocean and have a lovely view of the 
surrounding area. It is said this area here 
where the monastery is looks like Mount 
Carmel in Israel.

We ask you to remember us in your 
prayers as well. May Jesus bless you and 
give you His peace, joy and strength in 
daily living.

United in grateful prayer in Jesus, 
Mary, Joseph,

Your Carmelite Sisters from 
Karmeliittaluostari in Espoo, Finland,

Sr. Mary Edel, OCD

Nettisivu/website: 
www.carmelitesistersbythesea.org
Puhelin/Phone + 1 831 624 3043
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M
annheimin yliopiston tutkijaryh-
mä on analysoinut uskonnon ja 
vaurauden suhdetta köyhyyteen 
ja mielenterveyteen. Tutkimuk-
set kattavat 3 300 000 henkilöä 156 

maasta sekä EU:n yksitoista vaurainta jäsenmaata. Tu-
lokset eivät sellaisinaan häkellytä mutta herättävät ky-
symyksiä. Niiden vaikutus pastoraaliseen työhön on 
olennaista. On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten 
lisääntyvä taloudellinen vauraus tulisi huomioida mm. 
uskonnonopetuksessa. Tilanne on siten uusi ja haastava. 
Oma kirkkomme ei voi olla välinpitämätön tutkimustu-
losten suhteen.

Köyhyys ja suhteellinen yhteiskunnallinen köy-
hyys vaikuttavat ihmisten suhtautumiseen uskontoon. 
Usko Jumalaan ja tulevaan henkilökohtaiseen ylösnou-
semukseen antaa toivoa. Ihmisen elämällä ja sillä, miten 
se eletään, on tässä olennaista merkitystä. Monessa tapa-
uksessa köyhyys nähdään rikkautena ja lahjana. Jeesus 
käsittelee sitä mm. puhutellessaan rikasta miestä ja apos-
toleita. Myös monet sääntökunnat, kuten fransiskaanit, 
ja monet pyhät elävät Jeesuksen antamien köyhyysohjei-
den mukaan. 

Toisaalta tutkimusten mukaan yhteiskunnat ovat 
kuitenkin tulossa yhä rikkaammiksi. Köyhyys, varsin-
kin absoluuttinen köyhyys, vähenee, jopa häviää mo-
nessa länsimaassa. Tällä on suora vaikutus uskontoon ja 
luonnollisesti henkilökohtaiseen uskoon, joka tutkimuk-
sen mukaan heikkenee yleisellä tasolla. Käsitys vaikuttaa 
olevan yhä yleisemmin, ettei hyvinvointimme johdu Ju-
malasta vaan ihmisen omasta toiminnasta ja päätöksistä. 
Ihminen on tai hän kuvittelee olevansa oman taloudelli-
sen hyvinvointinsa ja rikkautensa luoja. Tämä on tilanne 
varsinkin sellaisissa maissa, joissa uskonnollisuus ja us-
ko Jumalaan on heikkoa. Toisaalta tutkimuksessa selvisi, 
että vähenevän uskonnollisuuden ja Jumala-uskon vai-
kutus yksilön mielenterveyteen on negatiivinen, jopa 50 
%. Sama koskee yhteiskunnallista statusta. Toisaalta vah-
va usko antaa toivoa köyhille eli uskonnolla on suoraan 
myös mielenterveyttä suojaava vaikutus. 

Jan-Peter Paul

Lähde: Faith and fatalism, The Economist, September 25th 2021

VAURAUS JA USKONTO
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Lemmikki Louhimies: 

– Katariina Jagellonican 
ilon lähteet  

– Taivasvoima ja 
Katariina Jagellonica

Lemmikki Louhimies on kirjoittanut mo-
nia romaaneja historiallisista aiheista. 
Nyt käsittelyyn ovat päässeet Katariina 
Jagellonican elämänvaiheet puolalaise-

na prinsessana ja sittemmin Ruotsin Juhana-hert-
tuan vaimona ja yhdessä 
puolison kanssa vietetyn 
vankeusajan jälkeen Ruot-
sin kuningattarena. 

1500-luvun loppupuo-
len Eurooppa eli monella 
tapaa myrskyisän sotaisaa 
ajanjaksoa (vaikka niin voi 
varmasti sanoa lähes joka 
ajasta) uskonnollisesti ja 
poliittisesti. Renessanssin 
aika oli nostanut tieteiden 
ja taiteiden arvostusta ja ensimmäisessä kirjassa 
kerrotaankin mukaansatempaavasti renessanssi-
hovista, jonka Katariina Jagellonica herttuamie-
hensä kanssa perusti Turkuun. Tämä hovi ei ehti-

nyt kukoistaa vuottakaan, 
sillä Eerik XIV, Juhanan 
veli, kukisti linnan pii-
rityksellä ja vangitsi Ju-
hanan. Katariina seurasi 
miestään vapaaehtoisesti 
vankeuteen. Vankeudes-
sa syntyivät pariskunnan 
kolme lasta, joista kaksi eli 
aikuisuuteen. Pojasta, Si-
gismundista, tuli vuonna 
1587 Puolan kuningas. 

Kirjaduo on oivallinen tapa verestää oman koti-
maamme historiatietoutta. Kirjoissa on myös run-
saasti kuvailevaa ja kuvitteellista aineistoa ja ka-
tolisen uskon propagointia. Katariina esitetään 
hurskaana katolilaisena, joka tekee parhaansa saa-
dakseen puolisonsa ja koko Ruotsin valtakunnan 
äiti-kirkon helmaan. Katolisen elämän käytänteet 
rippeineen ja messunviettoineen, rukouksineen ja 
hengellisten teemojen mietiskelyineen saavat run-
saan esittelyn, kirjailijan omalla tyylillä kuvattuna.  

Kirjoja saa tilaamalla kaikista kirjakaupoista 
(Kirjavälityksestä), suoremmin Turun kansallisen 
kirjakaupan netistä.

Pilvi Listo-Tervaportti 

kolumni
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Caritas

Caritas-kuulumisetNyttNytt--NewsNews  

Caritaksen ja IYC:n Oikeudet 
oikein -viestintäkampanja on 
nyt käynnissä
Kampanjan tarkoituksena on lisätä suo-
malaisten nuorten tietoisuutta EU:n 
perus- ja ihmisoikeuksista. Kampanja 
pitää sisällään videoita Arjen Sankareis-
ta, jotka omalla toiminnallaan edistävät 
EU:n perusoikeuksien toteutumista ar-
kielämässä. Voit katsoa videot ja lukea 
lisätietoa kampanjasivuilta www.arjen-
sankarit.org.

Caritaksen kaupassa 
on tarjolla kauppa-
apulaisen / vaatehuoltajan 
työtoimintapaikka 
Paikka on tarkoitettu henkilölle, joka 
on oikeutettu Työvoimatoimiston tai 
sosiaaliviraston aktivointisuunnitelman 
kautta kuntouttavaan työtoimintaan. 
Työaika sovitaan aktivointisuunnitel-
man mukaan yksilöllisesti. Toiminta 
toteutetaan yhteistyössä Helsingin so-
siaalitoimen Työllistymisen tukeminen 
-yksikön kanssa. Lisätietoja: Hannele 
Liukkonen, puh 040 256 6275 / Caritas 
sosiaalineuvonta.

Caritaksen adventtikeräys 
alkaa 28.11.2021
Adventtikeräyksen kautta tuemme krii-
sityötä Libanonissa. Keräyksen avul-
la turvaamme erityistarpeisten lasten 
kouluun pääsyä. Toteutamme keräyk-
sen yhteistyössä Tanskan Caritaksen 
kanssa. Lue tarkemmin keräyksestä Ca-
ritaksen sivuilta www.caritas.fi.

Hävikkiruoanjakelu 
joka toinen maanantai klo 15–16. Mar-
raskuun ruuanjakopäivät ovat 15.11. ja 
29.11.
Koronatilanteen vuoksi hävikkiruoanja-
kelu järjestetään tällä hetkellä Caritaksen 
toimiston ulkopuolella. Jonottamaan voi 
tulla klo 14.50. Ruokakasseja on rajoite-
tusti noin 30 kpl joka kerralla.

Joulumyyjäisiä

Marrasmarkkinat -basaari su 28.11.2021 
klo 10.20–14.30 Pyhän Henrikin srk-sa-
lissa Pyhän Henrikin aukio 1 A. Tarjolla 
lounasta ja kahvia ja arpajaiset. Myynnis-
sä Caritas-kaupan tuotteita.

Anglikaaninen Xmas bazaar la 4.12.2021 
klo 12.00–15.30 Mikael Agricolan kirkos-
sa, Tehtaankatu 23. Myynnissä Caritas-
kaupan tuotteita.

Liity Caritaksen jäseneksi!
Suomen Caritas tukee kehitysyhteistyö-
hankkeita Myanmarissa ja Keniassa. Suo-
messa Caritaksen työntekijät ja vapaa-
ehtoiset ovat tarjoavat sosiaaliohjausta 
maahanmuuttajille Caritaksen toimistol-
la. Jäsenet ja kuukausilahjoittajat saavat 
halutessaan Caritaksen uutiskirjeen, jois-
sa kerrotaan kuulumisia hankkeista sekä 
muusta Caritaksen toiminnasta. Lue lisää 
jäsenyydestä osoitteesta www.caritas.fi/
liity-jaseneksi.

www.caritas.fi

TAPAHTUMIA

Ruoka-apua Vaasassa
keskiviikkoisin kello 14 osoitteessa Rauhan-
katu 8 C. Ruokajaon järjestää Vaasan ruoka-
apu ja Vaasan katolinen kappeli.

Tapahtumia Caritaksen 
toimistolla 
osoitteessa Kuusitie 6, 00270 Helsinki:

Ystävyyden kahvila 
kerran kuussa keskiviikkoisin, marraskuus-
sa 17.11. klo 15–17.

Caritaksen 
adventtikeräys 

alkaa 28.11.

Adventtikeräyksen kautta 

tuemme kriisityötä Libanonissa. 

Keräyksen avulla turvaamme 

erityistarpeisten lasten kouluun 

pääsyä. Toteutamme keräyksen 

yhteistyössä Tanskan Caritaksen 

kanssa. Lue tarkemmin 

keräyksestä Caritaksen sivuilta 

www.caritas.fi.

Jeesus-lapsen Teresan Viimeiset keskustelut nyt suomeksi

lena Langinvainio, KATT 1997, uusintapainos 
2010). Lokakuussa 2021 suomeksi julkaistu 
Viimeiset keskustelut liittyy siihen läheises-
ti. Viimeiset keskustelut  näet sisältää luostari-
sisarten muistiinmerkitsemiä Teresan sanoja 
kuuden kuukauden ajalta ennen kuolemaa 
30. syyskuuta 1897, joka oli hänelle ”elämään 
astumisen” päivä. Vakavasti sairaana ja kuo-
leman edessä Teresa jättäytyy luottavaisesti 
Jumalan rakkauden varaan. Hän on tietoinen 
tulevasta kutsumuksestaan.

Nämä sisarten muistiinpanot ovat kuin 
pieniä opetuspuheita, joiden kautta Teresa 
nyt jatkaa tehtäväänsä meidän hyväksem-
me. Omalla elämällään hän opettaa meitä as-
tumaan rakkauden ja luottamuksen ”pienel-
le tielle”.

 Kirjan on suomentanut ja toimittanut Pia 
Koskinen-Launonen.

Nid. 135 × 210 mm, 342 sivua, KATT 2021. 26,- eur

P yhä Jeesus-lapsen Teresa, nuore-
na kuollut ranskalainen karmeliitta-
nunna, kirkonopettaja ja lähetystyön 

suojelija, on varmasti yksi rakastetuimmis-
ta pyhistä. Hänen spiritualiteettinsa on kos-
kettanut monia; "pieni tie", jota hän seurasi, 
merkitsi yksinkertaista ja lapsenomaista luot-
tamusta Jumalan suuruuteen ja rakkauteen.

Suomenkielisille lukijoille on tähän saak-
ka ollut saatavilla Teresan omaelämäkerralli-
sia kirjoituksia sisältävä Pieni tie (suom. He-
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Ilmoituksia

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  

TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO

www.toolonhautaustoimisto.fi
Mechelininkatu 32, Taivallahden kasarmirakennus

Caritas Seurakuntapalvelu - Helsinki
09 628 398

Joseph Ratzinger
Eskatologia
Eskatologia, oppi kuolemasta, ylös-
nousemuksesta ja ikuisesta elämästä, 
on ollut yksi Joseph Ratzingerin eli 
paavi Benedictus XVI:n keskeisistä 
teemoista. Teosta Ratzinger itse on 
pitänyt onnistuneimpana kirjanaan.

KATT, 316 sivua, hinta 25,–

Jeesus-lapsen Teresa

Viimeiset keskustelut
Teos joka johdattaa meidät syvälle pyhän 
Jeesus-lapsen Teresan yksityisyyteen. 
Se sisältää luostarisisarten muistiin-
merkitsemiä Teresan sanoja kuuden 
kuukauden ajalta ennen kuolemaa 
30. syyskuuta 1897, joka oli hänelle 
”elämään astumisen” päivä.

KATT, 342 sivua, hinta 26,–

katolinenkirjakauppa.net

KIRJAUUTUUKSIAKIRJAUUTUUKSIA

Gregorius-yhdistyksen järjestämiä tridentiinisiä 
messuja vietetään Pyhän Henrikin katedraalissa 
normaalisti aina kuukauden ensimmäisenä sunnun-
taina klo 13.00 (ei kesäkuukausina).

A Tridentine Mass in Latin is usually celebrated in 
St. Henry’s Cathedral on the first Sunday of the 
month at 13.00 (not during summer).

SocietaS Sancti GreGorii MaGni
gregoriusyhdistys.wordpress.com

PYHÄ MESSU LATINAKSI
Pyhän Henrikin katedraalissa

– sunnuntaina 5.12.2021 klo 13.00
– sunnuntaina 2.1.2022 klo 13.00

Gregorius-yhdistyksen järjestämiä tridentiinisiä 
messuja vietetään Pyhän Henrikin katedraalissa 
normaalisti aina kuukauden ensimmäisenä sunnun-
taina klo 13.00 (ei kesäkuukausina).

A Tridentine Mass in Latin is usually celebrated in 
St. Henry’s Cathedral on the first Sunday of the 
month at 13.00 (not during summer).

SocietaS Sancti GreGorii MaGni
gregoriusyhdistys.wordpress.com

PYHÄ MESSU LATINAKSI
Pyhän Henrikin katedraalissa

– sunnuntaina 5.12.2021 klo 13.00
– sunnuntaina 2.1.2022 klo 13.00

Verbi Dei sono 
Schola cantorum 

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

ACADEMICUM CATHOLICUM

To 18.11.2021 klo 19.00 
Luther: fransiskaanisempi kuin luulit 

luento uskon valosta 

Studium Catholicumin Angelicum-salissa 
Ritarikatu 3, Helsinki (2. krs.) 

Luennoitsijana TT Ilmari Karimies. 
Ovet avautuvat klo 18.30.  

Luennon jälkeen pieni tarjoilu. Tervetuloa! 
Luento pyritään välittämään myös Academicum 

Catholicumin YouTube-kanavalla. 

AC:n jäseneksi voit liittyä maksamalla 10 € tilille FI6120012000513060. 
Luennot ovat avoimia kaikille Covid-19-rajoitusten puitteissa. 

UrkUmUsiikin 
jUhlaa katedraalissa

UrkUreita läheltä ja kaUkaa

Urkukonsertti Pyhän Henrikin 
katedraalissa torstaina klo 18.00.

2.12. Marko Pitkäniemi (Helsinki)

Tervetuloa!

6.1.2022 ei ole konserttia (loppiainen)

UrkUmUsiikin 
jUhlaa katedraalissa

UrkUreita läheltä ja kaUkaa

Urkukonsertti Pyhän Henrikin 
katedraalissa torstaina klo 18.00.

2.12. Marko Pitkäniemi (Helsinki)

Tervetuloa!

6.1.2022 ei ole konserttia (loppiainen)
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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 ruu-
sukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke ja la 19.30 
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiai-
ka la 17.00-17.45 ja 17.30 ennen arki-iltamessu-
ja 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 Finn-
ish. Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish, Tues. 
and Thurs. 7.30 Mass in Finnish. Wed. 17.30 Ro-
sary, Fri. 17.30 Adoration. Wed., Sat. 19.30 Litur-
gy of the Neocatechumenal Way. Confessions Sat. 
17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as be-
fore Masses on Sunday and by appointment.
 
• Messuja voi seurata osoitteessa: henrik.
katolinen.fi

13.11. la 10.00-12.45 ensikommuunio-opetus, 
17.40 vesper, 18.00 aattomessu

14.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.30 
messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 11.00 messu Tikkurilassa, 12.30 
perhemessu ja adoraatio, 18.00 iltamessu

15.11. ma 18.30 johdantokurssi
16.11. ti 12.00-14.30 seniorit
20.11. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 

vesper, 18.00 aattomessu
21.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 9.30 

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

27.11. la 9.30-15.00 seurakuntaretretti, 17.40 
vesper, 18.00 aattomessu

28.11. su adventin 1. sunnuntai: 9.30 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.00 päämes-
su, 11.00 messu Tikkurilassa, 12.30 messu ita-
liaksi/Messa in italiano, 16.00 ukrainalainen 
liturgia, 18.00 iltamessu

29.11. ma 18.30 johdantokurssi
4.12. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 

vesper, 18.00 aattomessu
5.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.30 messu eng-

lanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 
11.00 messu Keravalla, 13.00 gregoriaaninen 
messu, 14.30 messu vietnamiksi, 16.30 messu 

espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 
iltamessu

6.12. ma itsenäisyyspäivä: 11.00 messu suo-
meksi

8.12. ke autuaan Neitsyt Marian perisynnitön 
sikiäminen: 18.00 juhlamessu

11.12. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
12.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.30 messu 

englanniksi/Mass in English, 11.00 päämes-
su, 11.00 messu Tikkurilassa, 12.30 perhemes-
su ja adoraatio, 18.00 iltamessu

13.12. ma 18.30 johdantokurssi
18.12. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 

vesper, 18.00 aattomessu
19.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.30 messu 

englanniksi/Mass in English, 11.00 päämes-
su, 11.00 messu Keravalla, 12.30 messu ruot-
siksi/mässa på svenska, 14.00 messu arame-
aksi, 15.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu

ENSIKOMMUUNIO-OPETUS
13.11. la 10.00-12.45 

VAHVISTUSOPETUS
20.11., 4.12., 18.12. la 10.45-13.00

JOHDANTOKURSSI
15.11., 29.11., 13.12. ma 18.30

MUUT PAIKKAKUNNAT
Kerava (ev.-lut. kirkko, Papintie 6): 21.11., 5.12., 
19.12. su 11.00
Porvoo (ort. kirkko, Vanha Helsingintie, 
Porvoo): 21.11., 19.12. su 15.00
HUOM.! Uusi paikka: Tikkurila (Dickursby 
skola, liikuntasali, Urheilutie 2-4, Vantaa): 
14.11., 28.11., 12.12. su 11.00

 

 

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

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

• La 10.00 messu suomeksi, 18.00 aattomessu 
suomeksi. Su 9.30 ruusukkorukous (ristintie 
paastonaikana), 10.00 päämessu suomeksi, su 
11.30 messu (1.su ruotsi, 2. su lastenmessu, 3. 
su suomi/vietnami, 4. su lastenmessu, 5. lasten-
messu), 13.00 messu englanniksi, 14.30 messu 
tagalogiksi (2. ja 4. su), 16.00 messu puolak-
si, 17.30 ruusukkorukous englanniksi (ristintie 
paastonaikana), 18.00 messu englanniksi. Ma, 
ti, ke, to, pe 7.30 laudes, 8.00 messu suomek-
si tai englanniksi. 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 avoin-
na ma-ke 10.00-15.00.
• Sat. 10.00 Mass in Finnish, 18.00 Evening Mass 
in Finnish. Sun. 9.30 Rosary in Finnish (Stations of 
the Cross during Lent), 10.00 High Mass in Finnish, 
11.30 Mass (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Children’s 
Mass in Finnish, 3rd Vietnamese, 4th Children’s 

Mass in Finnish, 5th Children’s Mass in Finnish), 
13.00 Mass in English, 14.30 Mass in Tagalog (2nd 
and 4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosa-
ry in English (Stations of the Cross during Lent), 
18.00 Mass in English. Mon., Tues., Wed., Thurs., 
Fri. 7.30 Laudes, 8.00 Mass in Finnish or English. 
Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adora-
tion, 18.00 Evening Mass in Finnish. Confessions 
Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 
17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50, 17.30-17.50. Parish of-
fice open Mon.-Wed. 10.00-15.00.

• Kaikki messut ovat katsottavissa internetissä 
Youtuben "Pyhä Maria" kanavalla.

• Huom.! Messuihin ja muihin tilaisuuksiin 
voi tulla vain terveenä ja hyvää käsihygieniaa 
noudattaen. Tilaisuuksiin osallistuville 
suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä.

14.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
lastenmessu suomeksi, 13.00 messu englan-
niksi/Mass in English, 14.30 messu taga-
logiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puo-
laksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko 
englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

21.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 9.30 
ruusukkorukous, 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 
ruusukko englanniksi/Rosary in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

28.11. su adventin 1. sunnuntai: 9.30 ruusukko-
rukous, 10.00 messu suomeksi, 10.00 pyhä-
koulu lapsille seurakuntasalissa, 11.30 lasten-
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

1.12. ke 8.00 messu suomeksi, 14.00 messu suo-
meksi ja Maria-klubi, 17.15 adoraatio, 18.00 
messu suomeksi

5.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.30 ruusukko-
rukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu 
ruotsiksi/mässa på svenska, 13.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 16.00 messu 
puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruus-
ukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

6.12. ma Pyhän Marian kirkon vihkimisen vuo-
sipäivä: 10.00 messu suomeksi, 17.15 adoraa-
tio, 18.00 messu suomeksi

12.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.30 ruusukko-
rukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lasten-
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

18.12. la 10.00 messu suomeksi, 10.30-15.30 
adventtiretretti, 18.00 messu suomeksi, 19.30 
messu tagalogiksi/Mass in Tagalog

19.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.30 ruusukko-
rukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu 
suomeksi/vietnamiksi, 13.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English, 16.00 messu puo-
laksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko 
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23.11. ti 18.45 SCJ-maallikot
26.11. pe 16.00 Birgittalaissääntökunnan 

maallikko-oblaatit
28.11. su adventin 1. sunnuntai: 9.00 messu 

latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 
15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

4.12. la 10.00 messu Ahvenanmaalla ruotsiksi 
tai englanniksi/mässa på Åland

5.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.00 messu 
ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 
10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 15.00 messu puolaksi 
Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

6.12. ma 10.30 messu isänmaan puolesta 
11.12. la Huom.! ei aamumessua, 9.30 

katekeesi, 13.00 perhemessu
12.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.00 messu 

latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 
12.30 messu vietnamiksi, 17.00 messu Porissa, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

18.12. la 10.00 messu Ahvenanmaalla ruotsiksi 
tai englanniksi/mässa på Åland

19.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.00 messu 
ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 
10.30 päämessu, 13.30 messu tagalogiks/
Mass in Tagalog, 17.00 messu suomeksi, 18.00 
messu englanniksi

KATEKEESI  13.11., 11.12. la 9.30
 
MUUT PAIKKAKUNNAT
Eurajoki (ev.-lut. kirkko, Kukkapolku 2): 14.11., 
28.11., 5.12., 18.12. su 15.00
Ahvenanmaa (S:t Mårtensgården, Hindersböle-
vägen 11): 20.11., 4.12., 18.12. la 10.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): su 14.11., su 
12.12., su 19.12., la 25.12. klo 17.00

 
JYVÄSKYLÄ

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

Kotisivu olavi.katolinen.fi.

• Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 
messu englanniksi. Ma 18.00 messu, ti 7.00 
messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaani-
nen messu, ke 18.00 messu, to 18.00 adoraatio 
ja 18.30 messu, pe 7.00 messu sisarten kappelis-
sa. La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 
12.15). Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 
17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai so-
pimuksen mukaan.

• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass 
in English. Mon. 18.00 Mass, Tues. 7.00 Mass in 
Sisters' Chapel, 18.00 Gregorian Mass, Wed. 18.00 
Mass, Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass, 
Fri. 7.00 Mass in Sisters' Chapel. Sat. 10.00 Mass 

(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.! Maskisuositus voimassa. Ei muita ra-
joituksia. 

14.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.00 
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 
12.00 messu englanniksi/Mass in English

20.11. la 9.00 Lauantaikurssi, 12.30 perhemessu
21.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 9.00 

messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 
12.00 messu englanniksi/Mass in English

28.11. su adventin 1. sunnuntai: 9.00 messu, 
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu 
englanniksi/Mass in English

5.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.00 messu, 
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu 
englanniksi/Mass in English

8.12. ke autuaan Neitsyt Marian perisynnitön 
sikiäminen: 7.00 Rorate-messu, 18.00 messu

12.12. su adventin 3. sunnuntai (gaudete): 9.00 
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 
12.00 messu englanniksi/Mass in English

18.12. la 9.00 Lauantaikurssi, 12.30 perhemessu
19.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.00 messu, 

10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu 
englanniksi/Mass in English

LAUANTAIKURSSI  20.11., 18.12. la 9.00
 

TAMPERE

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

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

• Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 
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 
vaihtelee. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen 
messua tai sopimuksen mukaan. Huom. mat-
kat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saatta-
vat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. 
Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tar-
kista ajat kirkon ilmoitustaululta.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 
16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English. 
Mon., 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 be-
fore Mass or by appointment. Please check the bulle-
tin board at the back of church for possible changes. 
Masses also in other cities. (See the Mass schedule 
for diaspora below.)

• Striimattua messua voi katsoa joka päivä 
osoitteessa https://risti.katolinen.fi/live-
stream.html tai https://tampere.livestreams.fi

englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 19.30 messu 
tagalogiksi/Mass in Tagalog

MUUT PAIKKAKUNNAT
Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 5.12., 2.1., 
6.2., 6.3., 3.4., 29.5. su 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 
20.11., 18.12., 15.1., 19.2., 19.3., 23.4., 28.5. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullan-
tie 26): 13.11., 11.12., 8.1., 12.2., 12.3., 9.4., 14.5. 
la 14.00 

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 Ad-
oration. 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.

• Messun aikana ei jaeta rauhantervehdystä 
kättelemällä.

• Paikanvarausta ei tarvita.

• Maskin käyttöä suositellaan.

13.11. la Huom.! ei aamumessua, 9.30 
katekeesi, 13.00 perhemessu

14.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.00 
messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 
päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 
messu puolaksi Eurajoella, 17.00 messu 
Porissa, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

20.11. la 10.00 messu Ahvenanmaalla ruotsiksi 
tai englanniksi/mässa på Åland   

21.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 9.00 
messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 
ruusukko, 10.30 päämessu, 13.30 messu 
tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

22.11. ma 19.00 Birgittalaissisarten ystävät



20 FIDES 9

Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs • 12.11. – 19.12.          

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.) 

14.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.00 
päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in 
English, 17.30 messu Rovaniemellä

21.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 10.00 
päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in 
English, 17.00 messu Kemissä

28.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.00 päämes-
su, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 
17.30 messu Kajaanissa

5.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.00 päämes-
su, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 
17.00 messu Torniossa  

8.12. ke autuaan Neitsyt Marian perisynnitön 
sikiäminen: 17.00 messu

12.12. su adventin 3. sunnuntai (gaudete): 10.00 
päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in 
English, 17.30 messu Rovaniemellä

19.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.00 päämes-
su, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 
17.00 messu Kemissä

MUUT PAIKKAKUNNAT
Kajaani (Kirkkokatu 17): 28.11. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 21.11., 19.12. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 5.12. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 12): 24.10. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 14.11., 12.12. 

su 17.30

14.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30 
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English

17.11. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä 
-sarja

20.11. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
21.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 10.30 

messu suomeksi, 11.30 vahvistusopetus 
ja vanhempien kokous, 13.00 messu 
vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass 
in English

23.11. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit
24.11. ke 18.00 iltamessu, 18.30 naistenpiiri
27.11. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho
28.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.30 messu 

suomeksi, 11.30 ensikommuunio-opetus, 
15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 
17.00 messu englanniksi/Mass in English

1.12. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri
4.12. la 9.00-14.00 adventtiretretti englanniksi/

Advent Retreat in English
5.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.30 messu 

suomeksi, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in 
Tagalog, 17.00 messu englanniksi/Mass in 
English

6.12. ma 10.30 messu isänmaan puolesta
7.12. ti 18.00 messu Hervannassa
8.12. ke autuaan Neitsyt Marian perisynnitön 

sikiäminen: 18.00 juhlamessu
11.12. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu, 14.00 

lastenkerho
12.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.30 messu 

suomeksi, 11.30 vahvistusopetus, 17.00 messu 
englanniksi/Mass in English

14.12. ti 18.00 iltamessu, 18.30 naistenpiiri
15.12. ke 18.00 iltamessu, 18.30 

informaatiokurssi
18.12. la 9.00-15.00 adventtiretretti suomeksi
19.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.30 messu 

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

KATEKEESI  
20.11., 11.12. la 9.50

INFORMAATIOKURSSI
15.12. ke 18.30

MUUT PAIKKAKUNNAT
Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 2): 5.12. 
su 13.00 katekeesi lapslle, 15.00 messu
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 
14.11., 12.12., 26.12. su 16.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelin-
tie 5): 14.11., 28.11., 12.12. (ensikommuuniojuh-
la), 26.12. su 12.00
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rau-
hankatu 8 C 22): 13.11. la 12.00 ja 16.00, 28.11. 
su 16.00, 11.12. la 12.00 ja 16.00, 25.12. la 17.00 
(Huom.! aika)
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-
Kuljunkatu 1): 20.11. la 17.00, 11.12. la 17.00 
(Huom.! poikkeuksellisesti Törnävän kirkossa)

 KOUVOLA

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. 

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

• Su 11.00 messu. Ke 7.00 messu. To 16.00-16.45 
adoraatio, 17.00 messu. Pe 17.00 messu. Rippi-
aika pe 16.30-16.50 sekä sopimuksen mukaan. 
• Sun. 11.00 Mass in Finnish. Wed. 7.00 Mass in 
Finnish. Thurs. 16.00-16.45 Adoration, 17.00 Mass 
in Finnish. Fri. 17.00 Mass in Finnish. Confessions 
Fri. 16.30-16.50 and upon agreement.

14.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 11.00 
messu

21.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 11.00 
messu

28.11. su adventin 1. sunnuntai: 11.00 messu
5.12. su adventin 2. sunnuntai: 11.00 messu
7.12. ti 17.00 messu, läpi yön kestävä adoraatio 

syntymättömien lasten puolesta
8.12. ke autuaan Neitsyt Marian perisynnitön 

sikiäminen: 7.00 messu
12.12. su adventin 3. sunnuntai (gaudete): 11.00 

messu
19.12. su adventin 4. sunnuntai: 11.00 messu

ADORAATIO SYNTYMÄTTÖMIEN 
LASTEN PUOLESTA
Koko yön adoraatio syntymättömien lasten 
puolesta perisynnittömän sikiämisen aattona 
7.12. noin 17.45 alkaen.
 
ENSIKOMMUUNIO- JA 
VAHVISTUSOPETUS
Tiedot ajasta ja paikasta opettajilta. Ota tarvitta-
essa yhteyttä seurakuntaan.

MUUT PAIKKAKUNNAT:
Kotka (Langinkosken kirkko, Langinkoskentie 
1): 27.11., 25.12. la 16.30
Lahti (Launeen kirkko, Tapparakatu 22): 14.11., 
21.11. su 18. 00, 5.12. su 18.30 (Huom.! aika), 
12.12., 26.12. su 18.00
Lappeenranta (Lappeenrannan kirkko, Man-
nerheiminkatu 1): 20.11., 4.12., 18.12. la 16.30

 

Uutuudet ja klassikot – kirjakauppasi netissä

katolinenkirjakauppa.net
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Hiippakunnan kuuria 

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

Keskukset

Suomen Caritas
Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 0400 911874.
Sähköposti caritas@caritas.fi. Kotisivu www.
caritas.fi. Toimisto ja kauppa ovat avoinna 
ma-pe klo 10-15. 

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.blogs-
pot.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 moderaatto-
rin, 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 fol-
lowing Tuesday evenings at 18.00: 23.11., 7.12., 
21.12. Afterwards, a nice get-together. Many 
other activities as well. More information: 
cschelsinki.wordpress.com.

Fransiskaanimaallikot – OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Syksy 2021 
– 73. toimintavuosi • Ohjelmalliset koko-
ukset tiistaisin, kerran kuukaudessa klo 
16-18 Pyhän Marian seurakuntasalissa. • ti 
7.12. Kynttilät/Liisa Söderholm • Vastuu-
henkilö: Marko Pitkäniemi OFS, puh. 046 
6175314, sp: marko.pitkaniemi@katolinen.fi 
• Kotisivu: 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.  

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 Neokateku-
menaaliyhteisön liturgia. Rippiaika ti 16.00 ja so-
pimuksen 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.

12.11. pe 18.00 nuortenilta, 18.00 messu Savon-
linnassa

14.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.00 
messu Joensuussa, 11.00 päämessu

17.11. ke 18.00 iltamessu, 18.45 johdantokurssi
21.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 10.00 

messu Joensuussa, 11.00 päämessu
27.11. la 16.30 messu Mikkelissä
28.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.00 messu 

Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in 
English, 11.00 päämessu

1.12. ke 18.00 iltamessu, 18.45 johdantokurssi
5.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.00 messu 

englanniksi/Mass in English, 11.00 päämes-
su, 18.00 messu Joensuussa

10.12. pe 18.00 messu Savonlinnassa
12.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00 messu 

englanniksi/Mass in English, 11.00 päämes-
su, 18.00 messu Joensuussa

17.12. pe 18.00 messu Mikkelissä
19.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.00 messu 

Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in 
English, 11.00 päämessu

JOHDANTOKURSSI
17.11., 1.12. ke 18.45

NUORTENILTA
perjantaisin klo 18.00, lisätietoja seurakunnasta

MUUT PAIKKAKUNNAT
Joensuu (Kaislakatu 6): 14.11., 21.11., 28.11. su 
10.00, 5.12., 12.12. su 18.00, 19.12. su 10.00
Savonlinna (Erkonkatu 11): 12.11., 10.12. pe 
18.00
Mikkeli (Jääkärintie 1): 27.11. la 16.30, 17.12. pe 
18.00
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Jeesuksen pyhän sydämen
maallikot – SCJ

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

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

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
Keskiviikkona 1.12. klo 14.30 Maria-klubi seu-
rakuntasalissa.

Seniorit 

Seniorit kokoontuvat joka kuukauden 3. tiistai-
na klo 14 messu katedraalissa, sen jälkeen yh-
dessäoloa seurakuntasalissa. Päivät ovat: 16.11 
ja 21.12..

katolinenkirjakauppa.net

Tilaa 
netistä

Charles 
de 
Foucauld
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Artikkeleita     

J
eesuksen pikkusisarten yhtei-
sö sijaitsee Jerusalemissa Ris-
tin tien kuudennella asemalla, 
missä Veronica kohtaa Jeesuk-
sen. He ovat saaneet asua siel-

lä, kun he vastavuoroisesti ovat huolehti-
neet asemalla sijaitsevasta kirkosta ja Via 
Dolorosalla kulkevista, kirkkoon poik-
keavista pyhiinvaeltajista. He valmista-
vat pieniä esineitä pyhiinvaeltajille, jotka 
mielellään ostavat jotakin muistoksi vael-
lukseltaan. Mutta se oli aikana ”ennen vi-
rusta”, nyt hiljaisuus vallitse eikä Jerusa-
lemin kaduilla liiku juuri ketään.

Olemme niin lähellä Betlehemiä, kir-
joittaa pikkusisar Macha. Vain yhdeksän 
kilometriä, mutta muurin vuoksi useim-
mat miehitettyjen alueiden palestiinalai-
set eivät pääse sinne. Täällä vanhan kau-
pungin sydämessä kristityt ja muslimit 
yhtä lailla tuntevat, että heidän kaupun-
kinsa ei enää kuulu heille. Se on täynnä 
sotilaita, jotka saavat tehdä mitä haluavat. 
Siellä on myös juutalaisia siirtokuntalai-
sia, jotka yhä enemmän valtaavat arabi-
alueita. Joka aamu näemme, miten heidän 
lapsensa menevät kouluun vartijoiden 
saattamana. Täällä kaksi maailmaa elää 
rinnatusten ja ympäristö on vihamielinen. 
”Olemme menettäneet Jerusalemin”, naa-
puruston asukkaat sanoivat, kun USA:n 
lähetystö siirrettiin Jerusalemiin. Ympäri 
maata eletään samoissa menetyksen tun-
nelmissa. Luemme uutisista, miten ihmi-
siä pidätetään, heidän talonsa hajotetaan, 
siirtokuntalaisten yhteisöt laillistetaan ja 
me olemme voimattomia, koko maailman 
hylkäämiä.
 
Risti kuuluu seimeen, seimessä on 
Hän, joka otti harteilleen epätoivomme, 
pelkomme ja umpikujamme. Seimi kut-
suu katsomaan nukkuvaa pienokaista, 
joka ohjaa pois kuoleman varjon maasta 
ylösnousemuksen kirkkauteen.   

Me asumme keskellä tätä kaikkea. Kuu-
dennen aseman yhteisö on muuttunut 

Ristin tiellä Jerusalemissa
 Jeesuksen pikkusisaret maailmalla

paljon. Pikkusisar Rosa Luise lähti Abu 
Disin hoitokotiin vietettyään täällä lähes 
50 vuotta. Uusi alku on muotoutumassa 
ja otamme iloiten vastaan uudet haasteet.
 
Jeesuksen pikkusisar Maria Chiara 
palasi takaisin Palestiinaan oltuaan monta 
vuotta työssä Roomassa yhteisön keskus-
talossa. Hän kertoo palanneensa mielel-
lään Jerusalemiin, mutta hiukan pelois-
saan miettien, miten sopeutuisi uuteen 
elämään. ”Tunnustan, että pelkäsin pa-
luuta tänne ratkaisemattomien konflikti-
en maahan, jossa on paljon jännitteitä ja 
kärsimystä. Niitä me hengitämme tääl-
lä”, hän sanoo. ”Sitten saapuivat pikkusi-
saret Katia ja Ae Soun, ja suunnittelemme 
yhdessä, miten valmistamme ikoneita ja 
muita muistoesineitä: kuka leikkaa, liimaa 
ja maalaa tai kuka myy esineet,” muis-
telee pikkusisar Maria Chiara. ”Samalla 
toivotamme pyhiinvaeltajat ja naapurit 
tervetulleiksi luoksemme. Opin rakasta-
maan tätä työtä, voin nähdä omien käsi-
eni hedelmät. Ensimmäisen kerran olen 
tehnyt työtä käsilläni ja ymmärtänyt sen 
merkityksen, olen osallistunut oman elin-
keinomme hankkimiseen. On hienoa, että 
me olemme tällainen tiimi. On suuri iloa 

tavata taas ihmisiä, kuulla heidän ilois-
taan ja suruistaan. Kun katsomme heitä 
silmiin, voimme nähdä kätketyn alistumi-
sen ja surun, lähes epätoivon, vaikka ih-
miset yrittävät antaa kuvan, että kaikki 
on hyvin. Tuntuu kuin tuli olisi kytemäs-
sä tuhkan alla, on tukahdutettua vihaa ja 
nöyryytystä, toivottomuutta, ulkopuoli-
seen maailmaan ei enää luoteta, sillä se on 
pettänyt palestiinalaiset, omiin johtajiin ei 
enää luoteta. Onko vapaus enää vain to-
teutumaton unelma? Rukoilkaa puoles-
tamme”, pyytää sisar Maria Chiara.

Jeesuksen pikkusisar Katia kirjoit-
taa kysellen: Mitä me voimme tehdä rau-
han puolesta tässä haavoittuneessa maas-
sa? Ehkä ei paljon, mutta voimme alkaa 
rakentaa rauhaa keskuudessamme. Voim-
me auttaa toisiamme sisarellisella tavalla 
ylläpitämällä uskon, toivon ja rakkauden 
henkeä todellisuudessa, joka päivittäin 
pommittaa meitä uutisilla väkivallasta, 
epäoikeuden mukaisuudesta ja epäluotta-
muksesta. Voimme tukea toisiamme pyr-
kiessämme suhtautumaan avoimesti jo-
kaista tapaamaamme ihmistä kohtaan.

Elina Grönlund, obl.OSSS


