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P ä ä k i r j o i t u s

Pohjoismaissa yritettiin saada järjestettyä katolista 
perhetapaamista useamman vuoden ajan. Korona 
tuli ja esti sen. Kun tapaamista vielä yritettiin järjes-
tää täksi toukokuuksi, ei kiinnostusta tai uskallusta 
tai kumpaakaan ollut tarpeeksi. Tapaaminen perut-
tiin osittain myös siksi, että Roomassa järjestetään 
kesäkuussa maailman perhetapaaminen. Mutta sin-
nekään ei ikävä kyllä ole lähdössä perheitä Suomesta.

Perheiden osallistuminen kirkon elämään on 
vaikeaa. Vaikeaa on lasten saaminen messuun, jon-
ne matkaa voi olla pitkälti, eikä vaihtoehtoista mes-
sua ole ehkä ollenkaan. Vaikeaa on järjestää yhtei-

nen aika kaikkien harrastusten ja muiden rientojen – niitäkin tarvitaan – lomassa. Vaikeaa 
on usein myös oman uskonnon opetuksen mutkaton järjestäminen kouluissa. Edes van-
hempien aktiivisuus ei aina riitä, kun tekosyitä löytyy miljoonia. Ja lopultakin vaikeaa on 
myös lasten kasvattaminen ja pitäminen elävässä katolisessa uskossa, kun kodin ulkopuo-
linen ympäristö ja ikävä kyllä joskus myös kodin sisäinen ilmapiiri kaikkea muuta kuin 
tukee sitä. Maailma meidän ympärillämme kutsuu lapsia ja nuoria (ja meitä kaikkia) vie-
raantumaan uskosta ja uskonelämästä.

Perheet tarvitsevat tukea. Joskus se tuki voi olla ihan vain positiivista huomiota, jos-
kus konkreettista auttamista. Joskus apua ongelmien ratkaisemisessa. Joskus olkapäätä, 
kun kaikki tuntuu menevän pieleen. Joskus rohkaisemista, kun epävarmuus iskee. Tär-
keintä on, että perheiden ensisijainen arvo nähdään ja sitä tuetaan. Niin kuin kirkko mant-
ranomaisesti hokee: perhe on yhteiskunnan perusyksikkö – ja koko yhteiskunnan hyvin-
vointi myös tulevaisuudessa riippuu siitä, miten perheet voivat. Samaa varmaan voisi 
sanoa myös kirkon tulevaisuudesta.

Voimmeko me seurakunnissa tehdä enemmän perheiden hyväksi? Näemmekö me 
lapsiperheet, tunnistammeko me niiden tarpeet? Vai ovatko juoksevat lapset messussa 
vain rasite, heidän väsyneet vanhempansa vain häiriö? Voimmeko me tehdä jotakin, jotta 
myös perheiden arjessa säilyisi tuntuma Jumalan rakkaudesta ja elävä usko? Näemmekö 
me todella, ettei usko ole vain kirkkoon tulemista sunnuntaisin vaan ennen kaikkea jota-
kin, jonka me teemme eläväksi siellä, missä me vietämme suurimman osan ajastamme?

Paavi Franciscuksen mukaan ei ole olemassa täydellistä perhettä. Tarvitaan anteeksi-
antoa ja luottamusta siihen, että Jumala kulkee aina rinnallamme, mitä tahansa tapahtuu-
kin (vrt. paavin video Rukouksen apostolaattia varten kesäkuussa 2022: www.popesprayer.
va). Meidän on opittava elämään sen todellisuuden kanssa, että me emme ole täydelli-
siä emmekä virheettömiä. Meidän on opittava rakastamaan silloinkin, kun kaikki ei mene 
niin kuin Strömsössä. Sitä on vanhempien rakkaus lapsiaan kohtaan, lapsien rakkaus van-
hempiaan kohtaan. Sitä on kirkon rakkaus kaikkia jäseniään kohtaan. Toivottavasti me 
kaikki osaamme antaa sitä enemmän, toivottavasti me kaikki saamme sitä enemmän. 
Rakkaus on edellytys jokaiselle uskottavalle todistukselle Kristuksesta.

Maailman perhetapaamiseen Roomassa (22.-26.6.2022) voi tutustua tarkemmin osoitteessa 
www.romefamily2022.com.

Perhe, kirkko ja rakkaus
 

Fides
Katolinen hiippakuntalehti
Katolskt stiftsblad
Vuosi 2022
85. vuosikerta 
ISSN 0356-5262

Päätoimittaja/Huvudredaktör
Marko Tervaportti

AD Petri Kovács

2022
No      DL             ilm.        vko
1 10.1.  21.1.   3
2  P 14.2. 25.2.  8
3 14.3.  25.3.   12
4 18.4.  29.4.   17
5  P 30.5. 10.6.   23
6 25.7.  5.8.   31
7  P 29.8.  9.9.   36
8 26.9.  7.10.   40
9 31.10.  11.11.   45
10 P 5.12.  16.12.   50

Painettu paperilehti (P) 4 
kertaa vuonna 2022, muut digi-
versiona verkossa osoitteessa 
fides.katolinen.fi

Toimitus / Redaktion

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1 B
00140 Helsinki

Puh./tel.  09-6129470

E-mail fides@katolinen.fi

Internet fides.katolinen.fi

Ilmestyy 10 kertaa vuonna 
2022, joista 4 lehteä paperisena. 
Postituksen hinta 20 €, ulko-
maille 25€. Utkommer med 10 
nummer årligen, 4 tryckta, 6 
online. Pre-numeration 20 €,  
till utlandet 25 €.

Tilausmaksut laskutetaan 
tilauksen tehneiltä sähkö-
postilla tai  paperisella laskulla.

Osoitteenmuutokset 
info@katolinen.fi tai 
katolinen.fi/osoitteet 

Painopaikka 
Botnia Print Oy, Kokkola

Vapaaehtoinen lehtimaksu: 
Voit halutessasi maksaa irtonumerosta  

5 € tai muun sopivaksi katsomasi summan 

tilille: Katolinen kirkko Suomessa,  

FI34 1555 3000 1166 17, NDEAFIHH, 

viite: 70072, tai Nordea Siirto -ohjelmalla 

käyttämällä oheista QR-koodia. 

Tänä kesänä järjestetään jälleen 
hiippakuntajuhla, tällä kertaa Turussa 
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Juhlamessu Turun luterilaisessa 
tuomiokirkossa alkaa klo 11. Messussa on 
musiikin tohtori Terhi Dostalin autuaan 
Hemmingin kunniaksi säveltämän 
orkesterimessun historiallinen kantaesitys, 
jonka esittää Suomen Laulu -kuoro, 
Mikkelin kaupunginorkesterin jousiryhmä  
ja urkuri Pilvi Listo-Tervaportti.

Messun jälkeen tarjotaan Aurajoen 
toisella puolella luterilaisten seurakuntien 
toimitalossa kevyt lounas (lihapiirakka, 
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5 euroa. Ilmoittautua voi omaan seura-
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info@katolinen.fi.

Iltapäivällä on vielä mariaaninen hartaus 
Koroisissa klo 15, jolloin kulkue lähtee 
Maariankirkolta Koroisten ristille. Jos sataa 
vettä, hartaus pidetään Maariankirkossa. 

Tervetuloa kaikki hiippakuntajuhlaan!

Tervetuloa 
hiippakunta-

juhlaan!
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Kannen kuva: Uudet papit Daniele Giacchetto ja Pedro 
Perez yhdessä emerituspiispa Teemu Sipon SCJ kanssa 
vihkimisen jälkeen. Kuva Marko Tervaportti.

”Pyhyys ei koostu 
muutamista sankari-
teoista, vaan paljosta 
jokapäiväisestä 
rakkaudesta. ”

Paavin saarna s. 6

Paavi Franciscus ilmoitti toukokuun lo-
pussa, että elokuun 27. päivänä pide-
tään konsistori, jossa nimitetään uusia 

kardinaaleja. Tämän jälkeen kardinaalit kaikki-

alta maailmasta jäävät vielä hetkeksi Roomaan 

keskustelemaan kirkon keskushallinnon uudis-

tamisesta apostolisen konstituution Praedicate 

Evangelium mukaisesti. Uudistuksesta kerrottiin 

Fideksen numerossa 3/2022, s. 14-15.

Tällä hetkellä kardinaalikollegiossa on 208 jä-

sentä, joista 117 ovat ikänsä puolesta kelpoisia 

osallistumaan seuraavan paavin valintaan. Elo-

kuun konsistorin jälkeen lukumäärä kasvaa 229 

Uusia kardinaaleja elokuussa 

kardinaaliin ja 131 valitsijaan. Uusista kardinaa-
leista kahdeksan on Euroopasta, kuusi Aasiasta, 
kaksi Afrikasta, yksi Pohjois-Amerikasta ja neljä 
Latinalaisesta Amerikasta.

Tunnetuin tulevista kardinaaleista lienee ny-
kyisen liturgiakongregaation, tulevan Jumalan-
palveluksen ja sakramenttijärjestyksen viraston 
prefekti, englantilainen Arthur Roche. Vastaavas-
ti nuorin uusista kardinaaleista on Ulan Batorin 
(Mongolian) apostolinen prefekti Giorgio Maren-
go, joka on vain 48-vuotias.

KATT / Vaticannews

Pohjoismaiden nuntius eläkkeelle

Pohjoismaiden nuntius eläkkeelle Vatikaanin 
lehdistöosasto ilmoitti 30.4.2022, että paavi 

Franciscus on myöntänyt Pyhän istuimen Poh-
joismaiden nuntiukselle, Altinon titulaariarkki-
piispa James Patrick Greenille eron tehtävästään 
apostolisena nuntiuksena Tanskassa, Suomessa, 
Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa.

Arkkipiispa Green toimi Pohjoismaissa 
vuodesta 2017 alkaen. Vielä ei ole annettu 
mitään tietoja siitä, missä vaiheessa seuraavan 
nuntiuksen nimittäminen on. Pian 72 vuotta 
täyttävän arkkipiispa Greenin kerrotaan jäävän 
suoraan eläkkeelle ja muuttavan kotimaahansa 
Yhdysvaltoihin.

KATT / VIS / katolsk.dk

Martti Savijoki vihitään papiksi

Helsingin emerituspiispa Teemu Sippo SCJ vihkii lauantaina 
11.6.2022 papiksi Jeesuksen pyhän sydämen pappien 

veljeskuntaan kuuluvan diakoni Martti Savijoen SCJ Pyhän Marian 
kirkossa Helsingissä klo 11  alkavassa messussa. Tervetuloa!

KATT
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A j a n k o h t a i s t a

Paikalliskirkkomme edellisen vuoden 
tilinpäätösasiat on saatu päätökseen. 
Kiitos kaikille tilinpäätöstyöhön 
osallistuneille. 

Rahoitus
Paikalliskirkkomme toiminnan tulos oli viime vuon-
na 214 485 euroa ylijäämäinen, mikä on hiukan vä-
hemmän kuin edellisenä vuonna. Hiippakunta tuotti 
alijäämää 62 962 euroa, mutta suurten seurakun-
tien ylijäämäiset tulokset kompensoivat tämän. Nel-
jä pienintä seurakuntaa tuottivat alijäämää. Kirkon 
toimintamenot (sisältäen myös kirjanpidolliset pois-
tot) olivat yhteensä 2 154 011 euroa, missä on nousua 
edelliseen vuoteen 5,3 %. Toimintamenot eivät sisällä 
laskennallisia luontoisetuja ja remontti-investointeja. 
Noin puolet (1 079 593 euroa) toimintamenoista syn-
tyi hiippakunnan tasolla. 

Toiminnan rahoituksen puolella keskeisiä rahoi-
tuskeinoja on tänäkin vuonna ollut jäsenistöltä ke-
rättävät jäsentulot, erilaiset toimintatuet valtiolta ja 
ulkomaisilta organisaatioilta sekä asuntojen vuokra-
tuotot. Näiden yhteismäärä oli lähes 1,4 miljoonaa, eli 
59 % kokonaisrahoituksesta. Jäsentulot (jäsenmaksut, 
kolehdit ja lahjoitukset) olivat viime vuonna yhteen-
sä 812 487 euroa, mikä oli 34,3 % koko rahoituksesta. 
Kuten aikaisempinakin vuosina, jäsenmaksut katta-
vat suurimman osan kertyneistä jäsentuloista (65,6 
%), mikä on hyvä asia, sillä säännölliset kuukausittain 
maksettavat jäsenmaksut luovat ennustettavuutta tu-
levaisuuden rahoitukseen.  Erityisesti kolehdit ovat 
vähentyneet, johtuen koronapandemian aiheutta-
mista rajoituksista. Jos jäsentulojen kertymää vertaa 
edellisvuosiin, niin voidaan todeta, että vuoteen 2020 
verrattuna ne laskivat 1,3 %. Viimeinen vuosi ennen 
koronaa oli 2019. Siihen nähden jäsentulot ovat laske-
neet 18,5 %. Toivotaan, että koronan väistyessä jäsen-
tulot lähtisivät uudelleen nousujohteiselle uralle ei-
vätkä maailmantilanteen kriisit pääsisi vaikuttamaan 
jäsenten uhrausmahdollisuuksiin. 

Hiippakunta vastaanotti toimintatukia avusta-
jiltaan yhteensä 313 021 euroa, mikä on 13 % koko 
rahoituksesta. Suurin yksittäinen avustuserä oli 
papiston palkkoihin suuntautuva saksalainen A-kas-
sa-avustus, 168 000 euroa. Summa on ollut selvässä 
laskussa viimeiset kolme vuotta (vuonna 2019 summa 
oli 203 814 euroa). Suomen valtio tuki kirkkoa 112 521 
eurolla. Valtionkin tuki on pienentynyt kahteen edel-
liseen vuoteen verrattuna. Vuoteen 2019 verrattuna 
tuki on pienentynyt 5,7 %. Toimintatukien kokonais-
määrä on laskenut merkittävästi vuoteen 2019 ver-
rattuna (-32,4 %). Tämä luo uhkakuvia paikalliskirk-
komme tulevaisuuden rahoitukselle. Yllä mainitut 
avustukset eivät sisällä remontteihin saatuja inves-
tointiavustuksia Saksasta eivätkä joitakin erityispalk-
katukia. 

Kolmas merkittävä rahoitusmuoto, joka koskee 
erityisesti hiippakuntaa ja muutamaa seurakuntaa, 
on asunnoista saatavat vuokratuotot. Niiden kehi-
tys on ollut myönteinen. Tilinpäätösvuonna vuokrien 
nettotuotot (vähennettynä vastikkeilla ja pienkorja-
uskuluilla) nousivat 172 013 euroon. Nousua edel-
lisvuodesta oli 49 251 euroa (40 %). Nettotuotoista 
hiippakunnan osuus oli 68 752 euroa. Vuokrien netto-
tuotto kattoi kirkon rahoituksesta 7 %.

Eräs melko vähän käytetty rahoitusmuoto ovat 
testamenttilahjoitukset. Tähän pitäisikin panostaa 

enemmän ja kertoa jäsenistölle mahdollisuudesta 
lahjoittaa varoja testamentin muodossa. Useilla muil-
la uskonyhteisöillä Suomessa testamenttilahjoitusten 
osuus on paljon korkeampi, lähes 10 % rahoitukses-
ta. Meillä osuus on 2 prosentin luokkaa. Vuonna 2021 
emme saaneet yhtään testamenttilahjoitusta. Uusi 
avaus rahoitusrakenteessamme on Rahankeräyslu-
van avulla saatavat keräystuotot. Poliisin myöntämä 
Rahankeräyslupa saatiin hiippakunnalle 28.5.2021. 
Rahankeräystuotot eivät juurikaan ehtineet vaikuttaa 
tilinpäätösvuoden summiin. 

Hiippakunnan rahoitukselle eräs keskeinen lähde 
ovat hiippakuntamaksut. Näillä tarkoitetaan seura-
kunnilta saatavaa tukea hiippakunnan toimintaan. 
Tuki lasketaan tietyistä seurakunnan tuloista siirtä-
mällä 15 % tuloista hiippakunnalle. Käytäntö luotiin 
vuonna 2018, jolloin hiippakunta luopui jäsenmaksu-
jen keräyksestä. Sen jälkeen jäsenmaksuja on kerätty 
suoraan seurakuntiin. Vuonna 2017 hiippakunta vas-
taanotti vielä jäsenmaksuja yhteensä 115 611 euroa. 
Vuonna 2021 hiippakuntamaksujen yhteismäärä oli 
136 516 euroa. Kahdelta pienimmältä seurakunnalta 
(Olavi ja Joosef) ei hiippakuntamaksuja ole toistaisek-
si peritty lainkaan. 

Hiippakunnassa toimii kolme palveluosastoa, 
joiden toiminnasta syntyy myyntituloja. Näitä ovat 
kirjamyyntituotot, lehden tilausmaksut ja opetus-
materiaalin myyntituotot. Myyntituotot olivat tilin-
päätösvuonna yhteensä 40 992 euroa. Erilliskulut 
tästä toiminnasta olivat suurempia kuin myyntituotot, 
joten myyntitoiminta tuotti tappiota -6 569 euroa (-16 
% myyntituotoista).  

Menot
Kulurakenteen osalta keskeisimmät menoryhmät ovat 
henkilöstömenot ja kiinteistömenot (ilman remontti-
investointeja). Henkilöstömenot muodostavat 29 % 
toimintamenoista. Hiippakunnan keskushallinnon 
osalta luku on hiukan korkeampi, 35 %. Henkilöstö-
menojen kokonaismäärä tilinpäätösvuonna (ilman 
koulutus- ja matkakuluja) oli 614 048 euroa, mikä 
summa ei sisällä laskennallisia luontoisetuja (142 008 
euroa). Vuoteen 2019 verrattuna henkilöstömenot 
ovat laskeneet 6,5 %, mikä johtuu piispan hallinnon 
virkojen avoinna olemisesta. Hiukan yli puolet henki-
löstömenoista syntyy hiippakunnassa. 

Kiinteistömenojen osuus toimintamenoista oli 25 
%, eli 534 240 euroa. Määrästä 16 %, eli   84 665 euroa 
muodostui kiinteistöveroista. Suurin yksittäinen me-
noryhmä on ”lämmitys-, sähkö-, vesi- ja jätehuol-
to”, yhteensä 224 352 euroa. Pelkästään jo nämä kulut 
muodostavat 10 % osuuden kirkon toimintamenois-
ta. Jo nyt on nähtävissä, että nämä kulut ovat kasva-
neet selvästi, vuoteen 2019 verrattuna kasvua on 23 %. 
Kaikki merkit viittaavat siihen, että juuri nämä kulut 
nousevat tulevaisuudessakin maailmantilanteen 
vuoksi. Vuokra-asuntojen vastikkeet ja pienkorjaukset 
muodostivat lähes 90 000 euron menoerän. 

Pienemmistä kulueristä mielenkiintoa on ajami-
sen ja matkustamisen kustannusten kehittymisellä, 
erityisesti nyt kun polttoainekustannukset nousevat. 
Verrattaessa tilinpäätösvuotta vuoteen 2020 nousu 
oli lähes 20 %. Toisaalta ajamisen kulut muodostavat 
hyvin pienen osan toimintamenoistamme (3 %). Toi-
nen huomioitava kuluerä on ulkoistettujen palvelui-
den kulut. Osa  hallinnollisesta työstä on ulkoistettu: 
esim. kirjanpito- ja maksuliikenne, tilintarkastus, laki- 
ja konsultointipalveluja, sekä väestötietojärjestel-
mään liittyviä töitä sekä tietotekniikkaan ja tietotur-
vallisuuteen liittyviä töitä. Ulkoistettujen palvelujen 
kustannukset olivat tilinpäätösvuonna 143 912 euroa. 
Näistä kustannuksista 54 % tuli hiippakunnan kannet-
tavaksi. Ulkoistettujen palvelujen kustannukset muo-
dostavat 7 % toimintamenoista. 

Tase
Tilinpäätöshetkellä paikalliskirkkomme pankkitileillä 
oli vajaa 2 miljoonaa euroa varoja, joista alle 600 000 
hiippakunnan tileillä. Kirkon hallinnoima Rahastosi-
joituspooli purettiin vuonna 2019. Sen jälkeen lähin-
nä hiippakunta ja Marian seurakunta on sijoittanut 
uudelleen varoja rahastoihin. Vuodenvaihteessa näi-
den sijoitusten yhteisarvo oli 1 574 470 euroa, missä 
on nousua 36 % vuoteen 2020 nähden. Hiippakunnan 
osalta viime vuosi oli tuottoisa, prosentin ollessa jopa 
14,74 %. 

Oman ja vieraan pääoman välinen suhde on meil-
lä pääosin hyvä. Meillä ei ole käytännöllisesti katsoen 
lainkaan pitkäaikaista pankkilainaa. Vieras pääoma 
siis muodostuu lyhytaikaisista siirtoveloista (erilai-
sista maksuista). Oman pääoman osalta voi kuiten-
kin todeta, että pienimpien seurakuntien Joosefin ja 
Olavin oman pääoman tilanne on heikko. Näillä seu-
rakunnilla omaa pääomaa on muutama tuhat euroa. 
Olavissa tilinpäätösvuonna oma pääoma painui nega-
tiiviseksi (-9 132 euroa), kun omaan pääomaan lisät-
tiin tilikauden alijäämä. 

Kustannusseurannassa toimintamenojen ulko-
puolella ovat investointibudjetin summat. Tilinpää-
tösvuonna suurimmat remontti-investoinnit tehtiin 
Birgitan ja Ristin seurakunnissa, yhteensä 475 259 
euroa. Bonifatiuswerkiltä saatiin remonttiavustuksina 
näihin hankkeisiin 291 500 euroa. Avustukset kattoi-
vat siis 61 % investointien määrästä. 

Kokonaisuutena vuosi 2021 oli paikalliskirkol-
le varsin kohtuullinen talousvuosi. Tämä siitä huo-
limatta, että elettiin koronapandemian aikaa useine 
rajoituksineen. Tästä tulee olla kiitollinen. Nähtäväk-
si jää, miten talous kehittyy näinä epävarmoina aikoi-
na. Luottavaisin mielin jatkamme kuitenkin kuluvaa 
vuotta ja kiitämme kaikkia jäsenmaksunsa maksa-
neita jäseniä. Tähän joukkoon sopii uusienkin jäsen-
ten tulla. 

Peter Kuronen
Hiippakunnan ekonomi

 

Vuoden 2021 tilinpäätös
Vuoden 2021 tilinpäätöstiedot löytyvät hiippakunnan 
verkkosivuilta (katolinen.fi/hiippakunnan-talouskatolinen.fi/hiippakunnan-talous). Siellä 
on eritelty kattavasti eri osa-alueita toiminnasta. Taulu-
koista löytyvät myös vertailuluvut kahden edellisen vuoden 
tilinpäätöksistä. Nämä luvut ovat virallisen tilinpäätöksen 
lukuja ja näin ollen ne sisältävät monia tilinpäätösteknisiä 
asioita, kuten kirjanpidolliset poistot, arvostuserät ja vara-
ukset. Pyydän jokaista, joita tilinpäätösluvut kiinnostavat, 
käymään verkkosivuilla tutustumassa. Tässä artikkelissa 
selostetaan lähinnä yleistä kehitystä vuonna 2021. 

Tilinpäätöksen valmistelutyö tilitoimistossa kesti noin 
kolme kuukautta. Hiippakunnan talousneuvosto käsitteli 
alustavia lukuja kokouksessaan 25.2. Tilintarkastajan, tili-
toimiston ja hiippakunnan ekonomin valmisteleva tilin-
tarkastuskokous pidettiin 12.4. ja kahden viikon päästä 
(25.4.) tilintarkastaja antoi raporttinsa kirkon eri yksiköi-
den tilinpidosta. Raporttien mukaan kirkon tilinpidossa 
on edistytty huomattavasti viimeisten vuosien aikana ja 
mitään suurempia pulmia ei tarkastuksen yhteydessä 
löytynyt. Hiippakunnan talousneuvosto ja tilinpäätöstoi-
mikunta kokoontui 29.4. vahvistamaan tilinpäätöksen ja 
myöntämään hiippakunnan asiainhoitajalle tili- ja vas-
tuuvapauden. Opetusministeriöön taloustoimisto toimitti 
viralliset tilinpäätöstiedot toukokuun alussa.

Sammanfatning på svenska kan läsas 
på katolinen.fi/hiippakunnan-talous
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S u n n u n t a i t  j a  j u h l a p y h ä t

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          
   
Pyhän Johannes Kastajan syntymä, juhlapyhä 

22.6. keskiviikko, illalla aaton messu 

1L Jer. 1:4-10 
Ps. 71:1-2, 3-4a, 5-6ab, 15ab+17. – vrt. 6ab 
2L 1. Piet. 1:8-12 
Ev. Luuk. 1:5-17    
 
23.6. torstai, juhlapyhän messu 
1L Jes. 49:1-6 
Ps. 139:1-3, 13-14ab, 14c-15. – 14a 
2L Ap.t. 13:22-26 
Ev. Luuk. 1:57-66, 80 
  
24.6. perjantai, Jeesuksen pyhä sydän, juhlapyhä 
1L Hes. 34:11-16 
Ps. 23:1-3a, 3b-4, 5, 6. – 1 
2L Room. 5:5b-11 
Ev. Luuk. 15:3-7
      
26.6. kirkkovuoden 13. sunnuntai (I)  
1L 1. Kun. 19:16b, 19-21 
Ps. 16:1-2a+5, 7-8, 9-10, 11. – vrt. 5a 
2L Gal. 5:1, 13-18 
Ev. Luuk. 9:51-62 

Pyhät apostolit Pietari ja Paavali, juhlapyhä 

28.6. tiistai, illalla aaton messu 
1L Ap.t. 3:1-10 
Ps. 19:2-3, 4-5b. – vrt. 5a 
2L Gal. 1:11-20 
Ev. Joh. 21:15-19    
 
29.6. keskiviikko, juhlapyhän messu 
1L Ap.t. 12:1-11 
Ps. 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9. – 5b 
2L 2. Tim. 4:6-8, 16-18 
Ev. Matt. 16:13-19    
   
3.7. kirkkovuoden 14. sunnuntai (II)  
1L Jes. 66:10-14c 
Ps. 66:1-3a, 4-5, 6-7a, 16+20. – 1 
2L Gal. 6:14-18 
Ev. Luuk. 10:1-12, 17-20 tai Ev. Luuk. 10:1-9. 

10.7. kirkkovuoden 15. sunnuntai (III)  
1L 5. Moos. 30:10-14 
Ps. 69:14+17, 30-31, 33-34, 36ab+37. – vrt. 33 
tai Ps. 19:8, 9, 10, 11. – 9a 
2L Kol. 1:15-20 
Ev. Luuk. 10:25-37 
  
17.7. kirkkovuoden 16. sunnuntai (IV) 
1L 1. Moos.18:1-10a 
Ps. 15:2-3a, 3bc-4ab, 5. – 1a 
2L Kol. 1:24-28 
Ev. Luuk. 10:38-42    
    
24.7. kirkkovuoden 17. sunnuntai (I)  
1L 1. Moos. 18:20-32 
Ps. 138:1-2a, 2b+3, 6-7ab, 7c-8. – 3a 
2L Kol. 2:12-14 
Ev. Luuk. 11:1-13 

31.7. kirkkovuoden 18. sunnuntai (II)  
1L Saarn. 1:2, 2:21-23 
Ps. 90:3-4, 5-6, 12-13, 14+17. – 1 
2L Kol. 3:1-5, 9-11 
Ev. Luuk. 12:13-21 

7.8. kirkkovuoden 19. sunnuntai (III)
1L Viis. 18:6-9 
Ps. 33:1+12, 18-19, 20+22. – 12b 
2L Hepr. 11:1-2, 8-19 tai 2L Hepr. 11:1-2, 8-12 
Ev. Luuk. 12:32-48 tai Ev. Luuk. 12:35-40 

 
 
 

 

T oukokuussa koko kirkko nostaa silmänsä arkipäivän ongelmista ja katsoo Neitsyt 

Mariaa. Tässä kuussa kaikki hänen maan päällä olevat lapsensa katsovat pyhää äi-

tiä. Me rakastamme häntä, koska hän antoi meille Jeesuksen Kristuksen. 

Me rakastamme Neitsyt Mariaa ja uskomme, että meidän paikkamme on hänen 

vierellään. Jumala ei unohda perhettään. Kehossamme kulkee sama veri kuin Jumalan 

äidin ruumiissa. Se on Jeesuksen Kristuksen lunastamien kansojen veri.

Raamatussa kuulemme Mariasta ensimmäisen kerran, kun enkeli tuli hänen luokseen. 

Hän oli jo kihlattu mutta ei vielä asunut miehensä kanssa. Voimme hyvällä syyllä sanoa, 

että vähiten sopivalla ja mukavalla hetkellä Jumala lähetti sanansaattajansa. Maria oli 

yllättynyt, mutta hän säilytti sydämensä rauhan. Hän sanoi "fiat" eli uskoi, että Jumala voi 

tehdä asioita, jotka ovat järjen ja mahdollisuuksien ulkopuolella. Hän luotti siihen, että 

mitä tahansa Jumala valitsee, se on hyvää. Rakkaus Jumalaan oli hänen elämänsä tärkein 

tavoite. Maria antoi Jumalan ohjata häntä, mutta ei ollut passiivinen itsekään. Hän teki 

tietoisen valinnan. Hänen piti erottaa, mikä on hyvää, hän esitti kysymyksen Jumalalle, hän 

oli täysin ihminen, nainen ja äiti.

Voimme pragmaattisesti ajatella, että jos Maria ei olisi ollut Jeesuksen äiti, hänellä olisi 

ollut paljon rauhallisempi elämä. Mutta olisiko hän ollut niin onnellinen ilman niin syvää 

yhdistymistä Jumalan kanssa? Joskus mieleemme tulee ajatus, että entä jos minä olisin 

erilaisella paikalla, entä jos minä olisin mennyt eri suuntaan? Ehkä elämä olisi erilaista, 

mutta olisinko täysin oma itseni ja olisinko kasvanut ja etsisinkö Jumalaa elämässäni, jos 

olisin erilaisessa tilanteessa? 

Tradition mukaan uskomme, että Maria on taivaan ja maan kuningatar. Hänen teke-

mänsä päätökset sekä hänen Jumalalle avattu sydämensä antoivat hänelle ikuisen kun-

nian. Hän on iloinen, koska on niin lähellä Jumalaa, ettei sen lähempänä voi olla. Hän 

ymmärsi hyvin tämä lauseen: "Etsikää ennen kaikkea Jumalan 

valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan 

kaikki" (Matt. 6:33).  

Kun me katsomme Mariaa, muistamme tärkeimmän totuu-

den: Jumalan sanan kuuleminen ja sen noudattaminen on avain 

todelliseen onneen. Voimme epäillä sitä. Monet ihmiset epäile-

vät sitä. Mutta he eivät voi muuttaa tätä totuutta todellisen on-

nen avaimesta.

Maria, Jumalan äiti. Etsimme sinua. Katso meitä ja anna 

meille avain onneen. Avain Jumalan valtakuntaan. Aamen.

isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

Rukoilkaamme...

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.

Heinäkuu   
• Rukoilemme vanhusten puolesta, jotka edustavat kansan juuria ja muistia, jotta he 

kokemuksellaan ja viisaudellaan auttaisivat nuorempia katsomaan tulevaisuutta 

toiveikkaina ja vastuullisesti.

Juli
• Vi ber att de äldre som utgör en befolknings rötter och minne, med sin erfarenhet och 

visdom kan hjälpa de unga att ansvarsfullt och med hopp blicka mot framtiden.

Rukouksen apostolaatti
Kesäkuun 2022 rukouksen apostolaatin palsta
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O    
lemme kuunnelleet, mitä Jee-
sus sanoi opetuslapsilleen 
ennen kuin siirtyi tästä maa-
ilmasta Isän luo. Nuo sanat 
kertovat, mitä merkitsee olla 
kristitty: ”Niin kuin minä olen 

rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistan-

ne” (Joh.  13:34). Tämä on Kristuksen meille jät-

tämä testamentti, peruskriteeri sen arvioimisek-

si, olemmeko todella hänen opetuslapsiaan vai 

emme: rakkauden käsky. Pysähtykäämme tutki-

maan kahta tämän käskyn olennaista element-

tiä: Jeesuksen rakkautta meitä kohtaan – niin kuin 

minä olen rakastanut teitä – ja rakkautta jota hän 

pyytää meitä osoittamaan – rakastakaa tekin toi-

nen toistanne.

Ennen kaikkea: niin kuin minä olen rakasta-

nut teitä. Miten Jeesus rakasti meitä? Loppuun 

saakka, täydelliseen itsensä antamiseen saakka. 

On hätkähdyttävää ajatella, että hän lausui nämä 

sanat pimeänä yönä, kun yläkerran huoneen il-

mapiiri oli täynnä tunnetta ja huolta: tunnetta, 

koska Opettaja on jättämässä jäähyväiset opetus-

lapsilleen, huolta, koska hän sanoo, että yksi heis-

tä pettää hänet. Voimme kuvitella, mitä tuskaa 

Jeesus tunsi, mikä pimeys täytti apostolien sydä-

met, mikä katkeruus, kun Juudas saatuaan Opet-

tajalta kastetun leipäpalan lähti ulos käydäkseen 

petoksen yöhön. Juuri kavaltamisen hetkellä Jee-

sus vahvistaa rakkautensa opetuslapsiaan koh-

taan. Elämän pimeydessä ja myrskyissä olennais-

ta on tämä: Jumala rakastaa meitä.

VELJET JA SISARET, olkoon tämä julistus kes-

keinen uskomme tunnustamisessa ja ilmaise-

misessa: rakkaus ei ole ”siinä, että me olemme 

rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on ra-

kastanut meitä” (1. Joh. 4:10). Älkäämme koskaan 

unohtako sitä. Keskipisteessä eivät ole meidän 

kykymme ja ansiomme, vaan Jumalan rajaton ja 

pyyteetön rakkaus, jota emme ole ansainneet. 

Kristittynä olemisemme ei ala opeista eikä teois-

ta, vaan siitä, että tajuamme olevamme rakas-

tettuja, ennen mitään omaa vastaustamme. Kun 

maailma usein pyrkii vakuuttamaan meidät siitä, 

että meillä on arvoa vain jos tuotamme tuloksia, 

evankeliumi muistuttaa meitä elämän totuudes-

ta: meitä rakastetaan. Siinä on arvomme: meitä 

rakastetaan. Näin kirjoitti eräs aikamme hengelli-

Paavi Franciscuksen saarna kanonisaatiomessussa 15. toukokuuta 2022

Pyhyys ei koostu sankariteoista, 
vaan jokapäiväisestä rakkaudesta



Fides  5 . 2022     7     

P y h ä  i s ä

nen opettaja: ”Jo ennen kuin yksikään ihmisolen-
to näki meidät, Jumalan rakastavat silmät näkivät 
meidät. Jo ennen kuin kukaan kuuli meidän itke-
vän tai nauravan, meidät kuuli Jumalamme, jolla 
on korvat avoinna meitä kohtaan. Ennen kuin ku-
kaan tässä maailmassa puhui meille, ikuisen rak-
kauden ääni jo puhui meille” (H. Nouwen). Hän 
on rakastanut meitä ensin, hän on odottanut mei-
tä. Hän rakastaa meitä, hän jatkuvasti rakastaa 
meitä. Tämä on identiteettimme: Jumala rakas-
taa meitä. Tämä on voimamme: Jumala rakastaa 
meitä.

TÄMÄ TOTUUS vaatii meiltä kääntymystä sen 
suhteen, mitä usein ajattelemme pyhyydestä. Toi-
sinaan olemme ylikorostaneet omia ponnistuksi-
amme hyvien tekojen tekemisessä ja luoneet py-
hyyden ihanteen, joka liiallisesti perustuu meihin 
itseemme, henkilökohtaiseen sankarillisuuteen, 
kykyyn luopua, uhrautumiseen palkinnon saavut-
tamiseksi. Tämä on usein liian pelagiolainen nä-
kemys elämästä ja pyhyydestä. Siten olemme teh-
neet pyhyydestä saavuttamattoman päämäärän 
ja erottaneet sen jokapäiväisestä elämästä – sen 
sijaan, että etsisimme ja tavoittelisimme pyhyyt-
tä arkipäivän elämässä, pölyisillä teillä, konkreet-
tisen elämän koettelemuksissa ja, kuten Avilan 

Teresa sanoi sisarilleen, ”patojen ja kattiloiden 

keskellä”. Jeesuksen opetuslapsena oleminen ja 

pyhyyden tiellä kulkeminen on ennen muuta sitä, 

että annamme Jumalan rakkauden voiman muut-

taa meidät. Älkäämme unohtako, että etusijalla 

on Jumala emmekä me itse, Henki eikä liha, armo 

eikä teot. Joskus annamme liikaa painoarvoa, it-

selle, lihalle ja teoille. Ei: etusijalla on Jumala eikä 

minä, Henki eikä liha, armo eikä teot.

HERRALTA SAAMAMME rakkaus on voima, 

joka muuttaa elämämme: se avartaa sydämemme 

ja auttaa meitä rakastamaan. Siksi Jeesus sanoo – 

tämä on toinen ulottuvuus – ”Niin kuin minä olen 

rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistan-

ne”. Tämä niin kuin ei ole vain kutsu jäljitellä Jee-

suksen rakkautta; se merkitsee, että voimme ra-

kastaa vain koska hän on rakastanut meitä, koska 

hän antaa sydämiimme oman Henkensä, pyhyy-

den Hengen, rakkauden joka parantaa ja muut-

taa meidät. Siksi voimme tehdä valintoja ja osoit-

taa rakkauden tekoja joka tilanteessa ja jokaiselle 

kohtaamallemme veljelle ja sisarelle, koska meitä 

rakastetaan ja meillä on voima rakastaa. Niin kuin 

minua rakastetaan, niin voin rakastaa. Osoitta-

mani rakkaus liittyy aina Jeesuksen rakkauteen 

minua kohtaan. Niin kuin hän on rakastanut 

meitä, niin voin rakastaa. Niin yksinkertaista on 

kristillinen elämä! Me teemme siitä monimut-

kaista monissa asioissa, mutta niin yksinkertais-

ta se on.

JA MITÄ KONKREETTISESTI tarkoittaa tämän 

rakkauden osoittaminen? Ennen kuin Jeesus jätti 

meille tämän käskyn, hän pesi opetuslasten jalat; 

sen lausuttuaan hän antoi itsensä ristinpuulla. 

Sitä tarkoittaa rakastaminen: palvelemista ja elä-

mänsä antamista. Palvelemista eli sitä, ettei aseta 

omia intressejään etusijalle; ahneuden ja kilpai-

lemisen myrkystä luopumista; välinpitämättö-

myyden syöpää ja itseriittoisuuden käärmettä 

vastaan taistelemista; Jumalan meille antamien 

karismojen ja lahjojen jakamista. Konkreettista 

kysymystä “mitä teen toisten hyväksi?” Sitä on ra-

kastaminen, jokapäiväistä elämää palvelemisen 

hengessä, rakastaen ja melua pitämättä, korvaus-

ta vaatimatta.

JA ELÄMÄNSÄ ANTAMISTA, joka ei ole vain 

jonkin, esimerkiksi jonkin omistamansa tarjoa-

mista toisille, vaan itsensä antamista. Kysyn mie-

lelläni ihmisiltä, jotka pyytävät minulta neuvoja: 

”Sanohan, annatko almuja?” – ”Kyllä, isä, kyllä 

minä annan köyhille.” – “Kun annat almuja, kos-

ketatko vastaanottajan kättä vai viskaatko almun 
maahan ja teet niin puhdistaaksesi itsesi?”. Pu-
nehtuen annettu vastaus: ”En kosketa.” “Kun 
annat almun, katsotko auttamaasi ihmistä silmiin 
vai katsotko muualle?” – ”En katso häntä.” Kos-
kettaa ja katsoa, koskettaa ja katsoa veljissämme 
ja sisarissamme kärsivän Kristuksen lihaa. Se on 
hyvin tärkeää. Sitä on elämänsä antaminen. Py-
hyys ei koostu muutamista sankariteoista, vaan 
paljosta jokapäiväisestä rakkaudesta. 

”OLETKO JUMALALLE vihitty? Ole pyhä eläen 
iloiten todeksi antaumustasi. Oletko naimisis-
sa? Ole pyhä rakastaen ja pitäen huolta miehes-
täsi tai vaimostasi, kuten Kristus kirkon suhteen. 
Oletko työläinen? Ole pyhä tehden rehellisesti ja 
pätevästi työsi veljiäsi ja sisariasi palvellen. Olet-
ko vanhempi tai isovanhempi? Ole pyhä opettaen 
kärsivällisesti lapsia seuraamaan Jeesusta. Oletko 
auktoriteettiasemassa? Ole pyhä taistellen yhtei-
sen hyvän puolesta ja luopuen henkilökohtaisista 
intresseistäsi” (kehotuskirje Gaudete et exsultate, 
14). Tämä on pyhyyden tie, niin yksinkertainen! 
On aina katsottava Jeesusta toisissa.

EVANKELIUMIN JA VELJIEMME ja sisariem-
me palveleminen, elämänsä antaminen odotta-
matta vastalahjaa, etsimättä maallista kunniaa: 
siihen meidätkin on kutsuttu. Tänään pyhiksi ju-
listetut matkakumppanimme elivät todeksi py-
hyyttä näin: omaksuen innokkaasti kutsumuk-
sensa – kuka pappina, kuka sääntökuntalaisena, 
kuka maallikkona – he omistautuivat evanke-
liumille, löysivät verrattoman ilon, ja heistä tuli 
Herran säteileviä heijastuksia historiassa. Sitä on 
pyhä ihminen: Herran säteilevä heijastus histori-
assa. Pyrkikäämme siihen mekin: pyhyyden tie ei 
ole suljettu, se on yleismaailmallinen, kasteesta 
alkanut kutsu meille kaikille. Pyrkikäämme siihen 
mekin, koska jokainen meistä on kutsuttu pyhyy-
teen, ainutlaatuiseen ja toistamattomaan pyhyy-
teen. Pyhyys on aina alkuperäistä, kuten autuas 
Carlo Acutis sanoi: ei ole valokopioitua pyhyyttä, 
vaan pyhyys on alkuperäistä: minun, sinun, jokai-
sen meistä. Se on ainutlaatuista ja toistamatonta. 
Herralla on rakkauden suunnitelma jokaista var-
ten, hänellä on unelma sinun elämääsi, minun 
elämääni, meidän jokaisen elämää varten. Mitä 
vielä sanoisin? Viekää sitä eteenpäin iloiten. 

Franciscus

Vatican Media
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E k u m e n i a 

L uterilaiset, ortodoksit ja katolilai-
set yhdessä rukoilivat ekumeeni-
sessa hengessä maanantaina 
9.5.2022 klo 15 rauhan puolesta 
Pyhän Henrikin katedraaliseura-

kunnan pihamaalla kirkon takana osoittaen sa-
nansa ei vain Jumalalle vaan symbolisesti myös 
Venäjälle, jonka suurlähetystöä kohti rukouk-
set lausuttiin.

Paikalla oli rukouksiin osallistuneiden orto-
doksisen arkkipiispa Leon ja emerituspiispam-
me Teemu Sipon SCJ lisäksi neljä luterilais-
ta piispaa: Kaisamari Hintikka, Jari Jolkkonen, 
Teemu Laajasalo ja Bo-Göran Åstrand. Lisäksi 
mukana oli Suomen Ekumeenisen Neuvoston 
pääsihteeri, metodistikirkon pastori Mayvor 
Wärn-Rancken. Marianpatsaan edessä tapah-
tuneeseen kauniiseen rukoushetkeen osallis-
tui satakunta ihmistä eri kirkkokunnista. Ru-
kousten jälkeen siirryttiin tapahtuman toiseen 
osaan sisälle kirkkoon. 

JUMALA TUNTEE UKRAINAN 
MARTTYYRIEN NIMET

Kirkossa ensimmäisenä puhui arkkipiispa Leo, 
joka muistutti, että kaikesta kauheudesta huoli-
matta “[o]lemme rukoilleet rauhaa, sillä kirkon 
palvelijoina vastauksemme vainoon ja vihaan 
ei voi olla vastaviha”. Hän totesi, että julmuuk-
sia tehneiden “on turha yrittää peitellä tekojaan 
maan mullalla tai jätesäkeillä, julkiselta saatikka 
Jumalan katseelta. Jumala tuntee Ukrainan mart-
tyyrien nimet.”

Arkkipiispa jatkoi: “Totuudesta poispäin 
katsominen päättyy ennen pitkää umpikujaan. 
Totuus tulee lopulta aina paljastetuksi. Juma-
lan Henki toimii siellä missä totuutta kunni-
oitetaan. Ja tässä kohtaa haluan todeta, ettei 
patriarkka Kirill kirkkonsa päämiehenä edusta 
totuutta. Hänen kantansa sotaan on yksinker-
taisesti valheellinen ja kirkon opetuksen vas-
tainen. Et voi siunata sotaa veljeäsi vastaan!”

PUOLUSTAJAKIN SÄRKYY AINA

Toisena puhujana oli Kuopion piispa Jari Jolkko-
nen. Hänen puheensa oli realistinen ja karu. Hän 
kutsui Venäjän aloittamaa sotaa ja sen selittely-
yrityksiä suureksi petokseksi, hyökkäyssodaksi ja 
valehtelemisen kulttuuriksi: “Tuhotöiden todis-
tusaineisto on musertava, eikä niitä voi selittää 
lavastuksiksi. Raakuudet ovat systemaattisia, eikä 
niitä voi selittää yksittäisten sotilaiden hairahduk-
siksi.” Hän totesi: “Paatuneinkaan ihminen ei voi 
pestä puhtaaksi näitä syntejä ja rikoksia.”

Piispa Jolkkonen kiinnitti huomiota myös 
siihen, että vaikka onkin välttämätöntä, että 
Ukraina puolustautuu hyökkääjää vastaan 

myös asein ja länsi auttaa sitä, “puolustajakin, 
vaikka hänellä on oikeus puolustautua, särkyy 
aina, myös moraalisesti. Hän joutuu tukahdut-
tamaan myötätuntonsa, tähtäämään toista ih-
mistä ja osallistumaan vihan ja kuoleman kult-
tuuriin. Oikeutettukin sota on aina tragedia. 
Puolustajakin joutuu rukoilemaan: ‘Herra, ar-
mahda minua.’ Siksi sen tulee olla myös mei-
dän nöyrä rukouksemme.”

Piispa Jolkkonen kutsui lopuksi kaikkia ra-
kentamaan rauhaa: “Rauha ei ole vain sodan 
poissaoloa. Kristillisen uskon mukaan se on 
paljon enemmän: rakkautta perheenjäsen-
ten kesken ja ystävyyttä naapureiden välillä. 
Oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa, luot-
tamusta ja sovintoa kansojen välillä ja eheyt-
tä luomakunnassa. Sanalla sanoen harmoniaa 
oman sydämen, ystävien, kansojen, luoma-
kunnan ja Jumalan kanssa. … Tällaisen rauhan 
rakentamiseen rauhan Jumala kutsuu meitä jo-
kaista. Rauha teille!”

ME SUOMALAISET SAMAISTUMME 
UKRAINALAISIIN

Kolmantena puhujana oli emerituspiispa Teemu 
Sippo SCJ. Puheessaan hän muistutti, että meillä 
suomalaisilla on omakin kokemuksemme naapu-
rimaan hyökkäyksestä: “Me suomalaiset samais-
tumme ukrainalaisiin ja heidän tilanteensa he-
rättää myötätuntomme. … Kansassa elää vahvana 
muisto näistä tapahtumista, kuten myös trauma 
koetuista kärsimyksistä.”

Väkevä ekumeeninen tilaisuus 
Ukrainan rauhan puolesta

Piispa Teemu pukee sanoiksi monien tun-
teman turvattomuuden tunteen: “Sota Ukrai-
nassa tuntuu täysin irrationaaliselta. On kuin 
pahat henget olisi päästetty irti riehumaan va-
paasti. On hyvä että Eurooppa yksimielisesti ja 
mekin mukana tuemme monella tavalla Ukrai-
naa, koska siellä hätä on niin suuri.”

Hän päätti puheenvuoronsa Uuno Kailaan 
“Suomalaiseen rukoukseen”, jonka laulami-
seen hän kutsui koko yleisön.

KAIKEN EDELLYTYS ON 
OIKEUDENMUKAINEN RAUHA

Puheenvuorot päätti Porvoon hiippakunnan piis-
pa Bo-Göran Åstrand. Hän katsoi myös tulevaan 
ja totesi todellisen voiton edellyttävän ei vain Ve-
näjän joukkojen poisvetämistä valloitetuilta alu-
eilta vaan myös ja ennen kaikkea sitä, että saa-
daan aikaan oikeudenmukainen rauha.

Piispa Åstrandin puheen jälkeen yleisö siir-
tyi vähitellen seurakuntasaliin ursuliinisisarten 
valmistamille kirkkokahveille. Kirkolta lähti-
essä mielenosoitukset Venäjän suurlähetystön 
edustalla jatkuivat.

JOITAKIN AJATUKSIA

Paikallaolijoita yhdisti suuri yksimielisyys ja huo-
li, tarve heittäytyä kaikkivaltiaan Jumalan eteen ja 
pyytää apua: “Lopeta tämä hulluus. Pane loppu-
maan se väkivalta, johon venäläiset joukot Ukrai-
nassa syyllistyvät. Käännä sotasyyllisten sydämet, 

Kuvassa vasemmalta oikealle: pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken, piispa (lut.) Bo-Göran Åstrand, piispa (lut.) Jari Jolkkonen, 
piispa (lut.) Kaisamari Hintikka, emerituspiispa Teemu Sippo SCJ, arkkipiispa Leo (ort.) ja piispa (lut.) Teemu Laajasalo.
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D 
ogmatiikan emeritusprofessori Miikka Ruokanen kirjoittaa Kotimaa24-blo-

gipalstalla luterilaisen kirkon suhteesta evankelioimiseen. Hän toteaa, että 

Euroopan kirkot, myös katolinen kirkko, ovat 1970-luvulta lähtien joutu-

neet uuteen muuttuneeseen tilanteeseen. Niiden on yhä enemmän evan-

kelioitava paitsi uskosta osattomia myös omia vieraantuneita jäseniään.

Kirjoitukseensa liittämässään historiallisessa katsauksessa Ruokanen oikoo keskiajan 

katoliseen kirkkoon liitettyjä virhekäsityksiä. Ex opere operato- periaate ei suinkaan mer-

kinnyt sitä, että kaste olisi ymmärretty jonkinlaisena pelastusautomaattina, vaan ”kes-

kiajan ihanteena oli elävä usko ja elämä aitona kristittynä”. Kasteen armo on suunnaton, 

mutta väärällä elämällä sen voi myös menettää. Siksi kristityn pitää käydä ahkerasti mes-

sussa, ripittäytyä ja pyrkiä elämään Jumalan tahdon mukaista elämää.

On mielenkiintoista, että rippi nousee Ruokasen kirjoituksessa niin näkyvälle sijal-

le. Kirjoituksensa loppupäätelmissä, uudistusehdotuksissaan luterilaiselle kirkolle hän 

suosittelee yksityisen ripin elvyttämistä ”ripin ottamista pakasteesta uskossaan riutuvien 

ravinnoksi ja vahvistukseksi”. Ripillä on vahvat juurensa luterilaisissa tunnustuskirjoissa, 

jotka tässä suhteessa liittyvät kiinteästi keskiaikaiseen hurskausihanteeseen.

Myöhemmin ripin merkitys luterilaisuudessa oheni, ja erityisesti yksityinen rippi kävi 

perin harvinaiseksi. Professori Pentti Lempiäinen sanoo eräässä kirjoituksessaan, että 

Ruotsi-Suomessa ripin mainetta tahrasi se, että sitä eräissä tapauksissa ryhdyttiin käyt-

tämään maallisen rangaistuksen vaihtoehtona. Tuomittu saattoi sovittaa rikoksensa kir-

kossa suoritetulla ”julkiripillä”. Rippi sai huonon maineen. Ei ole sattuma, että puhekie-

lessä ripittäminen vieläkin merkitsee syyttämistä ja haukkumista.

Syitä ripin häviämiseen oli muitakin. Suomalaisessa pietismissä – lestadiolaista herä-

tysliikettä lukuun ottamatta – vierastettiin ajatusta, että syntiselle julistettaisiin synnin-

tunnustuksen jälkeen ehdoton absoluutio. Tyydyttiin ”armonvakuutuksen”, jottei vah-

vistettaisi ”väärää varmuutta”. Tämä tuntuu vähintään hätävarjelun liioittelemiselta. Kun 

syntinen käy kamppailua Jumalansa edessä, varmuus on tuskin hänen ensimmäinen 

ongelmansa.

Ruokanen rohkaisee kirkkoaan siihen, että rippi palautettaisiin sille kuuluvaan ar-

voon ja asemaan. Katolisen kirkon puolella parannuksen sakramentin tärkeydestä muis-

tuttaa puolestaan, osittain samoin äänenpainoin, Mariendorkin abbedissa Christiana 

Reemets hiljattain julkaisemassaan kirjoituksessa (kath.net). Reemets on huolissaan 

siitä, että ajatus henkilökohtaisesta syyllisyydestä on kulttuurissamme katoamassa. Myös 

parannuksen sakramenttiin osallistutaan yhä harvemmin, mikä on huolestuttavaa. Jo-

tain olisi asialle tehtävä, muuten uhkaa hengellinen näivettyminen.

Kahdelta suunnalta puhalletaan siis samaan hiileen. Se tuntuu rohkaisevalta. Tällai-

set kirjoitukset eivät jää vaille vaikutusta.

Heikki Hakamies

 Kahdelta suunnalta 
yhteen hiileen

jotta heidät saadaan oikeuden eteen. Anna rau-
han palata.”

Rukoushetki kirkon pihalla toimi tässä 
tarkoituksessa hyvin. Toisaalta puheenvuo-
rot olisi ehkä ollut parempi käyttää muualla 
kuin sisällä kirkossa. Puheet, joissa tuomi-
taan ja politikoidaan, eivät nimittäin varsi-
naisesti kuulu ambolta lausuttaviksi. – En 
tarkoita sitä, etteikö niitä pitäisi lausua, ettei-
vätkö ne ansaitse tulla kuulluksi, päinvastoin 
(!), mutta eivät ne olleet ensi sijassa Juma-
lan sanan julistamista, opetusta ja kaitsentaa 
vaan luonteeltaan jotakin muuta. Eikö juuri 
ne olisi pitänyt “huutaa” ulkona kohti Venä-
jän suurlähetystöä?

Vaikka kuinka tahtoisimme, että olisi ole-
massa sellainen valonkatkaisin, jota napsaut-
tamalla koko Ukrainan sodan saisi ikään kuin 
häviämään ja kaiken palautettua ennalleen, 
niin on syytä olla realistinen. Taistelut jatku-
vat yhä ja oikeudenmukainen rauha on vielä 
kaukana. Tosin on muistettava, että Jumala 
on kaikkivaltias eikä hänen teitään voi ennal-
ta tuntea. 

Tällä välin me voimme toimia kahdella ta-
solla. Me voimme ja meidän pitää rukoilla Ju-
malan väliintuloa, mutta yhtä lailla me voim-
me myös tehdä työtä suoraan ukrainalaisten 
hyväksi: auttaa pakolaisia Suomessa ja muu-
alla ja toisaalta niitä, jotka ovat jääneet Ukrai-
naan huolehtimaan perheistään ja yhteisöis-
tään, omista välttämättömistä tehtävistään 
tai suoraan puolustamaan oman isänmaansa 
itsenäisyyttä. Meidän pitää myös väsymättä 
tehdä työtä sen hyväksi, että aseet saataisiin 
vaikenemaan ja neuvottelut käyntiin. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita Venäjän vaatimusten 
hyväksymistä vaan vain ja ainoastaan sitä, 
että ihmishenkiä ei enää menetettäisi. Lopul-
linen rauha edellyttää oikeudenmukaisuut-
ta, ja todellinen oikeudenmukaisuus edellyt-
tää totuuden tunnistamista ja tunnustamista. 
Lisäksi aiheutettu vahinko on jotenkin kor-
vattava.

YHTEYDEN TIELLÄ

On kuitenkin oltava iloinen siitä, että Suomes-
sa kristittyjen suhteet ovat niin hyvät, että eku-
meeninen rauhanrukous saatiin järjestymään. 
Samanlaista yhteisyyttä koetaan ilmeisesti 
myös siellä täällä Ukrainassa kristittyjen kes-
ken. Näkyköön ja kuulukoon tämä yksimielisyys 
maailmassa ja auttakoon se meitä ylittämään 
ne raja-aidat, jotka meitä kristittyjä erottavat. 
Auttakoon yhteytemme myös tuomaan rau-
han Ukrainaan. Jos eivät kristityt niin ketkä sit-
ten välittävät maailmalle rauhan ja rakkauden 
sanoman? Keitä me sitten olemme, ellemme 
Kristoforoksia, Kristuksen, Rauhan Ruhtinaan, 
kantajia?

Marko Tervaportti LUKIJOILTA
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Lauantaina, toukokuun seitsemäntenä 
päivänä 2022 emerituspiispa Teemu 
Sippo SCJ vihki hiippakuntamme 
papeiksi kaksi neokatekumenaalisen 
tien kasvattia, oulun-espanjalaisen 
Pedro Perezin ja kuopion-italialaisen 
Daniele Giacchetton. Nuoret miehet 
esiteltiin Fideksessä jo diakoniksi-
vihkimisen yhteydessä vuosi sitten 
kesäkuussa (Fides 5/2021, s. 6-7). 
Tässä joitakin tunnelmia juhla-
päivältä.

Juhlalliset puitteet

K
ahden diakonin 

pappisvihkimys 

oli saanut liikkeel-

le valtavasti ihmi-

siä. Ei ihme, etteivät 

pienen hiippakun-

tamme omat kirkot 

pystyneet tarjoamaan riittävää tilaa vihki-

mykselle. Lainakirkko löytyi kuitenkin lä-

heltä, ja niinpä tuona harmaana lauantai-

aamuna askeleet suuntautuivatkin Helsingin 

keskustaan, tarkemmin sanottuna Johan-

neksenkirkkoon, jota Helsingin pieneksi 

Notre Dameksikin kutsutaan – ei vähiten ul-

komuotonsa takia.

Kirkossa paikalla oli vahtimestarien mu-

kaan ainakin 500 ihmistä. Ja mikäpä siinä, 

kun lehtereillekin mahtuu. Messuvieraiden 

joukossa ei ollut vain Helsingin seurakunta-

laisia, vaan katolilaisia muualtakin Suomes-

ta, erityisesti kaikkialta sieltä, missä on neo-

Uusia pappeja  
Pohjois-Suomeen

katekumenaalisen tien toimintaa. Lisäksi 

mukana oli vihittävien sukulaisia Espanjasta 

ja Italiasta sekä lukuisia heidän elämässään 

ja kutsumuksessaan vaikuttaneita pappe-

ja eri puolilta Eurooppaa, tärkeimpinä var-

maankin Suomessa aikaisemmin toimineet 

monsignore Marino Trevisini ja isät Cristia-

no Magagna ja Melvin Llabanes.

Kun messussa on paljon väkeä ja mes-

sun viettoon osallistuu kymmeniä pappeja, 

on helppo kokea suuren kirkollisen juhlan 

tuntua. Sitä tarjosivat toki kauniisti vietetty 

messu, jossa yhdistyi sopivalla tavalla niin 

perinteinen gregoriaaninen laulu kuin tyy-

pillinen neokatekumenaalinen musisointi-

kin. Erityisen paljon kuitenkin ilahdutti se, 

kuinka paljon lapsiperheitä messussa oli 

mukana!

Itse vihkimys

Eri sakramenttien viettäminen antaa mes-

sulle aina oman erityisen luonteensa. Pa-

piksi vihkiminen ei ole poikkeus. Vihkimys 

alkaa aina vihittävien esittelyllä ja piispan 

kysymyksellä, ovatko he arvollisia saamaan 

vihkimyksen. Myöntävän vastauksen jälkeen 

piispa sitten juhlallisesti ilmoittaa valinnas-

taan ja ottaa vihittäviltä vastaan lupaukset. 

Viimeisen, uskollisuutta koskevan lupauk-

sen jälkeen piispa toteaa: “Jumala, joka on 

aloittanut sinussa hyvän työn,  vieköön sen 

myös päätökseen.”

Kaikkien pyhien litanian kaikuessa suu-

ressa kirkossa vihittävät makaavat maas-

sa osoittaen näin suostumustaan Jumalan 

tahtoon. Hiljaisesti piispa asettaa kätensä 

vihittävien pään päälle ja aloittaa varsinai-

sen vihkimisrukouksen. Siinä uudestaan 

käy ilmi tavallaan koko pappeuden historia 

ja raison d'être. Tämän jälkeen uudet papit 

puetaan papilliseen asuun. Lopuksi piispa 

voitelee vihittyjen kädet ja ojentaa heille pa-

teenin ja kalkin. 

Käsien voitelun yhteydessä piispa lausuu 

puhuttelevat sanat: “Herramme Jeesus Kris-

tus, jonka Isä on voidellut Pyhällä Hengellä 

ja voimalla, varjelkoon ja vahvistakoon sinua 

pyhittämään kristikansaa ja kantamaan 

uhria Jumalalle.” Tästä pappeuden suuresta 

lahjasta me saamme aina olla kiitollisia Ju-

malalle. Jokainen pappi, voidelluilla käsil-

lään, pyhittää ja uhraa. Mikä tehtävä, mikä 

vastuu!

P A P P I S V I H K I M Y S

Helsingin Johanneksenkirkossa vietettiin toukokuun 
alussa suuri juhla, kun emerituspiispa Teemu Sippo SCJ 

vihki papeiksi Redemptoris Mater -seminaarissa opiskelleet 
Pedro Perezin ja Daniele Giacchetton.

Kuvat Marko Tervaportti
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Uudet papit maailmalla

Messun jälkeen kesti kauan, ennen kuin 

papisto ja juhlaväki pääsi jatkamaan mat-

kaansa Johanneksenkirkon pihalta koh-

ti Jätkäsaaressa sijaitsevaa juhlatilaa. Pieni 

sateenropina ei haitannut juhlatunnelmaa, 

tarjottu lounas oli hyvä ja puheensorina sekä 

iloiset esiintymiset ja monet yksittäiset ystä-

vien kohtaamiset täyttivät ajan ja paikan.

Päivän päättyessä paikalliskirkomme oli 

saanut kaksi uutta, innokasta pappia. Isä 

Pedro jatkaa työtään, nyt pappina, Oulun 

seurakunnan kappalaisena ja isä Daniele 

vastaavasti Kuopion seurakunnan kappalai-

sena. Pohjois-Suomi saa todellisia vahvis-

tuksia.

Rukoilkaamme näiden uusien pappien ja 

kaikkien pappien puolesta, että he, niin kuin 

vihkimyksen lopussa pyydetään, tekisivät 

elämästään todella “Herran ristin salaisuu-

den” mukaisen.

Marko Tervaportti
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Kokemus Jumalan hellyydestä

Charles de Foucauld syntyi Strasbur-
gissa 1858. Varhaislapsuudestaan 
hän muistaa erityisesti rakastavan 
äitinsä. Tämä kuolee maaliskuussa 
1864 ja samana vuonna muutama 

kuukausi myöhemmin hänen isänsäkin kuolee. 
Kuusivuotiaana hän on menettänyt molemmat 
vanhempansa.

Nuoruusvuosiensa aikana hän kadottaa 
uskon. Elämä on tylsää, päämäärätöntä. Tätä tyh-
jyyttä vastaan taistellessaan hän ajautuu täysin 
huvitteluun.

Kuitenkin syvällä sydämessään hän tuntee it-
sensä surulliseksi eikä mikään voi täyttää tuota 
tyhjyyden tunnetta. Myöhemmin löydettyään uu-
delleen uskon valon hän ymmärtää, että tuo tyh-
jyys ja surullisuus olivat ilmaus Jumalan suuren-
suuresta, hienovaraisesta odotuksesta. Jumala ei 
ollut kääntänyt hänelle selkäänsä.

22-vuotiaana sotilaana hänet lähetetään Alge-
riaan ja hän oppii tuntemaan aivan uusia maail-
moja. Kolme vuotta myöhemmin hän eroaa ar-
meijasta ja aloittaa vaarallisen tutkimusmatkan 
Marokkoon. Matkan aikana uskovat muslimit tar-
joavat hänelle turvaa useampaan otteeseen. Heis-
tä tulee hänen ystäviään. Heidän uskostaan anta-
ma todistus puhuttaa häntä ja hän kyselee: Onko 
Jumala olemassa?

Hän palaa Ranskaan, jossa hänen hyvin har-
ras kristitty perheensä, erityisesti hänen serkkun-
sa Marie de Bondy ottaa hänet vastaan hieno-
tunteisesti. Hän alkaa kyselemään ja etsimään. 
Serkkunsa kautta tapaa papin, isä Huvelinin, josta 
tulee hänelle isä ja ystävä. 28-vuotiaana hän koki 
uskonnollisen kääntymyksen.

Hän oppii tuntemaan Jumalan äärettömän lä-
heisenä ja rakastavana isänä, joka ei koskaan lak-
kaa odottamasta lastaan. Charlesin elämä muut-
tuu täysin ja tästä lähtien hän etsii miten vastata 
koko elämällään tähän Jumalan rajattomaan rak-
kauteen.

Nasaretin Jeesuksen löytäminen

Pyhiinvaellus Pyhälle Maalle opettaa hänet tun-
temaan Nasaretin Jeesuksen, ihmiseksi tulleen 
Jumalan, joka 30 vuoden ajan eli köyhänä ja vaa-
timattomana työläisenä. Köyhyys ja nöyryys pu-
huttavat häntä ikään kuin kutsuna. Hän kirjoittaa:

”Minä janoan elää sitä elämää… jota ounaste-
lin ja aavistelin kulkiessani pitkin Nasaretin katu-
ja, joita pitkin asteli Herramme, köyhä työläinen, 
halpa-arvoisuuteen ja huomaamattomuuteen 
verhottuna”.

Tie on löytynyt, mutta se tulee olemaan pitkä 
ja vaiheikas. Veli Charles on ensin seitsemän 

Lyhyt hengellinen matkareitti 

vuotta trappistiluostarissa, sitten neljä vuotta Na-

saretissa, jossa hän elää erakkona klarissojen 

luostarin portin vieressä.

Näinä rukouksen ja hiljaisuuden vuosina Ju-

mala puhuu hänen sydämessään. Tuntikausia, 

yöt ja päivät, hän viettää palvontarukouksessa 

Pyhän Sakramentin edessä. Hän on kuin rakasta-

va, joka ei lakkaa odottamasta Rakastettuaan: ei 

hän säästy pimeyden ja taistelun hetkiltäkään. 

Hän käyttää myös pitkiä aikoja mietiskellen 

evankeliumia antaen Jeesuksen sanojen ja esi-

merkkien täyttävän hänen mielensä toivoen että 

nämä sanat lopulta muuttavat hänen sydämensä, 

niin kuin aina samaan paikkaan putoava vesipi-
sara kovertuu kaikkein kovimpaankin kiveen.  

Ja pian tämä Jumalan sana puhuttelee häntä ja 
saa hänet liikkeelle.

Veljellinen läsnäolo keskellä 
autiomaata

Yksi evankeliumin sana mullistaa hänen elämän-
sä: ”Se minkä te olette tehneet kaikkein vähäisim-
mille, te olette tehneet minulle”.

Tämä sana saa hänet jättämään taakseen 
hänen suuresti rakastamansa yksinäisyyden ja 
hän haluaa lähteä hylätyimpiin maihin, missä 

Pyhä CHARLES de FOUCAULD  – Jeesuksen veli Charles 1858-1916     
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Jeesus odottaa häntä niissä, joiden elämä on kär-
simystä ja köyhää. Hän tahtoo tuoda sydämes-
sään tulena palavan Jumalan rakkauden heille-
kin, jotka eivät sitä tunne.

Veli Charles oli oppinut ymmärtämään sen, 
mitä pyhä Johannes Krysostomos sanoi jo kristin-
uskon alkuvuosina: tulee olla yhtä huomaavainen 
Jeesuksen läsnäololle köyhässä kuin hänen läsnä-
ololleen eukaristiassa.

Tämä Jumalan erityinen mieltymys köyhiin, 
syntisiin, viimeisiin saa hänet lähtemään erak-
kolasta elämään yhä rakastavammin Herralleen 
omistautunutta elämää, joka samalla on vastaan-
ottamista, käytettävissä olemista, veljellistä jaka-
mista köyhimpien kanssa.

 Niinpä elokuussa 1900 hän jättää lopullisesti 
Nasaretin, viettää useita kuukausia Notre Dame 
des Neiges -luostarissa valmistautuakseen pap-
peuteen. Viviersin piispa vihkii hänet papiksi ke-
säkuun 9. pnä 1901 ja muutama kuukausi myö-
hemmin hän lähtee Algeriaan, asettuu asumaan 
Marokon rajan läheisyydessä sijaitsevalle Beni-
Abbesin keitaalle Saharaan. Hän ei rakenna erak-
kolaa, vaan ”fraterniteetin” – veljeskodin, jonka 
ovi on avoin kaikille niille, jotka tulevat tapaa-
maan häntä, olkoot he kansallisuudeltaan, ro-
dultaan tai uskonnoltaan keitä tahansa. Hän kir-
joittaa:

”Haluaisin, että kaikki asukkaat, kristityt, mus-
limit, juutalaiset, pakanat… oppisivat pitämään 
minua veljenään, kaikkien veljenä. He alkavat 
kutsua taloani fraterniteetiksi, arabian kielellä 
zaouiaksi. Pidän siitä.”

Ystävyyden pitkäjänteinen työ

Asuttuaan kolme vuotta Beni-Abbesissa veli 
Charles kuulee puhuttavan köyhästä ja vaikeas-
ti saavutettavissa olevasta kansasta: tuaregeista. 

1904 upseeriystävät tarjoavat hänelle mahdolli-
suuden matkustaa heidän kanssaan ja näin hän 
saa tilaisuuden ottaa heihin yhteyttä. Taas kerran 
hän lähtee matkaan.

Hän vaeltaa yli kolme kuukautta autiomaan 
karuja polkuja pitkin saapuakseen Hoggarin asu-
mattomille vuorille, missä on pieniä tuaregi-
en paimentolaisryhmiä.  Heti saavuttuaan sinne 
hän haluaa asettua asumaan heidän keskuuteen-
sa, mutta näiden heimojen parissa epäluulo val-
lanpitäjiä ranskalaisia kohtaan on suuri ja vasta 
vuoden päästä heidän päällikkönsä Moussa Ag 
Amastane antaa veli Charlesille luvan asettua 
asumaan Tamanrasetiin. Yksin ilman mitään va-
rustautumista hän jättäytyy isäntiensä alaisuu-
teen ja asettuu asumaan köyhään, parissa päiväs-
sä rakennettuun savimajaan.

Ensikontakteista lähtien hän ryhtyy innok-
kaasti opiskelemaan heidän kieltään. Hän rupeaa 
myös tutustumaan heidän kulttuuriinsa kirjoitta-
en muistiin satoja runoja, joita tuaregit laulavat il-
taisin nuotion ympärillä ja joiden kautta sukupol-
vet välittävät kansansa historiaa ja sielun.

Veli Charlesin sydämessä palaa syvä halu: 
puhua heille Jeesuksesta ja evankeliumista, mutta 
hyvin pian hän toteaa, ettei aika ole kypsä tämän 
kaltaiselle julistukselle. Niinpä yksinomaan pitkä-
jänteisen ystävyyden ja hyvyyden kautta hän pyr-
kii kertomaan heille, kuka hänen Jumalansa on.

Hän kirjoittaa 1909:
”Minä haluan olla niin hyvä, että he sanovat: 

”Jos palvelija on tällainen, minkälaisen täytyy-
kään Isännän olla?”

Jeesuksen kaltainen   
kuolemaan saakka

1914 syttyy ensimmäinen maailmansota ja väki-
valta ulottuu Hoggarin autiomaahan. Eri puolilla 

heimot ryhtyvät kapinaan ranskalaisia vallanpitä-
jiä vastaan ja turvattomuus lisääntyy.

Veli Charles tietää, että hän asuu yhä vaaral-
lisemmaksi käyvässä ympäristössä. Häntä hou-
kutellaan lähtemään erääseen ranskalaiseen so-
tilastukikohtaan, jotta olisi turvassa, mutta hän 
kieltäytyy lähtemästä niiden luota, jotka yli 10 
vuotta aikaisemmin ottivat hänet vastaan. Vuosi-
en myötä ystävyys ja luottamus ovat syventyneet 
ja hän tuntee syvästi kuuluvansa yhteen tuaregi-
kansan kanssa.

Koko elämänsä ajan hän oli pyrkinyt seuraa-
maan ja kulkemaan Nasaretin Jeesuksen jalanjäl-
kiä, joka kerran oli vallannut hänen sydämensä ja 
hän tahtoo seurata tätä hänen kärsimyksessään 
ja kuolemassaan antaakseen hänkin yhä suurem-
man todistuksen rakkaudesta.

Joulukuun 1. päivänä 1916 illalla yksi kapi-
naryhmä ottaa hänet panttivangikseen; heillä 
ei näytä olevan aikomusta tappaa häntä, mutta 
paniikin hetkellä häntä vartioiva nuorukainen 
ampuu häntä läheltä ja veli Charles kaatuu maa-
han, väkivallan uhrina niin kuin monet muut 
näinä sotavuosina.

Yksinäinen kuolema kuin vehnänjyvän kuole-
ma, mutta toivon merkki siitä, että ihmiskunnan 
veljeys on voimakkaampi kuin kaikki vihamieli-
syydet, jotka repivät kansoja. Moussa Ag Amas-
tane, tuaregien päällikkö, josta oli tullut hänen 
ystävänsä ja joka oli palava muslimi, kirjoitti veli 
Charlesin sisarelle pari viikkoa tämän kuoleman 
jälkeen:

”Charles, marabout ei ole kuollut ainoastaan 
teille, hän on kuollut myös meille. Antakoon Ju-
mala hänelle laupeuden ja että me tapaamme 
hänen kanssaan paratiisissa.”  

Jeesuksen pikkusisar Leila 

Charles de Foucauld, Jeesuksen veli Char-
les, Suomessa vuodesta 1953 toiminei-
den Jeesuksen pikkusisarten perustaja, 

julistettiin pyhäksi Roomassa 15.5.2022. Eme-
rituspiispa Teemu Sippo SCJ vietti sen johdosta 
kiitosmessun Tampereella Pyhän Ristin kirkos-
sa lauantaina 21.5.2022. Jeesuksen pikkusisar-
ten kanssa juhlaan osallistui niin katolilaisia kuin 
ekumeenisia ystäviäkin. 

Ennen kiitosmessun alkua Jeesuksen pikkusi-
sar Leila kertoi pyhän Charlesin elämänvaiheista 
ja hengellisestä tiestä (ks. oheinen Lyhyt hengelli-
nen matkareitti). Messun jälkeen juhla jatkui kah-
vitilaisuudella seurakuntasalissa. Siellä kuultiin 
mm. hiipppakunnan asiainhoitaja Marco Pasina-
ton puheenvuoro veli Charlesista neokatekume-
naalisesta näkökulmasta ja Pauli Annalan ja Eeva 
Vitikka-Annalan valmistama puheenvuoro taas 
fransiskaanisesta näkökulmasta.

Juhlaa varten ehti myös painosta Katolisen tiedotuskeskuksen 
julkaisema ”Sinä haluat minun sydämeni”, joka sisältää Charles de 
Foucauldin ajatuksia vuoden jokaiselle päivälle (suom. Evi Koski). 
Kirja on ostettavissa verkkokaupasta osoitteesta www.katolinen-
kirjakauppa.net.

KATT

Charles de Foucauld julistettiin pyhäksi

Charles de Foucauld: Sinä haluat minun 

sydämeni – Ajatuksia vuoden jokaiselle 

päivälle, 120 sivua, KATT 2022.
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P y h i m y s

Vuoden 1622 kanonisaatio  

Pietarinkirkossa 12. maaliskuuta 1622 
pidetyssä seremoniassa paavi Gre-
gorius XV kanonisoi kolmen uuden 
sääntökunnan perustajat, jotka oli-
vat Jeesuksen Teresa (kengättömät 

karmeliitat), Ignatius de Loyola (jesuiitat), hänen 
seuralaisensa Francisco Xavier ja Filippo Neri 
(oratoriaanit) sekä Isidor maanviljelijä, Madridin 
suojelija.

Vuoden 1622 kanonisaatio oli monella taval-
la merkittävä. Pyhä Teresa, pyhä Ignatius ja pyhä 
Francisco Xavier edustivat katolisen kirkon refor-
maatiota. Kaikkien pyhäksi julistamista oli edel-
tänyt autaaksi julistaminen, mikä oli uudistus. 
Uutta oli myös usean henkilön kanonisaatio sa-
mana päivänä. Uusien pyhien kunniaksi järjeste-
tyt juhlallisuudet eri puolilla maailmaa antoivat 
ensimmäisen kerran kanonisaatiolle globaalin 
ulottuvuuden. 

Paavi Franciscus toimitti messun vuoden 1622 
kanonisaatiotapahtuman kunniaksi jesuiittojen   
Il Gesù -pääkirkossa 12. maaliskuuta 2022. Espan-
jassa järjestettiin asian tiimoilta tapahtumia. 

Kymmenen uutta pyhää

Pietarinaukiolla 15. päivä toukokuuta pidetyssä 
paavinmessussa kanonisoitiin kymmenen autu-
asta: kuusi miestä ja neljä naista. Miehistä viisi oli 
pappeja ja yksi maallikko, kaksi oli marttyyreita. 
Kaikki naiset olivat sääntökunnanperustajia, mie-
histäkin kolme. Vanhin oli elänyt 1500-luvulla, 
nuorimmat 1900-luvulla. Kansallisuuksia oli nel-
jä: viisi italialaista, kolme ranskalaista, yksi alan-
komaalainen ja yksi intialainen. 

Ranskalainen Charles de Foucauld 
(1858−1916) on uusista pyhistä tunnetuin. Friisi-
läinen Titus Brandsma O.Carm. (1881−1942) on 
Ukrainan sodan tapahtumien vuoksi päivänpolt-
tavan ajankohtainen kaikille, jotka toimivat leh-
distönvapauden ja ihmisyyden puolesta. Kuka 
hän siis oikein oli? 

Pyhä Titus Brandsma – vapaan 
lehdistön ja ihmisyyden puolustaja

Titus Brandsma kuului vanhan observanssin kar-
meliittasääntökuntaan eli siihen, josta teresalai-
nen reformiliike 1500-luvulla alkoi erota. Hän oli 
monipuolisesti lahjakas henkilö. Pappina hän sai 
vaikutteita pyhän Jeesuksen Teresan teoksista, 
jotka hän julkaisi hollanniksi. Nuorena karme-
liittana hän toimi kouluttajana. Katolisten leh-
tien freelancetoimittaja hän oli koko elämänsä 
ajan. Avaramielisenä ihmisenä hänellä oli mo-
nia kiinnostuksen kohteita ja harrastuksia: mm. 
katolinen ekumenia, friisiläinen kulttuuri ja es-
perantoliike. Filosofian ja mystiikan historian 
asiantuntijana Brandsma oli kysytty luennoitsija 
kotimaassa ja ulkomailla Yhdysvaltoja myöten. 

Kanonisaatioiden kevät 2022

Vuonna 1923 perustetun Nijmegenin katolisen 
yliopiston professorina ja vuodesta 1932 myös 
rehtorina Titus Brandsma oli osallinen katoli-
sessa emansipaatiossa Alankomaissa. Saksalais-
miehityksen aikana (1940−) hän puolusti Nürn-
bergin rotulakien syrjimiä juutalaisia. Utrechtin 
arkkipiispa kardinaali Jan de Jongin aloitteesta 
hän puhui katolisen lehdistön vapauden puolesta 
kansallissosialistista propagandaa vastaan. Titus 
Brandsma ehti käydä neljäntoista päätoimittajan 
luona ennen pidätystään 19. tammikuuta 1942.    

Vankilaan Titus Brandsma otti mukaan-
sa kolme kuvaa, jotka esittivät Ristiinnaulittua, 
pyhää Teresaa ja pyhää Ristin Johannesta. Tere-
san elämänohje ”Joko kuolet tai kärsit” (Elämä-
ni 40,20) ilmaisee sitä jännitettä, joka vallitsee 
kahden ulottuvuuden välillä, jotka ovat Jumalan 
taivaassa kohtaamiseen kaipaus ja aulius tehdä 
työtä hänelle täällä; ”Kärsi ja koe halveksuntaa” 
on pyhän Ristin Johanneksen Markuksen evan-
keliumista poimima ohje (Avisos, vrt. Mark. 9:12). 
Titus sepitti vankilassa runon, joka huokuu luot-
tamusta Jeesuksen rakkauteen, ystävyyteen ja 
lohdulliseen läsnäoloon. Pakkotyön uuvuttaman 
Tituksen kuolemaa joudutettiin myrkkypistoksel-
la Dachaun keskitysleirillä 26. heinäkuuta 1942. 

“Tituksen elämästä niin 
selvästi ilmenevät usko, 
toivo ja rakkaus ovat tär-
keitä kristityille, mutta us-
kontoon katsomatta kaikil-
le ihmisille, joilla on hyvä 
tahto.” (Caroline Weijers, 
Alankomaiden Pyhän is-
tuimen suurlähettiläs 
10.5.2022)

Ennen ja jälkeen 
pyhän Titus 
Brandsman 
kanonisaation

Kanonisaatiotapahtumaan 
tuleville järjestetään aina 
oheisohjelmaa Roomassa. 
Perjantai-iltana oli tarjolla 
useassa kirkossa eri kielil-
lä luentoja Brandsmasta. 
Lauantai-iltana oli messu 
ja vigilia San Paolo fuori 
le mura -basilikassa, jos-
sa pääselebranttina oli 
karmeliittasääntökunnan 
yleisesimies. Vigiliassa pa-
rantumisihmeen kokenut 
amerikkalainen Michael 
Driscoll O.Carm. piti lyhy-
en kiitospuheenvuoron. 
Sunnuntai-iltana oli vas-
taanotto Centro Interna-
zionale Sant’Albertossa. 
Tilaisuudessa paljastettiin 

muistolaatta sen kunniaksi, että opiskeluaika-
naan Titus Brandsma oli asunut talossa. Maanan-
taiaamuna Utrechtin arkkipiispa, kardinaali W. 
Eijk vietti kiitosmessun Pietarinkirkon katedra-
alttarilla, ja tiistaiaamuna kiitosmessua vietettiin 
karmeliittojen Santa Maria in Traspontina -kir-
kossa lähellä Vatikaania.

Pyhäksi julistaminen oli media- ja yleisöta-
pahtuma ennen ja jälkeen kanonisaation Italiassa 
ja Alankomaissa ja muuallakin, sillä O.Carm.-kar-
meliitat toimivat kaikilla mantereilla. Alankomai-
den kuningaskunnan Pyhän istuimen edustusto 
yhdessä Vatikaanissa akkreditoitujen journalis-
tien yhdistyksen kanssa järjesti Roomassa etu-
käteen konferenssin, jonka aiheena oli Titus 
Brandsman merkitys ihmisoikeuksien ja lehdis-
tönvapauden puoltajana saksalaismiehityksen 
(1940−1945) aikana. RAI eli Italian Yle esitti lau-
antaina ja maanantaina Titus Brandsman elämää 
kuvaavan "Kaksi ristiä" -dokumenttielokuvan. 
Alankomaissa luentoja, vierailuja ja vaelluksia oli 
tai on edelleenkin tarjolla eri puolilla maata huh-
tikuusta heinäkuulle asti.

Heidi Tuorila-Kahanpää
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J
umala kutsui ajasta ikuisuuteen saksalai-

sen rouva Dorothea Olbrichin paaston 

laetare-sunnuntaina 27. maaliskuuta. Os-

nabrückin Ansgar-Werkin pitkäaikaisena 

puheenjohtajana hän oli monien pohjois-

maisten katolilaisten tuntema ja arvostama nai-

nen, jolle eletty usko oli kaikki kaikessa. 

Erityisellä tavalla hän piti tärkeänä maallikoi-

den ja varsinkin naisten lähetystehtävää kirkossa 

ja maailmassa. Hän iloitsi siitä, että paavi Francis-

cus, jonka hän vielä ehti tavata, puhui usein ja oi-

kealla tavalla tästä aiheesta.

DOROTHEA MARIA Olbrich oli syntynyt 

Ylä-Sleesian Ratiborissa, nykyään Racibórz, 

26.2.1929. Miljoonien saksalaisten tavoin hänen 

osakseen tuli sodan jälkeen jättää kotiseutunsa 

ja muuttaa aivan toiselle puolelle Saksaa, lähelle 

Göttingeniä. 

Perhe oli hyvin hurskas ja myös nuori Dorot-

hea tunsi kaipuuta palvella Jumalaa, kirkkoa ja 

ihmisiä. Relkeringhausenissa toimineen ”Sielun-

hoitoavustajien seminaarin” jälkeen hän aloitti-

kin päivätyönsä uskonnonopettajana ja eri seura-

kuntien päätoimisena työntekijänä. 

VUONNA 1959 hän muutti kotikaupunkiinsa Os-

nabrückiin. Tässä hiippakunnassa, joka tuolloin 

ulottui aina Tanskaan asti, hän sai tehtävän avus-

taa nuorisotyössä. Nuorisopappina oli silloin isä 

Hubertus Brandenburg, tuleva Tukholman piis-

pa.

Hänen päätyökseen tuli kuitenkin sielun-

hoitotyössä toimineiden ja eläkkeelle siirtynei-

den maallikoista vastaaminen. Tehtävä vei hänet 

usein eri puolille Saksaa. Hän kertoi minulle jos-

kus ”salaisista” matkoistaan jopa silloiseen Itä-

Saksaan. Tuttavavierailujen verukkeella vei us-

konnollista kirjallisuutta ja muita avustuksia 

paikallisille katolisille seurakunnille yli tarkasti 

vartioidun rajan.

OSNABRÜCKIN PIISPANA palvellut Helmut 

Hermann Wittler oli kuitenkin pannut merkil-

le Dorothea Olbrichin monin tavoin lahjak-

kaan, tarmokkaan ja aina ystävällisen persoo-

nan. Vuonna 1967 piispa Wittler oli perustanut 

Ansgar-Werkin avustamaan kirkkoa Pohjoismas-

sa ja niinpä hän pyysi Olbrichia mukaan sen joh-

tokuntaan.

Tälle työlle Dorothea Olbrich omistautui koko 

sydämellään. Hänen suuri ansionsa oli pohjois-

maisten teologian opintopäivien aloittaminen 

Haus Ohrbeckissä. Tämä maaseudulla sijaitseva 

fransiskaaniluostari ja opintokeskus oli hänelle 

tuttu, sillä hän toimi talossa perhe- ja koulutus-

työssä vuosina 1972-1982. 

Rouva Olbrichilla oli taito saada paikalle hy-

vinkin tunnettuja professoreita luennoimaan aina 

yhtä mielenkiintoisista ja ajankohtaisista aiheista. 

Samalla eri Pohjoismaista tulleet katolilaiset ys-

tävystyivät keskenään ja oppivat tuntemaan kirk-

koa Saksassa. 

Opintopäiviltä tehtiin monia kiintoisia kult-

tuurivierailuja ja -retkiä. Muistan erityisellä ta-

valla sen kesän, jolloin aiheena oli juutalaisuus ja 

yhdessä osallistuimme Osnabrückin synagogan 

sapattipalvelukseen.

Opintopäivien kantaviin voimiin kuului myös 

katedraalin dekaani, liturgiikan tohtori Heinrich 

Plock. Hän menehtyi tapaturmaisesti alkuvuo-

desta. Sittemmin opintopäivistä vastasi pitkään 

katedraalin kaniikki, mons. Ansgar Lüttel. 

DOROTHEA OLBRICH oli Ansgar-Werkin pu-

heenjohtajana hyvin aktiivinen. Yhdistys laajeni 

kattamaan myös vuonna 1994 perustetun Ham-

purin arkkihiippakunnan. Tässä tehtävässä hen-

kilökohtaiset kontaktit ja ystävyydet olivat hänelle 

tärkeitä. Hänet nähtiin Pohjoismaissa monissa 

hiippakuntien juhlissa ja lukemattomissa eri vih-

kimyksissä. Hän kirjoitti näistä tapahtumista tun-

nollisesti Ansgar-Info -lehteen. 

Hänen toimestaan Ansgar-Werk järjesti usein 

myös retrettejä pohjoismaisille papeille, opin-

topäiviä sääntökuntalaisille ja vierailuja pappis-

kokelaille, erityisesti näiden PSP-yhdistyksen 

(Pro Scandiae Populis) hyväksi. Hän osasi tukea 

ja kannustaa pappiskokelaita ja nuoria pappeja 

myös viisailla neuvoillaan.

Oli aina yhtä miellyttävää vierailla hänen luo-

naan Bierstrassen asunnossa, Osnabrückin raati-

huoneen takana, ja istua iltaa hänen vieraidensa 

kanssa. Lopulta tapasimme kaikissa Pohjoismais-

sa ja myös Roomassa. Monet meistä hän oli tun-

tenut jo nuorina miehinä. Hän piti aktiivisesti yh-

teyttä niin ikään lukemattomiin muihin ihmisiin, 

jakaen myös perheiden ilot ja surut. 

DOROTHEA OLBRICH jäi toimistaan hiippa-

kunnassa eläkkeelle jo vuonna 1990. On koko 

lailla vakuuttavaa, että tästä huolimatta hän toimi 

pyyteettömästi Ansgar-Werkin eteen vielä kol-

mekymmentä vuotta, kunnes hänen oli heiken-

tyneen terveyden takia muutettava hoitokotiin. 

Puheenjohtajana häntä seurasi mons. Lüttel. Ny-

kyään tehtävässä toimii kirkkoherra Hermann 

Hülsmann.

Vuonna 1997 pyhä Johannes Paavali II myönsi 

rouva Olbrichille Pyhän Gregorius Suuren ritari-

kunnan korkeimman arvon hänen työstään eri-

tyisesti kirkon hyväksi Pohjoismaissa.

Vaikka Dorothea Olbrichia kutsuttiin saksalai-

sittain rouvaksi, hän pysyi naimattomana. Luuk-

kaan evankeliumissa kerrotaan naisista, jotka 

seurasivat Jeesusta ja kahtatoista opetuslasta sekä 

”avustivat heitä omilla varoillaan” (8:3). Olen aina 

pitänyt rouva Olbrichia tällaisena Jeesusta us-

kollisesti seuranneena naisena, joka osasi löytää 

tärkeän paikkansa kirkosta, Kristuksen mystises-

tä ruumiista, ja toimia tätä kautta lähimmäisten 

hyväksi niin lähellä kuin kaukana. Oli suuri ilo 

saada tuntea hänet. 

OSNABRÜCKIN PIISPA Franz-Josef Bode vietti 

rouva Dorothea Olbrichin hautajaismessun kau-

pungin Pyhän Pietarin katedraalissa, edesmen-

neen rakkaassa kotikirkossa, 9. huhtikuuta. Mei-

tä oli mukana viettämässä ja rukoilemassa koko 

joukko piispoja ja pappeja sekä lukemattomia 

muita sukulaisia ja ystäviä kaikkialta Pohjois-

maista. Hänet haudattiin ylösnousemuksen var-

massa toivossa Velbertiin. Monien muiden tavoin 

jään kaipaamaan häntä ja hänen ystävyyttään. 

Levätköön hän rauhassa! 

Mons. Tuomo T.  Vimpari 

D O R O T H E A  O L B R I C H  I N  M E M O R I A M

2 6 . 2 . 1 9 2 9 – 2 7 . 3 . 2 0 2 2
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A r t i k k e l e i t a

I
hmisinä ja kristittyinä ei ole mei-
dän osamme valita aikoja, joissa 
elämme. Ajat tulevat meille pi-
kemminkin annettuna, ja meidän 
tehtävämme on näytellä osam-
me niissä niin hyvin, vastuullises-
ti ja tyylikkäästi kuin kykenemme. 
Yhtä kaikki, etenkin silloin, kun 

ajat tuntuvat liikkuvan ryminällä, esitämme ky-
symyksiä aikojemme syvemmästä merkityksestä 
ja suunnasta. Mitä tämä kaikki kuohunta ja liike 
ympärillämme tarkoittaa (vrt. Ps. 2:1-2)? Mihin se 
kaikki johtaa? Onko historialla mieltä?

TÄLLAISET KYSYMYKSET mielessä tartuin 
vihdoin ranskalaisen historioitsijan Henri-Irénée 
Marroun (1904–1977) klassikkoteokseen Théolo-
gie de l’histoire (Paris 1968, italialainen käännös 
Teologia della storia vuodelta 1979). Teos on ka-
tolisessa nykyteologiassa usein esillä, joten jon-
kinlainen viittaus siihen on oltava myös omas-
sa väitöskirjassani. Marrou oli aikansa johtavia 
varhaisen kristinuskon ja erityisesti pyhän Au-
gustinuksen tutkijoita. Mainitussa teoksessa hän 
kirjoittaa kuitenkin pikemminkin hartaana katoli-
laisena kuin kriittisenä akateemikkona. Kirja on-
kin tavallaan hengellinen mietiskely Isä meidän 
-rukouksen toisesta pyynnöstä: Tulkoon sinun 
valtakuntasi.

Kuten jo kirjan nimestäkin – ”Historian teo-
logia” – käy ilmi, Marrou pyrkii siinä esittämään 
mahdollisimman selkeästi kristillisen näkemyk-
sen historian mielestä ja tarkoituksesta. Että yli-
päänsä on olemassa jotain sellaista kuin kristil-
linen historianäkemys, ”historian teologia” siis, 
on Marroun mukaan jotain, jonka kristityt itse-
kin ovat laajalti unohtaneet. Tämä unohdus on 
sitäkin kohtalokkaampaa, koska tavallaan juuri 
kristityistä itsestään riippuu aikojemme kulun 
lopputulema, Marrou selittää Raamattuun ja 
mestariinsa Augustinukseen tukeutuen.

Onko 
historialla mieltä? 

Onko historialla siis mieltä (eli ”merkitys-
tä”, ”tarkoitusta”, ranskan sens tarkoittaa kaikkea 
tätä)? Historioitsijana Marrou kääntyy vakaas-
ti kaikenlaisia historian filosofioita vastaan, jotka 
väittävät erottavansa jonkin selkeän suunnan ih-
miskunnan historiassa, joko aina vain parempaan 
(edistysusko) tai huonompaan (pessimismi) päin. 
Marrou toteaa kokeneen historioitsijan syvällä 
rintaäänellä, että tietomme menneisyydestä on 
hyvin vajavaista, sirpalemaista, kuin rauniot 
Forum Romanumilla, voisi sanoa. Pystymme kyl-
lä historiallisesti selittämään tiettyjä tapahtumia 
ja kehityskulkuja, kuten peloponnesolaissodan 
syyt tai kapitalismin synnyn. Suurin osa histori-
asta jää kuitenkin pimentoon ihmisen ymmär-
rykseltä, eikä tämä johdu vain lähteiden vähäi-
syydestä. Historian mieltä ei voida tunnistaa 
historian itsensä sisäpuolelta.

Kristityllä on joka tapauksessa uskon varmuus 
siitä, että kaikella historiallisella tapahtumisel-
la on lopullinen mieli ja tarkoitus. Mitään maa-
ilmassa ei tapahdu ilman, että kaikkivaltias Ju-
mala sitä sallisi ja tahtoisi. Kaikki on taivaallisen 

Isämme käsissä ja johdatuksessa, pienimpiäkin 
yksityiskohtia myöten (vrt. Luuk. 12:7). Ja kaikki 
koituu vielä niiden parhaaksi, jotka rakastavat Ju-
malaa ja myöntyvät hänen suunnitelmaansa (vrt. 
Room. 8:28). Tähän uskomme perustotuuteen on 
aina hyvä palata. ”Ei ole mitään kauniimpaa tai 
suurempaa kuin mietiskellä sitä tosiasiaa, että Ju-
mala on”, Marrou tiivistää.

Kristityllä on Marroun mukaan lupa ajatel-
la enemmänkin historian mielestä. Koko historia 
kulkee Jumalan johdatuksessa kohti täyttymys-
tään hänessä, tämä on varmaa. Pojassaan Kris-
tuksessa Jeesuksessa Jumala on kuitenkin ilmoit-
tanut itsensä kokonaisuudessaan ihmiskunnalle. 
Kristillisen ilmoituksen valossa Jumala ei ole enää 
vain salattu Jumala vaan hän, joka kulkee kans-
samme aikojen teitä kohti lopullista täyttymys-
tä. Totta, edes Poika itse ei tiedä historian täytty-
myksen hetkeä, vaan sen tietää vain Isä (vrt. Matt. 
24:36). Hän on kuitenkin itse kehottanut seuraa-
jiaan valmistautumaan sitä varten, valvomaan ja 
lukemaan aikojen merkkejä (vrt. Matt. 16:3).

KRISTILLISEN ILMOITUKSEN valossa his-
torian syvin mieli ilmenee siis pelastushistoria-
na. Marrou vertaa aikojen kulkua triptyykkiin eli 
kolmiosaiseen alttaritauluun. Kaiken keskiössä 
on Kristuksen vain muutamia kuukausia kestänyt 
julkinen toiminta ja erityisesti hänen kärsimisen-
sä ja ristinkuolemansa. Tässä ”kertakaikkisessa” 
(kuuluisa ephápax: Room. 6:10; Hepr. 7:27) pelas-
tusteossa Jumala itse sovitti itsensä syntisen maa-
ilman kanssa. Niin keskeneräiseltä ja puutteelli-
selta kuin Jumalan läsnäolo voikin tuntua myös 
maailmassa ”jälkeen Kristuksen” (triptyykin oi-
kea laita), se tosiasia pysyy, että Kristuksen ker-
takaikkisessa sovituskuolemassa kaikki on jo täy-
tetty ja Jumalan valtakunta on tullut todella läsnä 
olevaksi. Triptyykin vasemman laidan kuvaama 
aika ”ennen Kristusta” oli lopulta vain valmistau-
tumista Jeesuksen pääsiäiseen, joka muodostaa 

T E O L O G I N E N  M I E T I S K E L Y

Ihmisinä ja kristittyinä ei ole meidän osamme valita 
aikoja, joissa elämme. Mitä tämä kaikki kuohunta ja liike 

ympärillämme tarkoittaa? Mihin se kaikki johtaa?



Fides  5 . 2022     17     

A r t i k k e l e i t a

maailmanhistorian todellisen keskuksen.
Pyhää Augustinusta seuraten Marrou näkee 

historian kulun kahden eri voiman välisenä tais-
teluna. Toisaalta maailmassa vaikuttaa rakkaus 
Jumalaan ja lähimmäiseen, jonka kautta Jumalan 
valtio (civitas Dei) hitaasti mutta varmasti raken-
tuu. Toisaalta aikojen kulkuun vaikuttaa yksin-
omaan ihmiseen ja maailmaan sulkeutuva rak-
kaus, joka pyrkii rakentamaan maallista valtiota 
(civitas terrena). Langenneessa ihmiskunnassa 
maalliseen sulkeutuva itserakkaus on jopa ajava-
na voimana, kun taas Jumalan valtakunnan ra-
kentuminen on hiljaista ja näkymätöntä. Tässä 
maailmassa kristityt eli Jumalan pyhät ovat kai-
kin tavoin ahtaalla (vrt. 2. Kor. 4:8), mutta heidän 
toivonsa onkin siinä kaupungissa, joka tulee (vrt. 
Hepr. 13:14).

Kristittyjenkään ei pidä ajatella tietävänsä mi-
tään yksityiskohtia historian kulusta ja Jumalan 
valtakunnan lopullisesta tulemisesta, Marrou 
toistaa kerta toisensa jälkeen. Äärimmäisellä va-
rovaisuudella hän viittaa kuitenkin itse Ilmestys-
kirjan salaperäiseen kohtaan, jossa Karitsa vastaa 
marttyyrien kysymykseen Jumalan tuomion vii-
pymisestä: tulee odottaa vielä vähän aikaa, kun-
nes Jumalan pyhien ennalta määrätty luku täyt-
tyisi (vrt. Ilm. 6:11). Viidenteen sinettiin kätkeytyy 
Marroun luennassa historian syvin mieli: ”Ollak-
semme tosi kristittyjä tai tullaksemme sellaisiksi 
meidän täytyy löytää uudelleen tämä perustavan-
laatuinen totuus: historian todellinen subjekti on 
Kristuksen mystinen ruumis. Sen kasvun täytty-
minen on vielä kulkevan ajan merkitys ja mitta.”

Kristillisen ilmoituksen valossa historian var-
sinainen mieli ei siis löydy sieltä, missä suuret ja 
mahtavat kehittelevät suunnitelmiaan ja päät-
tävät kansojen kohtaloista. Näkyvä maailman-
historia on inhimillisen vallantahdon ja itserak-
kaudesta nousevan väkivallan historiaa. Melkein 
näkymättömissä on jumalallisen nöyryyden ja 
uhrautuvan rakkauden historia. Ja kuitenkin tämä 
on todellisuudessa aikojen kulun ajava voima ja 
päämäärä. Mutta kuinka sekaisin Jumalan valtio 
ja ihmisten valtio ovatkaan konkreettisessa aiko-
jen kulussa! Perplexae quippe sunt istae duae civi-
tates invicemque permixtae, Marrou lainaa toistu-
vasti pyhää Augustinusta. Tässä ajassa nämä kaksi 
valtakuntaa ovat erottamattomasti toisiinsa kie-
toutuneita, käytännössä sekoittuneita (vrt. Matt. 
13:24-30, joka on kuin sanallinen kuvaus pelas-
tushistorian triptyykin oikeasta laidasta).

KONKREETTISEN HISTORIAN sekavuus ei 
kuitenkaan voi passivoida kristittyä, Marrou ko-
rostaa. Päinvastoin, hän, joka sydämessään tietää, 
että Jumalan valtakunta jo on keskellämme (vrt. 
Luuk. 17:21), ei voi kuin tuskastua siitä, kuinka 
heikosti se tulee näkyväksi maailmassa sellaisena 
kuin se on, ja ennen kaikkea hänessä itsessään. 
Ravisuttava eskatologinen jännite – jo nyt mutta 
ei vielä! – kutsuu kääntymykseen ja pyhitykseen. 
Historian teologisen mielen uudelleen löytä-
minen on samalla koko Jumalan pyhän kansan 
papillisen kutsumuksen uudelleen löytämistä. 
Kaikki Kristukseen kastetut on kutsuttu olemaan 
maan suolana ja maailman valona (vrt. Matt. 

5:13-16), välittämään Jumalan rakkautta tähän 
maailmaan ja johdattamaan tätä maailmaa koh-
ti sen täyttymystä Jumalassa. Jos otamme tämän 
kutsumuksemme todesta, voimme jopa joudut-
taa Jumalan päivän tuloa (vrt. 2. Piet. 3:12). Ajat 
saavat lopullisen täyttymyksensä, kun koko Kris-
tuksen mystinen ruumis on valmistettu ikuiseksi 
ja pyhäksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle.

MUTTA KUINKA keskeneräistä kaikki onkaan, 
etenkin oma itseni. Viisi opintovuotta Roomassa 
ovat opettaneet minulle, että olemme kaikki osa 
suurempaa historiallista näytelmää kuin osaam-
me kuvitellakaan. Moderni liberaali individualis-
mi ei yksinkertaisesti ole totta. Inhimillinen suu-
ruus kiehtoo kyllä meitä, vaikka se on tuomittu 
häviöön ennemmin tai myöhemmin. Forum on 
täynnä hengettömiä kiviä, jotka tarjoavat meille 
välähdyksen antiikin Rooman mahdista. Kaiken 
hulinan keskellä on kuitenkin paikkoja, joissa 
muistetaan edelleen erästä antiikin tapahtumaa, 
joka ei kivettynyt menneisyyteen. Jokaisessa py-
hässä messussa Jumalan kertakaikkinen pelastus-
teko Kristuksessa tulee todeksi ja läsnä olevaksi, 
tässä ja nyt. Siinä on historian syvin mieli meidän 
puolestamme annettuna ja vuodatettuna. Pyhään 
messuun osallistuminen tyydyttää uskovan kai-
pauksen ja samalla vahvistaa sitä entisestään: 
Tule, Herra Jeesus! (Ilm. 22:20). Tähän huokauk-
seen tiivistyy kristillinen historian teologia, jonka 
Marroun viisas teos kutsuu uudelleen löytämään.

Alpo Penttinen, Rooma
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Charles de Foucauld
SINÄ HALUAT   
MINUN SYDÄMENI 
Pieni kokoelma pyhän Charles de 
Foucauldin ajatuksia vuoden jokaiselle 
päivälle. Ne kuvaavat hänen elämänsä 
ja toimintansa henkeä ja puhuttelevat 
myös nykyajan ihmistä kilvoituksen ja 
kristillisen elämän tiellä. 
KATT 2022, 120 sivua, hinta 16,–

Raimo Goyarrola
KIRJEITÄ TAIVAASTA IV 
Kunniakkaat salaisuudet
Kunniakkaat salaisuudet ovat ruusukon 
salaisuuksien neljäs ja viimeinen osa. 
Niissä saamme pohdiskella Jeesuksen 
ja Marian viimeisiä hetkiä maan 
päällä. Jeesuksen ylösnousemus ja 
taivaaseenastuminen avaavat oven 
taivaaseen ja siten iankaikkiseen iloon. 

KATT 2022, 154 sivua, hinta 15,–

katolinenkirjakauppa.net

Uutuuksia!

J
okainen joka tuntee isä Fransin tunnistaa 
hänet kirjan toimittajan Elina Grönlundin 
kauniista kuvauksesta, ja ne, jotka eivät 
vielä tunne, tulevat aistimaan tämän isä 
Fransin lempeyden kirjan sivuilta.

Hän hymyilee tuulelle,
nauraa auringolle,
tarttuu käteen siellä toiseen täällä,
ohjaa ja auttaa,
tuo ja vie,
eksyy ja löytää,
puhuu Jumalalle ja vaeltajalle,
ei myöhästy mistään,
ei väsy koskaan,
rakastaa ja siunaa …

Isä Fransin siirryttyä eläkkeelle Hollantiin hiip-
pakuntaamme pitkään palvelleiden hollantilais-
ten Pyhän sydämen veljeskunnan pappien kausi 
päättyi. Suomi ei kuitenkaan väistynyt isä Fran-
sin sydämestä ja rukouksista, josta tämä kirja on 
elävä esimerkki. Isä Frans on Hollannista käsin 
pitänyt tiivistä yhteyttä suomalaisiin ystäviinsä ja 
Fides-lehden sivuilla monesti rikastuttanut mei-
tä hengellisillä kirjoituksillaan. Jeesuksen pyhän 
sydämen pappien vaikutus ei kuitenkaan pääty, 
koska onhan hiippakunnassamme yhä veljes-
kunnan pappeja.

Elina Grönlundin toimittama kirja isä Fran-
sin viisikymmenvuotisesta palveluksesta hiippa-
kunnassamme on ansiokas. Isä Fransin askelissa 
saamme läheisen kosketuksen lähihistoriaamme. 
Isä Frans saapui Suomeen juuri Vatikaanin toisen 
kirkolliskokouksen päätyttyä vuonna 1965. Kirjan 
kuvaukset avaavat eteemme konsiilihengen, jossa 
me kaikki uskovat Kristukseen liitettyinä pyrim-
me yhdessä kulkemaan Jumalan kansana ja to-
teuttamaan Herran tahtoa rakastamalla toinen 
toisiamme ja tunnustaen, että Kristus on tie, to-
tuus ja elämämme.

Kirjan sivuilta välittyy kattava kuva siitä mo-
nitasoisesta pappiselämästä, mitä isä Frans Suo-

Pyhän Sydämen kutsu   
messa vietti yhdessä kaikkien Suomessa palvel-
leiden pappien kanssa. Hän on ollut palvelualtis 
kaikilla työsaroilla ja ehtinyt tutustua koko laa-
jaan Helsingin hiippakuntaamme. Isä Fransin 
pastoraalinen ote on ollut kekseliästä ja luokseen 
kutsuvaa. Hän on aina nähnyt ihmisen, joka tar-
vitsee Jumalaa ja ollut aina valmis luomaan tilaa 
kohtaamiselle. Konsiilin jälkeisillä hollantilaisil-
la papeilla Suomessa on ollut taito kutsua ihmi-
siä katolisen kirkon suojiin kuitenkaan ekumee-
nista vieraanvaraisuutta unohtamatta. Isä Fransin 
kanssa saammekin kulkea keskellä monenkirja-
vaa seurakuntaelämää, missä papit ja seurakun-
talaiset yhdessä jakavat uskovien iloa erilaisissa 
tilanteissa, joissa myös huumori kivasti kukkii. 
Saamme väläyksiä uskollisesta messuelämästä, 
Stella Mariksen lasten ja nuorten leireiltä, lauan-
taikurssien uskonnonopetuksesta, sääntökunta-
sisarten ja pappien tuesta toinen toisilleen sekä 
maallikoiden ja pappien elävästä vuorovaikutuk-
sesta.  Isä Fransin palveluvuosien aikana hiippa-
kuntamme jäsenmäärä viisinkertaistui. Isä Fran-
sille ei riittänyt, että hän uppoitui suomalaisen 
kulttuurin tuntemiseen, vaan maahanmuuton 
tuloksena yhä runsastuva kulttuurien kirjo vaati 
rohkeutta kohdata uusia ihmisiä ja tapoja. Ka-
tolinen kirkko Suomessa alkoi tulla todella sa-
nanmukaisesti katoliseksi, yleismaailmallisek-
si. Kaikkien uusien haasteiden keskellä isä Frans 
muistuttaa hymyillen meille, että Katolisen kirkon 
yksi salaisuus on ”järjestys kaaoksessa” – Kristuk-
sen rauha keskellä myrskyjä.

Kaikkeen tähän pastoraaliseen avoimuuteen 
isä Frans, niin kuin hänen pappiskollegansakin, 
on ammentanut voimaa jo lapsuudestaan saakka 
ihailemastaan Pyhän sydämen pappien hengel-
lisyydestä. Tämän veljeskunnan papit ovat pal-
velleet meitä katkeamatta Helsingin hiippakun-
nan alkuajoista asti. Lukija saa tutustua Pyhän 
sydämen Veljeskunnan perustajan Leo Dehonin 
(1843-1925) avulla tähän pappien ja maallikko-
jen muodostaman veljestön aarteisiin. Veljeskun-
ta kantavana voimana on läheinen kiintymys Jee-
suksen sydämeen, jossa hänen sydämensä elää 
pyhän Marian sydämen kautta ja pyhän Joosefin 
suojeluksessa. Tätä muistaen veljet useissa kir-
koissa pystyttävät pääalttarin molemmin puolin 
pyhän Marian ja pyhän Joosefin veistokset. Näin 
ilmeisesti myös meidän Pyhän Henrikin kated-
raalin Maria ja Joosef ovat löytäneet paikkansa. 
Pyhän sydämen veljien spiritualiteetti kutsuu ja 
rohkaisee myös maallikoita elämään läheisessä 
suhteessa Vapahtajaansa. Papillisessa tehtäväs-
sään veljestö on kaikessa kuuliainen ja uskollinen 
kirkon hierarkialle ja opetukselle. Tämä tulee kir-
jan sivuilta toistuvasti esille.

Kirja on suositeltavaa luettavaa jokaiselle, joka 
haluaa kartuttaa tietämystään hiippakuntamme 
lähihistoriasta ja katolisen spiritualiteetin yhdes-
tä terveestä ilmenemismuodosta, jossa kuin ka-
ravaanina olemme matkalla taivaallisen Isämme 
kotiin. 

Eeva Vitikka-Annala
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Caritas-kuulumisetNytt-News 
Tue lapsia ja nuoria   
pääsemään leirille
Kesä ja leirikausi lähestyy. Caritas on tukenut vuo-
sittain kymmeniä lapsia ja nuoria leirimaksuissa. 
Leirejä on monenlaisia hiippakunnan vahvistus-
leireistä virkistys- ja harrastusleireihin. 

Jaamme lapsille ja perheille tukea leirimaksui-
hin. Jotta tuki toteutuu, tarvitsemme tukea lah-
joittajilta. 

Voit lahjoittaa joko nettisivuillamme, suoraan 
tilille (tiedot alla) tai MobilePayn kautta.

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

Paastokeräys 2022
Kiitos kaikille Paastokeräykseen osallistuneil-
le! Rahoilla tuettiin Caritaksen omaa kehitysyh-
teistyökohdetta Keniassa. Käynnissä oleva hanke 
’Ruokaturvaa ja parempaa toimeentuloa turka-
na-naisille Kangatothan ja Kerion alueilla’ tukee 
Turkanan maakunnassa asuvia ihmisiä. Hanke 
tukee paimentolaiskansaan kuuluvien naisten 
elinkeinoja ja ruokaturvaa perustamalla naisten 
ryhmiä ja tarjoamalla koulutusta vuohienhoidos-
sa, korinpunonnassa sekä mehiläistenhoidossa ja 
hunajan valmistuksessa. Hanke toteutetaan yh-
teistyössä paikallisen Caritas Lodwarin kanssa ja 
mukana hankkeessa ovat myös Inter-Cultur ry ja 
Mifuko Oy.

Samanarvoinen elämäni -näyttely 
siirtyy Helsingistä Ouluun
Caritaksen Samanarvoinen elämäni -näyttely tuo 
välähdyksiä bangladeshilaisesta arjesta. Näytte-
lyyn kuuluu lähes kaksikymmentä bangladeshi-
laisen valokuvaajan GMB Akashin kuvaa ja niihin 
liittyvää tarinaa.

Näyttely on esillä Helsingissä Vallilan kirjaston 
Galleria Kajavassa 29.6. asti. Elokuussa näytte-
ly siirtyy Ouluun. Se on esillä Oulun pääkirjaston 
tapahtumatila Laiturissa 2.–30.8.2022. Tervetu-
loa näyttelyn avajaisiin 1.8. kello 18 tapahtumati-
la Laituriin!

Näyttelyssä esillä olevat kuvat tuovat esiin ta-
vallisten bangladeshilaisten arkea. Akash kuvaa 
arvostavalla tavalla yhteiskuntien reunamille jää-

viä ihmisiä ja antaa heille mahdollisuuden tuoda ää-

nensä 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 so-

siaalisen median kampanja. Lue lisää näyttelystä lisää 

osoitteesta samanarvoinenelamani.org. 

Tervetuloa ostoksille    
Caritas-kauppaan!
Tule ostamaan edullisia mutta laadukkaita vaatteita Ca-

ritaksen kierrätysvaatemyymälään! Tarjouksessa lasten 

vaatteet osta 3 maksa 1 €. Tarjolla on t-paitoja, puseroi-

ta, neuleita ja housuja. Myymälässä on myös runsaasti 

vaatteita naisille ja miehille. 

Myymälä auki osoitteessa Kuusitie 6, 00270 Helsinki 

maanantaista perjantaihin kello 10–15. 

Verkkokauppamme on aina auki osoitteessa www.

caritas.fi/caritas-kauppa. Huomioithan, että kaupan 

tuotteita ei lähetetä heinäkuussa. Siksi on hyvä tehdä ti-

laukset 20.6.2022 mennessä.

Caritaksen toimisto ja kauppa on suljettu 24.6.–31.7. 

Avaamme jälleen 1.8.2022 kello 10.

Tapahtumia  
Caritaksen toimistolla osoitteessa Kuusitie 6, 00270 
Helsinki

Ystävyyden kahvila kerran kuussa keskiviikkoisin 
kello 15–17. Kesäkuun kahvilapäivä on 15.6.2022.

Hävikkiruuanjakelu kesäkuussa on 13.6. klo 15–16. 
Koronatilanteen vuoksi hävikkiruoanjakelu järjeste-
tään tällä hetkellä Caritaksen toimiston ulkopuolel-
la. Jonottamaan voi tulla klo 14.50. Ruokakasseja on 
rajoitetusti noin 30 kpl joka kerralla.

Heinäkuussa ei ole jakelua. Elokuussa ensim-
mäinen ruuanjakelu on 8.8.2022.

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

www.caritas.fi

APURAHA KATOLISEN TEOLOGIAN OPISKELIJOILLE

Helsingin hiippakunta julistaa haettavaksi apurahoja teologian opin-
toja varten jossakin paavillisessa tai muussa katolisessa yliopistossa 

tai katolisessa teologisessa tiedekunnassa opiskeleville katolisen kirkon 
jäsenille. Apurahaa voi anoa lähettämällä kirjallinen hakemus Helsingin 
hiippakunnan kuuriaan (Rehbinderintie 21, 00150 Helsinki).

Hakijan on hakemuksessa selitettävä, miksi ja missä laajuudessa 
hän opiskelee katolista teologiaa sekä miten hän näkee opintojensa 

mahdollisesti tukevan katolisen kirkon työtä Suomessa. Anomukseen 
on lisäksi liitettävä lyhyt curriculum vitae sekä yhden tai kahden 
suosittelijan antama lausunto (suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai 
italiaksi). Hiippakunnan asiainhoitaja päättää apurahan saajista noin 
yhden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Lisätietoja: 
hiippakunta@katolinen.fi.

Katolinen kirkko Suomessa

Helsingissä Vallilan kirjaston 
Galleria Kajavassa 29.6. asti. 

Oulun pääkirjaston tapahtumatila 
Laiturissa 2.–30.8.2022.
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TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO

www.toolonhautaustoimisto.fi
Mechelininkatu 32, Taivallahden kasarmirakennus

Caritas Seurakuntapalvelu - Helsinki
09 628 398

Huom! Kaikkia ilmoittajia ja 
kirjoittajia pyydetään painokkaasti 
pitämään kiinni sivun 2 alalaidassa 
annetuista aineiston viimeisistä  
jättöpäivistä (deadline, DL). 
Toimitus ei voi taata, että viimeisen 
jättöpäivän jälkeen toimitettuja muu-
toksia ehdittäisiin  huomioida. Dead-
line on aina 10 päivää ennen lehden 

julkaisupäivää.   – F I D E S –  
Verbi Dei sono 
Schola cantorum 

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

Seuraava Fides 
ilmestyy diginä

5. elokuuta

Miikka Nummenpää                                  
LUONNOLLINEN PERHESUUNNITTELU 

Elämäntapa ilman ehkäisyä

Sympto-termaalinen ja 
sympto-hormonaalinen 
menetelmä

Luonnollinen perhesuunnittelu 
(LPS) on syntyvyyden säätelyn 
menetelmä, jossa hedelmälli-
syyden todellisuus on jatkuvasti 
läsnä puolisoiden elämässä. Se 
perustuu naisen hedelmälli-
syyden merkkien tarkkailuun. 
Kirja on ensimmäinen kattava 
suomenkielinen johdatus luon-
nollisen perhesuunnittelun 
sympto-termaaliseen ja sympto-
hormonaaliseen menetelmään.

Miikka Nummenpää on terveyskeskuslääkäri ja perheenisä. Hän 
tarjoaa koulutusta luonnolliseen perhesuunnitteluun nettisivullaan 
www.ehkaisynetiikka.com.
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UUTUUS

Tre sakrament firades konse-
kutivt på Åland lördagen 21 
maj 2022. Pater Peter Geba-
ra SCJ, Sankta Birgitta -för-

samlingens kyrkoherde hade kommit 
till Mariehamn för att presidera över 
första kommunion, konfirmation och 
bröllop som firades inför närmare 400 
församlingsmedlemmar och gäster. 
Det var sju ungdomar som fick Kristi 
lekamen och blod för första gången. 
Konfirmanderna var fyra och pater 
Peter välsignade ett "ungt" par i ett 
(bland)äktenskap. Brudgummen var 
86 år och den närmare 60-åriga bru-
den var klädd i vitt. Konfirmandernas 
och barnens lärare och handledare 
är Sara Kemetter som även fungera-
de som kantor och sångledare under 
mässan. 

Pater Peter höll en tankeväckan-
de predikan kring den Heliga Andens 
gåvor. Han hävdade gåvornas betydel-
se i det dagliga livet i synnerhet modet 
att leva ut sin tro. Dagen innan höll 
pater Peter en ingående och kanske 
för några krävande övning som gav 
resultat under själva mässan. Barnen 
fick läsa bibeltexterna och förböner-
na. Detta gjorde de alla med klar och 

tydlig stämma. De som fick sin första 
kommunion måste hitta sina dopbe-
vis och dopljus. I ett fall fick man skaf-
fa fram beviset från Vietnam under 
natten mellan fredagen och lördagen. 

Den synnerligen stora och kultu-
rellt blandade församlingen domine-
rades av personer som har nyinflyttat 
till Åland. Bröllopsgästerna bestod av 

äldre ålänningar och filippinare. En 
mycket blandad skara. Efter firandet 
av de tre sakramenten bjöd försam-
lingsmedlemmarna på en synnerligen 
rik och omfattande lunch-buffet som 
även bröllopsgästerna fick ta del av. 
En verkligen generös gest.

Polska kulturella inlägg ingick i 
firandet. Den lokala polska bagaren 

hade hämtat med sig ett bröd deko-
rerat med ett kors. Brödet låg under 
mässan på altaret och välsignades 
(icke till Kristi lekamen) även av pater 
Peter. Detta bröd delades efter mässan 
ut till alla närvarande. En fin ekume-
nisk gest som symboliserar den krist-
na gemenskapen. Lutheraner, musli-
mer och fritänkare kan ju inte delta i 
den katolska eukaristin eller nattvar-
den. Det tycks råda oklarhet om detta 
på Åland. Vissa ålänningar var starkt 
av den åsikten att det råder interkom-
munion mellan katoliker och luthera-
ner. Några hade verkat som missionä-
rer i Tanzania i Afrika var den lokala 
katolska prästen hade delat ut den 
heliga eukaristin till alla. Information 
om detta kunde ges mera allmänt via 
Fides och kanske också i predikningar 
i Finlands katolska församlingar.

Det var en fin och solig dag. Firan-
det i hemmen fortsatte långt in på ef-
termiddagen och kvällen. Pater Peter 
gör ett fint och värdefullt arbete på 
Åland. Beviset var tydligt under da-
gens stora fest av de tre sakramenten; 
första kommunion, konfirmation och 
äktenskapets sakrament.

Jan-Peter Paul

Första kommunion och konfirmation på Åland

Hyvää kesää!

Muistakaa hiippakuntaa perinnönjaossanne

Hiippakuntamme jäsenmäärä on moninkertaistunut ja kansainvälistynyt. 
Tämä on rikkaus, mutta myös jatkuvasti kasvava kustannus. Hiippakunnan 
talous on alijäämäinen. Kehotamme teitä rukoilemaan hiippakunnan puoles-
ta, mutta myös konkreettisesti auttamaan taloudellisesti. Meillä ei päinvastoin 
kuin kansankirkoilla ole oikeutta periä jäsenmaksua verotuksen yhteydessä. 
Yksi erinomainen tapa tukea kirkkoa on perinnönjakoa suunniteltaessa ottaa 
hiippakunta huomioon merkittävälläkin tavalla.  Hiippakunnan talousneuvosto

Katolinen kirkko Suomessa / Taloustoimisto  TILINRO: FI37 2219 3800 004324
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• Päivitetyt tiedot löytyvät aina seurakun-
nan kalenterista osoitteesta https://www.
catholicturku.fi/

• Huom.! Messuihin voivat osallistua vain 
ne, joilla ei ole minkäänlaisia flunssan tai 
koronavirustartunnan oireita. Riskiryh-
miin kuuluvia pyydetään jäämään kotiin.

• Messun aikana ei jaeta rauhanterveh-
dystä kättelemällä.

11.6. la 15.00 messu Koroistenniemellä 
12.6. su Pyhä Kolminaisuus: 9.00 messu 

ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruu-
sukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu 
vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi Eura-
joella, 17.00 messu Porissa, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

19.6. su Corpus Christi: 9.00 messu lati-
naksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu ta-
galogiksi/Mass in Tagalog, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

24.6. pe Jeesuksen pyhän sydän: 10.30 
messu

26.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 9.00 
messu ruotsiksi/mässa på svenska, 
10.30 päämessu, 15.00 messu puolaksi 
Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

30.6. to 18.00 messu Turun linnassa
29.6. ke pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 

18.00 messu
3.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 

9.00 messu latinaksi, 10.30 päämes-
su, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po 
polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

10.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 9.00 
messu ruotsiksi/mässa på svenska, 
10.30 päämessu, 12.30 messu vietna-
miksi, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

17.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 
9.00 messu latinaksi, 10.30 päämes-
su, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in 
Tagalog, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

24.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.00 
messu ruotsiksi/mässa på svenska, 
10.30 päämessu, 18.00 messu englan-
niksi/Mass in English

31.7. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.00 
messu latinaksi, 10.30 päämessu, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

7.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.00 
messu ruotsiksi/mässa på svenska, 
10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 18.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

MUUT PAIKKAKUNNAT
Eurajoki (ev.-lut. kirkko, Kukkapolku 2): 
12.6., 26.6. su 15.00
Myöhemmät messuajat eivät vielä 
ole varmistuneet. Ajat tiedotetaan 
seurakunnan kotisivuilla.
Ahvenanmaa (S:t Mårtensgården, 
Hindersbölevägen 11): -
Messuajat eivät vielä ole varmistuneet. 
Ajat tiedotetaan seurakunnan 
kotisivuilla.
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46):  
12.6. su 17.00
Myöhemmät messuajat eivät vielä 
ole varmistuneet. Ajat tiedotetaan 
seurakunnan kotisivuilla.
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HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraali seurakunta

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 päämes-
su, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu 
tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 il-
tamessu. 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 Neokatekume-
naaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-
17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sun-
nuntain 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 languag-
es, 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 Lit-
urgy of the Neocatechumenal Way. Con-
fessions 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

11.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
12.6. su Pyhä Kolminaisuus: 9.30 messu 

englanniksi/Mass in English, 11.00 pää-
messu, 16.30 messu espanjaksi/Santa 
Misa en Castellano, 18.00 iltamessu

18.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
19.6. su Corpus Christi: 9.30 messu eng-

lanniksi/Mass in English, 11.00 päämes-
su, 18.00 iltamessu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.8. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

7.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.30 
messu englanniksi/Mass in English, 
11.00 päämessu, 16.30 messu espan-
jaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 
iltamessu

MUUT PAIKKAKUNNAT
Messut muilla paikkakunnilla jälleen 
syyskuussa.

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki

Puh. 09-2411633, 040-9659137
Sähköposti maria@katolinen.fi

Kotisivu maria.katolinen.fi

• Ohjelma kesällä: La 18 aattomessu suo-
meksi. Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 
päämessu suomeksi, 13.00 messu eng-
lanniksi, 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruu-
sukkorukous englanniksi, 18.00 messu 
englanniksi. Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 
adoraatio, 18.00 iltamessu. Rippitilaisuus 
ma, ti, ke, to, pe 16.45-17.05, la 17.30-
17.50, su 9.30-9.50 ja 17.30-17.50. Seura-
kunnan kanslia avoinna sopimuksen mu-
kaan.
• Weekly programme during summer: Sat. 
18.00 Evening Mass in Finnish. Sun. 9.30 
Rosary in Finnish, 10.00 High Mass in 
Finnish, 13.00 Mass in English, 16.00 Mass 
in Polish, 17.30 Rosary in English, 18.00 
Mass in English. Mon., Tues., Wed., Thurs., 
Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Evening 
Mass in Finnish. Confessions Mon., Tues., 
Wed., Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 17.30-
17.50, Sun. 9.30-9.50, 17.30-17.50. Parish 
office open upon appointment.

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

•  Huom.! Messuihin ja muihin 
tilaisuuksiin tullaan vain terveenä ja 
hyvää käsihygieniaa noudattaen. 

11.6. la 11.00 messu suomeksi ja diakoni 
Martti Savijoen SCJ pappisvihkimys, 
18.00 messu suomeksi

12.6. su Pyhä Kolminaisuus: 9.30 ruu-
sukkorukous, 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 englan-
niksi/Mass in English

19.6. su Corpus Christi: 9.30 ruusukkoru-
kous, 10.00 messu suomeksi ja kulkue, 
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 englan-
niksi/Mass in English

24.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 17.15 ado-
raatio, 18.00 messu suomeksi

26.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomek-
si, 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 englan-
niksi/Mass in English

3.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomek-

si, 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 englan-
niksi/Mass in English

10.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomek-
si, 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 englan-
niksi/Mass in English

17.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomek-
si, 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 englan-
niksi/Mass in English

24.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomek-
si, 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 englan-
niksi/Mass in English

31.7. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomek-
si, 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 englan-
niksi/Mass in English

7.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomek-
si, 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 englan-
niksi/Mass in English

MUUT PAIKKAKUNNAT
Messut muilla paikkakunnilla jälleen 
syyskuussa.

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 mes-
sua, 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 Ado-
ration (Stations of the Cross during Lent). 
Confessions half an hour before Mass and 
by appointment. 
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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 (paas-
tonaikana ristintie), 10.30 päämes-
su, 12.00 messu englanniksi. Ma 18.00 
messu. Ti 7.00 messu, 18.00 gregoriaani-
nen messu. Ke 18.00 messu. To 18.00 ado-
raatio ja 18.30 messu. Pe 7.00 messu. La 
10.00 messu (kerran kuussa perhemes-
su 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 Eng-
lish. 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.

12.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 ruu-
sukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu 
englanniksi/Mass in English

19.6. su Corpus Christi: 10.00 ruusukko, 
10.30 päämessu ja kulkue, 12.00 messu 
englanniksi/Mass in English

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

26.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 
messu englanniksi/Mass in English

29.6. ke pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 
18.00 messu

3.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.00 
ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu 
englanniksi/Mass in English

10.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 
messu englanniksi/Mass in English

17.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 
messu englanniksi/Mass in English 

24.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 
messu englanniksi/Mass in English 

29.7. pe pyhä Olavi: 7.00 messu ja py-
hiinvaeltajien siunaaminen, 13.00 eku-
meeninen sananpalvelus Hartikan kirk-
komaalla

31.7. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 
messu englanniksi/Mass in English

6.8. la Herran kirkastuminen: 10.00 messu
7.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 

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

Huom.! Sunnuntain aamumessu klo 9.00 
jää pois kesällä. Se vietetään seuraavan 
kerran 21.8.

LAUANTAIKURSSI
27.8., 17.9. 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 pää-
messu, 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 arki-
messujen 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 Ves-
pers. 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 ap-
pointment. 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/live-
stream.html tai https://tampere.livestre-
ams.fi

12.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.30 messu 
suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English

19.6. su Corpus Christi: 10.30 messu suo-
meksi, 13.00 messu vietnamiksi, 17.00 
messu englanniksi/Mass in English

22.6. ke pyhän Johannes Kastajan 
syntymä: 17.40 vesper, 18.00 juhlamessu

24.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 18.00 juh-
lamessu

26.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 
10.30 messu suomeksi, 15.00 messu 
puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 
messu englanniksi/Mass in English

29.6. ke pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 
18.00 juhlamessu

3.7. kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.30 
messu suomeksi, 17.00 messu englan-
niksi/Mass in English

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

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

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

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

6.8. la Herran kirkastuminen: 8.00 juh-
lamessu

7.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30 
messu suomeksi, 12.30 messu tagalo-
giksi/Mass in Tagalog, 17.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

KATEKEESI  20.8. la 9.50

INFORMAATIOKURSSI  24.8. ke 18.30

JATKOKURSSI  31.8. ke 18.30

MUUT PAIKKAKUNNAT
Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 
2): 7.8. su 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, 
Katariinankatu 3): 28.8. su 16.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, 
Kappelintie 5): 12.6., 26.6., 14.8., 28.8. su 
12.00
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen 
kappeli, Rauhankatu 8 C 22): 12.6. su 
16.00, 26.6. su 16.00, 14.8. su 16.00, 27.8. 
la 12.00 ja 16.00
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden 
Risti, Ala-Kuljunkatu 1): -

 

KOUVOLA

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola 
Puh. 05-5444 110, 040-4865614

Sähköposti ursula@katolinen.fi
Kotisivu ursula.katolinen.fi

• Viikko-ohjelma kesällä: Su 13.00 messu. 
Ke 7.00 messu. To 16.30 adoraatio, 17.00 
messu.   Pe 17.00 messu. Rippiaika pe 
16.30-16.50 sekä sopimuksen mukaan. 
Huom.! Muutokset todennäköisiä. Lisä-
tietoja seurakunnasta.
• Weekly programme during summer:  
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. Please note! Changes 
often occur in the weekly programme du-
ring summer. Please contact the parish for 
more information.

10.6. pe Huom.! ei messua
12.6. su Pyhä Kolminaisuus: 13.00 messu
19.6. su Corpus Christi: 13.00 messu
26.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 

13.00 messu
3.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 13.00 

messu
10.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 

13.00 messu
17.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 

13.00 messu
24.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 

13.00 messu
31.7. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 

13.00 messu
7.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 13.00 

messu

Huom.! 20.6.-7.8. vietetään messuja arki-
sin vaihtelevalla aikataululla. Messuajat 
saa ottamalla yhteyttä seurakuntaan.

MUUT PAIKKAKUNNAT
Kesällä pääsääntöisesti ei messuja muilla 
paikkakunnilla. Mahdollisista messuista 
tiedotetaan erikseen.

OULU

Nasaretin pyhän perheen 
seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu
Puh. 08-347834, 044-0200245

Sähköposti perhe@katolinen.fi
Kotisivu perhe.katolinen.fi

• Su 10.00 päämessu, 12.15 messu englan-
niksi. 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. Rippi-
tilaisuus arkisin puoli tuntia ennen messua 
ja sopimuksen mukaan. Muutokset vakio-
ohjelmaan 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 Finn-
ish. 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 be-
fore Mass as well as by appointment. Masses 
also in other cities. (See the schedule below.) 
Please note that changes to the above pro-
gramme are possible.

12.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 pää-
messu, 12.15 messu englanniksi/Mass 
in English, 17.30 messu Rovaniemellä

19.6. su Corpus Christi: 10.00 päämes-
su, 12.15 messu englanniksi/Mass in 
English, 17.00 messu Kemissä

26.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 
10.00 päämessu, 12.15 messu englan-
niksi/Mass in English, 17.00 messu 
Raahessa

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

10.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 
10.00 päämessu, 12.15 messu englan-
niksi/Mass in English, 17.30 messu Ro-
vaniemellä

17.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 
10.00 päämessu, 12.15 messu englan-
niksi/Mass in English, 17.00 messu 
Kemissä

24.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 
10.00 päämessu, 12.15 messu englan-
niksi/Mass in English, 17.30 messu Ka-
jaanissa

31.7. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 
10.00 päämessu, 12.15 messu englan-
niksi/Mass in English

7.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 
päämessu, 12.15 messu englanniksi/
Mass in English, 17.00 messu Torniossa

MUUT PAIKKAKUNNAT
Kajaani (Kirkkokatu 17): 24.7. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 19.6., 17.7. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 3.7., 7.8. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2, Huom.! osoite): 
26.6. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 12.6., 
10.7. su 17.30
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tori Anders Hamberg. • Messuista ilmoi-
tetaan yhdistyksen Facebook-sivulla, jota 
kaikki pääsevät lukemaan.  

Jeesuksen pyhän sydämen
maallikot – SCJ

Moderaattori Peter Gebara SCJ. Pu-
heenjohtaja Silvia Bertozzi, silvia.ber-
tozzi@gmail.com. • Helsinki: yhdys-
henkilö Silvia Bertozzi, silvia.bertozzi@
gmail.com. • Helsingin kokoukset joka 
kuukauden ensimmäisenä torstaina 
Pyhän Marian seurakuntasalissa ilta-
messun ja adoraation jälkeen. • Tampe-
re: 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 Sa-
ecularis • Vastuuhenkilö Eva Maija Kra-
lin, puh. 0503546881, email: eva1maija@
gmail.com • www.sites.google.com/site/
karmeliittamaallikot.

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 pää-
messu, 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. Rippi-
aika 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.
Changes to the programme are possible. 
Please look at the updated calendar on the 
website of the parish.

12.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 messu 
Joensuussa, 11.00 päämessu

19.6. su Corpus Christi: 10.00 messu Joen-
suussa, 11.00 päämessu

23.6. to pyhän Johannes Kastajan 
syntymä: 17.30 adoraatio, 18.00 messu

24.6. pe 18.00 messu Mikkelissä
26.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 

10.00 messu Joensuussa, 11.00 pää-
messu

29.6. ke pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 
18.00 messu

3.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 11.00 
päämessu, 18.00 messu Joensuussa

10.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 
11.00 päämessu, 18.00 messu Joen-
suussa

17.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 
11.00 päämessu, 18.00 messu Joen-
suussa

24.7. su kirkkovuoden 17. sunnun-
tai: 10.00 messu englanniksi/Mass in 
English, 11.00 päämessu, 18.00 messu 
Joensuussa

31.7. su kirkkovuoden 18. sunnun-
tai: 10.00 messu englanniksi/Mass in 
English, 11.00 päämessu, 18.00 messu 
Joensuussa

7.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 
11.00 päämessu, 18.00 messu Joen-
suussa

Huom.! Kesän aikana on poikkeuksia 
messujen vietossa. Seuraa kalenteria 
seurakunnan kotisivulla.

Please note! Some Masses are omitted 
during summer. Please check the 
calendar on the website of the parish.

MUUT PAIKKAKUNNAT
Joensuu (Kaislakatu 6): 26.6. saakka su 
10.00, tämän jälkeen su 18.00
(Tilaisuus ripittäytymiseen puoli tuntia 
ennen messuja.)
Savonlinna (Erkonkatu 11): -
Mikkeli (Jääkärintie 1):  24.6. pe 18.00

Hiippakunnan kuuria 

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

Keskukset

Suomen Caritas
Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 0400 
911874. Sähköposti caritas@caritas.fi. Ko-
tisivu 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.academicumcatholi-
cum.blogspot.com. 

Obl.OSSS – 
Birgittalaisoblaatit

Birgittalaisoblaatit – luostarisääntökun-
nan maallikkojen ryhmä Turussa. Koti-
sivut: www.kolumbus.fi/birgitta.turku/
oblaatit. Birgittalaisoblaatit kokoontuvat 
noin kerran kuukaudessa Turun birgit-
talaisluostarissa 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 Cathed-
ral on the following Tuesday evenings at 
18.00 •  Afterwards, a nice get-together. 
Many other activities as well. More infor-
mation: cschelsinki.wordpress.com.

Fransiskaanimaallikot – OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Syksy 
2022 – 74. toimintavuosi • Ohjelmalliset 
kokoukset tiistaisin, kerran kuukaudes-
sa klo 16-18 Pyhän Marian seurakunta-
salissa. • Syksyn ohjelma:  ti 13.9.  Jee-
sus Kristus – elämän salaisuus – Torinon  
käärinliina / Liisa Saarikoski • ti 11.10.Py-
hiinvaeltaminen / Liisa Kärkkäinen •  8.-
9.10. Rauman Franciscus-päivät, erillinen 
tiedote myöhemmin • ti 8.11. Kuolema / 
isä Tri •  la 12.11.  Hiljentymispäivä  Tu-
russa /erillinen tiedote myöhemmin • ti 
13.12. Pyhä Lucia • Vastuuhenkilö: Marko 
Pitkäniemi OFS, puh. 046 6175314, sp: 
marko.pitkaniemi@katolinen.fi • Kotisi-
vu: fransiskaanimaallikot.blogspot.fi.

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni • Kotisivu 
gregoriusyhdistys.wordpress.com. • Pu-
heenjohtaja An Nguyen, timeof2010@
gmail.com. (Gregorius-yhd.) Moderaat-

Maallikkodominikaanit – OP
Laici ordinis praedicatorum • Vastuuhen-
kilö: Pertti Ylinen OP, perttiy60@gmail.
com, puh. 050 3042419. Kotisivu: maallik-
kodominikaanit. blogspot.fi. 

Marian legioona
kokoontuu joka perjantai Pyhän Marian 
seurakuntasalissa iltamessun ja adoraati-
on 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
Maria-klubi kokoontuu kuukauden 1. 
keski- viikkona pyhän Marian kirkolla. 
Ensin on messu klo 14.00 ja sen jälkeen 
kahvit ja ohjelmaa srk-salissa. 

Seniorit 
Seniorit kokoontuvat joka kuukauden 
kolmantena tiistaina messuun  Pyhän 
Henrikin katedraalissa kello 14.00. Mah-
dollisista muutoksista ilmoitetaan erik-
seen. Tervetuloa!

Hiippakunnan 
perinteinen 

pyhiinvaellus Köyliöön piispa Henrikin 
surmapaikalle tehdään sunnuntaina 19. 
kesäkuuta. Messu Kirkkokarilla alkaa klo 13.00.

Bussi Köyliöön lähtee Pyhän Henrikin 
kirkolta 19.6. klo 9.00. Ilmoittautumiset Henrikin 
pappilaan p. 09-637853 tai sähköpostilla henrik@
katolinen.fi.

Matkan hinta 30 euroa maksetaan bussissa. 
Lisäksi tarvitaan 5 euroa edestakaista venematkaa 
varten. Sekä mennessä että tullessa kahvitauko 
Humppilassa, missä mahdollisuus myös pikku 
ostoksiin. Takaisin Helsingissä olemme n. klo 19.

Piispa Henrikin surmapaikalle tehtävällä 
pyhiinvaelluksella on juurensa jo 1100-luvul-
la. Perinne katkesi reformaatioon, mutta elvytet-
tiin uudelleen, kun katolisuus jälleen hyväksyttiin 
Suomessa. On kunnia-asia, että me pidämme yllä 
perinnettä, jonka esivanhempamme ovat aloitta-
neet, ja lähdemme joukolla kunnioittamaan en-
simmäistä piispaamme ja rukoilemaan Jumalalta 
suojelusta itsellemme ja maallemme.

Pyhiinvaellus 
Köyliöön 
bussilla 
19.6.2022
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C a r i t a s

U krainan sota on saanut auttajat liik-
keelle. Caritas Internationaliksen 
koordinoima Emergency Response 
to War in Ukraine -keräys on saanut 
lahjoituksia miljoonia euroja ym-

päri maailmaa. Caritas Internationaliksen tuki ohja-
taan Caritas Ukraine ja Caritas Spes -järjestöille. Ne 
auttavat ihmisiä, jotka ovat jääneet Ukrainaan.

Suomen Caritas käynnisti hätäapukeräyksen hel-
mikuun lopussa. Ensimmäinen erä tuesta on jo lähe-
tetty eteenpäin Caritas Internationaliksen kautta.

”Olemme hyvin kiitollisia kaikille lahjoittajille! 
Pidämme keräystilin auki toistaiseksi. Ukraina tulee 
tarvitsemaan apuamme pitkään. Caritas Europa on 
ottanut vastuun avustustyön koordinoinnista ja Suo-
men Caritaksen kautta lahjoitettu tuki ohjataan jat-
kossa suoraan paikallisjärjestöille”, kertoo Suomen 
Caritaksen pääsihteeri Larissa Franz-Koivisto.

Caritas-järjestöjen apu ulottuu joka puolille Uk-
rainaa. Maassa noin 30 Caritas-keskusta ja seu-
rakuntayhteisöä on auttanut ihmisiä. Ne auttavat 
maan sisäisiä pakolaisia, tukevat rajanylitysmah-
dollisuutta odottavia ihmisiä, tarjoavat tavaroita ja 
elintarvikkeita. Verkosto jatkaa kaikkein haavoittu-
vaisessa asemassa olevien ihmisten auttamista ja so-
peuttaa toimintaohjelmaansa eri tilanteisiin.

Harkovan, Mariupolin ja Kramatorskin henki-
lökunta ja vapaaehtoiset ovat osittain tai kokonaan 
evakuoituneet. Evakuoitujen Caritas-keskusten hen-
kilöstö ja vapaaehtoiset työskentelevät muissa Cari-
taksen toimistoissa. 

Ihmisille ruokaa, suojaa ja tukea

Keräyksen turvin Caritas-järjestöt auttavat haavoit-
tuvassa asemassa olevia ihmisiä saamaan vettä, 
ruokaa hygieniatarvikkeita, lääkkeitä ja tarvittavaa 
tietoa. Ne tarjoavat myös suojaa ja auttavat ihmisiä 
lämmittämään kotejaan. Lahjoitusten turvin järjes-
töt auttavat lapsia ja perheitä selviämään pakolai-
seksi joutumisen aiheuttamasta stressistä.

Lahjoitusten turvin Caritas Spes on   
auttanut helmikuun lopusta alkaen

422 897 ihmistä
113 652 ihmistä on saanut suojaa
556 941 ihmistä on saanut ruokaa ja 
välttämättömyystarvikkeita
51 088 ihmistä on saanut ruokapakkauksia
33 643 ihmistä on saanut lääkkeitä

Lahjoitusten turvin Caritas Ukraine on  auttanut 
helmikuun lopusta alkaen

800 735 ihmistä
56 813 ihmistä on saanut ruokaa
29 018 ihmistä on saanut lääkkeitä

Caritas Ukraine on antanut suojan yli 9000 ihmisel-
le. Osa on tarvinnut majoittamispaikan lähellä rajaa 
ennen maasta poistumista toiset ovat maan sisäisiä 
pakolaisia, jotka tarvitsevat katon päänsä päälle pi-
demmäksi aikaa. 

Järjestö on tarjonnut myös psyykkistä tukea lap-
sille, jotka ovat paenneet sota-alueilta. Esimerkiksi 
Ternopilin ja Mariupolin paikallisosastot ovat tar-

jonneet esimerkiksi taideterapiaa ja ryhmäkeskus-
teluja. 

Ukrainan Caritas-järjestöt  
tarvitsevat tukea vielä pitkään

Toukokuussa ukrainalaisten Caritas-järjestöjen joh-
tajat Vjatšeslav Grynevych, Caritas-Spes Ukrainasta 
ja Tetiana Stawnychy Caritas Ukrainasta vieraili-
vat Vatikaanissa. He tapasivat paavin ja osallistuivat 
myös tiedotustilaisuuteen, jossa he kertoivat viimei-
simmät kuulumiset Ukrainasta.

Caritas on ollut avustuksen eturintamassa Ukrai-
nassa. Paikallisilla Caritas-järjestöillä on useita toi-
mipisteitä. 

Myös niiden maiden Caritas-järjestöt, jossa on 
pakolaisia Ukrainasta, tarvitsevat apua. Ukrainan 
sodan jäljet heijastuvat myös Syyriaan ja Libanoniin 
ja muihin maihin, joille Ukrainassa viljellyt tuotteet 
ovat olleet tärkeitä.

”Virallisesti 14 miljoonaa ukrainalaista on joutunut 
lähtemään kodeistaan. Ihmisten, rakkauden ja soli-
daarisuuden avulla näiden ihmisten auttaminen on 
mahdollista. Caritas-järjestöjen työntekijät ja vapaa-
ehtoiset ovat olleet mukana tukemassa sodan en-
simmäisestä päivästä alkaen”, Stawnychy kertoi. 

Hänen mukaansa sota koskettaa jokaista ukrai-
nalaista jollain tapaa. Lähes 1,5 miljoonaa ihmistä 
on tähän asti ollut Caritas-järjestöjen avun kohteena 
Ukrainassa. 

”Nyt olemme kuitenkin vasta alussa. Tarvitsem-
me apua pitkään”, Stawnychy jatkoi.

Hän kertoi, että heidän tukensa on voimaannut-
tanut ihmisiä. Eräskin nainen tuli hakemaan apua 
Caritakselta. Hän koki vahvistuneensa ja nyt hän 
auttaa itse muita vapaaehtoisena päivittäin. 

Avustustyön lisäksi Caritas-järjestöt pohtivat 
jo toimintaansa sodan jälkeen.

”Nyt Ukrainassa miehet ovat rintamalla ja naiset 
ja lapset kodeissaan tai pakolaisina. Perheet tarvitse-
vat mahdollisesti tukea, kun mies palaa rintamalta. 
Hän on erilainen isä silloin. Mietimme jo, millaista 
tukea he mahtavat tarvita?” isä Vjatšeslav Gryne-
vych sanoi.

Hän kertoi, että Caritas-perhe on tiivistynyt 
sodan aikana. 

”Siinä on olleet tukena saamamme huomio ja ru-
koukset. On syytä muistaa, että sota ei lopu rauhan-
sopimukseen. Se loppuu, kun olemme antaneet an-
teeksi”, Grynevych sanoi.

Toukokuussa pidetyssä tiedotustilaisuudessa pu-
hui myös Caritas Europan humanitaarisen avun 
johtaja Silvia Sinibaldi. Hän kertoi, että hyvän 
valmistautumisen vuoksi helmikuussa oli mah-
dollisuus käynnistää apukeräys nopeasti. Hän 
kertoi, että Ukrainaa ympäröivät maat miettivät 
jo syksyä ja sitä, miten he voivat tukea pakolai-
sia. Esimerkiksi Romaniassa varaudutaan siihen, 
että kesäloman jälkeen pakolaislapsille tarjotaan 
koulupaikka ja kielikoulutusta. Myös Puolassa, 
Unkarissa ja Bulgariassa Caritas-järjestöt auttavat 
ukrainalaisia pakolaisia. Monissa maissa ukrai-
nalaiset ovat myös aktivoituneet vapaaehtoisiksi 
maissa, joihin he ovat paenneet.
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Lahjoittaminen on mahdollista myös verkkosivujen 
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räys -> Ukraina katastrofikeräys

Caritas tukee heikoimmassa 
asemassa olevia ihmisiä Ukrainassa


