Fides

KATOLINEN HIIPPAKUNTALEHTI • KATOLSKT STIFTSBLAD • CATHOLIC DIOCESAN MAGAZINE • No. 4 • 29.4.2022

Poikkeuskäytännöt
päättyvät s. 3

Rukous
Ukrainan
puolesta s. 4

Paavin saarna
pääsiäisyön
vigiliassa s. 6

Fides 4 . 2022

1

Pä ä k i r j o i t u s

Uusi kevät, uusi kesä
Aivan kuin unessa olemme kulkeneet kaksi viimeistä vuotta, maaliskuusta 2020 näihin päiviin saakka.
Nyt koronarajoitukset ovat lopultakin poistuneet ja
elämää päästään jatkamaan. Meille vanhemmille ihmisille tämä aika on ehkä tuntunut kahden vuoden
tyhjäkäynniltä, jokainen uusi päivä on jollakin tavalla vain toistanut edellisen päivän tapahtumia ja rutiineja.
Koululaisilta ja opiskelijoilta kuluneet kuukaudet,
joita on ollut yli pari tusinaa (!), ovat kuitenkin vieneet paljon pois siitä turvallisesta ja rauhallisesta
kasvamisesta ja oppimisesta, johon heitä edeltävät vuosikerrat ovat tottuneet ja jonka he
olisivat ansainneet. On ollut maskipakkoa, etäopetusta, harrastuskatkoja. Monille kulunut
poikkeusaika on ollut henkisesti, varmaankin myös hengellisesti, hyvinkin kuluttava.
Siksi on tärkeää, että astuisimme nyt rohkeasti uudelleen maailmaan ja syleilisimme aurinkoa, ihmettelisimme kevään etenemistä, kuuntelisimme luonnon ja miksei kaupunginkin ääniä, havainnoisimme ympäristöämme ja ylipäänsä elämää. Tutkikaamme tätä kaikkea ei vain vanhojen silmälasien läpi vaan täynnä uutuuden uteliaisuutta.
Kun koronaepidemian vaikeimpina aikoina jo vakuuteltiin siitä, että koronan jälkeen siirryttäisiin jonkinlaiseen uuteen “normaaliin”, niin ehkäpä se ei sittenkään ole muuta kuin
uutta heräämistä, sitä, että ylipäänsä huomioisimme ympärillämme olevia ja tapahtuvia
asioita, kokisimme iloa pienistäkin hyvistä asioista, nauttisimme taiteesta tai luonnon ihmeellisestä kauneudesta. Sitä, että emme keskittyisi vain itseemme, vaan näkisimme hyvän tekemisen vaikutuksen myös toisissa ihmisissä.
Uneliaista koronakuukausista siirryimme helmikuussa kuitenkin toisenlaiseen painajaiseen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja jatkaa armotonta hyökkäyssotaansa edelleenkin,
jo kolmatta kuukautta, välittämättä vähääkään sotatoimien uhreista ja kustannuksista. On
“arvokasta ja oikein”, että muistamme rukoilla Ukrainan kansan puolesta, sodan loppumisen puolesta ja oikeudenmukaisen rauhan toteutumisen puolesta. Rukoilu ei kuitenkaan
riitä, vaan tämä tilanne kutsuu meitä myös käytännössä auttamaan hätää kärsiviä niin Ukrainassa kuin toki myös muuallakin, muistaen myös sen, että tilastollisesti joka kymmenes
Ukrainan pakolainen on katolilainen. Jokaisen tuhannen pakolaisen joukossa voisi siis periaatteessa olla satakin katolilaista. Pitäkäämme huolta siitä, että heidät otetaan varmasti
ilolla vastaan seurakunnissa, kunhan heidät vain löydetään.
Meillä on monta syytä katsoa vakavasti tulevaisuuteen. Emme saa unohtaa, että, mitä tahansa tapahtuukin, kristillinen peruskutsumuksemme on pyrkiä aina tulemaan enemmän
Jumalan kaltaisiksi, pyhiksi. Siksi voimme olla kiitollisia siitä, että kirkon elämä jatkuu taas
ennallaan, kun koronarajoituksista vihdoin on luovuttu. Se tarkoittaa, että voimme käydä
rajoituksetta messuissa, ripittäytymässä, osallistua tapahtumiin, retretteihin ja pyhiinvaelluksiin. Edessämme on uusi kesä, olkoon se jo merkki paremmasta maailmanajasta.

Pappisvihkimyksiä

H

elsingin emerituspiispa Teemu Sippo SCJ
vihkii papeiksi diakoni Pedro Perezin ja
diakoni Daniele Giacchetton Helsingin
Johanneksen kirkossa lauantaina 7.5.2022
klo 11 alkavassa messussa. Tervetuloa!
Kuukautta myöhemmin lauantaina 11.6.2022
piispa Sippo vihkii papiksi Jeesuksen pyhän
sydämen pappien veljeskuntaan kuuluvan
diakoni Martti Savijoen SCJ Pyhän Marian
kirkossa Helsingissä klo 11 alkavassa messussa.
Tervetuloa!
KATT

Pohjoismaiden perhepäivät
peruttiin – Roomassa
kokoontuu koko maailma

K

oronarajoitusten takia jo kahteen kertaan
siirretyt Pohjoismaiden katoliset perhepäivät, jotka oli tarkoitus pitää helatorstaiviikonloppuna Etelä-Norjassa, on peruutettu. Päätöksen
asiasta teki Pohjoismaiden piispainkokous, joka
perusteli päätöstään sekä ilmoittautumisten hitaudella että sillä, että Venäjän sotatoimet ovat
ilmeisestikin vaikuttaneet monien kiinnostuneiden päätökseen olla sittenkin osallistumatta. Seuraavien perhepäivien suunnittelu aloitetaan vielä
ennen kesää.
Tänä kesänä 22.-26.6. järjestetään Roomassa kuitenkin Maailman perheiden tapaaminen,
jonka teemana on “Luottamus Kaitselmukseen”.
Tapaamiseen osallistuu edustajia eri maista ja
piispainkokouksista. Tapaamisen verkkosivuilla
(https://www.romefamily2022.com/en) on paljon hyvää katekeettista aineistoa, josta joitakin
osia julkaistaan myöhemmin myös suomeksi.
KATT
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Kalleimman Veren sisarten
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Kyrkans ekonomiska översikt
inför året

Poikkeuskäytännöt päättyvät

K

oronaepidemian leviämisen estämiseksi
ja ihmisten terveyden turvaamiseksi tehdyt rajoitukset päättyvät Helsingin hiippakunnassa huhtikuun loppuun mennessä.
Seurakuntien toiminnassa palataan taas normaaleihin käytäntöihin. Edelleen kuitenkin kannustetaan pitämään huolta käsi- ja yskimishygieniasta ja olemaan tulematta kirkkoon, jos on
koronalle tai muille helposti leviäville taudeille
tyypillisiä oireita.
Tästedes velvollisuus osallistua (paikan päällä)
messuun sunnuntaisin ja velvoittavina juhlapyhinä on taas voimassa. Erilaisiin riskiryhmiin kuuluvien voi kuitenkin olla tarpeen edelleen välttää
niitä messuja, joissa yleensä käy eniten ihmisiä.
Lisätietoja voi kysyä omasta seurakunnasta.

Kyrkans syn på fred och krig
– case Ukraina

15
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Ilmoituksia
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Seurakunnat ja ohjelmat
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Pyhän Hengen lähettäminen

+

+

+
isä Marco Pasinato

Tänä pääsiäisaikana pyydän teitä kaikkia rukoilemaan aivan erityisesti kaikkien koronan uhrien
ja heitä kaipaamaan jääneiden läheisten puolesta
sekä niiden puolesta, jotka ovat heitä hoitaneet.

Hiippakunnan asiainhoitaja

Undantagsbestämmelserna upphör

D

e begränsningar som infördes i början
av coronapandemin för att förhindra en
spridning av coronaviruset och för att
trygga människors hälsa upphör att gälla i Helsingfors stift i slutet av april.
I församlingarnas verksamheter återgår vi till
normal praxis. Alla uppmuntras ändå fortsättningsvis att sköta hand- och hosthygien samt att
inte komma till kyrkan om man har symptom på
covid-19 eller andra sjukdomar som lätt sprider
sig.
Hädanefter är söndagsplikten, alltså att (på
plats) delta i mässan på söndagar och påbjudna
högtider igen i kraft. Personer som tillhör olika
riskgrupper kan ändå behöva fortsätta att undvika de mässor som i allmänhet drar allra mest folk.
Mer information kan man få i sin egen församling.
+

+

+

Under den här påsktiden ber jag er alla att i synnerhet be för dem som har dött i covid-19 och dem
Kannen kuva: Ekumeeninen rukoustilaisuus Ukrainan ja
rauhan puolesta 18.4.2022 Senaatintorilla.
Kuva Marko Tervaportti.

Siunattua pääsiäisaikaa!
Helsingissä 25. huhtikuuta 2022

		

14

Pyydän, että muistatte rukouksissanne myös
kaikkia sodan uhreja niin Ukrainassa kuin muuallakin. Rukoilkaamme, että oikeudenmukainen
rauha saavutettaisiin mahdollisimman nopeasti.
Voimme myös iloita siitä, että seurakuntien
elämä palaa entiselleen. Seuraavina viikkoina
seurakunnissa vietetään paljon ensikommuuniojuhlia. Tämä moninkertainen juhla-aika kääntää
katseemme aivan ansaitusti kohti ikuisen elämän
ja ainaisen toivon lähdettä: meidän Herraamme
Jeesusta Kristusta. Olkoon hän tekojemme ja päätöstemme ensimmäinen innostaja ja perimmäinen mittapuu.

som har mist anhöriga i coronapandemin samt för
alla dem som har gett dem vård. Jag ber att ni i era
böner också minns alla krigsoffer, såväl i Ukraina
som på andra håll i världen. Vi ber för en rättvis
fred så fort som möjligt.
Vi kan också glädja oss över att församlingarnas
liv återgår till det normala. Under de kommande
veckorna firas många förstakommunionsfester i
församlingarna. Den här mångdubbla festperioden vänder berättigat vår blick mot det eviga livets
och ständiga hoppets källa: vår Herre Jesus Kristus. Må han alltid vara våra gärningars och besluts
inspiration och djupaste måttstock.
Välsignad påsktid!
Helsingfors, 25 maj 2022
fader Marco Pasinato
Stiftsadministrator
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Ajankohtaista

End of
Exceptional
Measures

T

he restrictions put into place to prevent the spread of Covid-19 and protect people's health come to an end
in the Diocese of Helsinki at the end of April.
Parishes return to their normal practices in their activities. However, we still encourage people to maintain good hand
and cough hygiene and to avoid coming to
church if you have symptoms of Covid-19 or
some other easily transmissible disease.
From now on, the obligation to attend
Mass in person on Sundays and Holy Days
of Obligation is in force again. However,
those who are part of various risk goups may
still need to avoid those Masses that generally have the greatest number of people. For
more information, please contact your parish.

Uskontokunnat kutsuivat
rukoilemaan Ukrainan
puolesta

H

elsingin tuomiokirkon portailla ja
koko Senaatintorilla järjestettiin pääsiäismaanantaina 18.4.2022 ekumeeninen rukoustilaisuus rauhan puolesta,
joka alkoi ristisaatolla ja ortodoksisella pääsiäistroparilla. Paikalle kokoontui useita tuhansia ihmisiä. Järjestäjien, ukrainalaisten yhdistyksen, Helsingin kaupungin ja kulttuurin
edustajien puheenvuorojen ja esitysten lisäksi
ääneen pääsi myös katolinen kirkko.
Senaatintorilla kuultiin Pyhän Marian seurakunnan kirkkoherran isä Rafal Czernian SCJ
puheenvuoro, jota myöhemmin jopa siteerattiin eduskunnassa: "Se, joka aloittaa sodan,
unohtaa ihmiskunnan. Hän asettaa edelle oman etunsa ja valtansa. Jumalan nimessä: kuulkaa kärsivien huuto ja lopettakaa tämä
joukkomurha!"
Senaatintorin tapahtuman jälkeen ihmisillä oli mahdollisuus osallistua Tuomiokirkon
kryptassa jatkotilaisuuteen, jossa kahvikupposen lomassa kuultiin niin rukousta kuin laulua
ja myös Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan kirkkoherran isä Jean Claude Kabezan lukema rukous pakolaisten puolesta, jonka ydinkohta oli ehkäpä sanoissa: “Ota suojelukseesi
kaikki ne, joiden on ollut pakko paeta kotimaastaan ja jotka ovat joutuneet eroon omaisistaan.”
Senaatintorin tilaisuuden loppu oli vaikuttava: siinä parikymmenmetrinen Ukrainan
lippu laskeutui rauhallisesti Tuomiokirkon
portailta alas kansan joukkoon ja kulki poikki
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During this Easter time, I ask all of you to
pray in particular for all the victims of the
pandemic and their loved ones, but also for
all those who worked to treat them and care
for them. I ask that in your prayers you also
remember all victims of war, both in Ukraine
and elsewhere. Let us pray for a just peace
as soon as possible.
Let us also rejoice that the life of our parishes returns to normal. In the next few
weeks, there will be many First Communion
celebrations in our parishes. As it should,
this period of multiple festivities turns our
eyes towards the source of eternal life and
never-ending hope: Our Lord Jesus Christ.
Let him be the first inspiration and deepest
measure of all our deeds and decisions.
Wishing you all a Blessed Eastertime!
Helsinki, May 25th, 2022

koko Senaatintorin satojen tai tuhansien käsien kannattelemana. Sitä kannattelemista
juuri nyt tarvitaan.
KATT

Father Marco Pasinato
Diocesan Administrator

Sunnuntait ja juhlapyhät

Rukouksen apostolaatti

1.5. pääsiäisen 3. sunnuntai (III)
1L Ap.t. 5:27b-32, 40b-41
Ps. 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b. – 2a
2L Ilm. 5:11-14
Ev. Joh. 21:1-19 tai Ev. Joh. 21:1-14
8.5. pääsiäisen 4. sunnuntai (IV)
1L Ap.t. 13:14, 43-52
Ps. 100:1-2, 3, 5. – 3c
2L Ilm. 7:9, 14b-17
Ev. Joh. 10:27-30

Toukokuun 2022 rukouksen apostolaatin palsta

		

15.5. pääsiäisen 5. sunnuntai (I)
1L Ap.t. 14:21b-27
Ps. 145:8-9, 10-11, 12-13a. – vrt. 1
2L Ilm. 21:1-5a
Ev. Joh. 13:31-33a, 34-35		
			
22.5. pääsiäisen 6. sunnuntai (II)
1L Ap.t. 15:1-2, 22-29
Ps. 67:2-3, 5, 6+8. – 4
2L Ilm. 21:10-14, 22-23
Ev. Joh. 14:23-29
26.5. Herran taivaaseenastuminen – helatorstai,
juhlapyhä, velvoittava
1L Ap.t. 1:1-11
Ps. 47:2-3, 6-7, 8-9. – 6
2L Hepr. 9:24-28, 10:19-23
Ev. Luuk. 24:46-53
Toinen lukukappale voidaan valita myös
vuoden A kirjasta: Ef. 1:17-23.
		
29.5. pääsiäisen 7. sunnuntai (III)
1L Ap.t. 7:55-60
Ps. 97:1+2b, 6+7c, 9. – 1a+9a
2L Ilm. 22:12-14, 16-17, 20
Ev. Joh. 17:20-26
			
Helluntai, juhlapyhä
4.6. lauantai, illalla, helluntaiaaton iltamessu
“Ite missa est” sanotaan kaksinkertaisella hallelujalla.
1L 1. Moos. 11:1-9 tai 1L 2. Moos. 19:3-8a, 16-20b
tai 1L Hes. 37:1-14 tai 1L Joel 3:1-5
Ps. 104:1-2a, 24+35c, 27-28, 29bc-30. – 30
2L Room. 8:22-27
Ev. Joh. 7:37-39
				
5.6. helluntaisunnuntai			
1L Ap.t. 2:1-11
Ps. 104:1ab+24ac, 29bc-30, 31+34. – vrt. 30
2L Room. 8:8-17
Ev. Joh. 14:15-16, 23b-26
Toinen lukukappale ja evankeliumi voidaan valita myös
vuoden A kirjasta: 1. Kor. 12:3b-7, 12-13; Joh. 20:19-23.
Kirkkovuoden tavallinen aika
		
12.6. (kirkkovuoden 11. sunnuntai)
Pyhä KolminaisuuS, juhlapyhä (III)
1L Sananl. 8:22-31
Ps. 8:4-5, 6-7, 8-9. – 2a
2L Room. 5:1-5
Ev. Joh. 16:12-15		
			
19.6. (kirkkovuoden 12. sunnuntai)
Kristuksen pyhän ruumiin ja veren juhla,
juhlapyhä (IV)
1L 1. Moos. 14:18-20
Ps. 110:1, 2, 3, 4. – 4bc
2L 1. Kor. 11:23-26
Ev. Luuk. 9:11b-17

K

aksi tuhatta vuotta sitten Jeesus Nasaretilainen teki jotakin sellaista, jota
me kaikki kaipaamme. Hän näytti, että on mahdollista elää elämäänsä ilman kipeitä haavoja, ilman pelkoa, sairauksia ja kuolemaa. Sellaista elä-

mänmatkaa jokainen meistä voi itse kulkea.
Älä sano, että elämässä on vain kuolemaa, kärsimystä, kipua ja hölynpölyä. Älä
menetä uskoasi. Ei ole olemassa ihmistä, joka ei voisi saapua päämäärään. Joku menee eteenpäin juoksemalla, toinen kävelee rauhallisesti ja joku etenee hitaasti matelemalla. On mahdollista uskoa, että elämä on vahvempi kuin kuolema. Pääsiäisaika
on sellainen aikaa, jolloin me voimme iloisina sanoa: "Uskon elämään, koska minun
Jumalani on elävä."
Kuitenkin ne, jotka auttavat vanhuksia ja sairaita, tarvitsevat tukea pitääkseen
evankeliumin ilon elossa. Siksi tässä kuussa rukoilemme sairaita ja vanhuksia hoitavien terveydenhuollon työntekijöiden puolesta.
Paavi Benedictus kirjoitti ” On aika vahvistaa uudelleen rukouksen merkitys ajatellen monien karitatiivista työtä tekevien kristittyjen liiallista aktiivisuutta ja uhkaavaa
maallistumista. (…) Läheisyys persoonalliseen Jumalaan ja myöntyminen hänen tahtoonsa estävät ihmistä kärsimästä vahinkoa ja varjelevat häntä fanaattisten ja terrorististen oppien pauloilta. Aidosti uskonnollinen perusasenne estää ihmistä ryhtymästä
Jumalan tuomariksi ja syyttämästä häntä siitä, että hän sallii
kurjuutta eikä tunne sääliä luotujaan kohtaan. Jos taas joku
rohkenee kamppailla Jumalaa vastaan vetoamalla ihmisen
intresseihin – kehen hän sitten voi turvautua, kun ihmisen
toiminta osoittautuu voimattomaksi? (Deus Caritas est, 37).
isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

Rukoilkaamme...
Toukokuu
• Rukoilemme nuorten puolesta, jotta he elämän täyteyteen kutsuttuina oppisivat
Marialta tavan kuunnella, syvän harkinnan, uskon rohkeuden ja omistautuvan
palvelemisen.
Maj
• Vi ber att alla unga, kallade att leva livet till fullo, i Marias liv kan finna vägledning
att lyssna, se djupet i urskiljningen, modet som tron skapar och engagemanget att
• tjäna.
Kesäkuu
• Rukoilemme kristittyjen perheiden puolesta koko maailmassa, jotta ne osoittaisivat
ja kokisivat pyyteetöntä rakkautta ja pyhittyisivät jokapäiväisessä elämässään.
Juni
• Vi ber att kristna familjer i världen kan levandegöra och erfara villkorslös kärlek
och växa till i helighet i det dagliga livet.
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Pyhä isä

Paavin saarna pääsiäisyön vigiliassa 16.4.2022

Valo pimeyden keskellä

M

ruumista» (jj. 2-3). Pääsiäinen siis alkaa mullistamalla suunnitelmamme. Se tuo mukanaan yllättävän toivon lahjan. Mutta sen vastaanottaminen
ei ole helppoa. On myönnettävä, että joskus sydämessämme ei ole tilaa tälle toivolle. Kuten evankeliumin naisissa, meissäkin vallitsevat kysymykset ja epäilykset, ja ensireaktio odottamattoman
merkin edessä on pelko, «katseen painaminen
maahan» (vrt. jj. 4-5).

NAISET NÄKIVÄT. Ensimmäinen ylösnousemuksen julistus ei ollut lausunto pohdittavaksi, vaan merkki katseltavaksi. Hautausmaalla,
haudalla, jossa kaiken olisi pitänyt olla järjestyksessä ja rauhassa, naiset «havaitsivat, että kivi oli
vieritetty haudan suulta, ja kun he menivät sisälle hautaan, he eivät löytäneet Herran Jeesuksen

LIIAN USEIN katsomme elämää ja todellisuutta katse maahan painettuna; katsomme vain
tätä kuluvaa päivää, pettyneinä tulevaisuuteen
sulkeudumme omiin tarpeisiimme, tyydymme
apatian vankilaan, jatkuvasti valitamme ja ajattelemme, että asiat eivät koskaan muutu. Niin
pysähdymme lannistumisen ja fatalismin haudalle ja hautaamme elämänilon. Tänä yönä Herra kuitenkin haluaa antaa meille toisenlaiset silmät, sytyttää ne toivolla siitä, että pelko, kärsimys
ja kuolema eivät saa viimeistä sanaa. Jeesuksen
pääsiäisen ansiosta voimme loikata olemattomuudesta elämään, «eikä kuolema enää voi riistää elämäämme» (K. Rahner): se on kokonaan ja
ikuisesti Jumalan rajattoman rakkauden ympäröimä. Totta kyllä, kuolema voi pelottaa ja halvaannuttaa meitä. Mutta Herra on noussut kuolleista! Kohottakaamme katseemme, ottakaamme

onet kirjoittajat ovat
puhuneet tähtien valaisemien öiden kauneudesta. Sodan öitä
taas repivät kuoleman
valonsäteet. Tänä yönä,
veljet ja sisaret, antakaamme evankeliumin naisten johdattaa meitä
kädestä pitäen, jotta heidän kanssaan näkisimme
Jumalan valon aamunkoiton, joka loistaa maailman pimeydessä. Kun yö hälveni ja aamun ensimmäinen valo hiljaa tuli esiin, naiset tulivat haudalle voidellakseen Jeesuksen ruumiin. Siellä he
kokivat hämmästyttävän asian: ensin he huomasivat haudan olevan tyhjä; sitten he näkivät kaksi
hahmoa sädehtivän kirkkaissa vaatteissa, ja nämä
sanovat heille, että Jeesus on noussut kuolleista.
Heti naiset riensivät julistamaan uutisen muille opetuslapsille (vrt. Luuk. 24:1-10). He näkivät,
kuuntelivat ja julistivat: näiden kolmen teon myötä mekin käymme sisään Herran pääsiäiseen.
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katkeruuden ja surun verho pois silmiemme
edestä ja avautukaamme Jumalan toivolle!

TOISEKSI NAISET KUULIVAT. Kun he olivat nähneet haudan olevan tyhjä, kaksi miestä
sädehtivän kirkkaissa vaatteissa sanoivat heille:
«Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän
ole täällä, hän on noussut kuolleista» (jj. 5-6).
Meidän on hyvä kuulla ja toistaa nämä sanat: hän
ei ole täällä! Aina kun luulemme ymmärtäneemme Jumalasta kaiken, kun luulemme voimamme lokeroida hänet omiin kaavoihimme, toistakaamme itsellemme: hän ei ole täällä! Aina kun
etsimme häntä vain ohimenevän tunteen tai hädän hetkellä ja sitten sivuutamme ja unohdamme hänet arkipäivän konkreettisissa tilanteissa
ja päätöksissä, toistakaamme: hän ei ole täällä! Ja
kun ajattelemme voivamme vangita hänet sanoihimme, kaavoihimme, tapoihimme, mutta unohdamme etsiä häntä elämän synkimmistä oloista,
joissa ihmiset itkevät, kamppailevat, kärsivät ja
toivovat, toistakaamme: hän ei ole täällä!
KUULKAAMME MEKIN naisille osoitettu kysymys: “Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta?”. Emme voi viettää pääsiäistä, jos jatkamme
kuolleena olemista; jos jäämme menneisyyden

Pyhä isä

Siksi naiset nähtyään ja kuultuaan juoksivat julistamaan ylösnousemuksen ilon opetuslapsille.
He tiesivät että heitä saatettaisiin pitää hulluina;
evankeliumikin sanoo, että opetuslapset «arvelivat naisten puhuvan omiaan» (j. 11). Mutta he
eivät ole huolissaan maineestaan, kuvansa puolustamisesta, he eivät mittaa tunteitaan eivätkä
laske sanojaan. Heidän sydämessään hehkui vain
halu tuoda uutinen, julistus: “Herra on noussut
kuolleista!”.

KUINKA KAUNIS onkaan kirkko, joka tällä
tavoin rientää maailman kaduille! Pelkäämättä,
taktikoimatta ja myötäilemättä, haluten vain tuoda kaikille evankeliumin ilon. Tähän meidät on
kutsuttu: kokemaan että Kristus on ylösnoussut
ja jakamaan tuo kokemus toisille; vierittämään
tuo kivi haudalta, johon usein olemme sulkeneet Herran, levittääksemme hänen iloaan maailmaan. Herättäkäämme kuolleista Jeesus, joka
elää, haudoista joihin olemme hänet sulkeneet;
vapauttakaamme hänet muodollisuudesta, johon
usein olemme hänet vanginneet; herätkäämme
rauhallisen elämän unesta, johon toisinaan olemme hänet tyynnyttäneet, jotta hän ei saisi enää
häiritä ja vaivata meitä. Tuokaamme hänet jokapäiväiseen elämään: rauhan teoilla tänä sodan
kauhujen leimaamana aikana; sovinnon teoilla
katkenneiden suhteiden keskellä, myötätunnon
teoilla hädänalaisia kohtaan; oikeudenmukaisuuden teoilla vääryyksien keskellä ja totuuden teoilla valheiden keskellä. Ja ennen kaikkea rakkauden ja veljeyden teoilla.

Vatican Media

vangeiksi; jos meillä ei ole elämässämme rohkeutta antaa Jumalan antaa meille anteeksi, sillä
hän antaa kaiken anteeksi; jos meillä ei ole rohkeutta muuttua, luopua pahoista teoista, valita
Jeesus ja hänen rakkautensa; jos usko on meille jonkinlainen talismaani ja teemme Jumalasta kauniin menneiden aikojen muiston emmekä kohtaa häntä tänään elävänä Jumalana, joka
haluaa muuttaa meidät ja maailman. Kristinusko,
joka etsii Herraa menneisyyden raunioista ja sulkee hänet tottumusten hautaan, on kristinuskoa
ilman pääsiäistä. Mutta Herra on ylösnoussut! Älkäämme viivytelkö haudoilla, vaan menkäämme
kohtaamaan hänet, elävän Jumalan! Älkäämme
pelätkö etsiä häntä veljien ja sisarten kasvoista,
toivovien ja unelmoivien elämäntarinoista, itkevien ja kärsivien tuskasta: siellä Jumala on!

LOPUKSI NAISET JULISTIVAT. Mitä he julistivat? Ylösnousemuksen iloa. Pääsiäinen ei
tapahtunut vain niiden lohduttamiseksi, jotka
surivat Jeesuksen kuolemaa, vaan jotta sydämet
avattaisiin ihmeelliselle sanomalle: Jumala on
voittanut pahan ja kuoleman. Ylösnousemuksen
valon tarkoitus ei ole pidätellä näitä naisia henkilökohtaisessa ekstaasissa, vaan synnyttää lähetysopetuslapsia, jotka “palaavat haudalta” (vrt.
j. 9) ja tuovat kaikille Ylösnousseen ilosanoman.

VELJET JA SISARET, toivollamme on nimi:
Jeesus. Hän kävi sisälle syntimme hautaan, syvimpään eksymiseemme saakka, kulki pelkojemme ryteikön halki, kantoi taakkojemme painon;
kuoleman syvimmästä pimeydestä hän herätti meidät elämään ja muutti murheemme iloksi.
Viettäkäämme pääsiäistä Kristuksen kanssa! Hän
elää, tänäänkin hän kulkee keskellämme, muuttaa ja vapauttaa. Hänen kanssaan pahalla ei ole
enää valtaa, epäonnistuminen ei voi estää meitä
aloittamasta uudelleen ja kuolemasta tulee siirtyminen uuden elämän alkuun. Ylösnousseen Jeesuksen kanssa mikään yö ei ole loputon; synkimmässäkin pimeydessä loistaa aamutähti.
TÄSSÄ PIMEYDESSÄ, jossa elätte, arvoisat
pormestari ja kansanedustajat*, sodan ja julmuuden synkässä pimeydessä me kaikki rukoilemme,
rukoilemme teidän kanssanne ja teidän puolestanne tänä yönä. Rukoilemme kaikkien kärsivien puolesta. Voimme vain antaa teille tukemme
ja rukouksemme ja sanoa: “Rohkeutta! Olemme
kanssanne!”. Ja sanoa teille suurimman asian, jota
tänään vietämme: Khristos voskres! [Kristus on
ylösnoussut!]

Ansgar-Werkin
rouva Olbrich
on kuollut

P

ohjoismaiden hiippakuntia avustavan saksalaisen, Osnabrückin ja
Hampurin Ansgar-Werkin pitkäaikainen puheenjohtaja, rouva Dorothea
Olbrich on kuollut. Hän kuoli 93 vuoden
ikäisenä laetare-sunnuntaina 27.3.2022.
Monien Pohjolan katolilaisten tuntema
ja suuresti arvostama Frau Olbrich toimi
Ansgar-Werkissä aina järjestön perustamisesta lähtien vuonna 1967 ja seurasi aktiivisesti sen toimintaa aina viime vuosiin saakka. Hiippakunnan tehtävistä hän oli jäänyt
eläkkeelle vuonna 1990.
Osnabrückin piispa Franz-Josef Bode
vietti rouva Olbrichin hautajaismessun Osnabrückin Pyhän Pietarin katedraalissa lauantaina 9.4. klo 11 (Saksan aikaa). Messuun
osallistui Helsingin hiippakunnan edustajana rouva Olbrichin pitkäaikainen ystävä,
prelaatti Tuomo T. Vimpari, jonka kirjoittama muistokirjoitus julkaistaan seuraavassa
lehdessä.Rauha hänen sielulleen.
KATT
Alla kuolinilmoitus Neue Osnabrücker
Zeitungissa.

Franciscus
* Paavi suuntasi nämä sanat ukrainalaisten edustajille: Pietarinkirkon pääsiäisvigiliaan osallistui
ukrainalaisen Melitopolin kaupungin pormestari Ivan Fedorov perheineen sekä kolme Ukrainan
parlamentin jäsentä.
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Skandinaavit kylässä
Hiippakunnan opetusosasto isännöi Pohjoismaiden
opetusjohtajien vuosikokousta Helsingissä

N

ordic Catechetical Conference 2022 järjestettiin
Kulttuurikeskus Sofiassa
20.4.–22.4. Kokoukseen
osallistuivat isäntämaa
Suomen lisäksi Ruotsin,
Norjan, Tanskan sekä Islannin katolisten kirkkojen opetusasioista vastaavat edustajat. Lisäksi Pohjoismaiden piispainkokousta edusti
hiippakuntamme asiainhoitaja isä Marco Pasinato, konferenssin puheenjohtajan piispa
Czeslaw Kozonin ollessa estynyt.
KOKOUKSEN VARSINAISEN osuuden aikana 20.–21.4. käsiteltävänä oli maiden merkittävästikin toisistaan poikkeavat olosuhteet.
Jäsenmäärissä mitattuna Suomi ja Islanti ovat
hyvin pieniä hiippakuntia ja resurssit toiminnan kehittämiseksi ovat erittäin vaatimattomat. Kumpikaan maa ei tällä hetkellä tulisi toimeen ilman merkittävää tukea muista
maista sekä aktiivista vapaaehtoisapua. Vero-

8

Fides 4 . 2022

tusoikeus takaa esim. Ruotsissa vakaat taloudelliset olosuhteet katolisen hiippakunnan
toiminnan kehittämiseksi. Oman haasteensa
Suomessa tilanteeseen luo sede vacante, eli
se ettei meillä ole tällä hetkellä omaa piispaa.
Hiippakunnan asiainhoitaja ylläpitää hiippakunnan toimintoja, mutta toiminnan kehittäminen vaatisi piispan, jonka johdolla esimerkiksi opetustoiminnan osa-aluetta voitaisiin
kehittää hiippakunnallisesti.
POHJOISMAIDEN PIISPAINKOKOUKSEN
terveiset kokoukseen toi isä Marco, jonka johdolla keskustelimme paavi Franciscuksen ohjeistuksesta opetuksen kokonaisvaltaisesta
uudistamisesta. Opettajan tai katekeetan roolin jäsentäminen on viime vuosien suurimpia kysymyksiä koskien maallikoiden roolia
kirkossa. Kaiken kristillisen kanssaelämisen
keskuksessa on kerygma. Se on paavin ohjeistuksen ydin. Kysymyksiä kuitenkin herättää
katekeetan rooli. Miten se sijoittuu perinteis-

ten maallikon ja diakonin roolien kenttään?
Tämä keskustelu jatkuu yhä.
SUOMEN TILANTEESSA poikkeuksellisen positiivista ja ruotsalaisten julkituomaa
tervettä kateuttakin herättävää(!) on oman
uskonnon opetus kouluissa. Tässä asiassa
Suomi liittyy ennemminkin mannereurooppalaiseen traditioon, jossa uskonnon opetus
kouluissa on sivistyksellistä perustaa ja lain
mukainen velvollisuus. Suurin osa suomalaisista katolisista lapsista saa nykyisin katolisen opetussuunnitelman mukaista opetusta viikoittain koulussa. Katolisen uskonnon
oppimäärän kehittämisessä ja toteuttamisessa ovat avainasemassa opettajat sekä viranomaisyhteistyö. Lisäksi jokainen perhe
ja erityisesti lapsi, joka näkee vaivan vaatiessaan lain mukaista oman uskonnon opetusta
ja osallistuu tunneille joskus haastavissakin
olosuhteissa ja aikatauluissa, ovat niitä arjen
sankareita, jotka mahdollistavat opetustoi-

Opetustoimi

minnan kehittämisen ja normalisoitumisen. Oman uskonnon opetuksen ryhmä
muodostaa etenkin vähemmistöasemassa oleville lapsille nk. turvallisen tilan,
jossa voi kohdata muita saman katsomuksellisen kulttuuripiirin omaavia sekä
keskustella avoimesti, pelkäämättä tulevansa leimatuksi. Tällaisten vertaisryhmien olemassaolo on erittäin ajankohtaista
myös esimerkiksi ukrainalaislapsille Suomessa.
KOKOUKSEN TOISEN osuuden 21.4.
muodosti pienimuotoinen seminaari ja
illallinen, jossa hiippakuntamme opetusosaston yhteistyötahot esittäytyivät
toisilleen sekä pohjoismaisille kokousedustajille. Edustajat Opetushallituksesta,
Vantaa kaupungilta, USKOT foorumista
ja juutalaisesta yhteisöstä, Suomen ekumeenisesta neuvostosta, Helsingin yliopistosta ja opettajien koulutuksesta sekä
Suomen Caritaksesta esittelivät toimintaansa, erityisesti suhteessa katolisen kirkon opetustoiminnan kanssa tehtävään
yhteistyöhön.
Hiippakuntamme vaatimattomien
resurssien vuoksi meillä ei olisi mitään
edellytyksiä saavuttaa viikoittain kouluikäistä nuorisoamme ilman yhteistyötä.
Kouluyhteistyön kautta meillä on kosketuspinta heidän arkeensa. Opetusviranomaisyhteistyön kautta saamme olla
mukana vaikuttamassa siihen katsomuskasvatukseen, jota lapsillemme lain mukaisesti tarjotaan varhaiskasvatuksesta
ja perusopetuksesta aina toisen asteen
opintoihin saakka.
Tämä etu, verrattuna muihin Pohjoismaihin, ei ole itsestään selvyys. Yhteistyö
on kaksisuuntaista ja se vaatii päivittäin
uskottavaa opetustoimen ylläpitämistä
opettajien sekä kehitystyötä opetusosaston taholta. Kiitollisena voin kuitenkin
todeta, että yhteistyökykymme vuoksi olemme joillain opetuksen osa-alueilla jopa resurssirikkaita naapureitamme
edellä. Olemme suunnannäyttäjiä olosuhteiden pakosta. Se on siunaus, joka
meille on annettu pyytämättä.

Bartolomé Esteban Murillo, ”La conversión de San Pablo”, n. 1675

Tala Herre, din tjänare hör

I

Katolska kyrkan läser vi ofta i början av årgång C (vart fjärde år) ur profeten
Samuels bok. Samuel var en ung man som Gud hade kallat till sin tjänst. Gud
ropade på honom och han svarade: ”Tala Herre, din tjänare hör”. Han tackade
ja till Gud och så blev han en stor profet för Israel. I Samuels fall gick det inte så
lätt att igenkänna Herrens röst, det tog tre gånger innan han förstod att det var Gud
som ropade på honom. I texten står det att han ännu inte kände Herren och hade inte
ännu fått ta emot hans ord.
Hur svårt det ibland kan vara att förstå vem som ropar på oss. Vi människor är
ofta döva fast vi hör och blinda fast vi ser. Ibland kan det behövas dramatiska tecken
av Honom att få oss förstå vad han vill säga till oss. I Nya testamentet har vi ett bra exempel på detta, aposteln Paulus. Han var ju först en ivrig och fanatisk farisé som hatade kristna och ville fängsla och förfölja så många av dem som möjligt. Och sedan
hände det: Jesus själv visade sig för honom medan han var på väg till Damaskus. Och
på ett par minuter var hela hans liv ändrat. Från och med den stunden skulle ingenting vara som förut. En före detta fiende av kristna hade blivit Jesu verktyg och senare
Kyrkans största missionär. Ibland kan det gå på ett helt annat sätt. Sådana exempel
har vi också i kyrkan. Otaliga helgon som aldrig har förföljt eller medvetet ifrågasatt
Jesus som Gud och Messias men som har utvecklats och vuxit i tro och kärlek under
hela sitt liv och så småningom lärt sig känna Frälsaren genom olika händelser med
lidande och tungt korsbärande men också stora upptäckt och stunder av glädje och
tröst.
Gud handlar också i stillhet och tystnad. Även så att vi inte alls lägger märke till
det. Hur ofta händer det att vi säger: ”oj, vad jag hade tur med det och det” utan att
tänka på ett annat alternativ, att det kanske var Gud själv som hade ingripit i det som
hände.
I trosbekännelsen bekänner vi:”Jag tror på Gud allsmäktig, skapare av himmel
och jord, av allt vad synligt och osynligt är”. Vår Gud är allsmäktig och är man allsmäktig så kan man göra allt. Även det omöjliga. Ett fantastiskt exempel på hans allmakt
och storhet är hur han kan använda sig av oss människor fast vi inte vet det. Där finns
också en stor nåd. Vi kan och får vara hans verktyg och instrument oavsett om vi vet
det eller inte. Under hela frälsningshistorien har han visat sig för oss människor på
otaliga sätt, via människor, djur, händelser och naturfenomen. Att vara med om allt
detta är underbart. Du och jag får vara med. Alla är inbjudna. Låt oss våga ta emot
Honom och lyssna och säga till Honom: ”Tala Herre, din tjänare hör”.
Kära Gud, gör oss redo att lyssna på Dig då du ropar på oss. Och stärk vår tro så att
vi alltid kunde sätta vårt hopp till Dig. Du som lever och råder från evighet till evighet.
Amen.
Marko Pitkäniemi OFS
(Aftonandakt i Radio Vega 3.3.2002)

Osmo Vartiainen
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I NGER H ONKARANNAN (CCPS PARTNER IN MISSION) MUISTOKSI

Kalleimman Veren sisarten partnerit
(CCPS Partners in Mission)

K

alleimman Veren sisarkunta perustettiin Sveitsissä vuonna 1845.
Kolmen vuoden päästä viranomaiset lakkauttivat ensimmäisen luostarin Steinerbergissa.
Perustajasisar, äiti Theresa Weber (1822−1848),
kuoli pian sen jälkeen. Sisarkunnan luostareita perustettiin sekä Ranskaan että Saksaan. Bismarckin hallinnon aikana 1800-luvun toisella
puoliskolla alkoi sisarkunnan elinolojen rajoittaminen ja se johti siihen, että sisarkunta melkein
kokonaisuudessaan etsi Yhdysvalloista mahdollisen luostaripaikan. Muiden muutettua Amerikkaan Eurooppaan jäi vielä sisaria Sveitsiin.
Vuoden 1870 alussa sisarkunta muutti pysyvästi
Yhdysvaltoihin.
Sisters of the Most Precious Blood of O’Fallon,
Missouri -sisarkunnalle vakituinen paikka löytyi
1874 St. Louisin (Missouri) kupeessa sijaitsevasta O’Fallonin kylästä. Sinne muutti Euroopasta
yhdeksän sisarta. He aloittivat sisarkunnan toiminnan, joka edelleen jatkuu. Tälle toiminnalle
suunnan antaa sisarkunnan spiritualiteetti, jonka
keskeinen ajatus on sovinto kaikkien ympärillä
olevien kanssa. Tätä aspektia sisarkunta on jatkuvasti tuonut elämässään esille siinä työssä, jonka
he ovat valinneet. Sisarista suuri osa on toiminut
opettajina. Sen työn edellytys on päivittäinen sovinnon tekeminen.
Vuonna 2019 tuli kuluneeksi 80 vuotta siitä,
kun Kalleimman Veren ensimmäiset neljä sisarta
tulivat Suomeen. He pitivät Helsingissä Englantilaista koulua ja Tampereella lastentarhaa. Sisar
Mary Vénard LeBeau CCPS toimi pitkään myös
Virossa.

Partners in Mission of the Sisters of
the Most Precious Blood of O’Fallon,
Missouri
Kalleimman Veren sisarten partnerit (CCPS Partners in Mission) perustettiin vuonna 1981. Yhdysvalloissa, Boliviassa, Suomessa ja Virossa oli
vuonna 2018 yhteensä lähes 100 partneria ja 15
nuorta partneria. Partnereihin kuuluu naisia ja
miehiä sekä myös pappeja, joita kaikkia yhdistää rakkaus Kalleimman Veren sisaria kohtaan ja
halu olla osallisia sisarten karismasta.
Partnereiden vuosittain uusittava sitoumus
(commitment) sisarkunnalle on seuraava:
“Vastauksena Missourin O’Fallonin Kalliin
Veren sisarten yhteisön kautta ilmaistuun Jumalan kutsuun minä ___________ lupaan pyrkiväni
tuomaan Kristuksen sovittavan läheisyyden niille, joita kohtaan päivittäisessä elämässäni. Vien
eteenpäin Kalliin sisarten perintöä syventämällä

10

Fides 4 . 2022

suhdettani Jumalaan, muihin partnereihin ja yhteisöön parantaakseni kärsivää maailmaa.”

Suomen Kalleimman veren partnerit,
Partners in Mission
Suomen partnerit perustettiin 1995. Sisarilla oli
luonteva yhteys tuleviin partnereihin Helsingin
Englantilaisen koulun vanhempien kautta ja heidän joukostaan löytyi myös ensimmäinen partneri. Sisarten toimiessa mentoreina heidän ohjauksessaan on vuosien saatossa ollut viisi partneria.

Partnerit tapaavat kerran kuukaudessa. Silloin
luetaan tekstejä joko Raamatusta tai hengellisestä
kirjallisuudesta ja keskustellaan niiden aiheista.
Sen lisäksi rukoillaan myös vesper.
Inger Honkarannan kirjoituksesta jäsenlehdessä Partners on the Journey (Winter 2017):
“Tallinnan ja Helsingin partnereilla ja sisarilla
oli Viron pääkaupungissa erityinen kokous, kun
he tapasivat lokakuun 15. päivänä. Tapaaminen
järjestetään syksyisin vain kerran vuodessa johtuen yhteisöjen välimatkasta. Tällä kertaa olim-

Sääntökunta

me tervetulleita Tallinnaan. Tapasimme satamassa ja menimme taksilla birgittalaisluostariin. Vierailimme keskiaikaisen luostarin raunioilla,
mutta hyytävä sää pakotti meidät sisätiloihin rukoilemaan ja herkullinen lounas oli rakkauden höystämä.
Sen jälkeen palasimme kaupunkiin käydäksemme koulussa, jota pidetään yhtenä Viron parhaimmista. Partnerimme Kersti Nigesen toimii
koulun rehtorina ja oli olennaisen tärkeä tämän koulun modernisoimisessa Viron kommunismin jälkeisenä aikana. Vietimme siellä yhdessä
Kerstin kymmenvuotista partnerina olemista, ja hän kertoi, kuinka paljon hänelle on merkinnyt olla partneri.
Rukoushetkemme oli yhdistelmä raamatunlukukappaleita, Amerikan alkuperäisasukkaiden viisauksia, otetta (benediktiini)sisar Joan
Chittisteriltä ja kappaleita, jotka on lainattu tämän vuoden lupausten
uudistamisen seremoniasta. Päivä oli täynnä monenlaista iloa ja kiitollisuutta Jumalalle, yhteisölle yhtä hyvin kuin kaikille asiaan omistautuneille partnereille.
Odotamme innolla seuraavan vuoden toimintaa ja yhteistä rukousta, kun kokoonnumme ensi syksynä Helsingissä. Toivotamme ryhmän
Yhdysvalloista uudistamaan sitoumuksensa siellä.”
Kalleimman Veren sisarten partnerit,
sääntökuntamaallikot Suomessa

Muistoja Inger Honkarannasta
Vuonna 1947 syntynyt ja vuonna 1998 katolisen kirkon
täyteen yhteyteen otettu Kalleimman veren partneri Inger
Honkaranta kuoli Yhdysvalloissa vuoden 2020 alussa.
Ohessa Maila Berchtoldin tuolloin kirjoittamia muistoja
Englantilaisen koulun, Studium Catholicumin ja Katolisen
tiedotuskeskuksen arvostetusta työntekijästä.

S

aimme suruviestin Amerikasta. Inger oli nukkunut ikiuneen.
Muistelen kiitollisena hänen työtään lasten hyväksi koulussa.
Kun oli Englantilaisen koulun lastentarhaan ilmoittautuminen ja
uusien uusien halukkaiden oppilaiden vanhemmat odottivat vuoroaan,
huomioni kiinnittyi nuoreen naiseen. Hän oli juuri normaalikokoinen,
mutta reippaasti hän ohjasi ja opasti tungeksivia vanhempia oikeisiin
paikkoihinsa takaisin jonoon. Minusta hän liikkui kuin olisi kotonaan ja
tietäisi tasan talon tavat ja ohjeistukset. Hän todella keskittyi työhönsä.
Sittemmin näin hänet aina, kun vanhemmat kutsuttiin koululle keskustelemaan opettajien kanssa lapsensa edistymisestä koulussa. Nämä
tapaamiset olivat useimmille vanhemmille suuren jännityksen aihe.
Mitenköhän tyttäreni tai poikani on pärjännyt, onko hän häiriköinyt vai
mitä mahtaa opettajalla nyt olla kerrottavanaan.
Tämä koulun jokaisen tilaisuuden avustaja oli tietenkin Inger Honkaranta, itsekin koulun entinen oppilas. Sittemmin selvisi, että hän teki
hyvin laajalla skaalalla töitä koulussa, jossain vaiheessa kirjanpitoakin.
Koulussa opettajina toimineet sisaret ehdottivat, että aloittaisimme
säännölliset keskustelut joka kuukauden kolmantena lauantaina. Niin
myös tehtiin. Tapaamiset kiersivät osallistujien kodeissa, ja näin jokainen meistä sai emännöidä kerran lukukaudessa tapaamisiamme.
Lauantai-iltapäivisin luimme aina tulevan sunnuntain epistolatekstin ja keskustelimme siitä. Keskustelujamme ohjasivat kalleimman
veren sisaret Aniceta, Clare-Ann, Renata ja Mary Venard. Nämä olivat hyvin opettavaisia ja uusia näkemyksiä avaavia ja uskoa vahvistavia
opettavaisia tunteja.
Ingerin poismenoa surren arvostan suuresti hänen ehdottoman asiallista ja selkeän hyväksyvää ja kunnioittavaa suhtautumista Raamatun
sanaan ja koko ympäröivään maailmaan.

ORDO EQUESTRIS SANCTI SEPULCRI
HIEROSOLYMITANI
LOCUMTENENTIA IN FINLANDIA

AV O I N K U T S U I N V E S T I T U U R A A N

JERUSALEMIN PYHÄN HAUDAN RITARIKUNTA
järjestää investituuran jäsenehdokkaille 4.6.2022
Uudet ritarit ja daami
Katia Torres Airava, Heikki Aronpää,
Elie El-Khouri ja Janne Laakso
OHJELMA
Lauantai 4.6.2022
klo 13:00 Messu ja investituuraseremonia,
Pyhän Henrikin katedraali, Helsinki.
klo 19:00 Juhlaillallinen (maksullinen, 100 € /henkilö)
Helsingin Pörssiklubi,
Fabianinkatu 14 A, 4 kerros
Ilmoitus osallistumisesta juhlaillallisille
ritari Manuel Airavalle 14.5.2022 mennessä:
manuel.airava@gmail.com
Illallismaksu 100 € tulee maksaa Ritarikunnan tilille
samoin 14.5.2022 mennessä:
tilinumero FI12 4055 0017 0219 95
(Aktia Bank, maksun saajaksi merkitään Mikael Paul)

ÖPPEN INBJUDAN TILL INVESTITUR

DEN HELIGA GRAVENS AV JERUSALEM
RIDDARORDEN
håller investitur för nyvarande kandidater 4.6.2022
PROGRAM
Lördag 4.6.2022
Kl. 13:00 Mässa med investiturceremoni,
Sankt Henriks katedral, Helsingfors
Kl. 19:00 Festmiddag, (middagen kostar 100 € per person)
Helsingfors Börsklubb, Fabiansgatan 14 A, 4 våningen
Om deltagande i middagen bes vänligen meddelas
till riddaren Manuel Airava (manuel.airava@gmail.com)
senast 14.5.2022.
Middagsavgiften 100 € betalas ävenså senast 14.5.
på ståthållarskapets konto FI12 4055 0017 0219 95
(Aktia Bank, mottagare Mikael Paul)

Maila Berchtold
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På s v e n s k a

KYRKANS EKONOMISKA ÖVERSIKT INFÖR ÅRET
Kära Fides-läsare,

Försäljningsintäkter av Stiftets
avdelningar

Vi lever just nu i osäkra tider i världen. På grund
av flera faktorer är det utmanande att planera för
framtiden för vår verksamhet. På grund av detta
försenades slutförandet och antagandet av budgetarna till slutet av februari 2022. Ekonomiska
rådet av Stiftet behandlade budgetarna redan 10
december 2021. Då beslutade rådet att budgetarna
inte kunde godkännas förrän vid mötet den 25 februari 2022. Även då innehåller budgetarna vissa
osäkerheter.
För det senaste året 2021 har bokslutet ännu
inte färdigställts och revisionsberättelsen och godkännandet av bokslutet har ännu inte gjorts. Det
finns dock gott om tid till slutet av april.

När det gäller stiftet, ägnas särskild uppmärksamhet åt dess avdelningar (Kommunikations-, Publikations- och Utbildningsavdelningen). Dessa
enheter säljer böcker, läromedel och får tidningsintäkter.
Under coronapandemin har avdelningarnas
försäljningsintäkter minskat. Och troligen kommer
situationen inte att förbättras i år. År 2022 kan det
bli totalt 46 000 euro som försäljningsintäkter, jämfört med 54 000 euro år 2019. Försäljningsintäkter
täcker bara cirka 16 % av driftskostnaderna.

Bokslutet
Tabellerna i recensionen finns i den finska versionen som publicerades i Fides 3/2022. Vänligen
kolla faktor där. T.ex. medlemsinkomstutveckling
2019–2021 (medlemsavgifter, donationer och mässokollekter).
Tiden för coronapandemin har klart påverkat
våra medlemsintäkter. Nedgången i slutet av 2021
var -16%. Kollekterna har sjunkit mest med -34 %,
vilket förklaras av samhällets restriktioner för att
delta i mässor. Också medlemsavgifter och donationer har minskat med 7–15 %. Man får hoppas
att året 2022 blir ett bättre år. År 2022 når vi ännu
inte 2019 års nivå i medlemsinkomster. De inkomsterna är viktiga i vår finansiering. De står för 32 %
av den totala finansieringen i 2022 års budget, vilket är en för låg siffra för en sund utveckling. I församlingarnas budgetar är betydelsen av medlemsinkomsterna större än i stiftet: 56 %. Det är högst
önskvärt att medlemsinkomsterna övergår till en
tydlig ökning efter koronapandemins slut. Förhoppningsvis kommer osäkerheten som orsakats
av kriget i Ukraina, inte att försvaga medlemmars
möjligheter att bidra.

Hyresintäkter
Utöver medlemsintäkter är en betydande inkomstpost för kyrkan hyresintäkter, som i huvudsak erhålls från de hyrda lägenheter. På totalnivå står
hyresintäkterna för 12 % av kyrkan finansiering,
men för vissa enheter är hyresintäkterna mycket
viktigare.
Trots de osäkra tiderna är hyresläget för lägenheter nu bra och hyrorna har utvecklats positivt.
Vid årsskiftet har hyresintakterna under tre års period stigit med 27 %, vilket delvis förklaras av det
goda hyresläget. De flesta lägenheterna hyrs dessutom ut till närmast marknadsmässig hyra. Det
belopp som budgeterats för 2022 har räknats så, att
av de bostäder som stiftet ägs, får vi en högre hyra.
Detta på grund av en hel del grundläggande förbättringar i lägenheterna under de senaste åren.
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Fastighetskostnader
I kyrkans utgiftsstruktur utgör fastighetsutgifterna
den viktigaste utgiftsposten efter personalutgifter.
I det pågående årets budget antar vi att kostnaderna stiger (+ 21 %), delvis på grund av inflationen i
Finland. Fastighetsutgifterna i 2022 års budget beräknas till 574 000 euro, inklusive fastighetsutgifter och vederlag, men inga renoveringskostnader.
Det är säkert så att ingen vet hur utvecklingen går
på riktigt. Stiftet står för 21 % av alla fastighetsutgifter, resterande 79 % är utgifter som uppkommit
i församlingar.
På kyrkonivå som helhet är fastighetsutgifterna
(exklusive renoveringar) 26 % av driftsutgifterna
(Bdg. 2022). Andelen kommer naturligtvis fortfarande att öka om renoveringskostnader räknas in.
I församlingens budgetar är fastighetsutgifterna
viktigare än i stiftet: 33 % av församlingens driftsutgifter är fastighetsutgifter. Den nuvarande situationen är mycket utmanande då energikostnaderna
stiger. De senaste tre åren har el- och fjärrvärmekostnaderna ökat med 12 %, vilket innebär merkostnader på cirka 20 000 euro. Man kan anta att
dessa kostnader fortfarande kommer att kraftigt
stiga i år. Kostnadsökningen varierar naturligtvis
från enhet till enhet.
Tidningen Fides kommer att ha en mer detaljerad analys av bokslutet i juni.

Budget för 2022
Som redan nämnts för fastighetskostnader är det
svårt att förutsäga hur världen kommer att utvecklas under de kommande månaderna. Många faktorer kan förändra utvecklingen. Under våren kan vi
se, om det händer eskaleringen av kriget i Ukraina.
Och vilka är dess ekonomiska inverkan på samhällen, människors försörjning, flyktingströmmar och
världshandeln. Det verkar starkt som att fientligheterna och coronapandemin samt klimatförändringsåtgärder orsakar hög inflation världen över.
Och kanske till och med en internationell matkris
är på väg att vänta? Inflationen kommer sannolikt
att stiga ytterligare från den nuvarande nivån, som
redan är nära 5 % i Finland. Detta påverkar medlemmarnas förmåga att stödja kyrkan och att överleva ekonomiskt i sina egna liv i allmänhet. En allt

större del av medlen går till ökade energikostnader,
bränslen och stigande matkostnader. Dessutom
kan arbetslösheten öka. Ambitiösa klimatförändringsprojekt som planeras i Europeiska Unionen
kommer säkert också att höja priserna.
Det finns många frågetecken kring de bidrag
som kyrkan får från utlandet. Situationen för utländska finansiärer är lika osäker som vår. Vi kan
möjligen få mindre bidrag för våra behov från Tyskland och övriga Europa. Avkastningen på fondsplaceringarna kommer sannolikt också att minska till
följd av kriget i Ukraina. Detta utveckling återspeglas redan i stiftets siffror från och med årsskiftet. Avkastningen på vår aktieportfölj var på vägen neråt
-8,44 % i februari.
Det finns också oklarheter om hur mycket nödvändiga investeringar kan man förverkliga det här
året. Det är normalt att renoveringar kommer att
bli mer exakta när de fortskrider. Detta kan ge överraskningar till vår budget. Den budgeterade nettoinvesteringen för året (minus tyska bidrag) är cirka
15 % av kyrkans totala utgifter, eller cirka 400 000
euro. Om beloppet ökar från detta kan det bli problem med finansieringen.
Med tanke på förändringar i kostnader, är saken
också oroväckande för kyrkans anställda. För tillfället har kyrkan knappast råd att höja lönerna ens
på nivån av indexhöjningar. Lönenivån för arbetare
är redan ganska blygsam jämfört med situationen
på landet och läget försämras snabbt på grund av
hög inflation. Det gäller både prästers och lekmäns
köpkraft. I framtiden bör det vara årligen möjligt att
göra indexhöjningar på personalens löner.

Budgetsiffror
Inför själva analyser av budgetsiffror löner det sig
att titta på den utveckling av medlemsinkomsterna
som redan har pågått i år. För de första två månaderna finns det nästan definitiva medlemsinkomstdata att använda. Dessutom har medlemsavgiftsfakturor skickats till vuxna medlemmar i slutet av
januari, så de har hunnit påverka februari medlemsinkomster. Även 2021 skickades brevet samma
tid, så en jämförelse mellan de två åren är möjlig.
I slutet av februari i år hade medlemsinkomsterna
tillförts 174 000 euro, jämfört med 163 000 euro vid
samma tidpunkt förra året (+ 7 %).
Medlemsinkomstutvecklingen har varit i en
uppåtgående trend i början av detta år, även om
tillväxten fortfarande är mycket blygsam. Minskningen av donationer (-36 %) och ökningen av kollekter (+ 44 %) visar att coronabegränsningar har
hävts och mässogäster har börjat att ge mera kollekter på mässor och samtidigt minskat att ge donationer. Det är ännu inte möjligt att av dessa siffror
utläsa hur hela året kommer att gå. Förhoppningsvis kommer intäkter att öka under de kommande
månaderna och brevet börjar ge resultat.
Om vi tittar på budgeten för 2022 kan vi presentera följande siffror:

163 000 euro vid samma tidpunkt förra året (+ 7 %).
Medlemsinkomstutvecklingen har varit i en uppåtgående trend i början av detta år, även om tillväxten
fortfarande är mycket blygsam. Minskningen av donationer (-36 %) och ökningen av kollekter (+ 44 %)
visar att coronabegränsningar har hävts och mässogäster har börjat att ge mera kollekter på mässor och
samtidigt minskat att ge donationer. Det är ännu inte möjligt att av dessa siffror utläsa hur hela året kommer
att gå. Förhoppningsvis kommer intäkter att öka under de kommande månaderna och brevet börjar ge
resultat.A r t i k k e l e i t a

Om vi tittar på budgeten för 2022 kan vi presentera följande siffror: TÄMÄ KUVANA (PDF)
B'2022

Församl.

Stiftet

=

%

Finansieringen totalt
varav medlemsinkomster
varav bidrag ¹
varav hyresintäkter

1 479 000
823 000
180 000
147 000
200 000
129 000

1 141 000
8 000
527 000
161 000
0
445 000

2 620 000
831 000
707 000
308 000
200 000
574 000

100
32
27
12
8
21

Utgifter tillsammans ²
varav driftskostnader
varav nettoinvesteringar

1 563 000
1 185 000
378 000

998 000
986 000
12 000

2 561 000
2 171 000
390 000

100
85
15

Driftskostnader
varav personalkostnader

1 185 000
339 000
386 000
460 000

986 000
429 000
188 000
369 000

2 171 000
768 000
574 000
829 000

100
36
26
38

Resultat vid årets slut ³

-84 000

+143 000

+59 000

varav försäljning av egendom

Övriga

varav fastighetskostnader
Övriga

Resultat utan försäljning av egendom

-284 000

+143 000

Luettavaksi.

-141 000

¹ Inhemska och utländska bidrag utan renoveringsbidrag från utlandet.

¹ Inhemska och utländska bidrag utan renoveringsbidrag från
lingnarna hur man kan finansiera renoveringar på
utlandet. ² Driftskostnader samt investeringar minus renoveringsbidrag.
egen hand. Några församlingar har bättre förut² Driftskostnader samt investeringar minus renoveringsbidrag.
³ I ingår
resultatet
ingår även investeringar
och
försäljning av
egendomatt
(200
000 investeringskostnader
euro).
sättningar
täcka
på egen
³ I resultatet
även investeringar
och försäljning av
egendom
(200 000 euro).
hand. Svårast är det i de två minsta församlingar-

na, Josef och Olav, med ett sammanlagt underskott
Även i år
får ikyrkan
sälja sin
egendom,
om än om
medänenmed
relativt liten
summa.
Stiftets resultat tycks utvecklas
Även
år får kyrkan
sälja
sin egendom,
på -48
000 euro.
till ett litet
överskott,
vilket
jämnar
ut
församlingarnas
underskott.
Finansieringsmässigt
bygger budgeten
en relativt liten summa. Stiftets resultat tycks utfrämst på medlemsintäkter och bidrag utan renoveringsbidrag (59 %). De största driftskostnaderna är
Möjligheter att hjälpa till
vecklas till ett litet överskott, vilket jämnar ut förpersonalkostnader och fastighetskostnader som täcker 2/3 av alla driftkostnader.
samlingarnas underskott. Finansieringsmässigt
Utvecklingen av medlemsinkomsterna har varit rebygger budgeten främst på medlemsintäkter och
Investeringar
lativt varierande i olika församlingar. Utvecklingen
bidrag utan renoveringsbidrag (59 %). De största
har sida.
påverkats
kraftigt
coronapandemin.i Olika
Nästan alla investeringar kommer att göras i år på församlingarnas
Beloppet
för av
bruttoinvesteringar
driftskostnaderna
är personalkostnader
församlingar
är 550 120 euro.
Vi hoppas få 168 och
353 fasteuro i renoveringsbidrag
från Tyskland,
är 31 % har
sociala restriktioner
gjorts av vilket
myndigheterna,
ighetskostnader som täcker 2/3 av alla driftkoststoppat insamlingen av mässokollekter i olika skenader.
den under pandemin. Vid utgången av 2021 hade
medlemsinkomsterna endast tillkommit 808 000
Investeringar
euro, jämfört med 962 000 euro i slutet av 2019.
Minskningen var -16%. En liten ökning (823 000
Nästan alla investeringar kommer att göras i år på
euro) har budgeterats för pågående år. För församförsamlingarnas sida. Beloppet för bruttoinvestelingarnas del, kan man se att i små församlingar är
ringar i församlingar är 550 120 euro. Vi hoppas få
stödet från medlemmarna klart större än i de stora.
168 353 euro i renoveringsbidrag från Tyskland,
I årets budget har man räknat att till exempel en
vilket är 31 % av bruttoinvesteringarna. Den mest
enskild vuxen medlem i Olavs församling betalar
dyraste renoveringen kommer att göras i Henriks
ett årsbidrag på 80 €, jämfört med drygt 40 € i till
församling, över 170 000 euro. Den största osäkerexempel Henrik och Birgitta. I genomsnitt förvänheten i reparationerna är relaterad till omfattningtas en vuxen medlem betala ett årsbidrag på 52
en av Josefs renoveringar. Renoveringen har redan
euro till sin församling under pågående året 2022.
påbörjats i Tammerfors förra året och kommer att
Sammantaget skulle det i en såhär oviss värld
fortsätta i år (150 000 euro). Likviditetsmässigt är
vara viktigt för kyrkans medlemmar att ta ansvar
bruttomängden av renoveringar viktig. Hur man fiför att bidra kyrkan med alla medel som står till
nansierar renoveringar, då det tyska bidraget vanvårt förfogande. Dessa inkluderar betalning av en
ligtvis betalas ut först efter att renoveringen är klar.
medlemsavgift, frivilliga donationer och mässoDetta princip orsakar likviditetsproblem.
kollekter. Därutöver finns alltid möjlighet att göra
testamenter. Om du vill upprätta ett testamente till
Förväntat resultat av församlingar
kyrkan, vänligen kontakta Stiftets finansbyrå för
tilllägsinformation. Man kan också bidra projekt
Verksamheten i församlingarna som helhet är i
som omfattas av insamlingstillstånd utfärdat av en
överskott (295 000 euro) på grund av de stora förPolismyndighet. Dessa projekt och andra instruksamlingarnas resultat. Men för små församlingar
tioner kommer att listas på kyrkans hemsida. Stort
är situationen oroande. Läget förvärras ytterligare
tack på förhand för alla era bidrag!
av inkluderingen av investeringar (det tyska bidraTrots alla osäkerheter, en välsignad vår till alla.
get har redan tagits till godo i siffrorna). Om man
Tack
till varje volontär för er viktig insats till förräknar med investeringarna blir församlingarnas
samlingsarbetet.
totala resultat ett underskott på -84 000 euro. Av de
enskilda församlingarna är det bara Maria församling som kan uppvisa ett överskott totalt resultat.
Det finns förstås också stora skillnader i försam-

Peter Kuronen
Stiftets ekonom
Finansbyrå

Joseph Ratzinger
ESKATOLOGIA
Eskatologia, oppi kuolemasta, ylösnousemuksesta 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 muistiinmerkitsemiä
Teresan sanoja kuuden kuukauden ajalta
ennen hänen kuolemaansa.
KATT, 342 sivua, hinta 26,–

katolinenkirjakauppa.net
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Opinionen

Kyrkans syn på fred och krig
– case Ukraina
Det ryska anfallskriget mot Ukraina har fortgått i
veckor och inget slut kan ännu skönjas. Ryssland
har bombat många städer till ruiner. Som
bäst håller Ryssland på att förstöra Ukrainas
logistiknät, vägar, järnvägar och flygplatser.
Tusentals civila har dödats, mördats, bränts,
våldtagits och kidnappats samt misshandlats.
De ryska invasionstrupperna lämnar efter sig
massgravar och lik längs med gator och torg
samt sönderbombade byggnader överallt var
de farit fram. De ryska anfallsstyrkorna har
också systematiskt hindrat civila från att fly
från sönderbombade städer och byar. Tåg och
bussar som evakuerar civila bombas. Trots detta
har miljoner flyktingar lyckats fly till väst och
Europa. Inom landet finns det också miljontals
interna flyktingar. Vi upplever Europas största
humanitära katastrof och folkmord sedan 1945.

R

yssland har genom sitt aggressiva och
hänsynslösa invasionskrig mot Ukraina skapat den största flyktingsströmmen sedan andra världskriget. Ukrainas ekonomi (BNP) väntas halveras i
år. Även inom EU kommer unionens tillväxt falla dramatiskt, likaså väntas inflationen att stiga betydligt.
Ryssland och dess politiska ledning bär allena ansvaret för denna humana, ekonomiska och samhälleliga
katastrof.

KATOLSKA KYRKANS POLITIK
Den katolska kyrkan förhåller sig till krig ur en religiös och social synvinkel. Krig som fenomen behandlas i vår katekes (#2309–2327) samt i Andra Vatikankonciliets slutdokument. Kyrkan har även klargjort
sin ståndpunkt till krig i kompendiet gällande kyrkans sociala doktrin (#488–520).
Andra Vatikankonciliet utgår från begreppet fred
och bevarande av freden. Fred innebär helt enkelt
avsaknaden av krig. Kyrkan utgår från rättvisa i synnerhet samhällelig rättvisa. Avsaknaden av denna
rättvisa leder till krig. Därför konstaterar konciliet
att ett samhälle måste vara rättvist och i god tro dela
med alla sina medborgare de rikedomar som finns i
ett land inklusive kunskap. Alla måste i ett samhälle
behandlas värdigt. Fred är alltså resultatet av medmänsklig kärlek till alla. Denna förpliktelse överstiger
juridiska lagar och ukaser. Bristen på medmänsklig
kärlek är grogrund för krig i och med att alla är syndare.
Krig och tagande av liv är synd mot femte budordet “du skall inte döda”. Alla, både individer och regeringar har en förpliktelse att på alla sätt motarbeta krig. Däremot har alla regeringar förpliktelsen att
försvara sig mot anfall om fredsförhandlingar misslyckats. Den anfallna parten har moralisk legitimitet.
Kyrkan har här satt upp vissa villkor för denna legitimitet. Hotet och skadan som angreppet utgör kan
anses vara bestående, allvarlig och säkert. Militärt
försvar är den ända möjligheten att försvara sig. Man
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borde, åtminstone teoretiskt, ha möjlighet att vinna.
De militära våldsmetoderna för inte vara oproportionella i förhållande till målet som man vill uppnå. Stater har rätten att mobilisera och bör följa den moraliska lagen under kriget.
Kyrkan lyfter fram folkmord och mord på civila på
basen av att de t.ex. hör till en etnisk grupp, religiöst
samfund eller folk. Dylika mord anser kyrkan vara
dödssynder. Kyrkan lyfter också fram förstörelsen av
städer och byar samt enhetligt samt geografiskt definierade områden. Militära aktioner mot dessa är
inte bara synder mot människor, men också mot Gud
själv. Här hänsvisar kyrkan till massförstörelsevapen
av olika slag, i synnerhet atomvapen samt kemiska
och biologiska vapen. Vissa andra massförstörelsevapen såsom vit fosfor och splitterbomber inkluderas
också i denna kategori.

KYRKANS SOCIALA DOKTRIN
I kompendiet av kyrkans sociala doktrin lyfter kyrkan
fram fred som grunden för mänsklig samexistens.
Endast genom fred kan man uppnå välfärd, rikedom
och avsaknaden av rädsla samt slutligen glädje. Gud
finns inte hos våldsamma härskare och våld. Bestående fred skall alltid vara målsättningen för samhällen. I varje mässa önskar vi varandra fred. I bergspredikan konstaterade Jesus “Saliga de som håller fred,
de skall kallas Guds söner” (Matteus 5:9).
Fred som sådan har ett värde som bör vara grundat på rättvisa och medmänsklig kärlek. Om man
misslyckas med att upprätthålla fred är resultatet
krig. Krig i dagens värld har en synnerligen farlig dimension, nämligen massförstörelsen av, i värsta fall,
hela mänskligheten. Krig har också en individuell
moralisk dimension som påverkar de inblandade
kanske i generationer.
Alla anfallskrig är i sig själv, per definition, alltid
omoraliska. Den som blir anfallen har alltid rätten att
försvara sig. Anfallaren har aldrig den moraliska rätten att hänvisa till politiska eller militära målsättningar då han inleder ett anfallskrig. De soldater vilka
deltar i anfallskriget har den moraliska rätten att inte
följa order vilka bryter mot internationell lag. Om de
trots detta deltar i anfallskriget (och begår eller deltar
i sådana brott) kan de dömas i internationell rätt. De

kan i detta fall inte hänvisa till order från befäl eller
överordnade. Naziledaren och judemördaren Adolf
Eichmanns försvar i domstolen i Jerusalem gäller
inte – “Jag visste inte!”
Alla civila som berörs av krig har rätt till skydd.
Kyrkan har ett klart utryckt ansvar för att både materiellt och andligt stöda flyktingar men också deras
berättigade mänskliga rättigheter.
Om den anfallande parten i ett krig på något sätt
försöker eliminera (döda, skada, bränna) civila på
basen av deras etnicitet, nationalitet, religion, eller
språkbehörighet anses det vara en allvarlig kränkning av deras grundläggande mänskliga rättigheter.
Alla som bryter mot de lagar som det internationella
samfundet satt upp skall och bör dömas in den Internationella Brottmålsdomstolen. Detta gäller i synnerhet dem vilka begått folkmord, brott mot mänskligheten och brott gällande aggression (anfall) samt
användandet av massförstörelsevapen.
Ett betydande medel mot den anfallande parten
är internationella och i synnerhet ekonomiska sanktioner. Dessa skall i första hand riktas mot det anfallande landets politiska och militära ledning och beslutsfattare, inte mot samhället eller befolkningen
gement.

CARITAS I FINLAND
Den katolska kyrkan är synnerligen väl medveten om
vad som händer i Ukraina. Innan Ryssland inledde
sitt anfallskrig fanns det närmare sex miljoner katoliker i Ukraina. Många av dessa har flytt, också till
Finland. I vårt land är det Caritas som i första hand
strävar att stöda och hjälpa dem. Alla som påträffar
katolska ukrainare borde informera dem om Caritas
och om den katolska kyrkan samt om den lokala församlingen. Många vill säkert gå i bikt och motta sakramenten i synnerhet den heliga eukaristin.
Det ryska anfallskriget i Ukraina fortsätter. Det är
inte helt klart vilka Rysslands målsättningar är; det
beror på vem som uttalar sig. Det som är klart är att
flera ukrainare kommer att komma till vårt land. Man
uppskattar antalet till 60 000 kanske t.o.m. 80 000. Vi
som katoliker har ett speciellt ansvar för dem, i synnerhet uniaterna, våra grekisk-katolska trosbröder.

Jan-Peter Paul

Caritas

Caritas-kuulumisetNytt-News
Tue lapsia ja nuoria 		
pääsemään leirille
Kesä ja leirikausi lähestyy. Caritas on tukenut vuosittain kymmeniä lapsia ja nuoria leirimaksuissa.
Leirejä on monenlaisia hiippakunnan vahvistusleireistä virkistys- ja harrastusleireihin.
Jaamme lapsille ja perheille tukea leirimaksuihin. Jotta tuki toteutuu, tarvitsemme tukea lahjoittajilta. Voit lahjoittaa joko nettisivuillamme, suoraan tilille (tiedot alla) tai MobilePayn kautta.

Galleria Kajava, Helsinki
2.–29.6.2022

Saaja: Suomen Caritas ry
Tilinumero: FI73 8000 1270 1545 04
Viite: 2325 (kotimaan sosiaalityö)
MobilePay: 95959 (viesti: kotimaa)
Rahankeräyslupa: tunnus: RA/2022/218

Samanarvoinen elämäni -näyttely
avautuu Helsingissä kesäkuussa
Caritaksen Samanarvoinen elämäni -näyttely tuo
välähdyksiä bangladeshilaisesta arjesta. Näyttelyyn kuuluu lähes kaksikymmentä bangladeshilaisen valokuvaajan GMB Akashin kuvaa ja niihin
liittyvää tarinaa.
Näyttely on esillä Vallilan kirjaston Galleria Kajavassa 2.-29.6.2022.
Bangladesh ylittää uutiskynnyksen Suomessa
noin muutaman kerran kuussa. Usein uutisaiheena ovat alueen luonnonmullistukset, vaatetehtaiden vaikeat olot, koronatilanne ja Myanmarista
paenneet rohingya-pakolaiset.
Tässä näyttelyssä esillä olevat kuvat tuovat
esiin tavallisten bangladeshilaisten arkea. Akash
kuvaa arvostavalla tavalla yhteiskuntien reunamille jääviä ihmisiä ja antaa heille mahdollisuuden
tuoda äänensä kuuluviin.
”Olen tarinankertoja. En vain ota kuvia, vaan
haluan kertoa tarinan kuvan takana”, kertoo valokuvaaja GMB Akash.
Näyttely liittyy Caritaksen Samanarvoinen elämäni -hankkeeseen, johon kuuluu myös oppimateriaali ja sosiaalisen median kampanja.
Lue lisää näyttelystä lisää: https://www.samanarvoinenelamani.org/

Tervetuloa ostoksille 			
Caritas-kauppaan!
Kevät ja äitienpäivä lähestyy. Voit ilahduttaa äitiä tai
ystävää ja ostaa hänelle tuotteita kaupastamme. Tarjouksessa Mokkamestareiden kahvia Guatemalasta tai
Etiopiasta 2x18€ ja ranskalaisessa luostarissa valmistetut saippuat 3x12€.
Myymälä auki osoitteessa Kuusitie 6, 00270 Helsinki
maanantaista perjantaihin kello 10–15.
Verkkokauppamme on aina auki osoitteessa www.
caritas.fi/caritas-kauppa. Kun tilaat hyvissä ajoin, lahjasi ehtii postitse hyvissä ajoin ennen äitienpäivää.

Tapahtumia
Tapahtumia Caritaksen toimistolla osoitteessa Kuusitie
6, 00270 Helsinki

Ystävyyden kahvila
kerran kuussa keskiviikkoisin kello 15–17. Touko- ja kesäkuun kahvilapäivät ovat 11.5., 15.6.2022

Teemapäivä
elämän puolesta

Hävikkiruoanjakelu
joka toinen maanantai klo 15–16. Touko- ja kesäkuun jakopäivät ovat 16.5. ja 30.5.2022.
Koronatilanteen vuoksi hävikkiruoanjakelu järjestetään tällä hetkellä Caritaksen toimiston ulkopuolella. Jonottamaan voi tulla klo 14.50. Ruokakasseja on rajoitetusti noin 30 kpl joka kerralla.

Liity Caritaksen jäseneksi!
Suomen Caritas tukee kehitysyhteistyöhankkeita Myanmarissa ja Keniassa. Suomessa Caritaksen
työntekijät ja vapaaehtoiset ovat tarjoavat sosiaaliohjausta maahanmuuttajille Caritaksen toimistolla.
Jäsenet ja kuukausilahjoittajat saavat halutessaan
Caritaksen uutiskirjeen, joissa kerrotaan kuulumisia hankkeista sekä muusta Caritaksen toiminnasta.
Lue lisää jäsenyydestä osoitteesta www.caritas.fi/
liity-jaseneksi

www.caritas.fi

K

ouvolan Elämän puolesta - ryhmä järjestää lauantaina 14.5.2022 		
Pyhän Ursulan kirkolla Pro Life - päivän. Tarkoituksena on ideoida yhdessä
vuoden 2022 marssia Elämän puolesta ja tutustua toisiimme.
Tapahtuma aloitetaan klo 12, jolloin grilli on kuumana ja lounas tarjolla.
Jatketaan siitä päivän teeman parissa. Klo 16.30 on adoraatio ja messu. 		
Päivä päätetään iltateellä messun jälkeen.
Ilmoittautumisia pyydetään ruokailun vuoksi 12.5 mennessä tekstiviestillä
numeroon 040 5004049 ( Tarja ). Erityisruokavaliosta voi mainita samassa
yhteydessä.
Kirkon osoite: Valimontie 1, Kouvola. Tervetuloa!

PÄIVÄ
PRO LIFE -
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Ilmoitukset

”Joseph Ratzinger and Europe”
a lecture by Professor Tracey Rowland (Australia)
Friday, June 3rd, 2022, at 6 pm
Cultural Centre Sofia, Kallvikinniementie 35, Helsinki
The lecture is FREE of charge. It is the keynote address of the 		
Ratzinger and reindeer conference (June 3–5).

Ratzinger and reindeer conference
at Cultural Centre Sofia, Kallvikinniementie 35, Helsinki
Program (subject to changes):

LASTENLEIRI KESÄKUUSSA

Friday June 3rd, 2022
arrival and registration, welcome coffee and lunch
4 pm Welcome and introductory lecture (Dr. Emil Anton)
6 pm Prof. Tracey Rowland’s keynote lecture: Ratzinger and Europe
8 pm Dinner, sauna

Ursuliinisisaret suunnittelevat 5-13-vuotiaille lapsille
leiriä ma 13.6. – to 23.6.2022.
Leirin ensimmäisen viikon 13.-18.6. (päiväleiri)
vietämme Helsingissä ja pe 18.6. siirrymme Ahtelan
leirikeskukseen joka sijaitsee Sauvossa. Siellä olemme
lasten kanssa torstaihin 23.6. asti.
Paikkoja on rajoitetusti. Leirin hinta on 125,00 e/viikko
(ei-katolilaisille 175,00). Tarvittaessa vanhemmat voivat
pyytä avustusta leirimaksuun Caritakselta.
Ohjelmassa on yhdessäoloa, leikkejä, retkiä, uintia
ja rukousta. Toivomme, että sää suosii meitä ja voimme
ulkoilla paljon.
Ilmoittautumisen leirille viikoksi tai kahdeksi voi
jättää sisar Barbaralle soittamalla puh. 040-9644529 tai
sähköisesti: sisar.barbara@gmail.com

Saturday June 4th, 2022
3 pm Academic session 1:
Peter McGregor (Australia): Joseph Ratzinger’s Theological Anthropology
Alejandro Sada (Mexico): Christianity and the Meaning of Life: A Reflection
Based on the Thought of Joseph Ratzinger
5 pm Academic session 2:
Jacques Servais SJ (France/Italy) and Elio Guerriero (Italy) : The Friendship and
collaboration between Joseph Ratzinger and Hans Urs von Balthasar
Sunday June 5, 2022
5 pm academic session 3:
Mikko Ketola (Finland): Ratzinger and the sexual abuse problem in 		
the Catholic Church
Gregorius-yhdistyksen
tridentiinisiäthe Logos and the Weltethos
Pablo Blancojärjestämiä
(Spain): Ratzinger,
Oskari Juurikkala
(Finland):
The Creative and Redemptive Word:
messuja vietetään
Pyhän Henrikin
katedraalissa
The Book of Nature according to Benedict XVI
normaalisti
kuukauden dinner
ensimmäisenä sunnun8 pmaina
Concluding

taina kloPrice:
13.00Academic
(ei kesäkuukausina).
sessions free, voluntary fee 50e. Full participation June 3-5 including

two nights at Sofia, all meals and touristic program, 386 euros (double room) or 		
446 euros (single room). Touristic program bookings happyguidehelsinki@gmail.com.

A Tridentine
Mass in byLatinMayis usually
celebrated
in Emil Anton, sms +358456313899, e-mail
Registrations
15th, 2022,
to Dr.
fineca[at]hotmail.com. More information at https://ratzingerandreindeer.wordpress.com
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 1.5.2022 klo 13.00

Tervetuloa!

Miikka Nummenpää
LUONNOLLINEN PERHESUUNNITTELU
Elämäntapa ilman ehkäisyä
UUTUUS
Sympto-termaalinen ja sympto-hormonaalinen menetelmä

U rkUmUsiikin
jUhlaa katedraalissa

U rkUreita

Luonnollinen perhesuunnittelu (LPS) on
syntyvyyden säätelyn menetelmä, jossa
hedelmällisyyden todellisuus on jatkuvasti
läsnä puolisoiden elämässä. Se perustuu
naisen hedelmällisyyden merkkien tarkkailuun. Tämä kirja on ensimmäinen kattava
suomenkielinen johdatus luonnollisen
perhesuunnittelun sympto-termaaliseen ja
sympto-hormonaaliseen menetelmään.

läheltä ja kaUkaa

Urkukonsertti Pyhän Henrikin
katedraalissa torstaina klo 18.00.

Miikka Nummenpää on terveyskeskuslääkäri ja perheenisä. Hän tarjoaa koulutusta luonnolliseen perhesuunnitteluun
nettisivullaan www.ehkaisynetiikka.com.
5.5. Marko Pitkäniemi (Helsinki)
2.6. Agnes Goerke (Helsinki)

KATT 2022, 122 sivua, 20,–

katolinenkirjakauppa.net
Gregorius-yhdistyksen järjestämiä tridentiinisiä
messuja vietetään Pyhän Henrikin katedraalissa
normaalisti aina kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina 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).

Uutuudet ja klassikot
– kirjakauppasi netistä

katolinenkirjakauppa.net

Seuraava Fides
ilmestyy
10. kesäkuuta
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Tervetuloa!

Verbi Dei sono
Schola cantorum
Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for weddings, funerals and other occasions.
Yhteys, Contact: Markus Mäkelä 044-5021206.

TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO
Caritas Seurakuntapalvelu - Helsinki

09 628 398

Mechelininkatu 32, Taivallahden kasarmirakennus
www.toolonhautaustoimisto.fi

Huom! Kaikkia ilmoittajia ja
kirjoittajia pyydetään painokkaasti
pitämään kiinni sivun 2 alalaidassa
annetuista aineiston viimeisistä
jättöpäivistä (deadline, DL).
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 –

S e u r a k u n n a t j a o h j e l m a t • Pa r i s h e s a n d p r o g r a m s • 2 9 . 4 . – 1 2 . 6 .

HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraalis eurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
Puh. 09-637853, 046-9552353
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 erikielisiä messuja, perhemessu
tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 18.00 messu. Ti ja to
7.30 messu. Ke 17.30 ruusukkorukous. Pe
17.30 adoraatio. (Paastonaikana pe 17.30
ristintien hartaus, adoraatio iltamessun
jälkeen.) Ke ja la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 17.0017.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.
• Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.
Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass
in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass,
18.00 Mass in Finnish. Mon., Wed., Fri.
18.00 Mass in Finnish. Tues. and Thurs.
7.30 Mass in Finnish. Wed. 17.30 Rosary.
Fri. 17.30 Adoration. (During Lent, Fri.
17.30 Stations of the Cross, Adoration after
the Evening Mass.) Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri.
17.30, as well as before Masses on Sunday
and by appointment. Masses also in other
cities.
• Messuja voi seurata osoitteessa: 		
henrik.katolinen.fi
30.4. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu
1.5. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.30
messu englanniksi/Mass in English,
11.00 päämessu, 11.00 messu Tikkurilassa, 13.00 gregoriaaninen messu,
14.30 messu vietnamiksi, 16.30 messu
espanjaksi/Santa Misa en Castellano,
18.00 iltamessu
8.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.30
messu englanniksi/Mass in English,
11.00 päämessu, 11.00 messu Tikkurilassa, 12.30 perhemessu, 14.00 messu
ja ensikommuunio, 15.30 messu englanniksi ja ensikommuunio/Mass in
English with First Communion, 18.00
iltamessu
9.5. ma 18.30 johdantokurssi
14.5. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
15.5. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 9.30
messu englanniksi/Mass in English,
11.00 päämessu, 11.00 messu Keravalla, 12.30 messu ruotsiksi/mässa
på svenska, 14.00 messu ja ensikommuunio, 15.30 messu arameaksi, 15.00
messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
17.5. ti 12.00 seniorit
21.5. la 16.00 messu unkariksi, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu
22.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.30
messu englanniksi/Mass in English,
11.00 päämessu, 11.00 messu Tikkurilassa, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 14.00 messu ja ensikommuunio,
18.00 iltamessu

23.5. ma 18.30 johdantokurssi
26.5. to Herran taivaaseenastuminen: 9.30
messu englanniksi/Mass in English,
11.00 päämessu
28.5. la 16.00 ukrainalainen liturgia, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu
29.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.30
messu englanniksi/Mass in English,
11.00 päämessu, 16.00 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00 iltamessu
4.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
5.6. su helluntaisunnuntai: 9.30 messu
englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu,
14.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu
11.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
12.6. su Pyhä Kolminaisuus: 9.30 messu
englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 16.30 messu espanjaksi/Santa
Misa en Castellano, 18.00 iltamessu
VAHVISTUSOPETUS
30.4. la 10.45-13.00
JOHDANTOKURSSI
9.5., 23.5. ma 18.30
MUUT PAIKKAKUNNAT
Kerava (ev.-lut. kirkko, Papintie 6): 15.5.
su 11.00
Porvoo (ort. kirkko, Vanha Helsingintie,
Porvoo): 15.5. su 15.00
Tikkurila (Dickursby skola, liikuntasali, Urheilutie 2-4, Vantaa): 1.5., 8.5., 22.5.
su 11.00

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki
Puh. 09-2411633, 040-9659137
Sähköposti maria@katolinen.fi
Kotisivu maria.katolinen.fi
• La 10.00 messu suomeksi, 18.00 aattomessu suomeksi. Su 9.30 ruusukkorukous
(paastonaikana ristintie), 10.00 päämessu
suomeksi, su 11.30 messu (1. su ruotsi, 2.
su lastenmessu, 3. su vietnami, 4. su lastenmessu, 5. lastenmessu), 13.00 messu
englanniksi, 14.30 messu tagalogiksi (2.
ja 4. su), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi (paastonaikana
ristintie), 18.00 messu englanniksi. Ma, ti,
ke, to, pe 7.30 laudes, 8.00 messu suomeksi tai englanniksi. Ma, ti, ke, to, pe 17.1517.50 adoraatio, 18.00 iltamessu. Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe 16.45-17.05, la
17.30-17.50, su 9.30-9.50 ja 17.30-17.50.
Seurakunnan kanslia avoinna ma-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 Rosary 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 Adoration, 18.00 Evening
Mass in Finnish. Confessions Mon., Tues.,

Wed., Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 17.3017.50, Sun. 9.30-9.50, 17.30-17.50. Parish
office open Mon.-Wed. 10.00-15.00. 10.0015.00.
• Kaikki messut ovat katsottavissa
internetissä Youtuben ”Pyhä Maria”
kanavalla.

MUUT PAIKKAKUNNAT
Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4):
29.5. su 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 28.5. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 14.5. la 14.00

• Huom.! Messuihin ja muihin
tilaisuuksiin tullaan vain terveenä ja
hyvää käsihygieniaa noudattaen.
1.5. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 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
8.5. pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi
ja ensikommuunio, 11.30 lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/Mass in
English, 14.30 messu tagalogiksi/Mass
in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza
sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
15.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu suomeksi ja osittain
vietnamiksi, 13.00 messu englanniksi/
Mass in English, 14.30 messu saksaksi/
Messe auf Deutsch, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
22.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu
tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00
messu puolaksi/Msza sw. po polsku,
17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in
English, 18.00 messu englanniksi/Mass
in English
26.5. to Herran taivaaseenastuminen:
9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw.
po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/
Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
29.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi,
11.30 lastenmessu, 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
5.6. su helluntaisunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi
(isä Ryszard Misin pappisvihkimyksen
50-vuotispäivä ja isä Zenon Strykowskin pappisvihkimyksen 25-vuotispäivä), 13.00 messu englanniksi/Mass in
English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw.
po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/
Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
11.6. la 11.00 messu suomeksi ja diakoni
Martti Savijoen SCJ pappisvihkimys,
18.00 messu suomeksi
12.6. su Pyhä Kolminaisuus: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi
(isä Martti Savijoen ensimessu), 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

TURKU

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku
Puh. 02-2314389, 0400-458128
Sähköposti birgitta@katolinen.fi
Kotisivu birgitta.katolinen.fi
• Su 9.00 messu ruotsiksi tai latinaksi,
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30
messu puolaksi 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 (paastonaikana ristintie).
Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja
ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 9.00 Mass in Swedish or Latin, 10.00
Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 12.30
Mass in Polish or Vietnamese or no Mass,
18.00 Mass in English. Mon., Wed., Fri.,
Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues. and Thurs.
18.00 Mass in Finnish. Thurs. 17.30 Adoration (Stations of the Cross during Lent).
Confessions half an hour before Mass and
by appointment.
• Päivitetyt tiedot löytyvät aina seurakunnan kalenterista osoitteesta https://www.
catholicturku.fi/
• Huom.! Messuihin voivat osallistua vain
ne, joilla ei ole minkäänlaisia flunssan tai
koronavirustartunnan oireita. Riskiryhmiin kuuluvia pyydetään jäämään kotiin.
• Messun aikana ei jaeta rauhantervehdystä kättelemällä.
29.4. pe pyhä Katariina Sienalainen: 7.30
juhlamessu, 16.00 Birgittalaissääntökunnan maallikko-oblaatit
1.5. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.00
messu ruotsiksi/mässa på svenska,
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30
messu puolaksi/Msza sw. po polsku,
18.00 messu englanniksi/Mass in
English
7.5. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/mässa på Åland
8.5. su pääsiäisen 4. 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
14.5. la Huom.! ei aamumessua, 12.00
messu ja ensikommuunio
15.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.00
messu ruotsiksi/mässa på svenska,
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30
messu tagalogiksi/Mass in Tagalog,
18.00 messu englanniksi/Mass in
English
21.5. la 10.00 messu ja ensikommuunio
ruotsiksi Ahvenanmaalla/mässa med
första kommunion på Åland
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22.5. su autuas Hemming (seurakuntamme nimikkojuhla): 9.00 messu latinaksi,
10.00 ruusukko, 10.30 juhlamessu, 15.00
messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu
englanniksi/Mass in english
24.5. ti 18.45 SCJ-maallikot
26.5. to Herran taivaaseenastuminen:
10.30 juhlamessu, Huom.! ei adoraatiota, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
29.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.00
messu ruotsiksi/mässa på svenska,
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
5.6. su helluntaisunnuntai: 9.00 messu
latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 juhlamessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw.
po polsku, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
12.6. su Pyhä Kolminaisuus: 9.00 messu
ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 juhlamessu, 12.30 messu
vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 17.00 messu Porissa, 18.00 messu
englanniksi/Mass in english
MUUT PAIKKAKUNNAT
Eurajoki (ev.-lut. kirkko, Kukkapolku 2):
8.5., 22.5., 12.6. su 15.00
Ahvenanmaa (S:t Mårtensgården, Hindersbölevägen 11): 7.5., 21.5. la 10.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 8.5.,
12.6. su 17.00

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
Puh. 014-612659, 050-5630235
Sähköposti olavi@katolinen.fi
Kotisivu olavi.katolinen.fi
• Su 9.00 messu, 10.00 ruusukko (paastonaikana ristintie), 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi. Ma 18.00
messu. Ti 7.00 messu, 18.00 gregoriaaninen messu. Ke 18.00 messu. To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu. Pe 7.00 messu. La
10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15). Parannuksen sakramentti ma,
ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su
10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.
• Sun. 9.00 Mass in Finnish, 10.00 Rosary
(Stations of the Cross during Lent), 10.30
High Mass in Finnish, 12.00 Mass in English. Mon. 18.00 Mass. Tues. 7.00 Mass,
18.00 Gregorian Mass. Wed. 18.00 Mass.
Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.
Fri. 7.00 Mass. 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.
1.5. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.00
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English
8.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.00
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English
15.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.00
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämes-
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su, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English
21.5. la 9.00 Lauantaikurssin alkuhartaus,
12.30 perhemessu
22.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00
ruusukko, 10.30 päämessu ja ensikommuunio, 12.00 messu englanniksi/Mass
in English
26.5. to Herran taivaaseenastuminen:
10.30 messu, 12.00 messu englanniksi/
Mass in English
29.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.00
messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English
5.6. su helluntaisunnuntai: 9.00 messu,
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00
messu englanniksi/Mass in English
12.6. su Pyhä Kolminaisuus: 9.00 messu,
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00
messu englanniksi/Mass in English
LAUANTAIKURSSI 21.5. la 9.00

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
Puh. 03-2127280, 050-3617942
Sähköposti risti@katolinen.fi
Kotisivu risti.katolinen.fi
• Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00
messu englanniksi. Ma, ti, ke, pe 18.00,
to 7.30 messu. Ke 17.40 vesper. Pe 17.15
adoraatio (paastonaikana ristintie). La
messuaika vaihtelee. (Yleensä messu klo
8.00). Rippi joka päivä puoli tuntia ennen
messua tai sopimuksen mukaan. Huom.
matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot
yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain
messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon
ilmoitustaululta.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in
Finnish, 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 (Stations of the
Cross during Lent). Sat. Mass time varies.
(Normally Mass at 8.00). Confession every
day half an hour before Mass or by appointment. Please check the bulletin board
at the back of church for possible changes.
Masses also in other cities. (See the Mass
schedule for other cities below.)
• Striimattua messua voi katsoa joka päivä
osoitteessa https://risti.katolinen.fi/livestream.html tai https://tampere.livestreams.fi
1.5. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
4.5. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri
8.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
10.5. ti 18.00 messu Hervannassa
11.5. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaatiokurssi

14.5. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
15.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 13.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass
in English
17.5. ti 18.00 iltamessu, 18.30 naistenpiiri
18.5. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko &
elämä -sarja
21.5. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho
22.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 11.30 ensikommuunio-opetus ja vanhempien kokous,
12.30 messu malayalamiksi, 15.00
messu puolaksi/Msza sw. po polsku,
17.00 messu englanniksi/Mass in
English
24.5. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit
26.5. to Herran taivaaseenastuminen:
10.30 messu suomeksi, 17.00 messu
englanniksi/Mass in English
27.5. pe 18.00 iltamessu, 17.00 ensikommuunion harjoitus ja rippi
28.5. la 11.00 juhlamessu ja ensikommuunio
29.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 11.30 vahvistusopetus, 17.00 messu englanniksi/Mass
inEnglish
5.6. su helluntaisunnuntai: 10.30 messu
suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English
12.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.30 messu
suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English
ENSIKOMMUUNIO-OPETUS
22.5. su 11.30
VAHVISTUSOPETUS 29.5. su 11.30
KATEKEESI 14.5. la 9.50
INFORMAATIOKURSSI 11.5. ke 18.30
JATKOKURSSI 18.5. ke 18.30
MUUT PAIKKAKUNNAT
Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu
2): 1.5. su 13.00 katekeesi lapsille, 15.00
messu
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 8.5. su 16.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 8.5., 22.5., 12.6., 26.6.
su 12.00
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): 7.5. la 12.00
ja 16.00, 22.5. su 16.00, 29.5. su 12.00
(Huom.! ensikommuuniojuhla) ja 16.00,
12.6. su 16.00, 26.6. su 16.00
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden
Risti, Ala-Kuljunkatu 1): 21.5. la 17.00

Rippiaika pe 16.30-16.50 sekä sopimuksen mukaan.
• Sun. 13.00 Mass in Finnish. Wed. 7.00
Mass in Finnish. Thurs. 16.30 Adoration,
17.00 Mass in Finnish. Fri. 17.00 Mass in
Finnish. Confessions Fri. 16.30-16.50 and
upon agreement.
29.4. pe pyhä Katariina Sienalainen:
17.00 messu, messun jälkeen kaikkien
pyhien litania
30.4. la 17.00 sunnuntain aattomessu
1.5. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 13.00
messu
8.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 13.00
messu
14.5. la 16.30 adoraatio elämän puolesta,
17.00 sunnuntain aattomessu
15.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 13.00
messu
22.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 13.00
messu
25.5. ke Huom.! ei aamumessua, 17.30
Herran taivaaseenastumisen aattomessu
26.5. to Herran taivaaseenastuminen:
13.00 päämessu, 18.00 luettu messu
28.5. la 17.00 sunnuntain aattomessu
29.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 13.00
messu
2.-3.6. to-pe Huom.! ei messuja
5.6. su helluntaisunnuntai: 13.00 messu
8.-10.6. ke-pe Huom.! ei messuja
12.6. su Pyhä Kolminaisuus: 13.00 messu
AVIOLIITTOKURSSI TOUKOKUUSSA
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: ursula@
katolinen.fi tai seurakunnan numerosta
05-544 4110.
PRO LIFE -PÄIVÄ
La 14.5. Pyhän Ursulan kirkolla. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 12.5 mennessä tekstiviestillä numeroon 040-500 4049 (Tarja).
MUUT PAIKKAKUNNAT
Kotka (Langinkosken kirkko, Langinkoskentie 1): Messuista tiedotetaan myöhemmin seurakunnan sivuilla.
Lahti (Launeen kirkko, Tapparakatu 22):
Messuista tiedotetaan myöhemmin seurakunnan sivuilla.
Lappeenranta (Lappeenrannan kirkko,
Mannerheiminkatu 1): Messuista tiedotetaan myöhemmin seurakunnan sivuilla.

OULU

KOUVOLA
Nasaretin pyhän perheen
seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu
Puh. 08-347834, 044-0200245
Sähköposti perhe@katolinen.fi
Kotisivu perhe.katolinen.fi

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola
Puh. 05-5444 110, 040-4865614
Sähköposti ursula@katolinen.fi
Kotisivu ursula.katolinen.fi
• Su 13.00 messu. Ke 7.00 messu. To 16.30
adoraatio, 17.00 messu. Pe 17.00 messu.

• Su 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi. Ma, ti, ke, to, pe 16.30 ruusukko, 17.00
iltamessu. To 16.00 adoraatio. (Kuukauden
1. perjantaina adoraatio klo 12.00-17.00.
Näinä viikkoina ei adoraatiota torstaina.)
La 11.30 messu ja Angelus. Ti, ke, la 18.00
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus arkisin puoli tuntia ennen messua

Seurakunnat ja ohjelmat • Yhdistykset ja yhteisöt • Societies • Muut • Others
ja sopimuksen mukaan. Muutokset vakioohjelmaan ovat mahdollisia.
• Sun. 10.00 High Mass in Finnish, 12.15
Mass in English. Mon., Tues., Wed., Thurs.,
Fri. 16.30 Rosary, 17.00 Mass in Finnish. Thurs. 16.00 Adoration. (1st Fri. of the
month: Adoration from noon to 17.00. No
Adoration on Thursday that week.) Sat.
11.30 Mass and the Angelus. Tues., Wed.,
Sat. 18.00 Liturgy of the Neocatechumenal
Way. Confessions Mon.-Fri. half an hour before Mass as well as by appointment. Masses
also in other cities. (See the schedule below.)
Please note that changes to the above programme are possible.
1.5. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass
in English, 17.00 messu Torniossa
8.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass
in English, 17.30 messu Rovaniemellä
15.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00
päämessu, 12.15 messu englanniksi/
Mass in English, 17.00 messu Kemissä
22.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00
päämessu, 12.15 messu englanniksi/
Mass in English, 17.30 messu Kajaanissa
26.5. Herran taivaaseenastuminen: 18.00
päämessu
29.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00
päämessu, 12.15 messu englanniksi/
Mass in English
5.6. su helluntaisunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in
English, 17.00 messu Torniossa
12.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass
in English, 17.30 messu Rovaniemellä
MUUT PAIKKAKUNNAT
Kajaani (Kirkkokatu 17): 22.5. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 15.5. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 1.5., 5.6. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2, Huom.! osoite): ei
messua tänä aikana
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 8.5.,
12.6. su 17.30

Changes to the programme are possible.
Please look at the updated calendar on the
website of the parish.
1.5. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00
messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu
3.5. ti kirkkomme vihkimisen vuosijuhla:
18.00 messu
6.5. pe 18.00 messu Savonlinnassa
8.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00
messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu
13.5. pe 18.45 johdantokurssi
15.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00
messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu
20.5. pe 18.00 messu Mikkelissä
22.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00
messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu
26.5. to Herran taivaaseenastuminen:
11.00 messu
27.5. pe 18.45 johdantokurssi
29.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00
messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu
3.6. pe 18.00 messu Savonlinnassa
5.6. su helluntaisunnuntai: 10.00 messu
Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/
Mass in English, 11.00 päämessu
10.6. pe 18.00 messu Mikkelissä
12.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 messu
Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/
Mass in English, 11.00 päämessu
JOHDANTOKURSSI
13.5., 27.5. pe 18.45
MUUT PAIKKAKUNNAT
Joensuu (Kaislakatu 6): normaalisti sunnuntaisin klo 10.00 (Tilaisuus ripittäytymiseen puoli tuntia ennen messuja.)
Savonlinna (Erkonkatu 11): 6.5., 3.6. pe
18.00
Mikkeli (Jääkärintie 1): 20.5., 10.6. pe
18.00

Hiippakunnan kuuria
KUOPIO

Pyhän Joosefin seurakunta
Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
Puh. 044-3657142, 044-9744608
Sähköposti joosef@katolinen.fi
Kotisivu joosef.katolinen.fi
• Su 10.00 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu. Ma, ti, ke, to 18.00
messu, pe 9.00 messu. To 17.30 adoraatio.
Pe 17.30 ristintie paastonaikana. La 19.30
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika ti 16.00, ennen messua ja sopimuksen
mukaan. Ohjelmaan voi tulla muutoksia,
jotka voi tarkistaa seurakunnan kalenterista.
• Sun. 10.00 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. Fri. 17.30 during Lent
Stations of the Cross. Sat. 19.30 Liturgy of the
Neocatechumenal Way. Confessions Tues.
16.00, before Masses, and by appointment.

Piispantalo: Rehbinderintie 21, 00150
Helsinki, 09-6877460, hiippakunta@
katolinen.fi. • Taloustoimisto: 0504621522 (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, 096129470, info@katolinen.fi • Julkaisuosasto: katri.tenhunen@katolinen.fi •
Viestintäosasto: marko.tervaportti@
katolinen.fi.

Keskukset
Suomen Caritas
Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 0400
911874. Sähköposti caritas@caritas.fi. Kotisivu www.caritas.fi. Toimisto 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.blogspot.com.

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

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass or Adoration in
Latin and English in St. Henry’s Cathedral on the following Tuesday evenings at
18.00: May 10 & 24 • Afterwards, a nice
get-together. Many other activities as well.
More information: cschelsinki.wordpress.
com.

Fransiskaanimaallikot – OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Kevät
2022 – 74. toimintavuosi • Ohjelmalliset
kokoukset tiistaisin, kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän Marian seurakuntasalissa. • Kevään ohjelmassa vielä: 10.5.
Franciscus ja luonto / Elias Hämäläinen
• Vastuuhenkilö: Marko Pitkäniemi OFS,
puh. 046 6175314, sp: marko.pitkaniemi@
katolinen.fi • Kotisivu: fransiskaanimaallikot.blogspot.fi.

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

Karmeliittamaallikot – OCDS

Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis • Vastuuhenkilö Eva Maija Kralin, puh. 0503546881, email: eva1maija@
gmail.com • www.sites.google.com/site/
karmeliittamaallikot.

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

Maria-klubi

Gregorius-yhdistys

Maria-klubi kokoontuu kuukauden 1.
keski- viikkona pyhän Marian kirkolla.
Ensin on messu klo 14.00 ja sen jälkeen
kahvit ja ohjelmaa srk-salissa.

Societas Sancti Gregorii Magni • Kotisivu
gregoriusyhdistys.wordpress.com. • Puheenjohtaja An Nguyen, timeof2010@
gmail.com. (Gregorius-yhd.) Moderaattori Anders Hamberg. • Messuista ilmoitetaan yhdistyksen Facebook-sivulla, jota
kaikki pääsevät lukemaan.

Seniorit kokoontuvat joka kuukauden
kolmantena tiistaina messuun Pyhän
Henrikin katedraalissa kello 14.00. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan erikseen. Tervetuloa!

Seniorit

Hiippakuntajuhla 13.8. 2022
Turussa

P

erinteinen hiippakuntajuhla järjestetään jälleen tulevana kesänä. Kaksi vuotta koronan takia tauolla ollut koko hiippakunnan
yhteinen juhla pidetään tänä vuonna lauantaina 13.8.2022 Turussa.
Hiippakuntajuhla alkaa juhlallisella messulla Turun tuomiokirkossa klo 11.00. Messussa saa kantaesityksensä suomalaisen,
Saksassa asuvan musiikin tohtori Terhi Dostalin säveltämä orkesterimessu jousiorkesterille, kuorolle ja uruille. Siinä esiintyy Mikkelin
kaupunginorkesterin jousiorkesteri ja Suomen laulu -kuoro.
Hiippakuntajuhlan muusta ohjelmasta saadaan lisätietoja
tuonnempana. Tervetuloa mukaan!

Köyliön pyhiinvaellus 2022
Köyliön pyhiinvaelluksesta (17.-)19.6. tulee lisätietoja lähiaikoina.
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Artikkeleita

Jean II Restout: ”Pentecôte”, 1732, Louvre Museum

Pyhän Hengen lähettäminen

H

erra antoi opetuslapsille vallan synnyttää ihmiset
uuteen elämään Jumalassa ja sanoi heille: Menkää ja
tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan
ja Pyhän Hengen nimeen.
Hän oli näet luvannut profeettojen suulla, että hän viimeisinä päivinä vuodattaa Henkensä palvelijoihinsa ja palvelijattariinsa, niin
että he profetoivat. Sen vuoksi Henki laskeutui
myös Jumalan Poikaan, josta oli tullut ihmisen poika. Hänen kanssaan Henki totuttautui
elämään ihmissuvun keskuudessa, lepäämään
ihmisissä ja asumaan Jumalan luomissa olennoissa täyttääkseen heissä Isän tahdon ja uudistaakseen heidät vanhasta turmeluksen tilasta uudeksi luomukseksi Kristuksessa.
Luukkaan kertomuksen mukaan tämä
Henki laskeutui opetuslasten päälle Herran
taivaaseenastumisen jälkeen helluntaina, ja
hänellä oli valta avata kaikille kansoille pääsy
elämään ja uuteen liittoon. Siksi he lauloivat
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kaikilla kielillä sopusointuisesti ylistyslaulun
Jumalalle, kun Henki oli saattanut yhteen hajallaan olevat heimot ja tarjosi Isälle uhrina
ensi hedelmät kaikista kansoista.
Siksi Herra lupasi lähettää Puolustajan,
jotta tämä tekisi meidät soveliaiksi Jumalalle. Niin kuin kuivista vehnäjauhoista ei ilman
kosteutta voi tulla yhtenäistä taikinaa eikä yhtä
leipää, niin emme mekään, joita on monta,
voineet tulla yhdeksi Kristuksessa Jeesuksessa
ilman sitä vettä, joka tulee taivaasta. Ja kuten
kuiva maa ei tuota satoa, ellei se saa kosteutta,
niin emme mekään, jotka ennen olimme kuin
kuiva puu, olisi koskaan tuottaneet elämän hedelmiä ilman ylhäältä vuolaasti virtaavaa sadetta.
Kasteen pesun kautta, joka johtaa katoamattomuuteen, meidän ruumiimme ovat tulleet ykseyteen, ja sielumme ovat yhdistyneet
Hengen kautta.
Jumalan Henki laskeutui Herran päälle: viisauden ja ymmärryksen Henki, taidon
ja voiman Henki, totuuden tuntemisen ja Her-

ran pelon Henki. Herra taas antoi tämän Hengen kirkolleen lähettäen Puolustajan kaikkeen
maailmaan taivaasta, josta hänen omien sanojensa mukaan myös Saatana oli singottu
alas kuin salama. Siksi Jumalan kaste on meille välttämätön, jotta emme palaisi tulessa emmekä jäisi hedelmättömiksi ja jotta meillä olisi
Puolustaja siellä, missä syyttäjäkin on.
Herra uskoi Pyhän Hengen huomaan ihmisen, joka oli joutunut rosvojen käsiin. Herra
tunsi sääliä ihmistä kohtaan, sitoi hänen haavansa ja lahjoitti kaksi denaaria, joissa oli kuninkaan kuva. Siten meille on Hengen kautta
annettu Isän ja Pojan kuva ja sinetti, jotta me
käyttäisimme hyödyllisesti meille uskotun denaarin ja voisimme kerran tuoda Herralle moninkertaisen voiton.
Helluntain lukupalvelus, pyhän piispa Ireneuksen
teoksesta Harhaoppeja vastaan (kirja 3, 17:1–3)

