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Ajankohtaista

Koronarajoitukset 
jatkuvat

K oronaepidemia ei vieläkään helli-
tä. Eri alueilla on erilaisia määräyk-

siä ja suosituksia, ja siksi täysin yhtenäis-
tä ohjeistusta ei hiippakunnan tasolla voi 
antaa. Siksi on tärkeää seurata oman seu-
rakunnan tiedotuksia.

Yleisesti ottaen pätevät kuitenkin 
edelleen seuraavat ohjeet:

– Messuihin ei pidä tulla, jos on minkään-
laisia koronaoireita.
– Kirkoissa pitää olla mahdollisuus käsi-
en puhdistamiseen ja desinfioimiseen. On 
pidettävä huolta turvaväleistä ja käytettä-
vä kasvomaskia. 
– Edelleen on voimassa vapautus ns. sun-
nuntaivelvollisuudesta. Koska sunnun-
taimessut ovat muutenkin ne messut, 
jolloin ihmiset eniten käyvät kirkossa, 
pyydämme, että niiden sijaan käytäisiin 
messussa jonakin muuna päivänä.
– Nämä ohjeet ovat voimassa siihen saak-
ka, kunnes aluehallintovirastot antavat 
uusia ohjeita, jotka olennaisesti poikkea-
vat aiemmista.

Helsingissä 21.1.2022

isä Marco Pasinato
Hiippakunnan asiainhoitaja

”Jeesus tuli [opetuslasten luokse] ja puhui 
heille näin: ’Minulle on annettu kaikki val-
ta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja 
tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikse-
ni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän 
Hengen nimeen ja opettamalla heitä nou-
dattamaan kaikkea, mitä minä olen käske-
nyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen 

teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti’ ” (Matt. 28:18-20). 

Synodaalisuussynodin kolmas pääteema – yhteyden ja osallisuuden jäl-
keen – on lähetys (missio). Kirkon lähetys saa alkunsa Jeesuksen omis-
ta sanoista opetuslapsilleen Matteuksen evankeliumin lopussa, kun hän 
ylösnousemuksensa jälkeen kohtaa heidät vuorella Galileassa. Tässä tii-
viissä tekstissä yhdistyvät Kristukselta saamamme kutsu ja lupaus: ei 
vain olla passiivisia maailman tapahtumien seuraajia, vaan todella toi-
mia Kristukseen uskovina ihmisinä "maailman loppuun asti".

Jumalan rakkaudesta ja hänen rakastamisestaan, joka seuraa uskosta, me 
saamme voiman ja velvollisuuden kertoa kaikille kansoille hänen ilosa-
nomastaan. Ei se ole pakkosyöttöä tai uhkailua vaan ilon ja onnellisuu-
den jakamista toisten vapautta kunnioittaen.

Kasteen kautta meistä on tullut kristittyjä. Kaste on portti Jumalan valta-
kuntaan, josta täällä maan päällä toki saa vain esimakua, kun iankaikki-
nen päämäärämme on taivaallisessa Jerusalemissa. Kasteeseen evanke-
liumi meitä ensiksi kutsuu. Se tekee meistä uuden ihmisen ja avaa meille 
näköalan paljon tavallista horisonttia pitemmälle, sellaisten lupausten ää-
relle, jotka täyttävät sydämen suurella kiitollisuuden ja toivon tunteella.

Jos ja kun kerran Jumala on tullut ihmiseksi, ei omaksi huvikseen vaan 
meidän tähtemme, ja lupaa olla kanssamme "kaikki päivät", ei liene liikaa 
pyydetty, että me myös todella kuuntelisimme häntä ja etsisimme hänen 
tahtoaan. Siitähän tässä(kin) synodissa on kysymys: miten me – kaikki 
yhdessä – voisimme olla yhä uskollisempia ja uskottavampia Kristuksen 
seuraajia täällä maan päällä, tässä ja nyt.

Synodi ja lähetys
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Uutisia ja ajankohtaistaSisällys

Kannen kuva: Ekumeenisen valtuuskunnan katoliset 
jäsenet ykseysneuvoston puheenjohtajan, kardinaali 
Kurt Kochin seurassa.

Paavi diplomaateille: Me kaikki 
olemme yhden ihmisperheen jäseniä

Paavi Franciscus piti vuotuisen pu-
heensa diplomaateille tammikuun 

10. päivänä.
Ensimmäisenä pyhä isä nosti esille 

edelleen vallalla olevan koronapandemi-
an sekä sen vaikutuksen ihmiskuntaan. 
Hän muistutti, että tämä terveyskrii-
si vaatii kaikkialla edelleen merkittävää 
panostusta. Hänen mielestään on lisäksi 
huolestuttavaa, että virusta vastaan käy-
tävä taistelu on johtanut voimakkaisiin 
ideologisiin vastakkainasetteluihin, jotka 
ovat erottaneet "ihmisjärjen asioiden ob-
jektiivisesta todellisuudesta". 

Tämän jälkeen paavin puhe kääntyi 
vähitellen käsittelemään siirtolaisuut-
ta. "Kysymys siirtolaisuudesta, samoin 
kuin pandemiasta ja ilmastonmuutokses-
ta, osoittaa selvästi, ettemme saavuta pe-
lastusta yksin ja omatoimisesti: aikamme 
suuret haasteet ovat globaaleja. Siksi on 
vaivaannuttavaa, että toisiinsa yhä enem-
män yhteen liittyvien ongelmien ratkai-
sut näyttävät olevan yhä hajanaisempia. 
Ei ole tavatonta kohdata haluttomuut-
ta avata ikkunoita vuoropuhelulle  ja ti-
laa veljeydelle; tämä kuitenkin vain lisää 
jännitteitä ja hajaannusta sekä yleistä epä-
varmuuden ja epävakauden tunnetta. Se, 
mitä tarvitaan sen sijaan, on että palau-
tamme mieliimme ymmärryksen identi-
teetistämme, jonka me kaikki jaamme yh-
den ihmisperheen jäseninä."

Paavi korosti puheessaan myös mo-
nenkeskisen diplomatian merkitystä ja 
oli huolissaan sen nykyisistä ongelmis-
ta. Hän muistutti, että sen täytyy varsin-
kin näinä aikoina olla aidosti inklusiivi-
nen, "ei kieltää vaan pitää tärkeänä niitä 
eroavaisuuksia ja herkkyyksiä, jotka ovat 
historiallisesti leimanneet eri kansoja".

KATT / VIS
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Tervehdys 
Jyväskylästä

Pyhän Olavin seurakunnan 

kirkkoherra isä Anders Hamberg 

vietti Herran ilmestymisen 

juhlana juhlallisen päämessun 

Jyväskylässä. Messun lopussa 

myös tietäjät saapuivat paikalle 

ja jakoivat lapsille pieniä 

makeislahjoja. Messun jälkeen 

seurakuntalaiset kokoontuivat 

seurakuntasaliin kirkkokahville 

jatkamaan juhlapäivän viettoa.

Heikki Paavisto
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Ajankohtaista

Pohjoismaiden katoliset piispat 
kutsuvat kaikkia katolisia 
perheitä mukaan kolmansille 
pohjoismaiden katolisille 
perhepäiville, jotka järjes-
tetään eteläisessä Norjassa 
helatorstaiviikonloppuna  
26.–29.5.2022. Perhepäivien 
teema on ”Rakkaus perheessä – 
kirkon voimavara”.

A
lun perin kolmannet poh-
joismaiset katoliset perhe-
päivät oli tarkoitus järjes-
tää Norjassa Haugetunin 
sisäoppilaitoksen tiloissa 

Fredrikstadin ja Sarpsborgin välillä kesän 
kynnyksellä vuonna 2020. Ikävä kyllä ko-
ronaepidemia tuli väliin eikä tapahtuma 
toteutunut silloin eikä seuraavanakaan 
vuonna. Tänä vuonna piispat haluavat 
yrittää vielä kerran. Perhepäivien järjes-
täminen sopii hyvin myös siihen, että 
kirkko viettää – synodiin valmistautumi-
sen ohella – samanaikaisesti myös Amo-
ris laetitia -perhevuotta ja valmistautuu 
lisäksi kesäkuussa Roomassa pidettävään 
Maailman perhetapaamiseen.

Perhepäivien tarkoitus on ensinnä-
kin tarjota kaikille katolisille perheille 
mahdollisuus kokea yhteenkuuluvuut-
ta, ei vain omassa maassa tai seurakun-
nassa vaan nimenomaan yhdessä niin 
monien ja monista maista tulleiden per-
heiden joukossa. Pohjoismaat on hyvä ja 
luonnollinen alue tällaiselle tapaamiselle, 
koska maitamme yhdistävät niin monet 
kulttuuriset ja yhteiskunnalliset piirteet, 
paikalliskirkkojemme asema vähemmis-
tökirkkoina ja niiden jäsenten monikult-
tuurisuus. Perhepäivien virallinen kieli 
on englanti.

Perhepäivät tarjoavat kiinnostavia lu-
entoja, jotka käsittelevät päivien teemaa. 
Sen keskiössä on perhe, jossa vallitseva 
rakkaus on kirkolle todellinen voimava-
ra ei vain nykyhetkeä vaan ennen kaikkea 
tulevaisuutta ajatellen. Teemaa valaistaan 
monipuolisissa luennoissa ja ryhmätöissä 

Pohjoismaiden katoliset perhepäivät 2022

Perheiden helatorstaiviikonloppu

mutta ennen kaikkea yhdessäolon, toisiin 
tutustumisen, kokemusten vaihtamisen 
ja yhteisen rukouksen avulla. Haugetun 
antaa rauhallisen ja turvallisen ympäris-
tön tälle tapahtumalle. Tarkempi ohjelma 
tulee näkyviin perhepäivien kotisivuil-
le, kun ne avataan lähiaikoina. Mukaan 
mahtuu noin 200 osallistujaa. Lapsille on 
tarjolla omaa ohjattua ohjelmaa.

Kustannukset

Perhepäiville osallistuville kuuluu päi-
vien ajan täysihoito ja majoittuminen 
1-2-3-hengen huoneisiin. Yli 12-vuoti-
aille kustannus on 1700 NOK (n. 170 €), 
4-11-vuotiaille 850 NOK (n. 85 €), sitä 
nuoremmat tulevat ilmaiseksi. Perhekoh-
tainen ilmoittaumismaksu on lisäksi 250 
NOK (n. 25 €). Jokainen perhe vastaa mat-
kakustannuksistaan itse ellei sitä varten 
saa sitten tukea hiippakunnalta tai seura-
kunnalta, niin kuin joissakin maissa teh-
dään. Päätöksiä Suomessa ei tältä osin ole 
vielä tehty.

Pyyntö seurakunnille

Seurakuntien tasolla olisi hyvä löytää per-
hepäiville osallistumisesta kiinnostunei-
ta perheitä. Siksi olisi tärkeää, että perhe-
päiviä mainostettaisiin ilmoitustauluilla 
ja messuissa sekä kertoen niistä suoraan 
mahdollisesti kiinnostuneille perheille. 
Kannatettavaa olisi tietysti myös perhei-
den yhteinen valmistaminen perhepäiviä 
varten yhtä lailla rukouksen kuin opetuk-
senkin avulla.

Lisätietoja saa parhaiten suoraan Nor-
jasta perhepäivien vastuujärjestäjältä 
Maria Fongenilta, joka on Oslon hiippa-
kunnan katekeettisen keskuksen neuvon-
antaja: Maria.Fongen@katolsk.no.

Marko Tervaportti
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Sunnuntait ja juhlapyhät

23.1. kirkkovuoden 3. sunnuntai (III) 
1L Neh. 8:2-4a, 5-6, 8-10 
Ps. 19:8, 9, 10, 15.– Joh. 6:63c 
2L 1. Kor. 12:12-30 tai 2L 1. Kor. 12:12-14, 27 
Ev. Luuk. 1:1-4, 4:14-21
    
30.1. kirkkovuoden 4. sunnuntai (IV) 
1L Jer. 1:4-5, 17-19 
Ps. 71:1-2, 3-4a, 5-6ab, 15ab+17. – vrt. 15ab 
2L 1. Kor. 12:31 - 13:13 tai 2L 1. Kor. 13:4-13 
Ev. Luuk. 4:21-30    
  
2.2. keskiviikko, Herran temppeliintuominen 
– kynttilänpäivä, juhla 
1L Mal. 3:1-4 tai Hepr. 2:14-18 
Ps. 24:7, 8, 9, 10. – 10b  
Ev. Luuk. 2:22-40 tai Ev. Luuk. 22:22-32 
  
6.2. kirkkovuoden 5. sunnuntai (I) 
1L Jes. 6:1-2a, 3-8 
Ps. 138:1-2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8 – vrt. 1c 
2L 1. Kor. 15:1-11 tai 2L 1. Kor. 15:3-8, 11 
Ev. Luuk. 5:1-11  
 
13.2. kirkkovuoden 6. sunnuntai (II) 
1L Jer. 17:5-8 
Ps. 1:1-2, 3, 4+6. – Ps. 40:5a 
2L 1. Kor. 15:12, 16-20 
Ev. Luuk. 6:17, 20-26    
 
20.2. kirkkovuoden 7. sunnuntai (III) 
1L 1. Sam. 26:2, 7-9, 12-13, 22-23 
Ps. 103:1-2, 3-4, 8+10, 12-13. – 8a 
2L 1. Kor. 15:45-49 
Ev. Luuk. 6:27-38  
  
27.2. kirkkovuoden 8. sunnuntai (IV)
1L Sir. 27:4-7 
Ps. 92:2-3, 13-14, 15-16. – vrt. 2a 
2L 1. Kor. 15:54-58 
Ev. Luuk. 6:39-45 
  
 

RUKOUS

 

J eesus kysyy evankeliumissa : "Kun Ihmisen Poika tulee, löytääkö hän uskoa maan pääl-
tä?" (Luuk 18:8). Me uskomme, etttä marttyyrien veri samoin kuin Jeesuksen veri 

huutaa armeliaisuutta. Me kunnioitamme marttyyreita emme sen tähden, että heidät 
tapettiin, vaan koska he kuolivat samalla tavalla kun Jeesus. Me vietämme Pyhän Ste-
fanoksen juhlaa toisena joulupäivänä eli tapaninpäivänä. Kun hänet oli kivitetty, hän 
vaipui polvilleen ja huusi kovalla äänellä: "Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnistä!" 
Hän on marttyyri. Nämä tekstit näyttävät meille, että kirkko on oikeasti oma itsensä, 
kun tulevat vainot, tuska tai ahdistus. Kirkon vastaus on laupeus, armeliaisuus. 

Maailman silmin laupeus on heikkoutta. Meidän uskomme on, että me vielä luo-
tamme Jeesukseen, joka pyytää meitä olemaan heikon leskivaimon kaltaisia. Hän sa-
noo, että tällaiset menettelyt ovat tehokkaita. Muistatte varmasti kun Krakovassa vie-
tettiin Maailman nuorten päiviä ja pääaiheena siellä oli armeliaisuus, laupeus. Päivien 
alkaessa me kuulimme uutisen, että Ranskassa kaksi nuorta miestä (toinen heistä oli 
19-vuotias) murhasi 80-vuotiaan papin, joka vietti messua. Tapahtuma nostatti esiin 
kysymyksiä: pitäisikö meidän oikeasti olla armahtavia? Millä tavalla me voimme 
muuttaa tätä maailmaa? Tämä on uskonkoe, josta Jeesus puhui.

Jeesus sanoi: "Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle." Joku on sanonut, että 
lampaan ei tarvitse huolehtia, että sudet voivat syödä sen, sen pitäisi pikemminkin 
huolehtia, ettei ole suden kaltainen. On suuri riski, että kristityt ovat suden kaltaisia.

Jos haluat olla kuin tämä leskivaimo, sinun on pakko rukoilla loppuun asti. Jos et 
rukoile lannistumatta, saatat lopussa alkaa etsiä kostoa. Jos haluat olla lammas susien 
keskellä, sinun on pakko rukoilla. Tämä ei ole passiivisuutta. Tämä tarkoittaa usko-
mista siihen, että Jeesuksella on totuus. Voimme kokea sen joskus sisäisenä taisteluna. 
Meidän tulee uskoa, että Jeesuksen vastaus väkivaltaan on tehokasta. Jos et rukoile eli 
jos sinulla ei ole elävää suhdetta Jeesukseen, voit epäillä, puhuuko Jeesus totta. Maail-
ma sanoo sinulle: älä ole tyhmä ja naiivi. Näytä että olet vahva. 
Tähän Jeesus taas sanoo: rukoilkaa.

"Jeesuksen rukous" kuuluu: "Herra Jeesus Kristus, Juma-
lan Poika, armahda minua syntistä." Tämä on myös paranta-
va rukous. Minä en näe pahuutta vain ympärilläni, vaan 
näen myös oman syntini. Minä pyydän anteeksi omia syn-
tejäni ja rukoilen, että Jumala pelastaa minut. Yritän huo-
mata hyvää ympärilläni ja muistan myös omat heikkou-
teni. Näin rukous on rauhan lähde. En halua vain syyttää 
muita, vaan ajattelen, mitä voin muuttaa itsessäni. Silloin 
on helpompi mennä kohtaamaan toinen ihminen ja antaa 
anteeksi.

 isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

Rukoilkaamme...

Tammikuu   
• Rukoilemme kaikkien niiden puolesta, joita syrjitään ja vainotaan uskonnon 

perusteella, jotta heidän ihmisten veljeyteen perustuvat oikeutensa ja 
arvokkuutensa tunnustettaisiin.

Januari 
• Vi ber för alla som utsätts för religiös diskriminering och förföljelse, att deras 

rättigheter och inneboende värde som kommer från att vara bröder och systrar i 
människosläktet erkänns.

Helmikuu   
• Rukoilemme sääntökuntasisarten ja Jumalalle vihittyjen naisten puolesta ja 

kiitämme heitä heidän tehtävästään ja rohkeudestaan; voikoot he jatkuvasti 
löytää uusia vastauksia aikamme haasteisiin..

Februari   
• Vi ber för ordenssystrar och gudsvigda kvinnor, vi tackar för deras kallelse och 

mod, låt dem fortsätta att finna nya svar på vår tids utmaningar.

Rukouksen apostolaatti
Tammikuun 2022 rukouksen apostolaatin palsta

Simeonin kiitosvirsi 

(Luuk 2:29-32)

Kristus, kansojen valo ja Israelin kirkkaus
Herra, nyt sinä annat palvelijasi   
rauhassa lähteä, * 
niin kuin olet luvannut.
Minun silmäni ovat nähneet sinun  
pelastuksesi, * 
jonka olet kaikille kansoille valmistanut:
valon, joka koittaa pakanakansoille, * 
kirkkauden, joka loistaa kansallesi   
Israelille.
Kunnia Isälle ja Pojalle * 
ja Pyhälle Hengelle.
Niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, * 
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
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Pyhä isä

Paavi Franciscus tapasi 
perinteiseen tapaan maanan-
taina 17.1.2022 suomalaisen 
ekumeenisen valtuuskunnan 
kristittyjen ykseyden rukous-
viikkoa ennakoiden. Rukous-
viikko järjestetään vuosittain 
18.-25.1.

T
ällä kerralla valtuuskuntaa 
johti katolisen kirkon puo-
lelta emerituspiispa Teemu 
Sippo SCJ, mukana olivat 
myös hiippakunnan asiain-

hoitaja isä Marco Pasinato sekä kirkko-
herra Jean Claude Kabeza. Suomen evan-
kelis-luterilaista kirkkoa edustivat muun 
muassa Oulun piispa Jukka Keskitalo, 
saamelaispastori Mari Valjakka ja Inarin 
kirkkoherra Tuomo Huusko. Tänä vuon-
na valtuuskunnassa ei ollut ortodoksis-
ta piispaa Suomen ortodoksisen kirkon 
piispanvihkimyksen takia. Paavin yksi-
tyisvastaanotolla maanantaina aamupäi-
vällä valtuuskunta lahjoitti pyhälle isälle 

uuden pohjoissaamenkielisen raamatun-
käännöksen Biibbalin juhlapainoksen.

Myöhemmin maanantaina Kristitty-
jen ykseyden edistämisen neuvoston pu-
heenjohtaja, kardinaali Kurt Koch vietti 
piispa Keskitalon avustamana ekumeeni-
sen vesperin birgittalaissisarten kirkossa
Piazza Farnesella klo 18 Rooman aikaa. 
Vesperissä saarnasi isä Pasinato. Piispa 
Keskitalo puolestaan toimitti luterilaisen 
Pyhän Henrikin päivän jumalanpalveluk-
sen keskiviikkona 19. tammikuuta
kello 16 Rooman aikaa Santa Maria Sopra 
Minerva -basilikassa. Siinä saarnasi piispa 
Sippo. Liturgioissa lauloi oululainen Vo-
ces- yhtye johtajanaan Raimo Paaso.

Paavin puhe 
suomalaisvaltuuskunnalle

Toivotan teidät kaikki suomalai-
sen ekumeenisen valtuuskunnan 
jäsenet sydämellisesti tervetul-

leiksi tänne Roomaan, jonne olette tul-
leet pyhiinvaellukselle pyhän Henrikin 

juhlaa varten. Sydämellinen kiitos, piispa 
Keskitalo, veli, minulle antamastasi lah-
jasta ja sanoistasi, jotka koskettivat nöy-
ryyttä, katumusta ja anteeksiantoa. Joista-
kin ne voivat tuntua negatiivisilta, mutta 
ne ovat kaikkein positiivisimpia sanoja 
eteenpäin pääsemiseksi. Erityisen suures-
ti iloiten otan vastaan ja tervehdin saame-
laisten edustajia. Olkoon Jumala teidän 
mukananne sovinnon ja muistojen paran-
tumisen tiellä, tehköön hän kaikista kris-
tityistä vapaita ja määrätietoisia totuuden 
vilpittömiä etsijöitä! On suuri ilo kohdata 
myös emerituspiispa Teemu Sippo, joka 
on toipunut vakavasta tapaturmasta ja 
joka läsnäolollaan muistuttaa meitä siitä, 
että todellista rohkeutta on nouseminen 
uudelleen ylös ja eteenpäin kulkeminen. 
Pyydän teitä myös viemään mukananne 
veljellinen tervehdykseni ortodoksiselle 
Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arse-
nille, joka ei voinut nyt olla mukana.

Rakkaat veljet ja sisaret, toivottu vie-
railunne yhdistyy kristittyjen ykseyden 
rukousviikon alkuun. Tämän vuoden 
teema on otettu Matteuksen evankeliu-

Ekumeeninen delegaatio 
jälleen Roomassa
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mista: ”Me näimme hänen tähtensä nou-
sevan taivaalle ja tulimme osoittamaan 
hänelle kunnioitustamme” (Matt. 2:2). Se 
viittaa tietäjiin, jotka pitkän matkan jäl-
keen löytävät Jeesuksen ja palvovat häntä. 
Tietäjät saavuttavat päämääränsä, koska 
he ovat etsineet sitä. Mutta he etsivät sitä 
vain, koska Herra oli ensin itse lähtenyt 
etsimään heitä tähden avulla. He löytävät, 
koska etsivät, ja etsivät, koska heitä on et-
sitty. On kaunista tarkastella elämää tällä 
tavalla, tutkimusmatkana, joka ei lähde 
meistä vaan hänestä, joka ensimmäise-
nä on päättänyt etsiä meitä ja vetää meitä 
puoleensa armollaan. Kaikki syntyy Ju-
malan armosta, Jumalan, joka vetää meitä 
puoleensa. Eikä meidän vastauksemme 
voi olla muuta kuin sama kuin tietäjien: 
yhdessä tehty matka.

Yhdessä kulkeminen. Se, jota Ju-
malan armo on koskettanut, ei voi sul-
keutua ja elää itseään suojellen. Hän on 
aina matkalla, kulkien suojattuna eteen-
päin. Eteenpäin yhdessä: teidän pyhiin-
vaelluksenne tänne on kaunis esimerk-
ki siitä. Kirkon perinne pitää   tietäjiä eri 
kulttuurien ja kansojen edustajina: varsin-
kin näinä aikoina myös meidän haastee-
namme on ottaa kädestä kiinni veljeäm-
me, koko historiansa kanssa, ja kulkea 
yhdessä eteenpäin. Rakkaat ystävät, me 
olemme matkalla Jumalan lempeän valon 
johdattamina. Se hävittää hajaannuksen 
tuoman pimeyden ja ohjaa matkaamme 
kohti ykseyttä. Olemme matkalla veljes-
ten kesken kohti yhä täydempää yhteyttä. 
Auttakaamme toisiamme ekumeenisella 
pyhiinvaelluksellamme, niin että voisim-
me edetä ”yhä lähemmäs ja lähemmäs Ju-
malaa”, niin kuin sanotaan Pyhän Bene-
dictuksen säännössä (LXII, 4). Maailma 
tarvitsee hänen valoaan ja tämä valo lois-
taa vain rakkaudessa, yhteydessä ja velje-
ydessä.

Matkalla on etappeja, jotka ovat 
helpompia kulkea ja joiden aikana meidät 
on kutsuttu etenemään nopeasti ja ahke-

rasti. Ajattelen esimerkiksi monia sellai-
sia laupeudentöitä, jotka samalla kun ne 
lähentävät meitä Herraan, joka on läsnä 
köyhissä ja tarvitsevissa, myös yhdistävät 
meitä toisiimme. Joskus matka on kuiten-
kin raskaampi ja silloin väsymys ja hou-
kutus lannistua kasvavat kaukaisilta ja 
vaikeilta vaikuttavien tavoitteiden edes-
sä. Muistakaamme tällöin, että emme ole 
matkalla Jumalan omistajina vaan hän-
tä etsivinä. Siksi meidän pitäisi kulkea 
eteenpäin osoittaen nöyrää kärsivällisyyt-
tä, kulkea aina yhdessä tukeaksemme 
toisiamme, koska se on Kristuksen tah-
to. Auttakaamme toisiamme, kun näem-
me, että toinen on hädässä. Joskus pyhiin-
vaelluksella täytyy pysähtyä ja kerätä li-
sää voimaa, jotta voisi keskittyä parem-
min päämääräänsä. Ja meillä, Jumalan 
etsijöillä, jotka olemme matkalla kohti 
täyttä yhteyttä Jumalan ja toinen toisem-
me kanssa, on edessämme kaksi tärkeää 
asemaa.

Vuonna 2025 juhlimme Nikean kir-
kolliskokouksen 1700:nnetta vuosipäivää. 
Tuon kirkolliskokouksen trinitaarinen ja 
kristologinen tunnustus, joka tunnustaa 
Jeesuksen ”tosi Jumalaksi tosi Jumalasta” 
ja Isän kanssa ”samaa olemusta” olevak-
si, yhdistää meidät kaikkien kastettujen 
kanssa. Tämän suuren vuosipäivän valos-
sa uudistakaamme intomme kulkea yh-
dessä Kristuksen tietä pitkin, tiellä, joka 
on Kristus! Sillä häntä, hänen uutuuttaan, 
hänen vertaansa vailla olevaa iloaan me 
tarvitsemme. Vain tiivisti häneen liittynei-
nä me onnistumme kulkemaan loppuun 
asti täyden ykseyden tien. Ja se on aina 
juuri hän, jota ihmiset kaikkina aikoina 
ja myös tänään etsivät, myös silloin kun 
emme sitä tajua.

Toinen tärkeä asema on vuosi 2030 
– olemmeko siellä vai emme, sitä en tie-
dä. Silloin me muistelemme Augsburgin 
tunnustuksen 500-vuotista taivalta. Tuo 
tunnustus pyrki säilyttämään ykseyttä ai-
kana, jolloin kristityt olivat astumassa eri 

teille. Tiedämme, ettei se onnistunut estä-
mään hajaannusta, mutta tämä vuosipäi-
vä voisi olla hedelmällinen tilaisuus vah-
vistaa ja voimistaa meitä yhteyden tiellä, 
jotta olisimme uskollisia enemmän Ju-
malan tahdolle kuin ihmisten ajattelul-
le ja olisimme halukkaampia asettamaan 
taivaalliset ohjeet maallisten päämäärien 
edelle.

Ja mitä [saamelaisiin] tulee, hyvä veli, 
haluan kiittää sinua siitä, että olet huo-
mioinut neljä unelmaa, joita minulla oli 
Amazoniasta, ja käyttänyt niitä oman 
maasi alkuperäiskansojen kanssa. Ajat-
telen, että paimenen pitää olla konkreet-
tinen, todellisten ihmisten, todellisen 
kansansa kanssa, mutta niin, ettei hän 
lakkaisi unelmoimasta. Paimenelta, joka 
väsyy unelmoimaan, puuttuu jotakin. Kii-
tos unelmoinnista!

Ja vielä jotakin ekumeenisesta tiestä. 
Milloin ykseys toteutuu? Tätä kysytään, 
eikö? Suuri ortodoksiteologi, eskatologi-
an asiantuntija, on sanonut: ”Ykseys to-
teutuu eskatonissa.” Mutta tärkeää on-
kin matka kohti ykseyttä. On oikein hyvä, 
että teologit tutkivat ja keskustelevat… oi-
kein hyvä. He ovat sen alan asiantuntijoi-
ta. Mutta myös se on hyvä, että me, Juma-
laan uskovat ihmiset, kuljemme yhdessä 
tätä tietä. Yhdessä. Ja toteutamme ykse-
ytta rukoilemalla, laupeudentöitä tehden, 
yhdessä työskennellen. Tiedän, että sinä 
kuljet tätä tietä, ja kiitän sinua siitä suu-
resti.

Rakkaat ystävät, toistuva pyhiinva-
elluksenne tänne – se ilahduttaa minua 
paljon – on kaunis ja rohkaiseva eku-
meeninen merkki. Kiitos teille siitä. Kul-
kekaamme yhdessä eteenpäin Jumalaa 
etsien, rohkeasti ja kouriintuntuvasti. Pi-
täkäämme katseemme suunnattuna Jee-
sukseen (Hepr. 12:2) ja olkaamme vahvoja 
rukouksessa toinen toistemme puolesta. 
Kutsun teitä siksi rukoilemaan yhdessä 
Isä meidän -rukouksen, kukin omalla kie-
lellään.

Franciscus

 

”Muistakaamme tällöin, että emme ole matkalla Jumalan 

omistajina vaan häntä etsivinä. Siksi meidän pitäisi kulkea 

eteenpäin osoittaen nöyrää kärsivällisyyttä, kulkea aina yhdessä 

tukeaksemme toisiamme, koska se on Kristuksen tahto. ”
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1. "Kuinka ihanat ovat 
vuorilla ilosanoman tuojan 

askelet! Hän ilmoittaa rauhan 
tulon" (Jes. 52:7).

Profeetta Jesajan sanat ilmaisevat lohdu-
tusta, pakkosiirtolaisuudessa olevan kan-
san helpotuksen henkäystä, kun se on 
väkivallan ja sorron uuvuttama ja nöy-
ryytyksille ja kuolemalle alttiina. Siitä 
profeetta Baruk kysyi: "Miksi elät vihollis-
maassa, miksi vanhenet vieraassa maassa 
ja yhä saastut kuolleiden keskellä? Miksi 
sinut luetaan niihin, jotka ovat tuonelan 
omat?" (3,10-11). Näille ihmisille rauhan-
sanoman tuojan tulo merkitsi toivoa saada 
syntyä uudestaan historian raunioista, va-
loisan tulevaisuuden alkua.

Nykyäänkin rauhan tie, jota pyhä Paa-
vali VI kutsui uudella nimellä kokonaisval-
tainen kehitys, [1] on valitettavan kaukana 
monien ihmisten konkreettisesta elämästä 
ja siten koko ihmisperheestä, joka on nyt 
kokonaan toisiinsa liittynyt. Huolimatta 
monista pyrkimyksistä käydä rakentavaa 
vuoropuhelua kansakuntien kesken soti-
en ja konfliktien meteli voimistuu, pande-
mian mittasuhteet saavuttaneet sairaudet 
leviävät, ilmastonmuutoksen ja ympäris-
tötuhon vaikutukset pahenevat, näläs-
tä ja janosta kärsimisen tragedia kasvaa. 
Jatkuvasti hallitsee talousmalli, joka pe-
rustuu individualismiin eikä solidaari-
seen jakamiseen. Kuten vanhojen profeet-
tojen aikoina, nykyäänkin köyhien ja maan 
huuto [2] kuuluu lakkaamatta ja pyytää oi-
keudenmukaisuutta ja rauhaa.

Kaikkina aikoina rauha on samanai-
kaisesti ylhäältä saatu lahja ja yhteisen 
työn hedelmä. On rauhan "arkkitehtuu-
ria", johon yhteiskunnan eri instituutiot 
osallistuvat, ja rauhan "työstämistä", joka 
koskee meitä jokaista henkilökohtaises-
ti.  [3]  Kaikki voivat tehdä yhteistyötä 

rauhanomaisemman maailman rakenta-
miseksi: alkaen omasta sydämestä ja suh-
teista perheessä, yhteiskunnassa ja ympä-
ristön kanssa aina suhteisiin kansojen ja 
valtioiden kesken.

Tässä haluan ehdottaa kolmea tietä kes-
tävän rauhan rakentamiseksi. Ensinnäkin 
vuoropuhelu sukupolvien kesken perustana 
yhteisten projektien toteuttamiseksi. Toi-
seksi kasvatus vapauden, vastuun ja kehi-
tyksen tekijänä. Kolmanneksi työ inhimil-
lisen arvokkuuden täyden toteutumisen 
välineenä. Ne ovat kolme välttämätön-
tä elementtiä, jotta voidaan "saada ai-
kaan yhteiskunnallinen sopimus", [4] jota 
ilman kaikki rauhansuunnitelmat ovat 
vailla pohjaa.

2. Vuoropuhelu 
sukupolvien kesken rauhan 

rakentamiseksi

Lukemattomia ongelmia aiheuttaneen 
pandemian yhä koettelemassa maailmas-
sa "jotkut yrittävät paeta todellisuutta 
omiin maailmoihinsa, ja toiset reagoivat 
siihen tuhoisalla väkivallalla, mutta itsek-
kään välinpitämättömyyden ja väkivaltai-
sen protestin välillä on aina mahdollinen 
vaihtoehto: vuoropuhelu. Vuoropuhelu 
sukupolvien kesken". [5]

Kaikki vilpitön vuoropuhelu vaatii oi-
kean ja myönteisen ajatustenvaihdon 
ohella aina perusluottamusta keskuste-
lijoiden kesken. Meidän on opittava pa-
lauttamaan tämä keskinäinen luottamus! 

Paavin viesti maailman rauhanpäivänä 1. tammikuuta 2022

Vuoropuhelu sukupolvien kesken, 
kasvatus ja työ: kestävän rauhan 

rakentamisen välineet
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Nykyinen terveyskriisi on voimistanut 
kaikille yksinäisyyden tunnetta ja itseensä 
käpertymistä. Vanhusten yksinäisyyteen 
liittyy nuorten voimattomuuden tunne 
puuttuva yhteinen näkemys tulevaisuu-
desta. Tuo kriisi on varmasti tuskallinen. 
Siinä voi kuitenkin myös tulla ilmi paras 
ihmisistä. Juuri pandemian aikana olem-
me kohdanneet kaikkialla maailmassa au-
liita todistuksia myötätunnosta, jakami-
sesta ja solidaarisuudesta.

Vuoropuhelu tarkoittaa kuuntelemista, 
eri näkemysten jakamista, yhteisymmär-
ryksen löytämistä ja yhdessä kulkemista. 
Tämän kaiken edistäminen sukupolvien 
kesken tarkoittaa, että konfliktin ja vä-
linpitämättömyyden kova ja hedelmätön 
maa kynnetään, jotta siinä voitaisiin vil-
jellä kestävän ja jaetun rauhan siemeniä.

Kun teknologinen ja taloudellinen kehi-
tys on usein erottanut sukupolvia toisis-
taan, nykyiset kriisit paljastavat, että tar-
vitaan kiireesti sukupolvien välistä liittoa. 
Yhtäältä nuoret tarvitsevat vanhusten elä-
mänkokemusta, viisautta ja hengellisyyt-
tä; toisaalta vanhukset tarvitsevat nuorten 
tukea, kiintymystä, luovuutta ja dynaami-
suutta.

Suuret yhteiskunnalliset haasteet ja 
rauhanprosessit tarvitsevat vuoropuhe-
lua muiston vaalijoiden – vanhusten – ja 
historian eteenpäinviejien – nuorten – vä-
lillä. Ne vaativat, että kyetään antamaan 
tilaa toisille eikä pyritä valtaamaan koko 
näyttämöä tavoitellen omia välittömiä in-
tressejä, ikään kuin menneisyyttä ja tule-
vaisuutta ei olisi. Kokemamme globaali 
kriisi osoittaa, että kohtaaminen ja vuo-
ropuhelu sukupolvien kesken on ter-
vettä politiikaa ajava voima; se ei tyydy 
hallinnoimaan nykytilannetta "pienillä 
satunnaisilla korjauksilla tai nopeilla rat-
kaisuilla", [6] vaan on arvokas lähimmäi-
senrakkauden muoto  [7]  etsittäessä jaet-
tuja ja kestäviä projekteja.

Jos osaamme vaikeuksissa käydä tätä 
vuoropuhelua sukupolvien kesken, 
"voimme olla hyvin juurtuneita nykyhet-
keen ja siitä käsin katsoa mennyttä ja tu-
levaa: katsoa mennyttä oppiaksemme his-
toriasta ja parantaaksemme haavat, jotka 
toisinaan vaivaavat meitä; katsoa tulevai-
suutta ruokkiaksemme intoa, saadaksem-

me unelmat itämään, herättääksemme 
profetiat, saadaksemme toivon kukois-
tamaan. Tällä tavalla, yhdessä, voimme 
oppia toinen toisiltamme". [8] Miten puut 
voisivat kasvaa ja kantaa hedelmää ilman 
juuria?

Ajatelkaamme vain huolenpitoa yhtei-
sestä kodistamme. Ympäristö "on laina, 
jonka jokainen sukupolvi vastaanottaa ja 
joka sen on välitettävä seuraavalle suku-
polvelle". [9] Siksi on arvostettava ja roh-
kaistava nuoria, jotka toimivat oikeuden-
mukaisemman maailman puolesta, jossa 
pyritään suojelemaan huolenpitoomme 
uskottua luomakuntaa. He tekevät niin 
kärsimättöminä, innokkaina ja ennen 
kaikkea vastuuntuntoisina kiireellisen 
suunnanmuutoksen edessä,  [10]  jota ny-
kyisestä eettisestä, ja yhteiskunnallisesta 
ja ympäristökriisistä johtuvat vaikeudet 
vaativat [11] .

Mahdollisuus rakentaa yhdessä teitä 
rauhaan ei voi jättää huomiotta kasvatus-
ta ja työtä; ne ovat sukupolvien välisen 
vuoropuhelun etuoikeutettu konteksti. 
Kasvatus tarjoaa "kieliopin" vuoropuhe-
lulle sukupolvien kesken, ja työkokemuk-
sessa eri sukupolvien miehet ja naiset 
kohtaavat, tekevät yhteistyötä ja jakavat 
tietoja, kokemuksia ja osaamistaan yhtei-
seksi hyväksi.

3. Kasvatus ja koulutus 
rauhan edistäjinä

Viime vuosina maailmanlaajuisella tasol-
la kasvatukseen ja koulutukseen käytetty 
rahoitus on huomattavasti vähentynyt; se 
nähdään kustannuseränä enemmän kuin 
investointina. Kasvatus ja koulutus ovat 
kuitenkin ensisijainen kokonaisvaltaisen 
inhimillisen kehityksen väline. Ne tekevät 
ihmisestä vapaan ja vastuullisen ja ovat 
välttämättömiä rauhan puolustamiseksi 
ja edistämiseksi. Toisin sanoen kasvatus ja 
koulutus ovat ehjän kansalaisyhteiskun-
nan perusta, yhteiskunnan, joka synnyt-
tää toivoa, vaurautta ja edistystä

Sotilasmenot taas ovat kasvaneet ylittä-
en kylmän sodan päättyessä olleen tason, 
ja niiden kohtuuton kasvu näyttää edel-
leen jatkuvan. [12]

On siis tärkeää, että hallitusvastuussa 
olevat kehittävät talouspolitiikkaa, jossa 
pyritään kääntämään koulutukseen ja 
asevarustukseen käytettyjen julkisten va-
rojen suhde. Pyrkiminen aitoon kansain-
väliseen aseistariisumisprosessiin väis-
tämättä tuo suurta hyötyä kansojen ja 
kansakuntien kehityksen kannalta, va-
pauttaen talousresursseja asianmukai-
sempaan käyttöön terveydenhuollon, 
koulutuksen, infrastruktuurien ja maasta 
huolehtimisen hyväksi.



10 FIDES 1

Toivon, että kasvatukseen investoimi-
seen liittyisi myös suurempi pyrkimys 
edistää huolenpidon kulttuuria.  [13]  Yh-
teiskunnan jakautumisten ja instituutioi-
den jähmeyden edessä se voi olla yhtei-
nen kieli, joka murtaa muurit ja rakentaa 
siltoja. "Maa kasvaa, kun sen eri kulttuu-
ririkkaudet käyvät rakentavaa dialogia: 
populaarikulttuuri, yliopistokulttuuri, 
nuorisokulttuuri, taidekulttuuri ja tekno-
logiakulttuuri, talouskulttuuri ja perhe-
kulttuuri sekä mediakulttuuri."  [14]  On 
tärkeää muodostaa uusi kulttuurinen pa-
radigma solmimalla "globaali kasvatus-
liitto nuoria sukupolvia varten ja heidän 
kanssaan, joka käsittää perheet, yhteisöt, 
koulut ja yliopistot, instituutiot, uskon-
not, hallitsijat, koko ihmiskunnan, jotta 
kasvattaisimme kypsiä ihmisiä". [15] Liit-
to, joka edistää kasvatusta kokonaisvaltai-
seen ekologiaan; rauhaan, kehitykseen ja 
kestävyyteen perustuvan kulttuurimallin 
mukaisesti; keskittyen veljeyteen ja liit-
toon ihmisen ja ympäristön välillä. [16]

Nuorten kasvatukseen ja koulutuk-
seen panostaminen on pääväylä, joka joh-
dattaa heidät erikoistuneen koulutuksen 
kautta ottamaan menestyksekkäästi oi-
kean paikkansa työmaailmassa. [17]

4. Työllisyyden 
edistäminen ja takaaminen 

rakentaa rauhaa

Työ on välttämätön tekijä rauhan raken-
tamiseksi ja säilyttämiseksi. Siinä ihmi-
nen ilmaisee itseään ja lahjojaan, mutta 
myös ponnistuksiaaan, vaivannäköään ja 
yhteistyötä toisten kanssa, sillä työtä teh-
dään aina jonkun kanssa tai jotakuta var-
ten. Tältä nimenomaan sosiaaliselta nä-
kökannalta työ on paikka, jossa opimme 
antamaan panoksemme asuttavamman ja 
kauniimman maailman hyväksi.

Covid-19-pandemia on pahentanut ti-
lannetta työmaailmassa, joka oli jo koh-
dannut monenlaisia haasteita. Miljoonat 
talous- ja tuotantoyritykset ovat menneet 
konkurssiin; tilapäistyöntekijät ovat yhä 
heikommassa asemassa; monet olennaisia 
palveluksia tarjoavat ovat yhä enemmän 
julkisen ja poliittisen tietoisuuden unoh-
tamia; etäopetus on monissa tapauksissa 
aiheuttanut oppimisen haasteita ja tutkin-
tojen viivästymistä. Työmarkkinoille tule-
vat nuoret ja työttömiksi joutuneet aikui-
set kohtaavat synkän näköalan.

Kriisillä on ollut erityisen tuhoisa vai-
kutus epäviralliseen talouteen, joka usein 
koskee siirtolaistyöläisiä. Monet heistä 
eivät ole kansallisen lainsäädännön tun-
nustamia, ikään kuin heitä ei olisi ole-
massa. He perheineen elävät hyvin epä-
varmoissa olosuhteissa, ovat alttiina 
monenlaisille orjuuden muodoille ja vail-
la heitä suojelevaa sosiaalihuoltoa. Lisäk-
si nykyään vain kolmannes maailman 
työikäisestä väestöstä on sosiaaliturva-
järjestelmän piirissä tai hyötyy siitä vain 
rajatusti. Monissa maissa väkivalta ja jär-
jestäytynyt rikollisuus lisääntyvät tukah-
duttaen ihmisten vapautta ja arvokkuut-
ta, myrkyttäen talouselämää ja estäen 
yhteisen hyvän kehitystä. Vastaus tähän 
tilanteeseen voi olla vain arvollisten työ-
mahdollisuuksien laajentaminen.

Työ on perusta, jolle rakentaa oikeu-
denmukaisuutta ja solidaarisuutta jo-
kaisessa yhteisössä. "Ei pidä pyrkiä yhä 
enemmän korvaamaan ihmisen työtä tek-
nologisella edistyksellä: niin tekemällä ih-
miskunta vahingoittaisi itseään. Työ on 
välttämättömyys, osa elämän merkitystä 
täällä maan päällä, tie kypsymiseen, in-
himilliseen kehitykseen ja itsensä toteut-
tamiseen."  [18]  Meidän on yhdistettävä 
ideamme ja ponnistuksemme luodaksem-
me edellytyksiä ja löytääksemme ratkai-
suja, jotta jokaisella työikäisellä ihmisellä 
olisi mahdollisuus antaa omalla työllään 
panoksensa perheen ja yhteiskunnan elä-
mään.

On yhä tärkeämpää edistää koko maa-
ilmassa kunnollisia ja arvokkaita työolo-
suhteita, jotka pyrkivät yhteiseen hyvään 
ja luomakunnan suojelemiseen. On taatta-
va ja tuettava yritystoiminnan vapautta ja 
samaan aikaan kasvatettava uutta yhteis-
kuntavastuuta, jotta voitto ei olisi ainoa 
ohjaava kriteeri.

On innoitettava, edistettävä ja tuettava 
aloitteita, jotka kaikilla tasoilla rohkaise-
vat yrityksiä kunnioittamaan työntekijöi-
den perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, 
herättäen tietoisuutta tästä ei vain insti-
tuutioissa, vaan myös kuluttajissa, siviili-
yhteiskunnassa ja yrityksissä. Mitä enem-
män ne ovat tietoisia yhteiskunnallisesta 
roolistaan, sitä enemmän ne ovat paik-
koja, joissa ihmisen arvokkuutta kun-
nioitetaan, ja siten ne puolestaan osal-
listuvat rauhan rakentamiseen. Tältä 
kannalta politiikalla on oltava aktiivinen 
rooli, edistäen oikeaa tasapainoa talous-

elämän vapauden ja yhteiskunnallisen oi-
keudenmukaisuuden välillä. Kaikki tällä 
alalla työskentelevät, alkaen katolisista 
työntekijöistä ja yrittäjistä, voivat löytää 
luotettavia ohjeita kirkon yhteiskunnalli-
sesta opetuksesta.

Rakkaat veljet ja sisaret! Kun pyrimme 
yhdistämään voimamme päästäksemme 
ulos pandemiasta, haluan jälleen kerran 
kiittää niitä, jotka työskentelevät omistau-
tuen, auliisti ja vastuullisesti opetuksen, 
turvalllisuuden, oikeuksien suojelemisen 
tai sairaanhoidon alalla, auttaakseen per-
heenjäsenten ja sairaiden kohtaamista ja 
taatakseen taloudellisen tuen köyhille tai 
työnsä menettäneille. Muistan rukouksis-
sani kaikkia uhreja ja heidän perheitään.

Vetoan hallituksiin ja poliittisissa ja yh-
teiskunnallisissa vastuutehtävissä toimi-
viin, kirkollisten yhteisöjen paimeniin ja 
kaikkiin hyvän tahdon ihmisiin, jotta yh-
dessä kulkisimme näitä kolmea tietä: vuo-
ropuhelu sukupolvien kesken, kasvatus 
ja työ. Rohkeasti ja luovasti. Olkoon yhä 
enemmän niitä, jotka vaivihkaa, nöyräs-
ti ja sinnikkäästi päivästä päivään raken-
tavat rauhaa. Innoittakoon ja saattakoon 
heitä aina rauhan Jumalan siunaus!

Vatikaanissa 8. joulukuuta 2021

Franciscus

________________________________
 

[1] Vrt. kiertokirje Populorum progressio (26. 
maaliskuuta 1967), 76ss.

[2] Vrt. kiertokirje Laudato si’ (24. toukokuuta 
2015), 49 .

[3] Vrt. kiertokirje Fratelli tutti (3. lokakuuta 
2020), 231.

[4]  Ibid., 218.
[5]  Ibid., 199.
[6]  Ibid., 179.
[7]  Vrt. ibid., 180.
[8]  Apostolinen kehotuskirje Christus vivit 
 (25. maaliskuuta 2019), 199.
[9]  Kiertokirje Laudato si’ (24. toukokuuta 2015), 
 159.
[10]   Vrt. ibid., 163; 202.
[11]   Vrt. ibid., 139.
[12]   Vrt. viesti 4. Pariisin rauhanfoorumin osal-

listujille 11.-13. marraskuuta 2021.
[13]   Vrt. kiertokirje Laudato si’  (24. toukokuu-

ta 2015), 231; LIV maailman rauhanpäivän 
viesti (8. joulukuuta 2020).

[14]   Kiertokirje Fratelli tutti (3. lokakuuta 2020), 
199.

[15] Videoviesti, Global Compact on Education. 
Together to Look Beyond (15. lokakuuta 
2020).

[16]   Vrt. videoviesti, High Level Virtual Climate 
Ambition Summit (13. joulukuuta 2020).

[17]   Vrt. pyhä Johannes Paavali II, kiertokirje 
Laborem exercens (14. syyskuuta 1981), 18.

[18]   Kiertokirje Laudato si’ (24. toukokuuta 
2015), 128.

Pyhä isä    
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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 6.2.2022 klo 13.00

UrkUmUsiikin 
jUhlaa katedraalissa

UrkUreita läheltä ja kaUkaa

Urkukonsertti Pyhän Henrikin 
katedraalissa torstaina klo 18.00.

3.2. Marko Pitkäniemi (Helsinki)

Tervetuloa!Sisar Simplicitas on kuollut

Sunnuntaina 16. tammikuuta lähti luotamme Herraan 
luottaen, sairasten voitelun vahvistamana ja lyhyen 

sairauden jälkeen monille meistä kovin rakas sisar Sim-
pilicitas. Hautajaiset pidetään maanantaina 24. tammi-
kuuta.

Sisar Simpilicitas eli Johanna Maria Bulkens (arkielä-
mässä Simppi) ehti täyttää 98 vuotta. Hän  oli 82 vuot-
ta Jeesuksen Pyhän Sydämen sisarena ja eli siitä ajasta 
40 vuotta Suomessa, aluksi Turussa ja sen jälkeen pitkän 
ajan Helsingissä. Hän hoiti innokkaasti ja iloisesti monia 
lapsia Pyhän Henrikin seurakunnan lastentarhassa ja sai 
paljon ystäviä seurakunnasta ja koko kaupungista, jopa 
ei-katolilaisten keskuudesta.

Palattuaan kotimaahansa sisar Simppi kertoi mielel-
lään siitä ajasta, jonka hän oli viettänyt Suomessa, ja jakoi 
kaikille Merci-suklaata tuottaen kaikille hyvää mieltä. 
Ennen kuolemaansa hän muisti vielä suomalaisia ystävi-
ään ja lähetti heille paljon terveisiä.

Levätköön hän nyt Jeesuksen Sydämessä.
"Minä kiitän sinua, Herra, koko sydämestäni, kerron 

sinun ihmeelliset tekosi" (Psalmi 9:2).

isä Frans Voss SCJ

Kuva Magnus Löfving
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Sana ”sääntökunta” tuo tavalli-
sesti mieleen luostarin, sisaren 
tai veljen. Kuitenkin myös maal-
likot voivat kuulua sääntökuntiin 
tai liittyä niihin hengellisesti. 
Harvemmin ollaan tietoisia sii-
tä, että Suomessakin on sääntö- 
kuntien maallikkoyhteisöjä. 

M
iksi katolinen maal-
likko haluaa liittyä 
sääntökunnan maal-
likkoyhteisöön? Ky-
symys on aina Juma-

lan kutsusta ja hänen lahjastaan. Meistä 
on kasteessa tullut Jumalan lapsia ja siten 
pyhitettyjä. Tehtävämme Kristuksen seu-
raajina on ”Jumalan armon avulla säilyt-
tää tämä pyhyys elämässämme ja saat-
taa se täydelliseksi” (Lumen Gentium 40). 
Apua ja tukea tähän voimme saada aivan 
läheltä, seurakunnaltamme, omalta per-
heeltämme ja ystäviltämme. Mutta myös 
sääntökunnilta, hengellisiltä perheiltä, jot-
ka ”tarjoavat jäsenilleen kestäväksi osoit-
tautuneen elämänmuodon, kokemukseen 
perustuvan opin täydellisyyden saavutta-
miseksi, veljellisen yhteishengen Kristuk-
sen palveluksessa ja kuuliaisuuden vah-
vistaman vapauden” (LG 43).

Kristus on viinipuu ja me olemme oksia 
(Joh. 15: 1−8). Siksi kristityn elämään kuu-
luu oleellisesti hedelmän kantaminen. 
Kutsumuksemme on ”kasvu ja jatkuva 
kypsymisprosessi, paljon hedelmän kan-
taminen” (Christifideles Laici 57). Maallik-
koyhteisöön kuulumisen tavoite on edis-
tää tätä jatkuvaa kasvua ja kypsymistä. 
Tässä yhteisössä syvenee maallikon tie-
toisuus kirkon lähetystehtävästä ja hänel-
le avautuu sääntökuntaperheen jäsenenä 
uusia mahdollisuuksia osallistua siihen.

Paavi Johannes Paavali II tähdensi 
paimenkirjeessään Novo Millennio Ineun-
te, että meidän tulee tällä vuosituhannel-
la entistä innokkaammin harjoittaa vel-
jellistä ja sisarellista yhteishenkeä, jotta 
kirkosta tulisi ”yhteishengen koti ja kou-
lu” (NMI 43). Juuri tällaisia yhteishen-
gen luojia sääntökuntaperheet ovat aina 
olleet. Siinä perheessä koetaan yhteen-
kuuluvuutta, annetaan tilaa toisen erilai-
suudelle, luotetaan siihen, että muut per-
heenjäsenet rikastuttavat omaa elämää ja 
nähdään Pyhän Kolminaisuuden salai-
suuden heijastuvan toisen kasvoilta (vrt. 
NMI 43).

Sääntökuntamaallikoille on tärkeää 
sama asia, josta paavi Franciscus puhui 

uuden evankelioimisen liikkeiden koko-
uksessa vuonna 2019. Se, ettei kirkko olisi 
maailmallinen ja noudattaisi menestymi-
sen kriteereitä. Sen tehtävänä ei ole julis-
taa itseään vaan Jeesusta. Kristityn tulisi 
tehdä rohkeita elämäänsä koskevia pää-
töksiä, samalla kun hän kokee yksinker-
taisten asioiden tuomaa iloa ja sitä rauhaa, 
joka johdattaa rukoukseen.
 
Kristityn elämän perusta on vasta-
vuoroinen suhde Jeesukseen Kristukseen: 
”Pysykää minussa, niin minä pysyn teis-
sä” (Joh. 15:4). Tällainen läheinen yhte-
ys Kristukseen toteutuu varsinkin sakra-
menttien ja liturgisen rukouksen kautta. 
Juuri tämä on ominaista kaikille sääntö-
kunnille. Sääntökuntamaallikon elämän 
keskiössä on siksi aina pyhä messu, mutta 
myös liturgiset rukoushetket, jos näin on 
säädetty, tai muut rukoukset ja hartaudet. 

Jokaisella sääntökunnalla on oma ka-
rismansa: dominikaaneilla saarnaaminen 
ja opiskelu; benediktiineillä elämäntapo-
jen kääntymys ja kontemplatiivinen ru-
kous, joka erityisesti toteutuu liturgiassa 
ja työnteossa; birgittalaisilla työskente-
ly Kristuksen mystisen ruumiin, kirkon, 
ylentämiseksi ja erityisesti työ kristittyjen 
ykseyden puolesta; fransiskaaneilla evan-

Sääntökuntamaallikoista   
Helsingin hiippakunnassa

Sääntökuntamaallikkoyhteisöjen päivä 
Helsingissä 21.3.2009. Ensimmäinen 
sääntökuntamaallikkojen kokous 
pidettiin Stella Mariksessa 16.-18.3.2007  
maallikkodominikaanien järjestämänä. 
Sääntökuntamaallikkojen yhteistyöstä 
puhuttiin jo 1992 Trondheimiin 
suuntautuvan pyhiinvaelluksen aikana. 
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keliumin ilon, rauhan ja rakkauden sano-
man todistaminen oman elämän esimer-
killä; teresalaisilla karmeliitoilla ystävyys 
Jumalan ja ihmisten kanssa, sisäinen ru-
kous ja katselu, totuudessa vaeltaminen, 
itsekkyyden kurissa pitäminen; Jeesuksen 
pyhän sydämen veljeskunnassa Juma-
lan sovinnon ja rakkauden valtakunnan 
edistäminen; Kalleimman veren sisarilla 
Kristuksen sovintoa tuottavan läsnäolon 
tuominen arkisiin kohtaamisiin. Tämä 
moninaisuus heijastaa evankeliumin rik-
kautta ja kertoo meille, kuinka monia eri 
mahdollisuuksia on elää evankeliumin 
sanomaa arjessa.
  
Viereisen faktaruudun kolmas koh-
ta antaa tietoa kunkin maallikkoyhteisön 
kanonisesta, kirkkolain mukaisesta sta-
tuksesta. Vatikaanin II kirkolliskokouk-
sen jälkeinen vuoden 1983 kanoninen laki 
määrittelee kaksi uskovien yhdistyksen 
kategoriaa, jotka ovat julkinen ja yksityi-
nen (cc. 298−311 ja cc. 321−326 CIC). Sään-
tökuntien maallikkoyhteisöt ovat joko jul-
kisia tai yksityisiä uskovien yhdistyksiä ja 
sillä on käytännön merkitystä.

 Käytännössä tämä merkitsee, että van-
hojen sääntökuntien maallikkoyhteisöt 
(fransiskaanimaallikkot, maallikkodomi-
nikaanit, birgittalaisoblaatit ja karmeliit-
tamaallikot) ovat vuoden 1983 kanonisen 
lain mukaisia julkisia uskovien yhdis-
tyksiä (cc. 298−311 CIC). Sääntökuntiin 
hengellisesti liittyvät uudet maallikko-
yhteisöt (Kalleimman veren partnerit ja 
Jeesuksen pyhän sydämen maallikot) sen 
sijaan ovat yksityisiä uskovien yhdistyk-
siä. Julkisten uskovien yhdistysten jäsenet 
ovat lupaustensa kautta sääntökuntansa 
jäseniä, yksityisten uskovien yhdistykset 
jäsenet taas kuuluvat sitoumustensa kaut-
ta omaan maallikkoyhteisöönsä, mutta 
eivät ole sääntökuntansa jäseniä.

Kaikkien maallikkoyhteisöjen yh-
teystiedot ovat Helsingin hiippakunnan 
painetussa kalenterissa sekä internetsi-
vustoilla. Fideksessä on ajankohtaiset tie-
dot säännöllisistä tapaamisista ja tapahtu-
mista. 

Sääntökuntamaallikkojen työryhmä

Katolisia sääntökuntamaallikkoja 
ja -oblaatteja Suomessa

1.	 Sääntökunnan	nimi	ja	perustamisvuosi	
2.	 Sääntökuntamaallikkojen	nimi	ja	perustamisvuosi
3.	 Onko	kanonisesti	kysymys	uskovien	julkisesta	
(CIC	303,	312-320)	vai	yksityisestä	(CIC	321-326)	
yhdistyksestä	(konsosiaatiosta)?

4.	 Nimi	eri	kielillä
5.	 Perustamisvuosi	Suomessa
6.	 Yhteisön	esimies	sääntökunnassa
7.	 Liittyvätkö	maallikot	ja	oblaatit	sääntökuntaan	
lupauksin	vai	sitoumuksin?

8.	 Kuuluvatko	maallikkojäsenet	sääntökuntaan?
9.	 Onko	ei-katolilaisen	mahdollista	liittyä	jäseneksi?

Benediktiinioblaatit 
1.	 Ordo	Sancti	Benedicti	OSB	(syntyi	500-luvun	
alussa	–	benediktiinit	eivät	ole	varsinainen	
sääntökunta,	vaan	itsenäisten	luostarien	yhteisö)

2.	 Oblati	Sancti	Benedicti	OblSB	tai	OSB	Obl
3.	 Julkinen	uskovien	yhdistys	(konsosiaatio)		
(CIC	303	mukaan)

4.	 Benediktiinioblaatit;	benediktinoblater;	
Benedictine	Oblates	

5.	 2017
6.	 Oblaatti	on	aina	luostarin	apotin	tai	abbedissan	
alainen.	Prinknash	Abbey	Englannissa	kuuluu	
Subiaco-montecassinolaisen	kongregaatioon,	
Congregatio	Subiaco	Cassinensis	OSB.

7.	 Lupauksin	
8.	 Benediktiinioblaatit	kuuluvat	omaan	luostariinsa.
9.	 Varsinainen	oblaatti	ei	voi	olla	muu	kuin	
katolilainen.

Fransiskaanimaallikot
1.	 Ordo	Fratrum	Minorum	OFM	(Fratres	Minores,	
minoriitit,	vähäisempien	veljien	sääntökunta)	
(1223)

2.	 Ordo	Franciscanus	Saecularis	OFS	(1221)
3.	 Julkinen	uskovien	yhdistys	(konsosiaatio)		
(CIC	312-320	mukaan)

4.	 Fransiskaanimaallikot;	lekmannafranciskaner;	
Lay	Franciscans

5.	 1948
6.	 Luoteis-Saksan	provinssin	eli	provinsiaalin	
alainen;	yleisesimies	Roomassa

7.	 Lupauksin
8.	 Fransiskaanimaallikot	kuuluvat	sääntökuntaan.
9.	 Ei	ole	mahdollista.

Maallikkodominikaanit 
1.	 Ordo	Praedicatorum	OP	(1216)
2.	 Ordo	Praedicatorum	OP	(1285)
3.	 Julkinen	uskovien	yhdistys	(konsosiaatio)		
(CIC	312-320	mukaan)

4.	 Maallikkodominikaanit;	lekmannadominikaner;	
Lay	Dominicans	

5.	 1930-1950-luvuilla;	uudelleen	1992
6.	 Ranskan	provinssin	eli	provinsiaalin	alainen;	
Magister	Ordinis	Roomassa

7.	 Lupauksin
8.	 Maallikkodominikaanit	kuuluvat	sääntökuntaan.
9.	 Ei	ole	mahdollista.

Karmeliittamaallikot
1.	 Ordo	Carmelitarum	Discalceatorum	OCD		
(Teresalaiset	karmeliitat)	(1594)

2.	 Ordo	Carmelitarum	Discalceatorum	Saecularis	OCDS	
(1603)

3.	 Julkinen	uskovien	yhdistys	(konsosiaatio)		
(CIC	312-320	mukaan)

4.	 Karmeliittamaallikot;	Karmels	sekularorden;	
Carmelite	Seculars

5.	 1994	ensimmäinen	lupaustenanto;	1997	toiminnan	
aloitus;	2011	komissariaatti

6.	 Flanderin	provinssin	eli	provinsiaalin	alainen;	
yleisesimies	Roomassa

7.	 Lupauksin	
8.	 Karmeliittamaallikot	kuuluvat	sääntökuntaan.
9.	 Ei	ole	mahdollista.																																																																																																																																					
																																																																																																			

Birgittalaisoblaatit
1.	 Ordo	Sanctissimi	Salvatoris	OSsS	(1380;		
ruotsalainen	haara	1911)

2.	 Pyhimmän	Vapahtajan	sääntökunnan	maallikko-
oblaatit	(1947)

3.	 Julkinen	uskovien	yhdistys	(konsosiaatio)		
(CIC	312-320	mukaan)

4.	 Birgittalaisoblaatit;	birgittinoblater;	Bridgettine	
Oblates

5.	 1936	Helsingissä	ja	uudelleen	1995	Turussa
6.	 Turun	birgittalaisluostarin	ylisisar;	yleisabbedissa	
Roomassa

7.	 Lupauksin
8.	 Birgittalaisoblaatit	kuuluvat	sääntökuntaan.
9.	 Ei-katolilainen	voi	liittyä	ulkojäseneksi.		

Kalleimman Veren partnerit
1.	 Congregation	of	the	Sisters	of	the	Most	Precious	
Blood	of	O'Fallon,	Missouri,	CPPS	(Kalleimman		
veren	sisaret)	(1845)

2.	 Partners	in	Mission	of	the	Sisters	of	the	Most	
Precious	Blood	of	O'Fallon,	Missouri	(1981)	

3.	 Yksityinen	uskovien	yhdistys	(konsosiaatio)	
(CIC	321-326	mukaan)

4.	 Kalleimman	veren	partnerit;	Partners	in	Mission
5.	 1995
6.	 The	Mentor	of	the	CPPS	in	Finland;	Superior	General,	
O’Fallon,	MO,	Yhdysvallat

7.	 Sitoumuksin
8.	 Kalleimman	veren	partnerit	eivät	kuulu	
sisarkuntaan.

9.	 Ei	ole	mahdollista.

Jeesuksen pyhän sydämen maallikot
1.	 Congregatio	Sacerdotum	a	Sacro	Corde	Jesu	SCJ	
(Jeesuksen	pyhän	sydämen	papit)	(1878;	1884)

2.	 Jeesuksen	pyhän	sydämen	maallikot	(ei	virallista	
perustamisvuotta	kansainvälisesti)

3.	 Yksityinen	uskovien	yhdistys	Helsingin	
hiippakunnassa	(CIC	321-326	mukaan)

4.	 Jeesuksen	pyhän	sydämen	maallikot;	
lekmannadehoniarnerna;	Lay	Dehonians

5.	 1972	alkaen	valmentava	vaihe;	1995	ensimmäiset	
sitoumukset

6.	 SCJ	Suomen	region	esimies;	yleisesimies	Roomassa
7.	 Sitoumuksin
8.	 Jeesuksen	pyhän	sydämen	maallikot	eivät	kuulu	
veljeskuntaan.

9.	 Ei	ole	mahdollista.		
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O
n vapunpäivä 
vuonna 1992. 
Pyhän Marian 
seurakuntakir-
kossa Buenos 
Airesissa löy-
dettiin messun 

jälkeen korporaalilta pyhän hostian pa-
lasia. Kirkon ohjeiden mukaan tällaiset 
palaset siirretään astiaan, joka täyte-
tään vedellä. Siihen palasten on tarkoi-
tus sitten liueta. Niin tehtiin tälläkin 
kertaa. Pappi upotti pyhän hostian pa-
laset vedellä täytettyyn astiaan ja siirsi 
sen tabernaakkeliin.

Viikon kuluttua, 8. toukokuuta, papit 
avasivat tabernaakkelin nähdäkseen, 
oliko liukeneminen jo tapahtunut. Yllä-
tyksekseen he joutuivat toteamaan, että 
pyhän hostian palaset eivät suinkaan 
olleet liuenneet vaan ne olivat sen si-
jaan saaneet verenpunaisen sävyn. Seu-
raavan sunnuntain (10.5.) iltamessuissa 
papit huomasivat myös, että pateenei-
hin, joista kommuuniota jaettiin kan-
salle, muodostui pieniä veripisaroita. 
Arkkipiispalle kerrottiin tapahtumista, 
ja hän pyysi pitämään asian toistaiseksi 
seurakunnan sisällä.

Uusia tapahtumia

Pari vuotta myöhemmin, 24. heinä-
kuuta 1994, kommuunionjakaja haki 
tabernaakkelista ciboriumin, jossa säi-
lytetään pyhiä hostioita, ja havaitsi ta-
bernaakkelin sisäseinässä veripisaran. 

Kului jälleen kaksi vuotta. Neitsyt 
Marian taivaaseenottamisen juhlapyhä-
nä 15.8.1996 isä Alejandro Pezet joutui 
kommuuniota jakaessaan poimimaan 
lattialle pudonneen pyhän hostian ja 
pani sen lopulta jälleen vedellä täytet-
tyyn liotusastiaan. Hostia oli pudon-
nut jonkun seurakuntalaisen kädestä, 

mutta tämä ei ollut välittänyt sitä nos-
taa ja syödä itse. Onneksi toinen seura-
kuntalainen näki, mitä tapahtui, ja kut-
sui papin paikalle.

Elokuun 26. päivänä astia otettiin 
esiin tabernaakkelista. Pyhä hostia ei 

ollut liuennut veteen vaan siihen oli 
tullut punertavia läikkiä, jotka kasvoi-
vat päivä päivältä. Seurakunnan papit 
ilmoittivat asiasta jälleen viipymättä 
arkkipiispalle. Päätettiin odottaa. Pyhä 
hostia kuitenkin valokuvattiin syys-

kuussa, jolloin to-
dettiin, että se oli 
kasvanut tuntuvas-
ti ja sen ulkomuo-
to toi mieleen ve-
revän lihan. Tämän 
jälkeen pyhä hostia 
pantiin takaisin ta-
bernaakkeliin, eikä 
asiasta vieläkään 
kerrottu eteenpäin.

Ihmeiden sakramentti
Kun Sana tuli lihaksi 

Buenos Airesissa

Pyhän Marian seurakuntakirkon monstranssi.
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Kolmen vuoden odotus 
– ja pitempikin

Lopulta arkkipiispa valtuutti profes-
sori Castañon Gomezin vuonna 1999 
tutkimaan näitä tapahtumia. Säilyte-
tyistä hostioista otettiin näytteitä ark-
kipiispan notaarin valvonnassa ja niitä 
tutkittiin useissa eri laboratorioissa ja 
maissa. Ihmeellisesti kaikki tutkimus-
tulokset vahvistivat, että näytteistä löy-

tyy tuoretta ihmisen verta, valkosoluja, 
fragmentteja ihmisen DNA:sta, yksise-
litteisiä merkkejä siitä, että kysymys on 
sydänlihakselle tyypillisestä kudokses-
ta.

Tarkemman analyysin tuloksena tut-
kijat tulivat siihen johtopäätökseen, että 
ihminen, jonka sydämestä on kysymys, 
on joutunut kärsimään paljon. Tämä 
tieto ja tuoreiden valkosolujen esiinty-
minen hämmästyttivät tutkijoita tuol-

loin, niin varmasti edelleenkin. Kyse on 
todellisesta ihmeestä, joka on yhteen-
sopiva muidenkin tunnettujen eukaris-
tisten ihmeiden ja niistä tehtyjen tutki-
musten kanssa.

Seurakunnan kotisivulla kerrotaan 
asiasta vielä lisää. Jos joku joskus löytää 
tiensä Argentiinaan, tähän ihmeeseen 
voi tutustua Buenos Airesin Pyhän Ma-
rian seurakunnassa jokaisen kuukau-
den kolmantena perjantaina klo 20-22 ja 
neljäntenä lauantaina klo 11-13. Samoin 
jokaisen kuukauden 8. päivänä kirkon 
sakramenttikappelissa on palvonta 
ennen iltamessua. Messun jälkeen an-
netaan pyhällä sakramentilla vielä siu-
naus.

Kaikki tämä tutkimustieto välitettiin 
lopulta 17.3.2006 Buenos Airesin ark-
kipiispalle, kardinaali Jorge Mario Ber-
gogliolle, lähes päivälleen seitsemän 
vuotta ennen kuin hänet valittiin paa-
viksi (13.3.2006). Vahvistakoon se aina 
hänen ja meidän kaikkien rakkautta 
alttarin kaikkeinpyhintä sakramenttia 
kohtaan.

Marko Tervaportti

Lähteitä ja kuvat:
Isä Pezetin Facebook-sivu
https://emmanuel.info
https://parroquiasantamariacaballito.com.ar
http://www.miracolieucaristici.org

B U E N O S  A I R E S

       A R G E N T I I N A

Pyhän Marian kirkossa on kappeli, jossa 
säilytetään eukaristista merkkiä ja kaikkia 
niitä pyhiä astioita, jotka olivat käytössä 
vuosien 1992, 1994 ja 1996 tapahtumissa.

Seinätaulussa lukee: Toivokaamme, että tämä 
merkki merkitsisi muillekin sitä, mitä meille: 
eukaristisen palvonnan löytämisen polkua.

Google Maps
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Caritas

Caritas-kuulumisetNyttNytt--NewsNews  

Tervetuloa ostoksille 
Caritaksen 
kierrätysvaatemyymälään!

Luostarituotteiden rinnalla Caritas-
kaupasta löytyy myös kierrätysvaat-
teita. Vaatteet tulevat Zara-myymä-
löistä löytyvistä kierrätyslaatikoista 
ympäri Suomea. 

Hyödynnämme vaatteita Cari-
tas-kaupan toiminnassa. Myymme 
eteenpäin, annamme tarvitsijoille tai 
tuunaamme niitä uudestaan. Tarvit-
taessa huolehdimme loppukierrä-
tyksestä vastuullisesti.

Taustalla on sopimus, jonka Suo-
men Caritas teki vuonna 2020 Indi-
tex-yrityksen kanssa.

Tarjoamme hankkeessa myös 
työllistymismahdollisuuden ulko-
maalaistaustaisille ihmisille, jotka 
tarvitsevat työharjoittelu- tai kun-
toutumispaikan.

Jos kauppatoimintamme ei ole 
vielä tuttua, tervetuloa tutustumaan 
paikan päälle osoitteeseen Kuusitie 
6. Verkkokaupasta osoitteesta cari-
tas.fi/caritas-kauppa löytyy kaikki 
muut tuotteet, paitsi ei kierrätys-
vaatteet. Ostoksillasi tuet Caritaksen 
toimintaa.

Hävikkiruoanjakelu 

joka toinen maanantai klo 15–16. 
Tammi-helmikuun jakelupäivät ovat 
24.1., 7.2. ja 21.2.2022.

Koronatilanteen vuoksi hävikki-
ruoanjakelu järjestetään tällä hetkellä 
Caritaksen toimiston ulkopuolella. 
Jonottamaan voi tulla klo 14.50. Ruo-
kakasseja on rajoitetusti noin 30 kpl 
joka kerralla. 

Liity Caritaksen jäseneksi! 

Suomen Caritas tukee kehitysyhteis-
työhankkeita Myanmarissa ja Keni-
assa. Suomessa Caritaksen työnte-
kijät ja vapaaehtoiset ovat tarjoavat 
sosiaaliohjausta maahanmuuttajil-
le Caritaksen toimistolla. Jäsenet ja 
kuukausilahjoittajat saavat halutes-
saan Caritaksen uutiskirjeen, joissa 
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 Rau-
hankatu 8 C. Ruokajaon järjestää Vaasan 
ruoka-apu ja Vaasan katolinen kappeli.

Tapahtumia Caritaksen toimistolla 

osoitteessa Kuusitie 6, 00270 Helsinki:

Ystävyyden kahvila 

kerran kuussa keskiviikkoisin kello 15–
17. Kahvila pidetään kevätkaudella 19.1., 
16.2., 16.3., 13.4., 11.5., 15.6.2022.

Josemaría Escrivá

Kristus kulkee lähelläsi
Aiemmin suomentamaton kokoelma Josemaría Escriván saarnoja kattaa 
koko kirkkovuoden adventin alusta Kristus-kuninkaan juhlaan. Kirja 
opettaa kohtaamaan Kristuksen ja huomaamaan hänen läsnäolonsa 
tavallisessa elämässämme ja  pyhittämään jokapäiväisen työmme.

KATT, 308 sivua, hinta 25,–

katolinenkirjakauppa.net
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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

Kurssi alkaa tiistaina 11.1.2022 klo 19.00 Pyhän Henrikin 
katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa.

Kurssille ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Kurssi on avoin kaikille.                                                                        
Lisätietoja saa soittamalla isä Jean Claudelle, 046 9552353           

Tervetuloa!

Kurssin päivämäärät ovat tiistaisin
11.1.;  25.1.;  8.2.;  22.2.;  8.3.;  22.3.;  5.4.;  26.4.

AVIOLIITTOKURSSI
Avioliittokurssi on tarkoitettu kaikille    
pariskunnille, jotka suunnittelevat         
naimisiinmenoa ensi vuoden aikana.  

Ave Maria!
Catholic Students’ Club — Helsinki

Spring 2022

Rosary and Holy Mass or Adoration
in Latin and English

in St. Henry’s Cathedral
on the following Tuesday 

evenings at 18.00:

January 18
February 1 & 15

March 1 & 15 & 29
April 12 & 26
May 10 & 24

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

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

cschelsinki.wordpress.com

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

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

left unaided.

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

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

Amen.

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

esse derelictum. 

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

Amen.
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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.

• Huom! Pyydämme, että kaikki käyttävät 
kirkossa kasvomaskia.

22.1. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
23.1. su pyhä Henrik: 9.30 messu englanniksi/

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

29.1. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
30.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.30 messu 

englanniksi/Mass in English, 11.00 päämes-
su, 16.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 
18.00 iltamessu 

31.1. ma 18.30 jatkokurssi 
2.2. ke Herran temppeliintuominen: 18.00 

messu
5.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
6.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.30 messu 

englanniksi/Mass in English, 11.00 päämes-
su, 13.00 gregoriaaninen messu, 14.30 messu 
vietnamiksi, 16.30 messu espanjaksi/Santa 
Misa en Castellano, 18.00 iltamessu

7.2. ma 18.30 johdantokurssi 
8.2. ti 19.00 avioliittokurssi
12.2. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 

vesper, 18.00 aattomessu
13.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.30 messu 

englanniksi/Mass in English, 11.00 päämes-
su, 11.00 messu Tikkurilassa(?), 12.30 perhe-
messu ja adoraatio, 18.00 iltamessu

19.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

20.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 9.30 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.00 päämes-
su, 11.00 messu Keravalla, 12.30 messu ruot-
siksi/mässa på svenska, 15.00 messu Por-
voossa, 18.00 iltamessu

21.2. ma 18.30 johdantokurssi 
22.2. ti 19.00 avioliittokurssi
26.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
27.2. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 9.30 messu 

englanniksi/Mass in English, 11.00 päämes-
su, 11.00 messu Tikkurilassa(?), 12.30 messu 
italiaksi/Messa in italiano, 18.00 iltamessu 

 
AVIOLIITTOKURSSI  8.2., 22.2. ti 19.00
 
VAHVISTUSOPETUS  12.2. la 10.45-13.00
 
JOHDANTOKURSSI  7.2., 21.2. ma 18.30
 
JATKOKURSSI  31.1. ma 18.30
 
MUUT PAIKKAKUNNAT
Kerava (ev.-lut. kirkko, Papintie 6): 20.2., 20.3. 
su 11.00
Porvoo (ort. kirkko, Vanha Helsingintie, 
Porvoo): 20.2. su 15.00
Tikkurila (Dickursby skola, liikuntasali, 
Urheilutie 2-4, Vantaa): 13.2., 27.2. su 11.00, 
Huom! ei messua 23.1. 
 
Huom!  Diasporamessujen toteutuminen riip-
puu luterilaisen ja ortodoksisen seurakunnan 
sekä Vantaan kaupungin päätöksistä koskien 
koronavirustilannetta.

 

 

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 
tullaan vain terveenä ja hyvää käsihygieniaa 
noudattaen. Tilaisuuksiin osallistuville 
suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä.

23.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 10.00-
11.00 pyhäkoulu seurakuntasalissa, 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

30.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.30 ruus-
ukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 las-
tenmessu suomeksi, 13.00 messu englannik-
si/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englan-
niksi/Rosary in English, 18.00 messu englan-
niksi/Mass in English

5.2. la 10.00 messu suomeksi, 12.00 messu viet-
namiksi, 15.30-17.00 adoraatio, 18.00 messu 
suomeksi

6.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
messu ruotsiksi/mässa på svenska, 13.00 
messu englanniksi/Mass in English, 16.00 
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 
ruusukko englanniksi/Rosary in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

13.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.30 ruus-
ukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 las-
tenmessu suomeksi, 13.00 messu englannik-
si/Mass in English, 14.30 messu tagalogiksi/
Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza 
sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/
Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

20.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
messu suomeksi/vietnamiksi, 13.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 16.00 messu 
puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruus-
ukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

27.2. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 10.00-
11.00 pyhäkoulu seurakuntasalissa, 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

 
MUUT PAIKKAKUNNAT
Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 6.2., 6.3., 
3.4., 29.5. su 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 
19.2., 19.3., 23.4., 28.5. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 
26): 12.2., 12.3., 9.4., 14.5. la 14.00 
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messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

27.2. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 9.00 messu 
ruotsiksi/mässa på svenska, 10.30 päämessu, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

 
KATEKEESI  5.2. la 9.30
 
MUUT PAIKKAKUNNAT
Eurajoki (ev.-lut. kirkko, Kukkapolku 2): 23.1., 
13.2., 20.2. su 15.00
Ahvenanmaa (S:t Mårtensgården, Hindersböle-
vägen 11): 5.2., 19.2. la 10.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 13.2. su 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. 

23.1. su kirkkovuoden 3.sunnuntai: 9.00 messu, 
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu 
englanniksi/Mass in English

30.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.00 
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 
12.00 messu englanniksi/Mass in English

2.2. ke Herran temppeliintuominen: 18.00 
messu

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

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

19.2. la 9.00 Lauantaikurssin alkuhartaus, 12.30 
perhemessu

20.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 9.00 
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 

12.00 messu englanniksi/Mass in English
27.2. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 9.00 

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

 
LAUANTAIKURSSI
19.2., 19.3., 23.4., 21.5. la 9.00
 
 

TAMPERE

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

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

• Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 
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.

22.1. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho
23.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.30 

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

25.1. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit
26.1. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä 

-sarja
30.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.30 

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

2.2. ke Herran temppeliintuominen: 18.00 
juhlamessu

6.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.30 messu 
suomeksi, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in 
Tagalog, 17.00 messu englanniksi/Mass in 
English

8.2. ti 18.00 messu Hervannassa
9.2. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri
12.2. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho
13.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.30 

messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English

TURKU

    

Pyhän Birgitan ja autuaan  
Hemmingin seurakunta 

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

katolinen.fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.

• 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.

• Päivitetyt tiedot löytyvät seurakunnan kalente-
rista osoitteesta https://www.catholicturku.fi/.

• Huom! Messuihin voivat osallistua vain ne, 
joilla ei ole minkäänlaisia flunssan tai koronavi-
rustartunnan oireita. 

• Riskiryhmiin kuuluvia pyydetään jäämään 
kotiin. 

• Messun aikana ei jaeta rauhantervehdystä 
kättelemällä. 

• Paikanvarausta ei tarvita. 

• Maskin käyttöä suositellaan.

23.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.00 messu 
latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 
15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

30.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.00 messu 
ruotsiksi/mässa på svenska, 10.30 päämessu, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

2.2. ke Herran temppeliintuominen: 18.00 
messu

5.2. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu, 10.00 
messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/mässa på 
Åland

6.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.00 messu 
latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu 
puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

13.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.00 messu 
ruotsiksi/mässa på svenska, 10.30 päämessu, 
12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu 
puolaksi Eurajoella, 17.00 messu Porissa, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

19.2. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/
mässa på Åland

20.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 9.00 
messu latinaksi, 10.30 päämessu, 13.30 
messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 15.00 
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Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs • 22.1. – 27.2.             

MUUT PAIKKAKUNNAT
Kajaani (Kirkkokatu 17): 23.1. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 20.2. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 6.2. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 12): 27.2. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 13.2. su 17.30

KUOPIO

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

• Su 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.

23.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00 
messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/
Mass in English, 11.00 päämessu

26.1. ke 18.00 iltamessu, 18.45 johdantokurssi
30.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.00 

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

6.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.00 messu 
Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in 
English, 11.00 päämessu

9.2. ke 18.00 iltamessu, 18.45 johdantokurssi
13.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00 

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

20.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.00 
messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/
Mass in English, 11.00 päämessu

23.2. ke 18.00 iltamessu, 18.45 johdantokurssi
27.2. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 10.00 

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

 
JOHDANTOKURSSI
26.1., 9.2., 23.2. ke 18.45
 
MUUT PAIKKAKUNNAT
Joensuu (Kaislakatu 6): sunnuntaisin klo 10.00 
(Tilaisuus ripittäytymiseen puoli tuntia ennen 
messuja.)
Savonlinna (Erkonkatu 11): Lisätietoja seura-
kunnasta.
Mikkeli (Jääkärintie 1): Lisätietoja seurakun-
nasta.
 

 

15.2. ti 18.00 iltamessu, 18.30 naistenpiiri
16.2. ke 18.00 iltamessu, 18.30 

informaatiokurssi
19.2. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
20.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.30 

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

22.2. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit
23.2. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä 

-sarja
27.2. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 10.30 

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

 
ENSIKOMMUUNIO-OPETUS 
23.1., 20.2. su 11.30
 
VAHVISTUSOPETUS  30.1., 27.2. su 11.30
 
KATEKEESI  19.2. la 9.50
 
INFORMAATIOKURSSI  16.2. ke 18.30
 
MUUT PAIKKAKUNNAT
Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 2): 6.2. 
su 13.00 katekeesi lapsille, 15.00 messu
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 
13.2. su 16.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelin-
tie 5): 23.1., 13.2., 27.2. su 12.00
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappe-
li, Rauhankatu 8 C 22): 23.1. su 16.00, 12.2. la 
12.00 ja 16.00, 27.2. su 16.00
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-
Kuljunkatu 1): 22.1., 19.2., 19.3., 9.4. (Huom.! 
poikkeus: palmusunnuntai), 23.4., 21.5. la 17.00
 

 KOUVOLA

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. 

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

• Su 11.00 messu. Huom! 1.1.2022 alkaen messu 
sunnuntaisin klo 13.00. Ke 7.00 messu. To 16.00-
16.45 adoraatio, 17.00 messu. Huom! 6.1.2022 
alkaen adoraatio klo 16.30. Pe 17.00 messu. Rip-
piaika pe 16.30-16.50 sekä sopimuksen mukaan.  
• Sun. 11.00 Mass in Finnish. Note! Starting on 
Jan. 1, 2022,  Mass on Sundays at 13.00. Wed. 7.00 
Mass in Finnish. Thurs. 16.00-16.45 Adoration, 
17.00 Mass in Finnish. Note! Starting on Jan. 6, 
2022, Adoration on Thursdays at 16.30. Fri. 17.00 
Mass in Finnish. Confessions Fri. 16.30-16.50 and 
upon agreement.

23.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 13.00 
messu

30.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 13.00 
messu

6.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 13.00 messu
13.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 13.00 

messu
20.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 13.00 

messu
27.2. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 13.00 

messu
 
JOHDANTOKURSSI 
Johdantokurssi katolisesta uskosta  kiinnostu-
neille alkaa tammi-helmikuussa. Tarkempia tie-
toja kurssista sekä ilmoittautumiset ottamalla 
yhteyttä seurakuntaan.
 
MUUT PAIKKAKUNNAT
Kotka (Langinkosken kirkko, Langinkoskentie 
1): 22.1., 26.2. la 16.30
Lahti (Launeen kirkko, Tapparakatu 22): 23.1., 
30.1., 13.2., 20.2., 27.2. su 18.00
Lappeenranta (Lappeenrannan kirkko, 
Mannerheiminkatu 1): 5.2., 19.2. la 16.30

 

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.) 

23.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00 pää-
messu, 12.15 messu englanniksi/Mass in 
English, 17.30 messu Kajaanissa

30.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.00 pää-
messu,12.15 messu englanniksi/Mass in 
English

6.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.00 pää-
messu, 12.15 messu englanniksi/Mass in 
English, 17.00 messu Torniossa

13.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00 pää-
messu,12.15 messu englanniksi/Mass in 
English, 17.30 messu Rovaniemellä

20.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.00 pää-
messu, 11.15 messu englanniksi/Mass in 
English, 17.00 messu Kemissä

27.2. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 12.15 
päämessu, 17.00 messu Raahessa
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Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni • Kotisivu 
gregoriusyhdistys.wordpress.com. • Puheen-
johtaja An Nguyen, timeof2010@gmail.com. 
(Gregorius-yhd.) Moderaattori Anders Ham-
berg. • Messuista ilmoitetaan yhdistyksen Fa-
cebook-sivulla, jota kaikki pääsevät lukemaan.  

Jeesuksen pyhän sydämen
maallikot – SCJ

Moderaattori Peter Gebara SCJ. Puheenjohta-
ja Silvia Bertozzi, silvia.bertozzi@gmail.com. 
• Helsinki: yhdyshenkilö Silvia Bertozzi, sil-
via.bertozzi@gmail.com. • Helsingin kokouk-
set joka kuukauden ensimmäisenä torstaina 
Pyhän Marian seurakuntasalissa iltamessun ja 
adoraation jälkeen. • Tampere: 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 2.2. klo 14.30 Maria-klubi seura-
kuntasalissa.

Seniorit 

Seniorit kokoontuvat joka kuukauden 3. tiistai-
na klo 14 messu katedraalissa, sen jälkeen yh-
dessäoloa seurakuntasalissa. Tervetuloa!

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:   February 1 
& 15  •  March 1 & 15 & 29  •  April 12 & 26  •  
May 10 & 24  •  Afterwards, a nice get-together. 
Many other activities as well. More informati-
on: cschelsinki.wordpress.com.

Fransiskaanimaallikot – OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Kevät 2022 – 74. 
toimintavuosi • Ohjelmalliset kokoukset tiistai-
sin, kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän Mari-
an seurakuntasalissa. • Kevään ohjelmaa: • 8.2. 
Vihkiytyneiden neitsyiden sääty /Silvia Bertozzi
• 8.3. Luostarilaitos Suomessa keskiajalla /Jo-
hannes Rein • 19.4. Fransiskaaneista /isä Rys-
zard Miś • 10.5. Franciscus ja luonto /Elias Hä-
mäläinen • Vastuuhenkilö: Marko Pitkäniemi 
OFS, puh. 046 6175314, sp: marko.pitkaniemi@
katolinen.fi • Kotisivu: fransiskaanimaallikot.
blogspot.fi.

Yhdistykset ja yhteisöt • Societies • Muut • Othersocieties • Muut • Others
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Joseph Ratzinger
Jumala on 
lähellä meitä  
Eukaristia, elämän keskus
Kokoelma kardinaali Ratzingerin 
saarnoja ja luentoja, jotka valaisevat 
eukaristian salaisuutta. Eukaristialla 
on alusta saakka ollut keskeinen sija 
Ratzingerin teologiassa.

KATT, 152 sivua, hinta 20,–

Teemu Sippo SCJ 
Christus fons vitae
30 saarnaa vuosilta 1978–2020 
Tähän kirjaan valitut 30 saarnaa 
vuosien varrelta kutsuvat yhä 
uudelleen palaamaan Kristuksen 
luo ja ammentamaan hänen 
rakkaudestaan elämän täyteyden. 

KATT, 144 sivua, hinta 20,–

katolinenkirjakauppa.net

Verbi Dei sono 
Schola cantorum 

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

Reflexioner kring 
årets slut 2021

D
en 21 december år årets 
mörkaste dag. Solen syns 
knappast och mörkret tar 
över. Men det är inte en-
dast ljuset som försvinner, 

det är också vårt hopp att covid-19-pan-
demin skall ta slut. År 2021 fattade våra 
myndigheter åter nygamla beslut som på-
verkar allas våra liv. Man beslöt om be-
gränsningar. Dessa innebär att vi har allt 
mindre kontakt med våra närmaste. För 
många innebär det att man firar julen och 
många kommande dagar allena. I alla fall 
inte på traditionella sätt. Vardagen har 
förändrats för en lång tid framöver. Jul-
kyrkan och mässorna blir hälsohot. Non-
chalans och bristande solidaritet gente-
mot ens medmänniskor leder till smitta 
och smittspridning. Barnen smittar ner 
sina syskon, kamrater, föräldrar och far- 
och morföräldrar. Man blir rädd att träffa 
de sina. Ensamheten ökar i samband med 
rädslan. Detta leder till eskalation och till 
isolation. Man går allt mer i sin allt min-
dre cirkel av släktingar, vänner och be-
kanta. Till sist sitter man helt enkelt allena 
med en bok eller framför TV-apparaten.  

Å andra sidan är den pågående pan-
demin en tid av självrannsakan och and-
lig reflexion. De långa tiderna som man är 
allena ger möjlighet till bön och till när-
mare kontakt med Gud. Man lever allt 
mer som en klosterbror eller -syster. Man 
kan styra sitt liv mot en religiös helhet i 
form av tillständig bön. Man är ju ändå 
sist och slutligen inte allena. Gud är nära 
var och en,  likaså ens skyddsängel och 
de heliga. Ensamheten blir en chimär och 
samtidigt en välsignelse. Man har kanske 
för första gången i livet verkligen tid att 
reflektera över vad som är viktigt. Vilka är 
mina prioriteter! Man lever i tystnad. Det 
ända som hörs är kanske grannens dot-
ter som övar julsånger, hissen som stan-
nar vid de olika våningarna, hunden som 
skäller ute. Man försöker gissa vem som 
kom eller gick. På gården står bilplatserna 
tomma. Många har kanske åkt på semes-

ter eller till landet för att fira jul. Månljuset 
lyser in genom fönstren. Det är fullmåne 
och kallt. Av erfarenhet vet man att det ef-
ter en fullmåne blir en mildare tid och ef-
ter två tre fullmånar är våren här. 

Under de tysta tiderna tänker man på 
sina vänner och kanske på vissa bekanta 
hur de firar sin jul. Många är icke-troen-
de. Deras jul består av ett överflöd av mat 
och klappar. För dem blir det inget jule-
vangelium, ingen julkyrka eller psalmer. 
De lever en annorlunda ny-jul som kan-
ske blivit mera allmän. Kristi födelse är 
helt oviktig för dem. Julens symbol är den 
röda Coca Cola -julgubben. Många är gif-
ta eller sambor med icke-troende. De styr 
den katolska kristna partnern bort från 
den kristna julen in i ateismens och he-
dendomens svalg och mörker. De svaga i 
tron klarar inte utmaningarna och ger ef-
ter. Andra lever som skenkristna. De tar 
vara på gamla traditioner såsom julsång-
erna, julottan, men har förlorat innebör-
den i själva julfirandet. Kristusbarnet i 
krubban är för dem endast en söt docka, 
Maria och Josef myter liksom änglarna 
och herdarna. 

Skandalerna kring kyrkan i synner-
het inom prästerskapet har skapat kraf-
tiga fördomar gällande vår katolska kyr-
ka. Dessa pedofilpräster har djupt skadat 
kyrkan och främjat många från henne. 
Ständigt uppkommande skandaler om 
pedofili, barnamord, och okysst leverne 
håller upp skenet att kyrkan är genom-
gående korrupt och pervers. Den heliga 
kristna katolska kyrkan som Jesus själv 
grundade förlorar sitt förtroende. Det tar 
en lång tid att bygga upp förtroende, en 
kort tid att förstöra och förlora det och en 
ännu längre tid att bygga upp det på nytt. 
Man litar inte längre på den heliga kyr-
kan och dess budskap. Om de som predi-
kar om Guds kärlek och om vår tro beter 
sig på ett i grunden ovärdigt sätt. Hur kan 
man då tro på vad de predikar och står 
för? “Things are what they appear to be.”

Kyrkan måste gå tillbaka till grun-
den. Till begynnelsen. Hur skall hon kun-
na vara aktuell under det tredje årtusen-
det om grunden betydligt försvagats. Den 
pågående synoden är ett sätt som påven 
Franciskus använder för att göra kyrkan 
och dess budskap åter aktuella för oss. 
Det gäller att inte falla in i resignation, 
frustration eller förtvivlan. Vi måste alla 
försöka komma med våra tankar hur man 
kan utveckla kyrkan så att den åter blir 
relevant för allt fler. Hoppet i kyrkan och 
Kristus finns hos de fattiga, förtvivlade, 
plågade och förföljda. Detta hopp får de 
inte förlora p.g.a. vissa prästers och prela-
ters beteende. Vi i den rika världen håller 
allt mer på att förlora vår tro. Vi tror allt 
mer på rikedom, förmåner, och att staten 
och vi själva kan göra oss lyckliga. Man är 
ju i sista hand sin egen lyckans smed – el-
ler hur? Vi kristna bör vara exempel för 
andra hur man lever ett kristet liv grun-
dat på kristen kärlek till ens medmännis-
kor. Ansvaret ligger hos var och en av oss.

Jan-Peter Paul


