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Hiippakuntamme on monessa mielessä kum-

mallisessa välitilassa. Meillä ei ole piispaa, ei ole 

ollut yli kolmeen ja puoleen vuoteen. Emeritus-

piispa Teemun poislähtö vielä korostaa piispat-

tomuuden tunnetta. Asiainhoitaja ei voi täysin 

korvata piispaa, koska hänen ensisijainen tehtä-

vänsä on hoitaa välttämättömiä juoksevia asioita 

mutta olla muuttamatta oikeastaan yhtään mi-

tään. Olemme siis tilassa, jossa kaikki jatkuu niin 

kuin ennenkin – siinä määrin kuin on mahdollis-

ta –, ja vaikka muutoksiakin tarvittaisiin, mitään 

ei voi muuttaa.

Samankaltaisia tuntemuksia on uskoakseni monilla katolilaisilla myös paavi Bene-

dictuksen kuoleman johdosta. Meidän aikamme ja koko nykyhistorian ensimmäinen 

emerituspaavi tarjosi pelkällä olemassaolollaan tunnetta jatkuvuudesta ja valoi luotta-

musta kirkkoon ja Kristukseen esimerkillään vanhuuden hiljaisesta viisaudesta, koke-

muksesta ja rauhoittavasta maailmannäkemyksestä. Tulevat vuodet ja vielä vuosikym-

menetkin näyttänevät meille, kuinka merkittävä paavi Benedictuksen ja ehdottomasti 

myös teologi Joseph Ratzingerin perintö oikein onkaan. Ylisanoja on lausuttu jo pal-

jon, syystäkin.

Siinä missä me Suomessa yhä odotamme uutta piispaa, voimme kuitenkin olla iloi-

sia siitä, että kirkko ja seurakuntamme toimivat maassamme. Me saamme iloita siitä, 

että meillä on tehtävälleen omistautuneita pappeja, sisaria ja maallikoita, suhteellisen 

paljon messuja monissa eri paikoissa. Tietenkin välimatkat ovat pitkiä ja haasteitakin 

riittää, mutta kyllä jonkinlainen yhteys on mahdollinen ja sakramentteja on saatavilla.

Varsinkin parhaillaan vietettävän ekumeenisen rukousviikon aikana me voimme 

myös olla kiitollisia siitä, että kristittyjen väliset suhteet ovat – teologisista erimieli-

syyksistäkin huolimatta – poikkeuksellisen hyvät. On tärkeää pitää mielessä se, että 

mitä suurempi on kaikkien kastettujen yhteinen rintama, sitä paremmin kristinuskon 

sanoma näkyy ja kuuluu myös kirkkokuntien rajojen ulkopuolella, juuri siellä, missä 

evankelioimisen ensijainen kohde on.

Näköaloja

Emerituspiispan 
jäähyväismessu

Loppiaismessua vietettiin Pyhän Henrikin katedraalis-
sa tavallista haikeammissa tunnelmissa, kun kyseessä 

oli samalla emerituspiispa Teemu Sipon SCJ jäähyväis-
messu. Jo seuraavalla viikolle piispan oli muuttamassa 
Saksaan siihen samaan Pyhän Sydämen luostariin, jossa 
hän opiskeluaikanaan asui Freiburgissa. Katedraali oli ää-
riään myöten täynnä messuvieraita. Piispan oma saarna 
ja varsinkin hänen esittämänsä nöyrät kiitokset messun 
lopussa vahvistivat käsitystä Kristuksen lempeää rakkaut-
ta välittävästä sielunpaimenesta.

Messun lopussa puheenvuoron käyttivät myös kated-
raaliseurakunnan puolesta Heikki Aronpää, jonka maa-
laaman kauniin akvarellin Pyhän Henrikin katedraalista 
piispa Teemu sai lahjaksi, Pyhän Haudan ritarien käs-
kynhaltija Verna Paloheimo ja hiippakunnan asiainhoita-
ja isä Marco Pasinato. Messun jälkeen läksiäisjuhla jatkui 
seurakuntasalissa.

KATT

Piispa Teemun terveiset 
Freiburgista

Emerituspiispa Teemu Sippo SCJ on päässyt perille 
Saksaan. Hän lähetti sieltä seuraavat terveiset: 

”Veljeni Totti ja minä lähdimme Vuosaaresta iltapäi-
vällä 12.1. laivalla kohti Saksan Travemündea. Matka kesti 
sinne 30 tuntia ja olimme perillä myöhään illalla 13.1. 
Sen jälkeen ajoimme autolla yötä myöten Freiburgiin, n. 
850 km, ja saavuimme perille Pyhän Sydämen luostariin 
Okenstrasselle aamulla klo 9 aikaan 14.1. Oli ilo nähdä 
talon esimies ja muut kanssaveljet. Tervehdys kaikille 
Freiburgista!”

KATT
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Sisällys

Kannen kuva:  Paavi Benedictus XVI viettää messua Pietarinkirkossa 
joulukuussa 2005. Kuva Patrick Hertzog /AFP/Getty Images. 

”Benedictus, Sulhasen 
uskollinen ystävä, 
olkoon ilosi täydellinen 
saadessasi kuulla 
lopullisesti ja ikuisesti 
hänen äänensä!”

Paavin sanat s. 6

2 Pääkirjoitus

3 Uutisia ja ajankohtaista

4 Ajankohtaista

5 Sunnuntait ja juhlapyhät 

 Rukouksen apostolaatti

6 Paavin saarna Benedictus XVI:n 
 hautajaismessussa 

8 Emerituspaavi Benedictus  
 XVI:n elämäkerta

10 Benedictus XVI:n hengellinen  
 testamentti

11 Benedikt – teologen på   
 Petri stol

12 Paavi Franciscuksen viesti 56.  
 Maailman rauhanpäivää  
 varten

14 Den synodala processens  
 fortsättning
  
15 Osmo Pekosen muistoksi –  
 Norjan-matkan seuraamuksia 

16 Joseph Ratzingerin  – BXVI:n  
 suomenkieliset kirjat

17 Caritas-kuulumisia
  
18 Ilmoitukset

19 Seurakunnat ja ohjelmat

22 Uskonnonvapauden puolesta

Emerituspaavi Benedictus on kuollut

Emerituspaavi Benedictus on palannut 
Isän kotiin.

Pyhän istuimen lehdistötoimisto 
on ilmoittanut, että emerituspaavi kuoli 
lauantaiaamuna 31.12.2022 klo 9.34 Rooman 
aikaa (10.34 Suomen aikaa) Mater Ecclesiae 
-luostarissa Vatikaanissa. Tuon paikan hän oli 
valinnut asuintilakseen erotessaan Pietarinviran 
hoitamisesta vuonna 2013.

Lehdistötoimiston tiedottajan ilmoitus kuului 
näin: ”Surren ilmoitan teille, että emerituspaavi 
Benedictus XVI on kuollut tänään klo 9.34 Mater 
Ecclesiae -luostarissa Vatikaanissa. Lisätietoja an-
nettiin mahdollisimman pian. Maanantaista 2. 
päivästä tammikuuta 2023 alkaen emerituspaa-
vin ruumista pidettiin Pyhän Pietarin basili-
kassa, niin että uskovat voivat käydä jättämässä 
jäähyväiset.”

Pyhän Henrikin katedraalissa vietettiin sie-
lunmessu edesmenneen paavin sielun puolesta 
keskiviikkona 4.1.2023 klo 18.00.Iltamessun yh-
teydessä ja koko seuraavan päivän ajan oli ka-
tedraalikirkossa esillä surunvalittelukirja, johon 
kaikki niin halunneet saivat käydä jättämässä jää-

hyväiset emerituspaavi Benedictuksen muistoa 
kunnioittaen.

Emerituspaavi Benedictuksen hautajaismessu 
pidettiin Pyhän Pietarin aukiolla Vatikaanissa 
torstaina 5.1.2023 klo 9.30 paikallista aikaa. Hänet 
haudattiin Pyhän Pietarin basilikan kryptaan. 

Lisää sivuilla 6-11. Rauha hänen sielulleen.

KATT / Vaticannews.va

Isä Zenon Strykowski SCJ palaa Puolaan

Emerituspiispa Teemu Sipon SCJ 
muutto Saksaan tammikuussa ei ole 
ainoa muutos ja menetys Helsingin 

hiippakunnassa tänä talvena. Isä Zenon 
Strykowski SCJ, joka on toiminut Suomessa yli 
20 vuoden ajan mm. Turussa, Tampereella ja 
Helsingissä, palaa tammikuun alussa takaisin 
Puolaan.

Toisaalta heti isä Strykowskin lähdön jälkeen 
Suomeen palaa viime vuonna papiksi vihitty isä 
Martti Savijoki SCJ, joka aloittaa papillisen työnsä 
Suomessa Pyhän Marian seurakunnassa.

KATT

Tuhkakeskiviikko on on tänä vuonna 22. helmikuuta.
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Emerituspaavi Benedictuksen kuoleman 
jälkeen kaikkialla maailmassa järjestet-
tiin mahdollisuuksia jättää jäähyväiset 

paaville ja suurelle teologille surunvalittelukirjoi-
hin kirjoittamalla. Surunvalittelukirjoja oli esillä 
monissa seurakunnissa ympäri maailmaa, myös 
Suomessa ainakin Pyhän Henrikin katedraalis-
sa. Samoin ympäri maailmaa seurakunnissa vie-
tettiin ja vietetään edelleen monia sielunmessuja 
edesmenneen paavin puolesta. Joissakin hiip-
pakunnissa paikalliset piispat myös velvoittivat 
kaikki papit tekemään niin.

Pyhän Henrikin katedraalissa esillä olleen su-
runvalittelukirjan ensimmäinen allekirjoittaja oli 
emerituspiispa Teemu Sippo SCJ. Kirjaan tuli sit-
temmin satoja surua mutta samalla kiitollisuutta 
ilmaisevia tervehdyksiä monella eri kielellä. Ter-
vehdyksensä jättivät esimerksi ulkoministeri Pek-
ka Haavisto (kuvassa), kenttäpiispa Pekka Särkiö 
ja Kuopion piispa Jari Jolkkonen Suomen evanke-
lis-luterilaisesta kirkosta ja Saksan suurlähettiläs 
Konrad Arz von Straussenburg.

Paavi Benedictusta ehkäpä juuri teologina 
kävivät kunnioittamassa myös monet suomalai-
set teologit, heidän joukossaan monia Ratzinger-
käännöksiä tehnyt tohtori Jarmo Kiilunen. Monet 
uskonnolliset johtajat, muun muassa Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio 
Luoma, ovat luonnollisesti välittäneet osanotton-
sa suoraan kirkollisille yhteistyötahoille Helsin-
gissä ja Roomassa.

KATT

Surunvalitteluja emerituspaavi Benedictukselle

Kardinaali Pell 
on kuollut

V atikaanin taloussihteeristön entinen 
prefekti, kirkon talousasioita ja niiden 
hoidon läpinäkyvyyttä pitkään edistä-

nyt australialainen kardinaali, entinen Mel-
bournen ja sitten Sydneyn arkkipiispa George 
Pell on kuollut 81-vuotiaana. Kardinaali Pell, 
joka ehti valheellisten väitteiden takia istua jon-
kin aikaa vankilassa ennen kuin hänet vapautet-
tiin kaikista syytteistä, kuoli yllättäen Roomas-
sa 10. tammikuuta lonkkaleikkauksen jälkeisiin 
sydänkomplikaatioihin.

Paavi Franciscus osallistui kardinaali Pellin 
hautajaisiin Pietarinkirkossa 14.1.2021. Paavin 
mukaan juuri “Pell oli se, joka loi suunnitelman, 
miten [kirkon talousasioiden hoidossa] voidaan 
edetä; hän on suuri ihminen ja me olemme hä-
nelle paljon velkaa”.

Levätköön rauhassa.

KATT / Vatican News

Sisar Mary 
Venard CPPS 
täyttää 100 vuotta

Kalleimman veren sisar Mary Vénard 
CPPS täyttää 100 vuotta helmikuun 22. 
päivänä. Sisar Marylle on suunniteltu 

monia juhlallisuuksia, joista tärkeimpiä on koottu 
tähän:

-  Sunnuntaina 29.1.2023 Pyhän Marian kirkon 
päämessun jälkeen sisar Marya voi onnitella 
kirkkokahveilla seurakuntasalissa.

-  Sunnuntaina 12.2.2023 sisar Marya voi onnitella 
klo 12 alkavan afrikkalaisen messun yhteydessä 
Kallion kirkossa. 

-  Juhla erikseen kutsutuille sisar Maryn ystäville 
vuosikymmenten varrelta on  Englantilaisella 
koululla 17.2.2023.

KATT
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19.1. torstai, Pyhä Henrik, piispa ja marttyyri, 
hiippakunnan ja koko Suomen suojelija,  juhlapyhä
1L Sir. 45:12-20, 4-5 tai 1L Viis. 3:1-9 
Ps. 126:1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6. – 6 tai Ps. 124:2-3, 4-5, 7b-8. – 7a 
2L 2. Kor. 5:14-20 tai 2L Room. 8:31b-39 
Ev. Joh. 4:34-39a tai Ev. Matt. 10:28-33  

22.1.kirkkovuoden 3. sunnuntai (III)
1L Jes. 8:23b-9:3 
Ps. 27:1, 4, 13-14. – 1a 
2L 1. Kor. 1:10-13, 17 
Ev. Matt. 4:12-23 tai Ev. Matt. 4:12-17  

29.1. kirkkovuoden 4. sunnuntai (IV) 
1L Sef. 2:3, 3:12-13 
Ps. 146:6c-7, 8-9a, 9bc-10. – Matt. 5:3 
2L 1. Kor. 1:26-31 
Ev. Matt. 5:1-12a  

2.2. torstai, Herran temppeliintuominen – 
kynttilänpäivä, juhla 
1L Mal. 3:1-4 tai Hepr. 2:14-18 
Ps. 24:7, 8, 9, 10. – 10b  
Ev. Luuk. 2:22-40 tai Ev. Luuk. 22:22-32 

5.2. kirkkovuoden 5. sunnuntai (I)  
1L Jes. 58:7-10 
Ps. 112:4-5, 6-7, 8a+9. – 4a 
2L 1. Kor. 2:1-5 
Ev. Matt. 5:13-16 

12.2. kirkkovuoden 6. sunnuntai (II)  
1L Sir. 15:15-20 
Ps. 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-34. – 1b 
2L 1. Kor. 2:6-10 
Ev. Matt. 5:17-37 tai Ev. Matt. 5:20-22a, 27-28, 33-34a, 37 
 
19.2. kirkkovuoden 7. sunnuntai (III)  
1L 3. Moos. 19:1-2, 17-18 
Ps. 103:1-2, 3-4, 8+10, 12-13. – 8a 
2L 1. Kor. 3:16-23 
Ev. Matt. 5:38-48 

22.2. tuhkakeskiviikko 
1L Joel 2:12-18 
Ps. 51:3-4, 5-6a, 12-13, 14+17. – vrt. 3 
2L 2. Kor. 5:20-6:2 
Ev. Matt. 6:1-6, 16-18 

26.2. paaston 1. sunnuntai (I)    
1L 1. Moos. 2:7-9, 3:1-7 
Ps. 51:3-4, 5-6ab, 12-13, 14+17. – vrt. 3a 
2L Room. 5:12-19 tai 2L Room. 5:12, 17-19 
Ev. Matt. 4:1-11  

 

Ihmiset tarvitsevat toisia ihmisiä. Sananlaskujen kirjassa me luemme: "Rau-

ta rautaa hioo, ihminen hioo ihmistä" (San 27,17). Tarvitsemme neuvoja ja 

tukea toisiltamme.

Lapset kasvavat aikuisiksi ja lähtevät kotoa. Vanhemmilla ei enää juurikaan 

ole vaikutusta aikuisten lasten päätöksiin.  Siksi on tärkeää antaa heidät Herralle, 

kun he ovat pieniä. Se tarkoittaa, että vanhemmat näyttävät lapsille esimerkillään, 

kuinka tärkeä Jumala on heidän omassa elämässään.

Joskus ainoa ratkaisu, kun nuoret eivät halua kuunnella, on rukoilla heidän-

puolestaan.

Vanhempien rukous lastensa puolesta 

Jumala, meidän Isämme, armostasi olet tehnyt meistä vanhempia. Sinä olet us-

konut meille nämä lapset, jotka kuuluvat sinulle. Me kiitämme sinua heistä. Pyy-

dämme nöyrästi, että suojelet heitä. Varjele heidän elämäänsä, ylläpidä heidän 

terveyttään, puolusta heitä pahuudelta, niin että he voisivat kasvaa turvassa hy-

viksi ja viisaiksi ihmisiksi, sinun kunniaksesi ja meidän iloksemme. 

Herra Jeesus, Isän Poika, varjele lastemme uskoa, lahjoita heille armosi, että 

he olisivat aina uskollisia sinulle. Pyhä Henki, anna lapsillemme valoa, että heillä 

olisi aina herkkä ja oikeamielinen omatunto. Osoita heil-

le, kuinka he voivat palvella Jumalaa ja lähimmäisiään. 

Anna heille voimaa voittaa kiusauksia ja vaikeuksia. Auta 

heitä tunnistamaan hyviä ihmisiä elämäntiellään. Auta 

heitä löytämään paikkansa kirkossa ja havaitsemaan kut-

sumuksensa elämässään. Luovutamme sinulle heidän tu-

levaisuutensa. Aamen.

isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

Rukoilkaamme...

Tammikuu   
• Rukoilemme kasvattajien puolesta, jotta he olisivat uskottavia todistajia, 

opettaisivat enemmän veljeyttä kuin kilpailua ja auttaisivat ennen kaikkea 

haavoittuvimmassa asemassa olevia nuoria. 

Januari
• Vi ber att pedagoger kan bli trovärdiga vittnen, genom att lära ut 

medmänsklighet snarare än konkurrens och framförallt hjälpa de yngsta och 

mest sårbara.

Helmikuu   
• Rukoilemme, että seurakunnat pitäisivät keskeisenä yhteyttä ja yhä enemmän 

olisivat uskon ja veljeyden yhteisöjä, jotka osoittavat vieraanvaraisuutta 

hädänalaisimpia kohtaan.

Februari
• Vi ber att församlingar i en anda av samhörighet välkomnar de mest 

behövande, och alltmer blir gemenskaper i tro och medmänsklighet.

Rukous

Jumala, sinä olet halunnut suojella kansaasi

antamalla sen turvaksi tämän edessäolevan 

valmistusajan, ja koska meidän on taisteltava 

henkistä pahuutta vastaan, 

anna meidän saada siihen voimaa

pidättäytymällä maallisista haluista.

– Tuhkakeskiviikon päivän rukous 

Rukouksen apostolaatti
Tammikuun 2023 rukouksen apostolaatin palsta
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Pietarinkirkon aukiolla 5. tammikuuta 2023

”I
sä, sinun käsiisi minä uskon 
henkeni” (Luuk. 23:46). Nämä 
ovat viimeiset sanat, jotka Herra 
lausui ristillä; voisimme sanoa 
hänen viimeinen henkäyksensä, 
joka vahvisti sen mikä luonnehti 

koko hänen elämäänsä: jatkuva itsensä anta-

minen Isänsä käsiin. Anteeksiannon ja myö-

tätunnon, parantamisen ja laupeuden käsiin, 

voitelemisen ja siunauksen käsiin, jotka saivat 

hänet myös antamaan itsensä veljiensä käsiin. 

Herra oli avoin tiellään kohtaamiaan elämän-

tarinoita kohtaan ja antoi itsensä Jumalan tah-

don muokattavaksi, otti kantaakseen kaik-

ki evankeliumin seuraukset ja vaikeudet aina 

siihen saakka, että näki kätensä rakkauden 

haavoittamina. ”Tässä ovat käteni”, hän sanoi 

Tuomakselle (Joh. 20:27), ja sanoo sen myös 

”Isä, sinun käsiisi minä 
uskon henkeni”

Paavi Franciscuksen saarna emerituspaavi Benedictus XVI:n hautajaismessussa

meitä kohtaan ja uskoisimme siihen (vrt. 1. 
Joh. 4:16). [1] 

”Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni” on 
kutsu ja elämänohjelma, joka innoittaa ja saven-
valajan (vrt. Jes. 29:16) tavoin muovaa paimenen 
sydäntä, jotta se sykkisi kuin Jeesuksen Kristuk-
sen sydän (vrt. Fil. 2:5). Pyyteetön omistautu-
minen Herran ja hänen kansansa palvelukseen, 
mikä syntyy täysin armosta annetun lahjan vas-
taanottamisesta: “Sinä kuulut minulle… sinä kuu-
lut heille”, kuiskaa Herra; “olet kätteni suojeluk-
sessa, sydämeni suojeluksessa. Pysy käsissäni ja 
anna minulle omat kätesi”.[2] Siinä näemme Ju-
malan itsensä alentamisen ja läheisyyden, kun 
hän antaa itsensä opetuslasten heikkoihin käsiin, 
jotta he voivat ruokkia hänen kansaansa ja sanoa 
hänen kanssaan: ottakaa ja syökää, ottakaa ja juo-
kaa, tämä on minun ruumiini, joka annetaan tei-
dän puolestanne (vrt. Luuk. 22:19). Jumalan to-
taalinen synkatabasis.

Rukoileva omistautuminen muotoutuu ja 
hioutuu hiljaisesti keskellä haasteita ja vas-

Vatican Media

meille jokaiselle: “Tässä ovat käteni”. Haavoi-

tetut kädet, jotka hän lakkaamatta ojentaa 

meille, jotta tuntisimme Jumalan rakkauden 
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tarintaa, jotka paimenen on kohdatta-
va (vrt. 1. Piet. 1:6-7), luottaen Herran 
kutsuun kaitsea laumaa (vrt. Joh. 21:17). 
Opettajan lailla hän kantaa puoltoru-
kouksen kuormaa ja kansan voitelemi-
sen rasitusta varsinkin siellä, missä hy-
vyyden puolesta on taisteltava ja veljien 
ja sisarten arvokkuus on uhattuna (vrt. 
Hepr. 5:7-9). Tuon puoltorukouksen ku-
luessa Herra antaa lempeyttä, joka osaa 
ymmärtää, hyväksyä, toivoa ja ottaa ris-
kejä huolimatta mahdollisesti syntyvistä 
väärinymmärryksistä. Näkymätön ja kä-
sittämätön hedelmällisyys syntyy siitä, 
että tietää kenen käsiin on pannut toivon-
sa (vrt. 2. Tim. 1:12). Rukouksesta ja pal-
vonnasta syntyvä luottamus pystyy tun-
nistamaan, mitä paimenen on tehtävä, ja 
muovaa hänen sydäntään ja päätöksiään 
sen mukaan kuin Jumalalle otollinen aika 
on (vrt. Joh. 21:18): ”Kaitseminen tarkoit-
taa rakastamista, ja rakastaminen tarkoit-
taa valmiutta myös kärsiä. Rakastaminen 
tarkoittaa, että antaa lampaille todellisen 
hyvän, Jumalan totuuden ja sanan ravin-
non, Jumalan läsnäolon ravinnon.” [3]

Se on myös Hengen lohdutuksen tu-
kemaa omistautumista, sillä Henki kul-
kee aina paimenen edellä hänen tehtä-
vässään: intohimoisessa pyrkimyksessä 
välittää evankeliumin kauneutta ja iloa 
(vrt. apostolinen kehotuskirje Gaudete et 
exsultate 57), niiden hedelmällisessä to-
distuksessa, jotka Marian lailla pysyvät 
monin tavoin ristin juurella, tuskallises-
sa mutta voimakkaassa rauhassa, joka ei 
hyökkää eikä alista; sinnikkäässä ja kär-
sivällisessä toivossa, että Herra täyttää 
lupauksensa, niin kuin hän isillemme ja 
heidän jälkeläisilleen ikuisesti lupasi (vrt. 
Luuk. 1:54-55).

Mekin pidämme lujasti kiinni Herran 
viimeisistä sanoista ja hänen elämänsä 
todistuksesta, ja tahdomme kirkollisena 
yhteisönä seurata hänen jälkiään ja uskoa 
veljemme Isän käsiin: saakoot ne havai-
ta hänen lamppunsa sytytettynä evanke-
liumin öljyllä, jota hän vuodatti ja todisti 

elämänsä aikana (vrt. Matt. 25:6-7).
Pyhä Gregorius Suuri kehotti paimen-

sääntönsä lopussa ystäväänsä antamaan 
hänelle tätä hengellistä tukea: ”Elämä-
ni myrskyjen keskellä minua lohduttaa 
luottamus siihen, että rukouksillasi pidät 
minut pinnalla, ja jos rikkomusten paino 
minut upottaa ja nöyryyttää, sinun an-
sioidesi apu nostaa minut ylös.” Paimen 
on tietoinen siitä, ettei hän yksin voi kan-
taa sitä, mitä todellisuudessa ei koskaan 
pystyisikään kantamaan yksin, ja siksi 
hän tukeutuu hänelle uskotun lauman 
rukouksiin ja huolenpitoon.[4] Tänne 
kokoontunut uskollinen Jumalan kansa 
saattaa ja uskoo nyt Isälle entisen pai-
menensa elämän. Kuten evankeliumin 
naiset haudalla, mekin olemme täällä 
mukanamme kiitollisuuden tuoksuöl-
jy ja toivon balsami osoittaaksemme hä-
nelle vielä kerran, että rakkaus ei katoa. 
Tahdomme tehdä niin samalla voitelul-
la, viisaudella, hienotunteisuudella ja 
omistautumisella, jota hän osoitti vuo-
sien kuluessa. Haluamme sanoa yhdes-
sä: “Isä, sinun käsiisi uskomme hänen 
henkensä.”

Benedictus, Sulhasen uskollinen ystävä, 
olkoon ilosi täydellinen saadessasi kuul-
la lopullisesti ja ikuisesti hänen äänensä!

Franciscus

 __________

[1] Vrt. Benedictus XVI, kiertokirje Deus caritas 
est, 1.
[2] Vrt. Benedictus XVI, saarna krismamessussa 
13. huhtikuuta 2006.
[3] Benedictus XVI, saarna messussa pontifikaa-
tin alussa 24. huhtikuuta 2005.
[4] Vrt. sama.

”BENEDICTUS, SULHASEN USKOLLINEN YSTÄVÄ, 

OLKOON ILOSI TÄYDELLINEN SAADESSASI 

KUULLA LOPULLISESTI JA IKUISESTI 

HÄNEN ÄÄNENSÄ!”

Emerituspaavi 
Benedictus XVI 
haudattiin: ”Olkoon 
ilosi täydellinen”

Paavi Franciscus hyvästeli edeltäjänsä  
Pietarinaukiolla 5. tammikuuta vietetyssä 
hautajaismessussa, johon osallistui yli  
50 000 ihmistä eri puolilta maailmaa.

VATIKAANIIN JOHTAVAN Via della Conciliazione 
-kadun päässä näkyi varhain torstaiaamuna väsyneitä 
mutta iloisia kasvoja. Jotkut olivat viettäneet yön kadul-
la päästäkseen ensimmäisten joukossa Pietarinaukiolle 
emerituspaavi Benedictus XVI:n hautajaisiin. Vähitellen 
paikalle alkoi ilmestyä myös toimittajia ja suurempia 
pyhiinvaeltajaryhmiä, jotka odottivat kärsimättöminä 
porttien avautumista. Kun se tapahtui, alkoi innokkaim-
pien juoksukilpailu turvatarkastuspisteelle ja Pietari-
naukion istumapaikoille. Hautajaismessun alkuun oli 
vielä muutama tunti aikaa.  

PIETARINAUKIOLLE SAAPUI lopulta 50–60 000 
ihmistä, näkyvimpinä kansallispukuihin pukeutuneet 
baijerilaiset torvineen ja lippuineen. Messun alussa toi-
vottiin, ettei lippuja heilutettaisi, ja läpi liturgian tunnel-
ma olikin harras ja hillitty. Vasta lopuksi jotkut huusivat 
”Santo subito” (”Heti pyhäksi”). Paavi Franciscus hy-
västeli edeltäjänsä Benedictuksen koskettamalla tämän 
arkkua, joka kannettiin sitten Pietarinkirkon kryptaan 
haudattavaksi. Benedictuksen toiveen mukaan hänet 
haudattiin samaan paikkaan, mihin Johannes Paavali 
II haudattiin vuonna 2005, ennen kuin hänet siirrettiin 
Pietarinkirkkoon. Haudan lähin naapuri on Ruotsin ku-
ningatar Kristiina. 

HAUTAJAISTEN PÄÄTYTTYÄ tunnelma aukiolla 
oli vapautunut ja iloinen. Saksalaiset levittivät bande-
rollinsa, joissa luki ”Danke, Papst Benedikt”, ja lukemat-
tomat TV- ja radiokanavat haastattelivat paikalla olleita 
piispoja, pappeja ja maallikoita. Arkkipiispa Georg 
Gänswein, Benedictus XVI:n yksityissihteeri, kertoi 
haastattelussaan Vatican Newsille, että ”inhimillisesti 
puhuen” hän ”kärsii paljon”, mutta ”hengellisesti” hän 
voi ”erittäin hyvin”, sillä hän tietää, että Benedictus XVI 
on nyt siellä, minne hän halusi mennä.  

Gänswein sanoi myös, että Benedictus XVI:n liikut-
tava hengellinen testamentti sisältää tiivistettynä koko 
hänen ajattelunsa ja persoonansa. Gänswein lisäsi, että 
vuonna 2013 paavinistuimen jättänyt Benedictus oli 
erittäin yllättynyt saamistaan lähes kymmenestä eläke-
vuodesta – hän oli viran jättäessään uskonut elävänsä 
enää korkeintaan vuoden. 

KARDINAALI ANGELO Bagnasco, Italian piispain-
konferenssin entinen puheenjohtaja ja Genovan eme-
ritusarkkipiispa, sanoi Vatican Newsille toivovansa, että 
Benedictus XVI julistettaisiin tulevaisuudessa kirkon 
opettajaksi. ”Pyhä ja kirkon opettaja” – tätä epiteettiä 
ovat useammatkin Roomassa näinä päivinä toistaneet. 

”Benedictus, Sulhasen uskollinen ystävä, olkoon ilosi 
täydellinen, kun kuulet hänen äänensä, nyt ja iankaikki-
sesti!” (Paavi Franciscus)

Emil Anton,  Vatican News
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K
ardinaali Joseph Ratzinger, paa-
vi Benedictus XVI, syntyi Sak-
san Marktl am Innissä Passaun 
hiippakunnassa 16. huhtikuu-
ta 1927 (pyhänä lauantaina) ja 
kastettiin samana päivänä.

Hänen isänsä oli poliisi ja lähtöisin vanhasta 
maanviljelijäperheestä Ala-Baijerista, vaatimat-
tomista oloista. Hänen äitinsä oli käsityöläisten 
tytär Rimstingistä Chiemseen rannalta. Ennen 
naimisiinmenoa hän työskenteli kokkina useissa 
hotelleissa.

Joseph vietti lapsuutensa ja nuoruutensa 
Traunsteinissa, pienessä kylässä lähellä Itävallan 
rajaa, 30 km Salzburgista. Tässä ympäristössä, 
jonka hän itse määritteli “mozartlaiseksi”, hän 
sai kristillisen, kulttuurisen ja inhimillisen 
kasvatuksensa.

Hänen nuoruusvuotensa eivät olleet helppoja. 
Usko ja kotikasvatus valmistivat häntä raskaaseen 
kokemukseen sotavuosina, jolloin natsihallinto 
suhtautui vihamielisesti katoliseen kirkkoon. 
Nuori Joseph näki, kuinka jotkut natsit pieksivät 
kirkkoherran ennen messunviettoa.

Juuri tuossa monimutkaisessa tilanteessa 
hän löysi Kristukseen uskomisen kauneuden 
ja totuuden. Ratkaisevaa tässä oli hänen 
perheensä asennoituminen; se antoi aina selvän 
todistuksen hyvyydestä ja toivosta, joka perustui 
vakaumukselliseen kirkon jäsenyyteen.

Hänet värvättiin ilmatorjunta-apujoukkoihin 
syyskuuhun 1944 saakka.

Pappina

Vuosina 1946-1951 hän opiskeli filosofiaa 
ja teologiaa Freisingin filosofis-teologisessa 
korkeakoulussa sekä Münchenin yliopistossa.

Hänet vihittiin papiksi 29. kesäkuuta 1951. 
Vuotta myöhemmin hän alkoi opettaa Freisingin 
korkeakoulussa.

Vuonna 1953 hän väitteli teologian tohtoriksi; 
väitöskirjan otsikko oli “Jumalan kansa ja huone 
Augustinuksen kirkko-opissa”.

Neljä vuotta myöhemmin, ohjaajanaan 
kuuluisa fundamentaaliteologian professori 
Gottlieb Söhngen, hän saavutti oikeuden opettaa 
yliopistossa; habilitaatioväitöskirjan aihe oli 
pyhän Bonaventuran historianteologia.

Opetettuaan dogmatiikkaa ja 
fundamentaaliteologiaa Freisingin filosofis-
teologisessa korkeakoulussa hän jatkoi 
opetustaan Bonnissa vuosina 1959-1963, 
Münsterissä vuosina 1963-1966 ja Tübingenissä 
vuosina 1966-1969. Tuon viimeisen vuoden 
aikana hänellä oli dogmatiikan ja dogmihistorian 

E M E R I T U S PA AV I  B E N E D I C T U S  X V I : N 

E L Ä M Ä K E R TA

oppituoli Regensburgin yliopistossa, jossa hän oli 
myös yliopiston vararehtori.

Vuosina 1962-1965 hän antoi huomattavan 
panoksen Vatikaanin II kirkolliskokoukseen 
asiantuntijana; hän oli läsnä kirkolliskokouksessa 
Kölnin arkkipiispan, kardinaali Joseph Fringsin 
teologisena neuvonantajana.

Hänen laaja tieteellinen toimintansa johti 
merkittävään asemaan Saksan piispainkokouksen 
ja Kansainvälisen teologisen komission 
palveluksessa.

Vuonna 1972, yhdessä Hans Urs von 
Balthasarin, Henri de Lubacin ja muiden 
tunnettujen teologien kanssa, hän perusti 
teologisen aikakauslehden Communio.

Piispana ja kardinaalina

25. maaliskuuta 1977 paavi Paavali VI nimitti 
hänet Münchenin ja Freisingin arkkipiispaksi. 
Samana vuonna 28. toukokuuta hänet 
vihittiin piispaksi. Hän oli ensimmäinen 
hiippakuntapappi 80 vuoteen tuon suuren 
baijerilaisen arkkihiippakunnan paimenena.

Hän valitsi piispalliseksi tunnuslauseekseen 
sanat: “Totuuden työtovereita”. Hän itse peruste-
li sen näin:Yhtäältä näin sen yhteytenä aiemman 

professorintehtäväni ja uuden lähetystehtäväni 
välillä. Eri lähestymistavoista huolimatta kyseessä 
oli jatkuvasti totuuden seuraaminen ja palvelemi-
nen. Toisaalta valitsin tuon tunnuslauseen, koska 
nykyajan maailmassa totuuden teema jätetään 
lähes kokonaan pois, ikään kuin se olisi ihmiselle 
liian suurta, mutta silti kaikki romahtaa totuuden 
puuttuessa.

Paavali VI nimitti hänet kardinaaliksi, kardi-
naalipapin titulaarikirkkonaan Santa Maria Con-
solatrice al Tiburtino, konsistorissa 27. kesäkuu-
ta 1977.

Vuonna 1978 hän osallistui konklaaviin 25.-26. 
elokuuta, jossa paaviksi valittiin Johannes Paavali 
I. Uusi paavi nimitti hänet erityislähettilääkseen 
III kansainväliseen mariologiseen kongressiin 
Ecuadorin Guayaquilissa 16.-24. syyskuuta. 
Saman vuoden lokakuussa Ratzinger osallistui 
konklaaviin, jossa paaviksi valittiin Johannes 
Paavali II.

Hän oli relaattori piispainsynodin V 
yleiskokouksessa vuonna 1980, synodin aiheena 
“kristillisen perheen rooli nykymaailmassa”, ja 
oli puheenjohtajadelegaatti VI yleiskokouksessa 
1983, jolloin aiheena oli ”sovitus ja katumus 
kirkon lähetystehtävässä nykypäivänä”.
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Prefektinä

Johannes Paavali II nimitti hänet Uskonopin 
kongregaation prefektiksi ja Paavillisen Raamat-
tukomission ja Kansainvälisen teologisen komis-
sion puheenjohtajaksi 25. marraskuuta 1981. Hän 
luopui Münchenin ja Freisingin arkkihiippakun-
nan paimenvirasta 15. helmikuuta 1982.

Pyhä isä korotti hänet kardinaalipiispaksi an-
taen hänelle Velletri-Segnin suburbikaarisen 
hiippakunnan piispan arvonimen 5. huhtikuu-
ta 1993.

Hän oli puheenjohtajana Katolisen kirkon ka-
tekismusta valmistelleessa komissiossa, joka kuu-
den vuoden työn (1986-1992) tuloksena luovutti 
uuden katekismuksen pyhälle isälle.

6. marraskuuta 1998 pyhä isä hyväksyi kardi-
naalipiispojen esityksestä kardinaali Ratzingerin 
valinnan kardinaalikollegion varadekaaniksi. 30. 
marraskuuta 2002 paavi Johannes Paavali II hy-
väksyi hänen valintansa kardinaalikollegion de-
kaaniksi; yhdessä tuon viran kanssa hänelle us-
kottiin Ostian suburbikaarisen hiippakunnan 
piispaistuin.

Vuonna 1999 hän oli paavin erityislähettiläs 
Saksan Paderbornin hiippakunnan perustamisen 
1200-vuotisjuhlassa 3. tammikuuta.

Rooman kuuriassa hän oli jäsen seuraavissa 
elimissä: Valtiosihteeristön valtiosuhteiden neu-
vosto; Idän kirkkojen kongregaatio, Liturgian ja 
sakramenttijärjestyksen kongregaatio, Piispojen 
kongregaatio, Kansojen evankelioimisen kongre-
gaatio, Katolisen opetuksen kongregaatio, Pa-
piston kongregaatio sekä Pyhäksi julistamisen 
kongregaatio; Paavillinen kristittyjen ykseyden 
edistämisen neuvosto sekä Paavillinen kulttuuri-
neuvosto; Apostolisen signatuurin ylin oikeusis-
tuin; Paavillinen Latinalaisen Amerikan komissio, 
Paavillinen “Ecclesia Dei”-komissio, Paavillinen 
kanonisen lain tulkinnan komissio sekä Paavilli-
nen idän kirkkojen kaanonien tarkastuskomissio.

13. marraskuuta 2000 alkaen hän oli Paavilli-
sen tiedeakatemian kunniajäsen.

Oppineena

Ratzingerin monista julkaisuista on erityises-
ti mainittava Johdatus kristinuskoon, joka koos-
tui hänen apostolista uskontunnustusta käsitel-
leistä yliopistoluennoistaan ja julkaistiin 1968, 
sekä Dogma ja julistus (1973), kokoelma artik-
keleita, saarnoja ja pohdintoja pastoraalisista 
kysymyksistä.

Hänen puheensa Baijerin katoliselle akate-
mialle “Miksi yhä olen kirkossa” sai paljon vas-
takaikua; siinä hän totesi tyypillisellä selkeydel-
lään: “kristittynä voi olla vain kirkossa, ei kirkon 
laitamilla”.

Hänen monet julkaisunsa monien vuosien 
varrella ovat kiinnekohta monille ihmisille, eten-

kin syvemmin teologiasta kiinnostuneille. Vuon-
na 1985 hän julkaisi haastattelukirjan uskon ti-
lanteesta (The Ratzinger Report) ja vuonna 1996 
haastattelukirjan Maan suola. Hänen 70-vuo-
tispäivänsä kunniaksi julkaistiin teos Totuu-
den koulussa; se sisälsi useiden kirjoittajien ar-
tikkeleita hänen persoonansa ja tuotantonsa eri 
ulottuvuuksista.

Hän sai lukuisia kunniatohtorin arvonimiä: 
1984 College of St. Thomas, St. Paul, (Minnesota, 
USA); 1986 Liman katolinen yliopisto (Peru); 
1987 Eichstättin katolinen yliopisto (Saksa); 1988 
Lublinin katolinen yliopisto (Puola); 1998 Navar-
ran yliopisto (Pamplona, Espanja); 1999 LUMSA 
(Libera Università Maria Santissima Assunta, 
Rooma) ja 2000 Wrocławin yliopiston teologinen 
tiedekunta, Puola.

Paavina

Kardinaali Joseph Ratzinger valittiin 19. huhti-
kuuta 2005 265. paaviksi. Hän oli vanhin paaviksi 
valittu sitten vuoden 1730 ja oli ollut kardinaali-
na pidempään kuin yksikään paavi sitten vuoden 
1724.

11. helmikuuta 2013, kanonisaatioita varten 
järjestetyn konsistorin yhteydessä, Benedictus il-
moitti päätöksestään luopua Pietarin palveluvi-
rasta näillä sanoilla:

”Tutkittuani toistuvasti omaatuntoani Ju-
malan edessä olen tullut varmuuteen siitä, että 
ikääntymiseni vuoksi voimani eivät enää riitä 
Pietarin palveluviran hoitamiseen asianmukai-
sella tavalla. Olen hyvin tietoinen siitä, että tätä 
palveluvirkaa on sen hengellisen olemuksen vuok-
si hoidettava paitsi teoin ja sanoin, myös kärsien 
ja rukoillen. Kuitenkin nykypäivän maailmassa, 
jossa tapahtuu nopeita muutoksia ja jota ravisut-
tavat kysymykset, joilla on uskonelämän kannal-
ta suuri merkitys, pyhän Pietarin veneen ohjaa-
miseksi ja evankeliumin julistamiseksi tarvitaan 
sekä ruumiin että sielun voimia. Voimia, jotka 
minulla viime kuukausina ovat vähentyneet niin, 
että olen joutunut tunnustamaan, etten kykene 
hoitamaan hyvin minulle uskottua palveluvirkaa. 
Siksi, hyvin tietoisena tekoni vakavuudesta ja teh-
tyäni päätökseni täysin vapaasti ilmoitan, että 
luovun Rooman piispan ja pyhän Pietarin seuraa-
jan palveluvirasta.”

Hänen pontifikaattinsa päättyi 28. helmikuu-
ta 2013.

Eronsa tultua voimaan emerituspaavi Bene- 
dictus XVI asui Vatikaanin alueella olevassa 
Mater Ecclesiae -luostarissa kuolemaansa saakka.

Vaticannews.va 
31.12.2022
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K
un nyt elämä-

ni loppupuo-

lella muistelen 

menneitä vuosi-

kymmeniä, näen 

ennen kaikkea, 

kuinka paljon minulla on kiitoksen 

aihetta. Kiitän ennen kaikkea itse Ju-

malaa, kaiken hyvän antajaa, joka on 

antanut minulle elämän ja johdat-

tanut minua monina hämmennyk-

sen hetkinä. Hän on nostanut minut 

jälleen pystyyn aina kun olen alkanut 

horjua ja antanut minun nähdä aina 

uudestaan hänen kasvojensa valon. 

Jälkeenpäin näen ja ymmärrän, että 

myös matkan pimeät ja rankat vai-

heet ovat olleet pelastustani varten ja 

että myös niissä hän on ohjannut mi-

nua hyvin.

Kiitän vanhempiani, jotka antoi-

vat minulle elämän vaikeana aikana 

ja uhrasivat paljon valmistaakseen minulle 

upean kodin, joka loistaa edelleen elämäs-

säni kuin kirkkaana valona joka päivä. Isäni 

selväpäinen usko opetti meitä sisaruksia us-

komaan, ja se on pysynyt minulle vankkana 

tienviittana kaiken tieteellisen tietämykse-

ni keskellä; äitini sydämellinen hurskaus ja 

suurenmoinen lempeys pysyvät minulle pe-

rintönä, josta en voisi olla kiitollisempi. Sisa-

reni palveli minua epäitsekkäästi ja piti mi-

nusta kiltisti huolta vuosikymmeniä; veljeni 

raivasi minulle aina tietä kirkasnäköisellä ar-

viointikyvyllään, voimakkaalla päättäväisyy-

dellään ja tyynellä mielellään – ilman hänen 

jatkuvaa edellä- ja rinnallakulkemistaan en 

olisi voinut löytää oikeaa tietä.   

Kiitän Jumalaa sydämestäni niistä monis-

ta hyvistä ystävistä, miehistä ja naisista, joita 

hän on aina asettanut rinnalleni; kaikkien 

elämänvaiheitteni työtovereista; opettajis-

ta ja oppilaista, jotka hän antoi minulle. Us-

kon heidät kaikki kiitollisena hänen hyviin 

käsiinsä. Haluaisin myös kiittää Herraa kau-

niista kotimaastani Baijerin Esi-Alpeilla. Sen 

välityksellä sain kerta toisensa jälkeen ihail-

la Luojan itsensä kauneuden loistoa. Kiitän 

kotimaani ihmisiä siitä, että heidän keskuu-

dessaan sain yhä uudestaan kokea uskon 

kauneuden. Rukoilen, että maamme pysyy 

uskon maana ja pyydän teitä, rakkaat baije-

rilaiset: Älkää antako kenenkään johdatel-

la teitä pois uskosta. Lopuksi kiitän Jumalaa 

kaikesta siitä kauniista, mitä olen saanut ko-

kea elämäni eri vaiheissa, erityisesti Roo-

massa ja Italiassa, josta on tullut minulle toi-

nen kotimaa.

Kaikilta, joille olen tehnyt jollain tavalla vää-

ryyttä, pyydän sydämestäni anteeksi.

Mitä aiemmin sanoin baijerilaisille, sanon 

nyt kaikille, joita palvelin kirkollisessa viras-

sa: Pysykää vahvoina uskossa! Älkää antako 

hämmentää itseänne! Usein näyttää 

siltä, että tiede – yhtäältä luonnon-

tieteet, toisaalta historiantutkimus 

(erityisesti Raamatun eksegetiikka) – 

olisi tuonut esiin kiistattomia katoli-

sen uskon vastaisia näkökohtia. Olen 

pitkällä aikavälillä todistanut, kuin-

ka luonnontieteet ovat muuttuneet 

ja kuinka näennäiset uskonvastaiset 

varmuudet ovat kadonneet ja osoit-

tautuneet ainoastaan näennäisesti 

tieteeseen kuuluviksi filosofisiksi tul-

kinnoiksi, ei tieteeksi. Toisaalta dialo-

gissa luonnontieteiden kanssa usko 

on oppinut ymmärtämään parem-

min omien väittämiensä rajat ja siten 

myös oman erityislaatunsa. Olen seu-

rannut 60 vuotta teologian ja erityi-

sesti raamatuntutkimuksen kehitys-

tä, ja olen nähnyt vankkumattomilta 

vaikuttavien teesien romahtavan ja 

osoittautuvan pelkiksi hypoteeseik-

si, kun sukupolvet ovat vaihtuneet: 

liberaali sukupolvi (Harnack, Jülicher jne.), 

eksistentiaalinen sukupolvi (Bultmann jne.), 

marxilainen sukupolvi. Olen nähnyt ja näen, 

kuinka hypoteesien hämmennyksestä uskon 

järkevyys on noussut ja nousee esiin. Jee-

sus Kristus on totisesti tie, totuus ja elämä, ja 

kirkko on kaikkine vikoineen todella hänen 

ruumiinsa.

Lopuksi pyydän nöyrästi: Rukoilkaa puoles-

tani, että Herra kaikista synneistäni ja riit-

tämättömyyksistäni huolimatta päästäisi 

minut iäisiin asuinsijoihin. Päivästä toiseen 

rukoilen sydämestäni niiden puolesta, jotka 

on uskottu haltuuni.

BENEDICT US XVI: N 

HENGELLINEN TESTAMENTTI

Vatikaani on julkaissut paavi Benedictus XVI:n hengellisen testamentin, 

joka on päivätty 29.8.2006. Teksti julkaistiin vasta paavin kuoleman jälkeen.

8.10.2014 14.34

Sivu 1 / 1http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Pope_Benedict_XVI_Signature.svg
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I
SVENSKA MEDIER ges en över-
vägande negativ bild av Benedikt XVI. 
Det enda som bedöms odelat positivt 
är hans beslut att avgå, vilket framställs 
som modigt och radikalt. För övrigt be-
tecknas han som en ultrakonservativ 
påve, vars pontifikat präglats av pedo-

filskandaler och underlåtna reformer.
De svenska bedömarna ansluter här till den kri-

tik som riktats mot påven från liberalkatolskt håll 
och har inte mycket förståelse för den beundran 
och tacksamhet för den nu bortgångne påvens gär-
ning som uttrycks av katoliker världen över.

Som prefekt för kongregationen för trosläran 
från 1981 var kardinal Joseph Ratzinger påven Jo-
hannes Paulus II:s närmaste medarbetare. På 
många sätt kom han att påverka den kyrkliga ut-
vecklingen under denna tid.

Vid sidan av sitt ämbete fortsatte Ratzinger att 
arbeta som privatteolog, och han gav under denna 
tid ut en rad arbeten. I dem förenar han djuplo-
dande teologisk-filosofisk analys med reflexion 
över kyrkans och den kristna trons ställning i det 
moderna samhället och alla de problem som kris-
tenheten ställs inför världen över.

VAD MAN FRAMFÖR allt slås av när man lä-
ser Benedikt/Ratzingers teologiska arbeten och 
hans läroskrivelser, tal och predikningar som påve 
är föreställningen att tillvaron måste ses i ett evig-
hetsperspektiv, och betoningen av bindningen vid 
Guds vilja sådan den kommer till uttryck i kyrkans 
tro och lära. En påves främsta uppgift är därför att 
värna och förmedla kyrkans tro och att se till att 
den nödvändiga anpassningen till tidens krav sker 
inom dess ramar. Exempel på detta är det kyrkliga 
läroämbetets nej till homosexualitet och kvinnliga 
präster.

Denna hållning beror, förklarade han, inte på 
att kyrkans ledning inte vill utan att helt enkelt inte 
kan ändra på dessa lärosatser. Den inomkyrkliga 
kritiken såg han främst som ett didaktiskt problem 
och som en konsekvens av ett sekulariserat tän-
kande. Han brukade i detta sammanhang framhål-
la att ingen är tvingad att tillhöra den katolska kyr-
kan, men att den som vill göra det måste acceptera 
dess tro och lära.

I BENEDIKT/RATZINGERS teologiska ar-
beten och kyrkliga förkunnelse finns ett tydligt 
kulturkritiskt element. Så ställde han sig kritisk till 
nyliberalismen och har som teolog uttryckt viss 
förståelse för de antivästliga reaktionerna i tredje 
världen.

Han brukade också varna för den relativismens 

diktatur som han menade brett ut sig i västvärlden 
och som yttrar sig i en strävan att påtvinga alla ett 
visst tänkande. Mot denna nya form av totalita-
rism måste, menade han, kyrkan värja sig, och han 
vände sig med skärpa mot tendenser att förväx-
la kyrklig reform med anpassning till den gängse 
tidsandan.

Hans valspråk “sanningens medarbetare” ut-
trycker hans strävan att medverka till att kyrkan 
mitt i en relativistisk värld skulle förbli en gemen-
skap där man frågade efter trons sanning och vå-
gade stå emot konformismens tryck.

LITURGIN HAR ALLTID varit ett viktigt 
tema för Ratzinger, vilket också kom att prägla 
hans tid som påve. Gudstjänsten framställer han 
som det kristna livets källa och höjdpunkt och som 
ett uttryck för en tidsöverskridande gemenskap 
som aktualiserar och föregriper det eviga livet och 
ger en föraning av Guds härlighet.

Han varnade för tendensen att, som han ut-
tryckte det, omvandla gudstjänsten till en självfa-
bricerad gemenskapsritual eller instrumentalisera 
den för politiska syften.

FÖR ATT MARKERA kontinuiteten med kyr-
kans liturgiska tradition återinförde han en rad 
äldre bruk i gudstjänstlivet. Han gjorde också den 
mer ceremoniella liturgi som var gängse fram till 
gudstjänstreformen på 1970-talet till en “extraordi-
narie” form vid sidan av den reformerade liturgin.

Dessa åtgärder var ett led i hans strävan att 
återföra traditionalistiska utbrytargrupper till den 
katolska gemenskapen, men framför allt ett uttryck 

för den kontinuitetens hermeneutik som kom att 
bli ett signum för hans pontifikat.

BENEDIKT XVI BETRAKTAS allmänt som 
en skarp intellektuell tänkare och som en av vår 
tids främsta katolska teologer. Det är som teolo-
gen på Petri stol han går till historien. Hans mycket 
omfattande teologiska författarskap handlar om 
allt från dopets, eukaristins och bönens specifika 
betydelse, till de stora trosbekännelserna och för-
hållandet mellan skrift och tradition och mellan 
tro och vetande.

Han tog sig också an befrielseteologin och den 
islamiska utmaningen, frihets- och samvetsbe-
greppet samt betydelsen av kristna värdetraditio-
ner för den pluralistiska demokratin och för för-
svaret av mänskliga rättigheter. Här möter man 
den katolska kyrkans tro i hela dess rika mångfald.

Som få moderna teologer lyckades han förena 
vetenskaplig stringens, akademisk lärdom och öp-
penhet gentemot tidens problem med personlig 
fromhet och trohet mot kyrkans lära och tradition. 
Som en röd tråd löper strävan att lyfta fram den 
kristna trons fundament och att visa på vårt behov 
av Gud. För mig personligen öppnade hans teolo-
giska författarskap vägen till den katolska tron.

Yvonne Maria Werner
Professor i historia, Lund

Debattartikel i dagen.se 5.1.2023

Benedikt – 
teologen på Petri stol
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”Aikamääristä teille ei tarvitse 
kirjoittaa, veljet, sillä te tiedätte itse 
aivan hyvin, että Herran päivä tulee 
kuin varas yöllä.” (pyhän Paavalin 1. 
kirje tessalonikalaisille 5:1-2).

1. NÄILLÄ SANOILLA apostoli Paavali 
kehotti tessalonikalaisia pysymään lujina Herran 
kohtaamista odottaessaan, jalat ja sydän lujasti 
maassa, kiinnittäen katseensa todellisuuteen 
ja historian tapahtumiin. Vaikka elämämme 
tapahtumat näyttävät traagisilta ja tunnemme 
joutuneemme synkkään ja vaikeaan vääryyden ja 
kärsimyksen tunneliin, meitä kutsutaan pitämään 
sydämemme avoinna toivolle, luottaen Jumalaan, 
joka on läsnä ja saattaa meitä rakkaudellaan, 
tukee meitä vaivoissamme ja ennen kaikkea 
ohjaa tietämme. Siksi pyhä Paavali kehottaa 
seurakuntaa jatkuvasti valvomaan, etsimään 
hyvyyttä, oikeudenmukaisuutta ja totuutta: 
”Emme siis saa nukkua niin kuin muut, vaan 

Kukaan ei voi pelastua yksin
Uusi alku Covid-19:n jälkeen kulkien yhdessä rauhan polkuja

Paavi Franciscuksen viesti 56. Maailman rauhanpäivää varten 1. tammikuuta 2023  

meidän on valvottava ja pysyttävä raittiina” (5:6). 
Se on kutsu pysyä valveilla, olla sulkeutumatta 
pelkoon ja suruun, olla luovuttamatta ja 
lannistumatta. Meidän on oltava vartijoita, jotka 
valvovat ja huomaavat aamunkoiton sarastuksen 
varsinkin synkimpinä hetkinä.

2. COVID-19 SYÖKSI meidät synkkään 
yöhön, horjutti jokapäiväistä elämäämme, ajoi 
kaaokseen suunnitelmamme ja rutiinimme, 
häiritsi vauraimpienkin yhteiskuntien näennäistä 
rauhaa, aiheutti neuvottomuutta, kärsimystä 
ja lukemattomien veljiemme ja sisartemme 
kuoleman.

Odottamattomien haasteiden 
pyörremyrskyssä ja tilanteessa, joka ei 
tieteelliseltäkään kannalta ollut selvä, 
terveydenhuollon työntekijät koko maailmassa 
ryhtyivät lievittämään kärsimystä ja etsimään 
parannuskeinoa. Myös poliittisten auktoriteettien 
oli ryhdyttävä toimenpiteisiin hätätilanteen 
hoitamisen organisoimiseksi ja hallitsemiseksi.

Fyysisten oireiden ohella Covid-19 
aiheutti pitkäkestoisestikin vaikuttaen yleistä 
pahoinvointia monille ihmisille ja perheille. Sitä 
voimistivat pitkät eristäytymisjaksot ja vapauden 
rajoitukset, eikä sen seurauksia voi jättää 
huomiotta.

Emme myöskään voi unohtaa, että pandemia 
paljasti tiettyjä yhteiskunta- ja talousjärjestyksen 
arkoja kohtia ja toi esiin ristiriidat ja epätasa-
arvon. Se vaaransi monien työpaikat ja pahensi 
yhteiskunnissamme yhä yleisempää yksinäisyyttä 
etenkin heikoimpien ja köyhimpien osalta. 
Ajatelkaamme esimerkiksi miljoonia epävirallisia 
työntekijöitä monissa osissa maailmaa, 
jotka jäivät vaille työtä ja mitään tukea koko 
sulkuaikana.

Harvoin yksilöt ja yhteiskunta saavuttavat 
edistystä tilanteissa, jota synnyttävät 
tuollaista toivottomuutta ja katkeruutta: se 
heikentää rauhanpyrkimyksiä ja aiheuttaa 
sosiaalisia konflikteja, turhautumista ja 
monenlaista väkivaltaa. Tässä mielessä 

Vatican Media
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pandemia näyttää järkyttäneen maailmamme 
rauhanomaisempiakin alueita ja tuoneen ilmi 
monenlaista heikkoutta.

3. KOLMEN VUODEN jälkeen on aika 
pysähtyä kysymään, oppimaan, kasvamaan ja 
muuttumaan yksilöinä ja yhteisönä; otollinen 
aika valmistautua “Herran päivään”. Olen 
usein toistanut, että kriisihetkistä ei koskaan 
selvitä samanlaisina, vaan joko parempina 
tai pahempina. Tänään meidän on kysyttävä: 
mitä olemme oppineet pandemiatilanteesta? 
Mitä uusia polkuja meidän on kuljettava 
karistaaksemme vanhojen tapojemme kahleet, 
ollaksemme paremmin valmistautuneita, 
rohjetaksemme ryhtyä uusiin asioihin? Mitä 
elämän ja toivon merkkejä voimme nähdä 
kulkeaksemme eteenpäin ja pyrkiäksemme 
parantamaan maailmaamme?

Varmasti, koettuamme konkreettisesti, 
kuinka hauras inhimillinen todellisuus ja oma 
elämämme on, voimme sanoa, että tärkein 
Covid-19:n meille antama opetus on tietoisuus 
siitä, että me kaikki tarvitsemme toisiamme: 
että suurin mutta myös haurain aarteemme 
on ihmisten veljeys, joka perustuu siihen että 
olemme Jumalan lapsia, ja että kukaan ei voi 
pelastua yksin. On siis äärimmäisen tärkeää etsiä 
ja edistää yhdessä yleismaailmallisia arvoja, 
jotka ohjaavat tietä tähän ihmisten veljeyteen. 
Olemme myös oppineet, että luottaminen 
edistykseen, teknologiaan ja globalisaation 
vaikutuksiin on paitsi ollut liiallista myös 
muuttunut individualistiseksi, päihtyneeksi 
epäjumalanpalvonnaksi, vaarantaen sen 
oikeudenmukaisuuden, sopusoinnun ja 
rauhan, jota toivoimme. Nopeasti muuttuvassa 
maailmassamme laajalle levinneet epätasa-
arvon, epäoikeudenmukaisuuden, köyhyyden 
ja syrjäytymisen ongelmat usein ruokkivat 
pahoinvointia ja konflikteja ja synnyttävät 
väkivaltaa ja sotia.

Yhtäältä pandemia on tuonut esiin kaiken 
tämän, mutta toisaalta olemme voineet 
havaita myönteisiäkin vaikutuksia: terveellisen 
nöyryyden paluu; liiallisen kulutuskeskeisyyden 
hillintä; uusi solidaarisuuden taju, joka rohkaisee 
unohtamaan itsekkyytemme ja huomioimaan 
toisten kärsimyksen ja tarpeet. Monet ihmiset, 
joskus todella sankarillisesti, antoivat kaikkensa, 
jotta kaikki selviytyisivät hätätilanteesta niin 
hyvin kuin mahdollista.

Tuosta kokemuksesta johtuu vahvempi 
tietoisuus siitä, että kaikkien, kansakuntien 
ja kansojen, on palautettava keskipisteeksi 
sana “yhdessä”. Yhdessä, veljeydessä ja 
solidaarisuudessa, rakennamme rauhaa, 
takaamme oikeudenmukaisuuden, selviydymme 

suurimmista katastrofeista. Tehokkaimmat 
vastaukset pandemiaan ovat olleet niitä, 
joissa yhteiskuntaryhmät, julkiset ja yksityiset 
instituutiot ja kansainväliset järjestöt pyrkivät 
vastaamaan haasteeseen yhdessä, sivuuttaen 
erityisintressit. Vain veljellisestä ja pyyteettömästä 
rakkaudesta syntyvä rauha voi auttaa meitä 
voittamaan henkilökohtaiset, sosiaaliset ja 
maailmanlaajuiset kriisit.

4. JUURI KUN rohkenimme toivoa, että 
Covid-19-pandemian synkimmät hetket 
olisivat ohi, uusi kauhistava katastrofi kohtasi 
ihmiskuntaa. Ilmeni uusi vitsaus: uusi sota, 
joka on osin verrattavissa Covid-19:een, mutta 
sen aiheuttaneet ratkaisut ovat ihmisten syytä. 
Sota Ukrainassa aiheuttaa viattomia uhreja ja 
levittää turvattomuutta, ei ainoastaan niille 
joita se suoranaisesti koskettaa, vaan laajasti 
ja umpimähkäisesti kaikille, niillekin, jotka 
tuhansien kilometrien päässä kärsivät sen 
sivuvaikutuksista – ajatellaanpa vain viljan 
saatavuusongelmia ja polttoaineen hintaa.

Varmastikaan emme toivoneet emmekä 
odottaneet tällaista Covidin jälkeistä aikaa. Tuo 
sota, yhdessä muiden konfliktien kanssa ympäri 
maailmaa, on tappio koko ihmiskunnalle eikä 
pelkästään suoranaisille sodan osapuolille. 
Covid-19:een löytyi rokote, mutta sotaan ei 
ole vielä löytynyt asianmukaisia ratkaisuja. 
Varmasti sodan virus on vaikeampi voittaa kuin 
ihmisruumiin virukset, koska se ei tule ulkoa, 
vaan synnin turmeleman ihmissydämen sisältä 
(vrt. Markuksen evankeliumi 7:17-23).

5. MITÄ MEIDÄN on siis tehtävä? Ennen 
kaikkea annettava kokemamme kriisin 
muuttaa sydämemme eli annettava tämän 

historian hetken kautta Jumalan muuttaa 
tavanomaiset kriteerimme tulkita maailmaa ja 
todellisuutta. Emme voi enää ajatella vain omien 
henkilökohtaisten tai kansallisten intressiemme 
varjelemista, vaan meidän on ajateltava yhteisen 
hyvän valossa, yhteisöllisesti, “meinä”, pyrkien 
yleismaailmalliseen veljeyteen. Emme voi pyrkiä 
suojelemaan vain itseämme, vaan kaikkein 
on pyrittävä toimimaan yhteiskuntamme 
ja planeettamme parantamiseksi, luomaan 
oikeudenmukaisemman ja rauhanomaisen 
maailman perustuksia, vakavasti sitoutuen 
etsimään todellista yhteistä hyvää.

Niin tehdäksemme ja elääksemme paremmin 
Covid-19-hätätilan jälkeen on muistettava 
perustavanlaatuinen tosiseikka: monet 
kokemamme moraaliset, sosiaaliset, poliittiset ja 
taloudelliset kriisit liittyvät toisiinsa, ja irrallisina 
pitämämme ongelmat ovat todellisuudessa 
toistensa syy tai seuraus. Siksi meidän on 
kohdattava maailmamme haasteet vastuullisesti 
ja myötätuntoisesti. Meidän on ajateltava 
uudelleen kansanterveyttä kaikille; edistettävä 
rauhan tekoja lopettaaksemme konfliktit ja sodat, 
jotka jatkuvasti synnyttävät uhreja ja köyhyyttä; 
huolehdittava yhdessä yhteisestä kodistamme ja 
ryhdyttävä selviin ja tehokkaisiin toimenpiteisiin 
ilmastonmuutoksen vastustamiseksi; taisteltava 
epätasa-arvon virusta vastaan ja taattava ravinto 
ja arvokas työ kaikille, tukien niitä joilla ei 
ole edes minimipalkkaa ja jotka ovat suurissa 
vaikeuksissa. Se, että kansat näkevät nälkää, on 
avoin haava. Meidän on kehitettävä soveliaita 
vastaanottamis- ja integraatio-ohjelmia erityisesti 
siirtolaisia ja yhteiskuntiemme hylkäämiä 
ihmisiä kohtaan. Vain tekemällä pyyteettömästi 
voitavamme näissä tilanteissa, innoitteenamme 
Jumalan ääretön ja armahtava rakkaus, voimme 
rakentaa uutta maailmaa ja auttaa rakentamaan 
Jumalan valtakuntaa, joka on rakkauden, 
oikeudenmukaisuuden ja rauhan valtakunta.

Näiden ajatusten myötä toivon, että uutena 
vuonna voisimme kulkea yhdessä, vaalien 
sitä, mitä historia meille opettaa. Esitän 
parhaat terveiseni valtioiden ja hallitusten, 
kansainvälisten järjestöjen ja eri uskontojen 
johtajille. Toivon, että kaikki hyvän tahdon 
miehet ja naiset rakentaisivat päivästä päivään 
rauhantekijöinä uutta vuotta! Tahraton Maria, 
Jeesuksen äiti ja rauhan kuningatar, rukoilkoon 
meidän puolestamme ja koko maailman 
puolesta.

Vatikaanissa 8. joulukuuta 2022

Franciscus

”Emme voi pyrkiä suojelemaan vain itseämme, vaan kaikkein on 

pyrittävä toimimaan yhteiskuntamme ja planeettamme parantamiseksi, 

luomaan oikeudenmukaisemman ja rauhanomaisen maailman 

perustuksia, vakavasti sitoutuen etsimään todellista yhteistä hyvää.”
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J ag har svårt att föreställa mig att den 
pågående synodala processen som nu 
av påven Franciscus förlängts med ett 
år kan slutföras under hans tid. Proces-
sen har varit svår i vissa länder. I andra 
länder och kanske helt allmänt ointres-
sant och kanske ovidkommande för 

de flesta katolikerna i världen. Man bryr sig helt 
enkelt inte om kyrkan och hur den borde utveck-
las för att föra fram det kristna budskapet under 
vår tid och i framtiden. Endast kring en tiondel av 
katolikerna har tillsvidare brytt sig om att delta i 
processen. Orsakerna till detta är många. Jag kan 
tänka mig att många katoliker inte känt till hela 
processen eller på vilket sätt de kunde delta i den. 
Det är då fråga om ett kommunikationsgap. En an-
nan orsak är att ansvaret för deltagande har getts 
åt varje enskild katolik som kunde bilda grupper 
för deltagandet. Man vet inte hur man skall orga-
nisera sig.

Kanske många katoliker helt enkelt inte bryr sig 
om hur kyrkan borde utvecklas i framtiden. Man 
är nöjd med det man har. Bra så. Det kan också 
vara fråga om bristen på kunskap om vad den ka-
tolska kyrkan egentligen står för. Vi känner kanske 
inte tillräckligt till vår egna tro. På grund av denna 
bristande kunskap "vågar" man inte säga sin åsikt. 
Ingen utbildning eller ens systematisk information 
i form av seminarier eller andlig "mentor" har satts 
upp. Åsiktsfrihet gäller.

GIVETVIS ÄR DET SVÅRT att aktivera 1,4 
miljarder katoliker från hela världen i en så krä-
vande och omfattande process som den synodala 
processen är. I praktiken har detta lett till att vissa 
aktiva grupper tagit över delar av processen. Den 
synodala processen har "radikaliserats" var dessa 
grupper fört fram sina åsikter gällande frågor så-
som kvinnornas roll i kyrkan i synnerhet frågan 
kring prästämbetet, samkönade äktenskap, abort 
och eutanasi och andra frågor som går stick i stäv 
emot grundläggande trosfrågor. Det har utvecklats 
till en ny reformation var "allting" ifrågasätts. Den-
na utveckling har lett till motsättningar och grupp-
bildning i många länder såsom Tyskland. I andra 
länder har diskussionen blivit passiv. Man vill helt 
enkelt inte framföra en ståndpunkt i dylika käns-
liga frågor. Kyrkan har blivit splittrad i tre grupper; 
en radikal grupp som vill ändra på grundläggan-
de trossatser och traditioner, en annan grupp som 
motsätter sig detta och håller fast vid det som be-
slöts under det Andra Vatikankonciliet i början på 
1960-talet, och en tredje grupp som helt enkelt inte 
bryr sig om gällande kyrkans framtida utveckling. 

Den synodala processens 
fortsättning

Det är klart att påven Franciscus är orolig. Den 
synodala processen står stilla. Men den har lyft 
fram stora motsättningar inom kyrkans lära mel-
lan dem som radikalt vill "reformera" kyrkan också 
dess tro och dem som vill bevara status quo. Det 
finns risk att vissa grupper lämnar kyrkan för att 
grunda egna "katolska" "kyrkor". Den synodala 
processen har sålunda lett till en viss kris inom 
kyrkan. Denna kris går inte bort bara för att man 
nu beslutat förlänga tiden för att ge kommentarer. 

Enligt min åsikt borde vi på nytt analysera de 
texter och förändringar vilka beslöts om under 
det Andra Vatikankonciliet. Materialet är synner-
ligen rikt och ger möjligheter att utveckla kyrkan 
utan att därför försöka införliva alla troende in en 
utvecklingsprocess. Handledning från kyrkan via 
t.ex. seminarier och skriftlig praktisk information 
borde kanske delas ut i församlingarna. I Finland 
kunde t.ex. AC eller Studium Catholicum ta initia-
tiv i detta. 

Påven Franciscus har initierat en process som 
nu hotar grundläggande strukturer inom kyrkan 

och som kan i värsta fall leda till splittring. Han 
kommer knappast p.g.a. sin ålder att föra denna 
process till sitt slut. Den synodala processen kom-
mer att vara med oss en lång tid. Givetvis kan en 
framtida påve lägga ner en del av processen. Men 
Pandoras ask är nu öppen. 

Vi finländska katoliker har gett våra kommen-
tarer till processen. Detta har informerats till alla 
via Katolsk informationstjänst KATT. Nu har vi en 
möjlighet att komma med nya initiativ och idéer 
gällande sättet hur kyrkan kan utvecklas i framti-
den. Denna möjlighet borde vi använda oss av. Vi 
är en multikulturell kyrka med många nya med-
lemmar. Deras tankar borde införlivas i våra kom-
mentarer. Har faktiskt våra filippinare, afrikaner 
och vietnameser ingen åsikt om hur kyrkan borde 
utvecklas? Är det faktiskt så att bara några få "ur-
sprungliga" finländska katoliker har åsikter om 
detta? 

 
Jan-Peter Paul
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L u k i j o i l t a

Den synodala processens 
fortsättning

Pyhä Jeesuksen Teresa
SISÄINEN LINNA              

Jeesuksen Teresa esittää kirjassa syvällisen 
opetuksen rukouksesta ja sen vaatimasta 
nöyryydestä. Hän kuvaa rukouksen tietä 
koettelemuksineen ja armolahjoineen 
puhumalla sielun sisäisestä linnasta ja sen 
eri ”asunnoista”, joiden kautta ihminen 
pyrkii yhä lähemmäs Jumalaa.

KATT 2023, 278 sivua, hinta 19,–

Pyhä Ristin Johannes 
PIMEÄ YÖ              

Karmeliittamystikko ja kirkonopettaja 
pyhä Ristin Johannes kuvaa teoksessaan 
Pimeä yö ”kuinka sielun on vaellettava 
hengellisellä tiellä päästäkseen rakkaudessa 
yhtymään Jumalaan niin täydellisesti kuin 
se on mahdollista tässä elämässä”.

KATT 2022, 236 sivua, hinta 19,–

katolinenkirjakauppa.net

Klassikoita uusittuina

J
ärkytyn harvoin kuolinuutisista, mutta 
tieto Osmo Pekosen poismenosta todel-
la kosketti. En juuri seuraa uutismedioi-
ta, joten sain tietää asiasta vasta luettuani 
Fideksen 10/2022. Tutustuin Osmoon  
v. 1992 tuolla samaisella Norjan-matkal-

la, josta Heidi Tuorila-Kahanpää kertoo. Sen jäl-
keen tapasimme kai kerran Helsingissä johonkin 
työhön liittyvässä tilaisuudessa tällä vuositu-
hannella, minkä jälkeen hän lähetti minulle yh-
den kirjoistaan. Seuraavaksi kohtasimme kesällä 
2018 messussa Jyväskylässä. Tuolloin totesin, että 
ahaa, Osmokin on liittynyt katoliseen kirkkoon, 
mutta en tiennyt Norjan-reissun olleen meitä yh-
distävä kokemus tällä tiellä. Asia valkeni luettu-
ani muistokirjoituksen. En siis koskaan tuntenut 
Osmoa kunnolla, mutta mielenkiintoista on, mitä 
meille molemmille tapahtui tuolloin Norjassa ja 
mitä ennen sitä ja sen jälkeen. 

TARKOITUKSENI on tässä muistella Osmoa, 
mutta minun on kerrottava taustastani, jotta ta-
pahtumien merkitys avautuu. Lähisuvussani ja 
perheessäni oli ja on edelleenkin usean eri kirk-
kokunnan jäseniä, samoin Osmolla oli näköjään 
kytköksiä moniin kristillisiin piireihin. Katolilai-
suus oli minulle, jyväskyläläisen työläisperheen 
lapselle tuttua pitkältä ajalta, vaikkakin pinnalli-
sista syistä. Kun olin pieni, radiossa soivat italia-
laiset iskelmät, ja televisiosta katsoin jo nuorena 
kaikki italialaiset elokuvat. Älkäämme unohtako 
myöskään Don Camilloa! Italia-rakkaus on kuu-
lunut elämääni lähes aina, ja siinä on varsin vai-
kea vältellä kirkollisia teemoja. Opiskellessani 
taidehistoriaa 1981–1988 ihanin aihe oli Italian 
renessanssi. Uskontotieteen peruskurssilla annet-
tiin tehtäväksi osallistua kolmen itselle vieraan 
uskontokunnan tilaisuuteen, ja minulle oli täysin 
selvää, että yksi näistä olisi katolinen messu. 

1990-LUVUN alussa toimin kulttuurisihteeri-
nä Sysmässä, jossa on Pyhän Olavin kirkko. Niin-
pä minut ja Savonlinnan edustaja lähetettiin Stik-
lestadiin tutustumaan Pyhän Olavin juhlaan. 
Tarkoituksena oli selvittää, voisiko tapahtuman 
tuoda Suomeen. Katolilaisten matkaseuruees-
sa tunsin heti olevani kotonani, ja sisar Märtasta 
sekä isä Kazimierzista tuli myöhemmin minul-
le tärkeitä. Luulin, että Osmokin oli mukana vain 
Olavinlinnan vuoksi, mutta hänellä olikin syvälli-
sempiä vaikuttimia: kultturelli kiinnostus ja pitkä 
hengellinen etsikkoaika. Muistan matkalla ha-
vainneeni, että Osmo oli hauska, leikkisä ja jännä 
tyyppi – lintu vai kala? Muistokirjoituksen lopun 
kuvaus kirmailusta niityllä sopii hyvin tähän mie-
likuvaan. Paljon myöhemmin ymmärsin, että hän 
oli myös syvällinen frankofiili ja herrasmies; suu-

resta maineesta ja ”professoriudesta” en sen 
sijaan tiennyt tätä aiemmin. 

PALATTUANI v. 1994 Sysmästä Jyväsky-
lään tapasin taas isä Kazimierzin. Kävin muu-
taman kerran messussa, tutustuin varovaisesti 
aiheeseen, avustin uskontotieteellisessä semi-
naarissa, tunnustin luennoitsijalle, että saa-
tan ryhtyä katolilaiseksi… Sitten muutin Hel-
sinkiin ja elämään tuli kaikkea muuta, mutta 
sisälläni se ajatus aina eli. Kävin messussa 
ajoittain - ja kas, isä Kazimierz oli siirtynyt 
Helsinkiin Pyhän Marian kirkkoherraksi! Se 
oli minulle taas yksi merkki, että jotain tart-
tis viimeinkin tehrä, oli lähdettävä infokurs-
sille. Mieltäni lämmittää, että ”ensimmäinen 
katolinen pappini” oli ottamassa minua kir-
kon yhteyteen.  Summa summarum: Osmo 
ja minä olimme molemmat jääneet hauto-
maan Norjan-matkan vaikutusta ja katoliseen 
kirkkoon liittymistä vuosikausiksi ennen lo-
pullisen päätöksen tekoa, mikä sitten näkö-
jään tapahtui noin samoihin aikoihin. Tästä 
kaikesta olisi ollut mukava keskustella hänen 
kanssaan, jos tiemme olisivat ristenneet use-
ammin. Ystävyyttä voi tuntea henkilöön, jota 
ei käytännössä koskaan tapaa ja jonka tuntee 
huonosti, jos vain on koettu yhdessä jotain 
tärkeää. Ja hänen poismenoaan voi surra.

Anne Hopiala

Osmo Pekosen muistoksi – 
Norjan-matkan seuraamuksia

Kuva Jyrki Lampinen
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A r t i k k e l e i t aA r t i k k e l e i t a

Joseph Ratzingerin . BXVI:n suomenkieliset kirjat 

Katolinen tiedotuskeskus  .  katolinenkirjakauppa.net
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C a r i t a s

Caritas-kuulumisetNytt-News 
Kaksi uutta 
kehitysyhteistyöhanketta alkanut
Tammikuussa käynnistyi kaksi uutta Ulko-
ministeriön rahoittamaa Caritaksen kehi-
tysyhteistyöhanketta. Ne toteutetaan yhteis-
työssä kumppaneiden kanssa Nepalissa ja 
Bangladeshissa.

Nepalissa keskitytään ilmastonmuutokseen 
ja sen vaikutuksiin pienviljelijäyhteisöissä. Ne-
pal on yksi maailman haavoittuvimpia maita 
ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Hanke tuo 
viljelijöitä yhteen luomaan ilmastoystävälli-
siä, paikallisia ratkaisuja vastaamaan ilmaston-
muutoksen aiheuttamiin haasteisiin. Hankkeen 
kohderyhmää ovat heikoimmassa asemassa 
olevat pienviljelijät Nawalpurin alueella.

Bangladeshissa alkava hanke edistää siir-
tolaistyöläisten oikeuksia. Omia oikeuksia 
koskevan tiedon puute, luvattomien rekry-
tointiagenttien läsnäolo, köyhyys ja naisiin 
kohdistuva väkivalta tekevät naisista erityisen 
haavoittuvaisia hyväksikäytölle, pakkotyölle ja 
ihmiskaupalle. Hanke antaa naisille ja tytöille 
tietoa ja yhteisöille valmiudet puolustaa heidän 
oikeuksiaan.

Vuonna 2021 alkaneet hankkeet Keniassa ja 
Myanmarissa päättyvät tänä vuonna. Keniassa 
yli 500 naisen ruokaturva on parantunut ja hei-
dän taloudellinen itsenäisyytensä lisääntynyt. 
Naiset ovat saaneet koulutusta muun muassa 
mehiläistarhauksesta ja korien tekemisestä. 
Lisäksi naiset ovat muodostaneet ryhmiä, joi-
den kautta he saavat pieniä lainoja yritystoi-
minnan aloittamiseksi. Haastavasta tilantees-
ta huolimassa Myanmarissa hankkeen kautta 
on asennettu kasvihuone, 20 vesisuodatinta 
kouluihin sekä koulutettu yhteisöjä kestävästä 
kehityksestä.

Paras tapa tukea Caritaksen kehitysyhteis-
työhankkeita on ryhtyä kuukausilahjoittajak-
si. Kuukausilahjoittajaksi voit liittyä Caritaksen 
nettisivuilla www.caritas.fi/kuukausilahjoitus. 

Kiitos kaikille Adventtikeräykseen 
lahjoittaneille!

Suomen Caritaksen Adventtikeräys tuki 
pienviljelijöitä Kongon demokraattisessa tasa-
vallassa. Siellä pienviljelijät ovat onnistuneet li-
säämään sekä tuotantoa, tuloja että aterioiden 
määriä. Tukenne kulkeutuu Norjan Caritaksen 
elintarviketurvaohjelman kautta. Lämmin kii-
tos lahjoituksistanne!

Pitkäkestoista tukea Ukrainalle
Suomen Caritaksen hätäkeräys Ukrainaan 
päättyi lokakuun lopussa. Kiitos kaikille Ukrai-
naan lahjoittaneille! Aloitimme tammikuus-
sa 2023 uuden keräyksen Ukrainalle, jonka 
kautta ukrainalaiset saavat tukea pysyväm-
min. Suomen Caritas liittyy Itävallan Caritak-
sen avustuskanavaan. Sieltä Caritas Spes ja Ca-
ritas Ukraina saavat rahaa aina kulloiseenkin 
tarpeeseen. 

Talviaikaan avustuskanavasta on ostettu muun 
muassa lämmitysgeneraattoreita, jotka on toimitettu 
alueelle. Tarkempaa tietoa jatkuvasta Ukraina-kerä-
yksestä verkkosivuillamme. 

Tervetuloa ostoksille Caritas-
kauppaan!  

Kierrätysvaatemyymälässä on runsaasti talvivaat-
teita! Kaupasta löytyy myös luostarissa tehtyä kos-
metiikkaa eli käsivoiteita ja saippuoita.

Caritas-kauppa on auki osoitteessa Kuusitie 6, 
00270 Helsinki, maanantaista perjantaihin kello 
10–15. Kahvilapäivänä 25.1. kauppa on auki kello 18 
asti. 

Verkkokauppamme on aina auki osoitteessa www.
caritas.fi/caritas-kauppa. Verkkokaupasta löydät 
luostarituotteitamme, kuten saippuoita, käsivoi-
teita ja kahvia. Kierrätysvaatteita myymme vain 
kivijalkamyymälässä. 

Caritaksen ompelupalvelu 
käynnistynyt
Caritas -ompelimossa voit teettää korjausompelua 
ja tilaustöitä. Korjauttamalla tai muodistamalla van-
han vaatteen autat vähentämään tekstiilijätettä. Pal-
velun tuotoilla tuet Suomen Caritaksen toimintaa.

•  Pienet ja suuremmatkin korjaukset ja muok-
kaukset, esim. hihojen, housujen tai farkkujen lah-
keitten lyhennys, kavennus, levennys ym. Myös 
pikakorjaukset! 

•  Naisten ja miesten arki- ja juhlavaatteiden ly-
hennykset, kavennukset, vaatteiden korjaukset, ve-
toketjun vaihto. 

•  Korjaamme valmisvaatteet istuviksi ja oman 
mielen mukaisiksi.

•  Yksinkertaiset verhojen ylä- ja alakäänteiden 
ompelu ja pöytäliinojen ompelu.

•  Vanhojen vaatteiden muodistus. Vanhaa, hy-
välaatuista vaatetta ei kannata heittää pois. Pienillä 

korjauksilla siitä saa taas ajan henkeen sopivan 
ja käyttökelpoisen asun.

Jos olet epävarma kannattaako jokin vaate 
korjata tai muodistaa, niin tule näyttämään se 
meille. Ompelija kertoo mitä on mahdollista teh-
dä ja antaa hinta-arvion korjauksesta.

Otathan yhteyttä ja sovi käynnistä etu-
käteen: caritas@caritas.fi, viestin otsikko 
"ompelupalvelu"

Tapahtumia 
Tapahtumia Caritaksen toimistolla osoitteessa 

Kuusitie 6, 00270 Helsinki   
 Hävikkiruuanjakelupäivä on tammikuus-

sa 23.1.2023 klo 15–16. Koronatilanteen vuoksi 
hävikkiruoanjakelu järjestetään Caritaksen toi-
miston ulkopuolella. Jonottamaan voi tulla klo 
14.50. Ruokakasseja on rajoitetusti noin 30 kpl 
joka kerralla. 

Ystävyyden kahvila kerran kuussa keskiviik-
koisin kello 15–17. Tammikuun kahvila pidetään 
25.1.2023.

Liity Caritaksen jäseneksi!    
Suomen Caritas tukee kehitysyhteistyöhank-
keita Nepalissa, Bangladeshissa, Myanmarissa 
ja Keniassa. Suomessa Caritaksen työntekijät ja 
vapaaehtoiset tarjoavat sosiaaliohjausta maa-
hanmuuttajille Caritaksen toimistolla. Jäsenet 
ja kuukausilahjoittajat saavat Caritaksen uutis-
kirjeen, joissa kerrotaan kuulumisia hankkeis-
ta sekä muusta Caritaksen toiminnasta. Lue 
lisää jäsenyydestä osoitteesta www.caritas.fi/

liity-jaseneksi.

  
  

www.caritas.fi
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I l m o i t u k s e t

TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO

www.toolonhautaustoimisto.fi
Mechelininkatu 32, Taivallahden kasarmirakennus

Caritas Seurakuntapalvelu - Helsinki
09 628 398

Huom! Kaikkia ilmoittajia ja kirjoittajia pyydetään painokkaasti pitämään 
kiinni sivun 2 alalaidassa annetuista aineiston viimeisistä jättöpäivistä 
(deadline).  Toimitus ei voi taata, että viimeisen jättöpäivän jälkeen 
toimitettuja muutoksia ehdittäisiin  huomioida. Deadline on aina 10 päivää 
ennen lehden julkaisupäivää.   F I D E S  

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 paperisena

17. helmikuuta

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

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

SocietaS Sancti GreGorii MaGni 
gregoriusyhdistys.wordpress.com

PYHÄ MESSU LATINAKSI

Pyhän Henrikin katedraalissa

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

sunnuntaina 5.2. klo 13.00

katolinenkirjakauppa.net

Kirkkovuoden tavallisen
 ajan lukupalveluksen 

viimeinenkin osa, viikot 26-34, 
on ilmestynyt. 

KATT 2023, 408 s. hinta 14,– 

katolinenkirjakauppa.net



18     Fides  1 . 2023 Fides  1 . 2023     19     

Sun.) or Tagalog or no Mass, 18.00 Mass 
in English.
Mon., Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finn-
ish, Tues. and Thurs. 18.00 Mass in Finn-
ish. Thurs. 17.30 Adoration (during Lent 
Stations of the Cross). Confessions half an 
hour before Mass and by appointment.

• Päivitetyt tiedot löytyvät aina seurakun-
nan kotisivulta osoitteesta birgitta.kato-
linen.fi. 

21.1. la Huom.! ei aamumessua, 9.30 kate-
keesi, 13.00 perhemessu

22.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.00 
messu ruotsiksi/mässa på svenska, 
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 
messu vietnamiksi, 15.00 messu puo-
laksi Eurajoella, 18.00 messu englannik-
si/Mass in English

23.1. ma 16.30 Birgittalaissääntökunnan 
maallikko-oblaatit

22.1. ti 18.45 SCJ–maallikot
28.1. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenan-

maalla/mässa på Åland
29.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.00 

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

2.2. to Herran temppeliintuominen: 17.30 
adoraatio, 18.00 messu

5.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.00 
messu ruotsiksi/mässa på svenska, 
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 
18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

11.2. la Huom.! ei aamumessua, 9.30 kate-
keesi, 13.00 perhemessu

12.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.00 
messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 
päämessu, 15.00 messu puolaksi Eura-
joella, 17.00 messu Porissa, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

18.2. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenan-
maalla/mässa på Åland

19.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 9.00 
messu ruotsiksi/mässa på svenska, 
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 
messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 
18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

 
KATEKEESI  21.1., 11.2. la 9.30
 
MUUT PAIKKAKUNNAT
Eurajoki (ev.-lut. kirkko, Kukkapolku 2): 
22.1., 12.2. su 15.00
Ahvenanmaa (S:t Mårtensgården, 
Hindersbölevägen 11): 28.1., 18.2. la 
10.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 12.2. 
su 17.00

S e u r a k u n n a t  j a  o h j e l m a t  •  P a r i s h e s  a n d  p r o g r a m s  •  2 0 . 1 .  –  1 9 . 2 .   

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, perhemes-
su tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 
iltamessu. Ma, ke, pe 18.00 messu. Ti ja to 
7.30 messu. Ke 17.30 ruusukkorukous.  Pe 
17.30 adoraatio. (Paastonaikana pe 17.30 
ristintien hartaus, adoraatio iltamessun 
jälkeen.) Ke ja la 19.30 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 Finn-
ish. Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High 
Mass in Finnish, 12.30 Mass in other lan-
guages, Family Mass or 13.00 Gregori-
an 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. (Dur-
ing Lent, Fri. 17.30 Stations of the Cross, 
Adoration after the Evening Mass.) Wed., 
Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal 
Way. Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., 
Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses 
on Sunday and by appointment. Masses 
also in other cities. 

21.1. la 10.45 vahvistusopetus, 17.40 
vesper, 18.00 aattomessu

22.1. su pyhä Henrik: 9.30 messu englan-
niksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 
11.00 messu Tikkurilassa, 12.30 messu 
italiaksi/Messa in italiano, 18.00 ilta-
messu

23.1. ma 18.30 johdantokurssi
24.1. ti 19.00 avioliittokurssi
28.1. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
29.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 
11.00 päämessu, 16.00 messu tagalogik-
si/Mass in Tagalog, 18.00 iltamessu

4.2. to Herran temppeliintuominen: 
Huom.! ei aamumessua, 18.00 iltamessu 

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

messu englanniksi/Mass in English, 
11.00 päämessu, 13.00 gregoriaaninen 
messu, 16.30 messu espanjaksi/Santa 
Misa en Castellano, 18.00 iltamessu

6.2. ma 18.30 johdantokurssi 
7.2. ti 19.00 avioliittokurssi
11.2. la 10.45 vahvistusopetus, 17.40 

vesper, 18.00 aattomessu
12.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 
11.00 päämessu, 11.00 messu Tikkuri-
lassa, 12.30 messu vietnamiksi ja ado-
raatio, 18.00 iltamessu

13.2. ma 18.30 jatkokurssi
18.2. la 10.00 ensikommuunio-opetus 

17.40 vesper, 18.00 aattomessu
19.2. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 
11.00 päämessu, 11.00 messu Kera-
valla, 12.30 messu ruotsiksi/mässa på 

svenska, 15.00 messu Porvoossa, 18.00 
iltamessu

 
Huom.! Messu arameaksi vietetään tam-
mikuusta lähtien Pyhän Marian seura-
kunnassa.
 
Huom.! Messua malayalamiksi ei vietetä 
tammikuussa eikä helmikuussa.
Please note! There is no Mass in Mala-
yalam in January and February.
 
AVIOLIITTOKURSSI
24.1., 7.2., 21.2. ti 19.00
 
JOHDANTOKURSSI
23.1., 6.2., 20.2. ma 18.30
  
MUUT PAIKKAKUNNAT
Kerava (ev.-lut. kirkko, Papintie 6): 19.2. 
su 11.00
Porvoo (ort. kirkko, Vanha Helsingintie, 
Porvoo): 19.2. su 15.00
Tikkurila (Dickursby skola, liikuntasali, 
Urheilutie 2-4, Vantaa): 22.1., 12.2. su 
11.00

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki

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

Kotisivu maria.katolinen.fi

• La 10.00 messu suomeksi, 18.00 aat-
tomessu suomeksi. Su 9.30 ruusukko-
rukous (paastonaikana ristintie), 10.00 
päämessu suomeksi, 11.30 messu (1. su 
ruotsiksi, 2. su lastenmessu, 3. su vietna-
miksi, 4. su lastenmessu, 5. su lastenmes-
su), 14.00 messu tagalogiksi (2. ja 4. su), 
16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkoru-
kous englanniksi (paastonaikana ristin-
tie), 18.00 messu englanniksi. Ma, ti, ke, 
to, pe 7.30 laudes, 8.00 messu suomek-
si tai englanniksi. Ma, ti, ke, to, pe 17.15-
17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu. Rippi-
tilaisuus ma, ti, ke, to, pe 16.45-17.05, la 
17.30-17.50, su 9.30-9.50 ja 17.30-17.50. 
Seurakunnan kanslia avoinna ma, ti, ke 
10.00-15.00.
• Sat. 10.00 Mass in Finnish, 18.00 Even-
ing Mass in Finnish. Sun. 9.30 Rosary 
in Finnish (Stations of the Cross during 
Lent), 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 
Mass (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family 
Mass, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Fam-
ily Mass, 5th Sun. Family Mass), 14.00 
Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 16.00 
Mass in Polish, 17.30 Rosary in English 
(Stations of the Cross during Lent), 18.00 
Mass in English. Mon., Tues., Wed., Thurs., 
Fri. 7.30 Laudes, 8.00 Mass in Finnish or 
English. Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 
17.15-17.50 Adoration, 18.00 Evening 
Mass in Finnish. Confessions Mon., Tues., 
Wed., Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 17.30-
17.50, Sun. 9.30-9.50, 17.30-17.50. Parish 
office open Mon., Tues., Wed. 10.00-15.00.

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

•  Huom.!  Messuihin ja muihin tilaisuuk-
siin tullaan vain terveenä ja hyvää käsihy-
gieniaa noudattaen. 

22.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomek-
si, 10.00-11.00 pyhäkoulu seurakunta-
salissa, 11.30 lastenmessu, 14.00 messu 
tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 
17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in 
English, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

29.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomek-
si, 11.30 lastenmessu, 16.00 messu puo-
laksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusuk-
ko englanniksi/Rosary in English, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

2.2. to Herran temppeliintuominen: 8.00 
messu englanniksi/Mass in English, 
18.00 messu suomeksi

5.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suo-
meksi, 11.30 messu ruotsiksi/mässa på 
svenska, 16.00 messu puolaksi/Msza 
sw. po polsku, 17.30 ruusukko englan-
niksi/Rosary in English, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

12.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomek-
si, 10.00-11.00 pyhäkoulu seurakunta-
salissa, 11.30 lastenmessu, 14.00 messu 
tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 
17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in 
English, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

19.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suo-
meksi, 11.30 messu vietnamiksi, 13.00 
messu arabiaksi, 14.30 messu saksaksi/
Messe auf Deutsch, 16.00 messu puo-
laksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusuk-
ko englanniksi/Rosary in English, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

 
MUUT PAIKKAKUNNAT
Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4):  
5.2., 5.3., 2.4., 28.5. su 16.00 
Hyvinkää (Vanha kirkko, 
Uudenmaankatu 13): 21.1., 18.2., 18.3., 
15.4., 20.5. la 16.00 
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, 
Lärkkullantie 26): ei tänä aikana

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 (4. su) tai 
tagalogiksi tai ei messua, 18.00 messu 
englanniksi. Ma, ke, pe, la 7.30 messu, 
ti ja to 18.00 messu. To 17.30 adoraatio 
(paastonaikana ristintie). Rippitilaisuus 
puoli tuntia ennen messuja ja sopimuk-
sen 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 (4th 

Tilaa sähköpostitiedotteemme, 
jossa kerrotaan Fideksen 
ilmestymisestä ja joskus myös 
muista tärkeistä asioista:

Käytä nettisivujen Tilaa 
tiedotteemme -kaavaketta tai 
lähetä sähköpostia osoitteeseen 
fides@katolinen.fi.
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Messun lukukappaleet
Messun lukukappaleet kirkkovuoden 

kaikkia aikoja ja päiviä varten 
on julkaistu verkossa osoitteessa 

katolinen.fi/messun-lukukappaleet

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 gregoriaa-
ninen messu. Ke 18.00 messu. To 18.00 
adoraatio ja 18.30 messu. Pe 7.00 messu. 
La 10.00 messu (kerran kuussa perhe-
messu 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.

21.1. la 9.00 Lauantaikurssin alkuhartaus, 
12.30 perhemessu

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

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

2.2. to Herran temppeliintuominen: 18.00 
adoraatio ja messu

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

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

18.2. la 9.00 Lauantaikurssin alkuhartaus, 
12.30 perhemessu 

19.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.00 
ruusukko, 10.30 päämessu. 12.00 messu 
englanniksi/Mass in English

 
LAUANTAIKURSSI
21.1., 18.2., 18.3., 15.4., 20.5. la 9.00

 TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere

Puh. 03-2127280, 050-3617942
Sähköposti risti@katolinen.fi

Kotisivu risti.katolinen.fi

• Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 pää-
messu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 
messu englanniksi. Ma, ti, ke, pe 18.00 

messu, 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 lasten-
kerhot yms. saattavat aiheuttaa muutok-
sia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lau-
antain 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 Mass, Thurs. 7.30 Mass. Wed. 17.40 
Vespers. Fri. 17.15 Adoration. Sat. Mass 
time varies. (Normally Mass at 8.00). Con-
fession every day half an hour before Mass 
or by appointment. Please check the bul-
letin board at the back of church for pos-
sible changes. Masses also in other cit-
ies. (See the Mass schedule for diaspora 
below.)

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

22.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.30 
messu suomeksi, 11.30 ensikommuu-
nio-opetus, 15.00 messu puolaksi/Msza 
sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English

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

elämä -sarja
28.1. la 10.30 perhemessu, 11.00 lasten-

kerho
29.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.30 

messu suomeksi, 17.00 messu englan-
niksi/Mass in English

1.2. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattu-
piiri

2.2. to Herran temppeliintuominen: 18.00 
juhlamessu

5.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.30 
messu suomeksi, 11.30 vahvistusope-
tus ja vanhempien kokous, 12.30 messu 
tagalogiksi/Mass in Tagalog, 14.00 karis-
maattinen retretti englanniksi/half-day 
charismatic retreat, 17.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

6.2. ma 18.00 iltamessu, 18.30 naistenpiiri
7.2. ti 18.00 messu Hervannassa pikkusi-

sarten luona
8.2. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaa-

tiokurssi
12.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.30 

messu suomeksi, 17.00 messu englan-
niksi/Mass in English

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

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

messu suomeksi, 11.30 ensikommuu-
nio-opetus ja vanhempien kokous, 
13.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu 
englanniksi/Mass in English

 
KATEKEESI  
18.2. la 9.50
 
INFORMAATIOKURSSI 
8.2. ke 18.30
 
JATKOKURSSI 
25.1., 15.2. ke 18.30
 
MUUT PAIKKAKUNNAT
Hervanta (ev.-lut. kirkko, Lindforsinkatu 
7, Tampere): 28.1., 25.2. la 18.00
Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 
2): 5.2. su 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinan-
katu 3): 12.2. su 16.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, 

Kappelintie 5): 22.1., 12.2., 26.2. su 12.00
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kap-
peli, Rauhankatu 8 C 22): 22.1. su 16.00 ja 
17.30, 11.2. la 12.00 ja 16.00 ja 17.30, 26.2. 
su 16.00
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden 
Risti, Ala-Kuljunkatu 1): 21.1., 18.2., 18.3., 
15.4., 20.5. la 17.00

KOUVOLA

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

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

• Su 10.00 messu. Ke 7.20 messu. To 17.00 
messu. Pe 17.00 messu. Rippiaika pe 
16.30-16.50, su 9.15-9.45 sekä sopimuk-
sen mukaan. 
• Sun. 10.00 Mass in Finnish. Wed. 7.20 
Mass in Finnish. Thurs. 17.00 Mass in Fin-
nish. Fri. 17.00 Mass in Finnish. Confes-
sions Fri. 16.30-16.50, Sun. 9.15-9.45 and 
upon agreement.

21.1. la 16.30 messu Lappeenrannassa 
22.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00 

messu, 16.30 messu Lahdessa 
28.1. la 16.00 messu Pyhtäällä
29.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.00 

messu
5.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.00 

messu
8.2. ke Huom.! ei messua 
11.2. la 16.30 messu Hollolassa
12.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00 

messu
18.2. la 16.30 messu Lappeenrannassa
19.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.00 

messu
 
RETRETTI
4.-5.2. Lisätietoja seurakunnasta.
 
JOHDANTOKURSSI
Johdantokurssi katolisesta uskosta kiin-
nostuneille alkaa helmikuussa. Lisätieto-
ja seurakunnasta.
 
MUUT PAIKKAKUNNAT
Hollola (Rantatie 917): 11.2. la 16.30
Kotka (Langinkosken kirkko, 
Langinkoskentie 1): ei tänä aikana
Lahti (Launeen kirkko, Tapparakatu 22): 
22.1. su 16.30
Lappeenranta (Lappeenrannan kirkko, 
Mannerheiminkatu 1): 21.1., 18.2. la 
16.30
Pyhtää (Harjuntie 11): 28.1. la 16.00

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 
messu. To 16.00 adoraatio (ei kuukauden 
ensimmäisellä viikolla, jolloin adoraatio pe 
12-17). La 11.30 messu. Ti, ke, la 18.00 neo-
katekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilai-
suus arkisin puoli tuntia ennen messua ja 
sopimuksen mukaan. Muutokset vakio-oh-
jelmaan ovat mahdollisia.
• Sun. 10.00 High Mass in Finnish, 12.15 
Mass in English. Mon., Tues., Wed., Thurs., 
Fri. 16.30 Rosary, 17.00 Mass in Finnish. 
Thurs. 16.00 Adoration (no Adoration on 
the 1st Thurs. of the month, but on Friday 
from 12 to 17). Sat. 11.30 Mass. Tues., Wed., 
Sat. 18.00 Liturgy of the Neocatechumenal 
Way. Confessions Mon. - Fri. half an hour 
before Mass and by appointment. Masses 
also in other cities. (See the Mass schedule 
for diaspora below.) While this is normal-
ly the weekly program of the parish, please 
note that changes are possible.

22.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00 
päämessu, 12.15 messu englanniksi/
Mass in English, 17.00 messu Raahessa

29.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.00 
päämessu, 12.15 messu englanniksi/
Mass in English

2.2. to Herran temppeliintuominen: 17.00 
messu

5.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.00 
päämessu, 12.15 messu englanniksi/
Mass in English, 17.00 messu Torniossa

12.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00 
päämessu, 12.15 messu englanniksi/
Mass in English, 17.30 messu Rova-
niemellä

19.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.00 
päämessu, 12.15 messu englanniksi/
Mass in English, 17.00 messu Kemissä

MUUT PAIKKAKUNNAT
Kajaani (Kirkkokatu 17): ei messua tänä 
aikana (Huom.! Aiemmin ilmoitetusta 
poiketen ei messua 22.1.)
Kemi (Lehtokatu 31): 19.2. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 5.2. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 22.1. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 12.2. 
su 17.30

S e u r a k u n n a t  j a  o h j e l m a t  •  P a r i s h e s  a n d  p r o g r a m s  •  2 0 . 1 .  –  1 9 . 2 .  



20     Fides  1 . 2023 Fides  1 . 2023     21     

S e u r a k u n n a t  j a  o h j e l m a t   •   Y h d i s t y k s e t  j a  y h t e i s ö t   •   S o c i e t i e s   •   M u u t  •  O t h e r s   

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.

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 adoraa-
tion 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 12.00. Mah-
dollisista muutoksista ilmoitetaan erik-
seen. Tervetuloa!

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. Ma, ti, ke, to 18.00 messu, pe 9.00 
messu. To 17.30 adoraatio. La 19.30 Neo-
katekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika 
ti 16.00, ennen messua ja sopimuksen mu-
kaan. Ohjelmaan voi tulla muutoksia, jotka 
voi tarkistaa seurakunnan kalenterista.
• Sun. 10.00 Mass in English, 11.00 High 
Mass in Finnish. Mon., Tues., Wed., Thurs. 
18.00 Mass in Finnish, Fri. 9.00 Mass in 
Finnish. Thurs. 17.30 Adoration. Sat. 19.30 
Liturgy of the Neocatechumenal Way. 
Confessions Tues. 16.00, before Masses, and 
by appointment. Changes to the programme 
are possible. Please look at the updated 
calendar on the website of the parish.

20.1. pe 18.00 messu Mikkelissä
22.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00 

messu Joensuussa, 10.00 messu englan-
niksi/Mass in English, 11.00 päämessu

28.1. la 10.00 ensikommuunio-opetus, 
11.00 vahvistusopetus

29.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.00 
messu Joensuussa, 10.00 messu englan-
niksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 
12.15 perhemessu

2.2. to Herran temppeliintuominen: 18.00 
messu

4.2. la 11.00 messu Savonlinnassa
5.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.00 

messu Joensuussa, 10.00 messu englan-
niksi/Mass in English, 11.00 päämessu

11.2. la 10.00 ensikommuunio-opetus, 
11.00 vahvistusopetus

12.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00 
messu Joensuussa, 10.00 messu englan-
niksi/Mass in English, 11.00 päämessu

17.2. pe 18.00 messu Mikkelissä
19.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.00 

messu Joensuussa, 10.00 messu englan-
niksi/Mass in English, 11.00 päämessu

 
SAKRAMENTTIOPETUS
ensikommuunio: 28.1., 11.2. la 10.00
vahvistuksen sakramentti: 28.1., 11.2. la 
11.00
  
PERHEMESSU  29.1. su 12.15
 
MUUT PAIKKAKUNNAT
Joensuu (Kaislakatu 6): joka sunnuntai 
klo 10.00  
Savonlinna (Erkonkatu 11): 4.2. la 11.00
Mikkeli (Paavalinkatu 4): 20.1., 17.2. 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 – luostarisääntö- 
kunnan maallikkojen ryhmä Turussa. Ko-
tisivut: https://www.birgittalaissisaret.fi/
oblaatit.html. Birgittalaisoblaatit kokoon-
tuvat noin kerran kuukaudessa Turun 
birgittalaisluostarissa moderaattorin, isä 
Toan Tri Nguyenin ja ylisisaren äiti M. 
Bernabé O.Sss:n  johdolla. 
 

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass or Adoration in 
Latin and English in St. Henry’s Cathed-
ral on the following Tuesday evenings at 
18.00: January 10 & 24 •  February 7 & 21 
•  March 7 & 21 •  April 4 & 18 •  May 2 & 
16 & 30 •  Afterwards, a nice get-together. 
Many other activities as well. More infor-
mation: cschelsinki.wordpress.com.

Fransiskaanimaallikot – OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Kevät 
2023 – 75. toimintavuosi • Ohjelmalli-
set kokoukset tiistaisin, kerran kuukau-
dessa klo 16-18 Pyhän Marian seurakun-
tasalissa: 14.2. Pyhä ehtoollinen / Risto 
Mantovani OFS • 14.3. Fransiskaaniset 
säveltäjät / Marko Pitkäniemi OFS • 11.4. 
Hangon syrjäytyneet ja kadonneet / Liisa 
Kärkkäinen OFS •  9.5. Viron folkloris-
tiikasta "Viron orjat" liittyen  ikoniin / 
Hanna Olin OFS  • 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-
tori Anders Hamberg. • Messuista ilmoi-
tetaan yhdistyksen Facebook-sivulla, jota 
kaikki pääsevät lukemaan.  

NORMANDIAN PYHIINVAELLUS 

Ennakkoilmoittautuminen 7.1.2023 asti

PYHÄN JEESUSLAPSEN TERESAN JA 
JEANNE D’ARCIN JÄLJILLÄ

Ajankohta: Kesäkuun ensimmäisellä 
viikolla 2023

Paikat: Rouen, Lisieux, Alençon, Mont 
Saint-Michel, Pariisi

Hinta : 1000-1500 

Matkanjohtaja Emil Anton, 
matkakappalainen isä Jean-Claude 
Kabeza, opas Heidi Tuorila-Kahanpää

Kyselyt ja ennakkoilmoittautuminen: 
E.A. fineca@hotmail.com; 045-6313899
H.T-K. kahanpaa@jyu.fi; 050-3410248 

FRANSISKAANIMAALLIKOT • OFS
Kevät 2023 – 75. toimintavuosi 

Ohjelmalliset kokoukset tiistaisin,   
kerran kuukaudessa klo 16-18   
Pyhän Marian seurakuntasalissa: 

• 10.1. Pyhän Hildegard Bingeniläisen 
elämä, toiminta ja vaikutus /  
Johannes Rein OFS nov.

 • 14.2. Pyhä ehtoollinen / Risto  
Mantovani OFS 

• 14.3. Fransiskaaniset säveltäjät /  
 Marko Pitkäniemi OFS 

• 11.4. Hangon syrjäytyneet ja kadonneet 
/ Liisa Kärkkäinen OFS 

•  9.5. Viron folkloristiikasta "Viron orjat" 
liittyen  ikoniin / Hanna Olin OFS

Vapaa pääsy. Tervetuloa!
  

Ave Maria!
Catholic Students’ Club — Helsinki

SSpprriinngg  22002233

Rosary and Holy Mass or Adoration
in Latin and English

in St. Henry’s Cathedral
on the following Tuesday 

evenings at 18.00:

 
 

November 1, 15 & 29 
December 13

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

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

cschelsinki.wordpress.com

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

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

left unaided.

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

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

Amen.

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

esse derelictum. 

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

Amen.

January 10 & 24
February 7 & 21
March 7 & 21
April 4 & 18

May 2 & 16 & 30
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U s k o n n o n v a p a u s

Uskonnonvapaus 100 vuotta rauhan edistäjänä

EDUSKUNNAN PIKKUPARLAMENTIN 
KANSALAISINFO 26.1.2023 KLO 12-14

Suomalainen uskonnonvapauslaki täyttää 
vuonna 2023 100 vuotta. Tervetuloa juhlavuoden 
avausseminaariin! Tilaisuus on kaikille avoin ja 
maksuton. Tilaisuutta voi vaihtoehtoisesti seurata 
striimin välityksellä Teamsissa, liity ao. linkillä.

OHJELMA

12.00 Tervetulosanat, puheenjohtaja Sari 
Essayah, eduskunnan uskonnon- ja 
omantunnonvapausryhmä
• 100 vuotta uskonnonvapautta – Eduskunnan 
tervehdys, puhemies Matti Vanhanen
12:10 Uskonnonvapaus Suomessa – historia, 
nykypäivä ja tulevaisuus, väitöskirjatutkija Merilii 
Mykkänen, Helsingin yliopisto

Merilii Mykkäsen oikeustieteellisen väitöskir-
jan aiheena on suomalaisten muslimien ja juu-
talaisten henkilöiden kokema syrjintä ja uskon-

tukseen uusien jäsenten hankkimisesta, vaan 
lähimmäisenrakkauteen, joka ei katso henkilön 
vakaumukseen. Kutsumme siviiliviranomaisia 
ennen kaikkea mahdollistamaan toiminta, jossa 
avunantajien taustat saavat ovat esillä.

Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo, 
Suomen ortodoksinen kirkko

Turun ja Suomen arkkipiispa Tapio Luoma, 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Hiippakunnan asiainhoitaja, isä Marco Pasinato, 
Katolinen kirkko Suomessa

Piirikunnanjohtaja Soile Kasi,   
Suomen Metodistikirkko

The Revd Chaplain, Area Dean for Finland 
Tuomas Mäkipää,     
The Anglican Church in Finland

Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen,  
Suomen Vapaakirkko

Territorion johtaja, eversti Patrick Naud,  
Suomen Pelastusarmeija

Kirkkokunnanjohtaja Aimo Helminen,   
Suomen Adventtikirkko

Toiminnanjohtaja Esko Matikainen,   
Suomen Helluntaikirkko

Kirkkokunnanjohtaja Jari Portaankorva,  
Suomen Baptistikirkko

Elämä vastaanottokeskuksissa on tullut 
ajankohtaiseksi osaksi monen ihmisen 
arkea ukrainalaispakolaisten etsiessä tur-

vaa kotimaansa ulkopuolelta Venäjän hyökkäyk-
sen vuoksi. Tämä on nostanut jälleen esiin kysy-
myksen perusoikeuksien toteutumisesta.

Yksi perustavista ihmisoikeuksista on uskon-
nonvapaus, johon kuuluu omantunnonvapaus, 
vapaus uskontoon ja uskonnonharjoittamiseen. 
Tämän vuoksi haluamme kirkkojemme johtajina 
vedota Maahanmuuttovirastoon, vastaanottokes-
kusten palveluntuottajiin ja muihin päätöksente-
kijöihin, jotta kaikkien turvapaikanhakijoiden ja 
pakolaisten oikeus omaan uskontoon toteutuisi.

Joukko tutkijoita huomioi syksyllä 2022 var-
haiskasvatuksessa ilmiön uskonnottomuuden ja 
neutraaliuden samaistamisesta. Tästä ilmiöstä 
on nähtävillä viitteitä myös vastaanottokeskus-
ten todellisuudessa. Seurakuntien työntekijöitä ja 
vapaaehtoisia on estetty pääsemästä tapaamaan 
oman uskonnollisen yhteisönsä muualta tullei-
ta jäseniä, paikoin jopa tiedottamasta yhteisöjen 
toiminnasta.

Toisaalta tiedossamme on myös tilanteita, 
joissa mm. ortodoksisen kirkon papit ovat ol-
leet tervetulleita vastaanottokeskuksiin tapaa-
maan ukrainalaisia pakolaisia ja toimittamaan  
myös rukoushetkiä, joihin halukkaat ovat voineet 
osallistua.

Merkittävä osa Ukrainasta paenneista tulee 
itäisen kristillisyyden kulttuuripiiristä ja he ovat 
kotimaassaan kuuluneet paikalliseen ortodoksi-

Ekumeeninen vetoomus vastaanottokeskusten 
asukkaiden uskonnonvapauden toteutumiseksi 3.1.2023

seen yhteisöön. Mahdollisimman laaja yhteistyö 
olisi tärkeää tilanteessa, jossa vastaanottokeskuk-
set sijaitsevat usein kaukana asutuskeskuksista, 
jolloin tiedon saaminen ja vaikkapa omalle kir-
kolle pääseminen voi olla hankalaa, jopa mahdo-
tonta. Uskonnon rooli turvan tuojana ja merki-
tyksellisyyden luojana korostuu kriisitilanteissa 
ja tukee siten haavoittuvassa asemassa olevi-
en ihmisten hyvinvointia. Kyse ei ole ainoastaan 
kristityistä vaan myös muihin uskontokuntiin 
lukeutuvista.

Tästä syystä pidämme erittäin tärkeänä us-
konnollisten yhteisöjen ja vastaanottokeskusten 
työntekijöiden sujuvaa yhteistyötä asukkaiden 
perusoikeuksien ja -tarpeiden turvaamiseksi. Kat-
somusten moninaisuuden tunnustaminen ja yh-
denmukaiset toimintatavat ovat katsomuksellisen 
neutraaliuden ilmaisemista – se luo turvaa yhteis-
kunnan jokaiselle jäsenelle. Samalla tuomitsem-
me loukkaukset haavoittuvassa asemassa olevien, 
sotaa tai vainoja pakenevien henkilöiden omaa 
vakaumusta kohtaan. Absoluuttisena velvollisuu-
tenamme on puolustaa heidän ihmisarvoaan.

Sotatoimien keskeltä paenneet ovat lisäksi sy-
västi traumatisoituneita ja tarvitsevat moninais-
ta psykososiaalista tukea. Kirkkojemme työnte-
kijöissä on lukuisia ammattilaisia, jotka omalla 
panoksellaan osaavat lievittää heidän henkistä 
kärsimystään. Lohduttaminen ja kärsivästä huo-
lehtiminen juontuu kirkon syvimmästä olemuk-
sesta ja kokonaistehtävästä.

Auttaminen ei kuitenkaan saa perustua aja-

nonvapauden toteutuminen. Väitöskirjan lisäksi 
Mykkänen on työskennellyt aktiivisesti islamilai-
sessa järjestötoiminnassa sekä on USKOT-fooru-
min yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston jäsen.

12:40 Kommenttipuheenvuorot uskontojen 
edustajilta, näkökulmia:
• Mitä on uskontojen yhdenvertainen kohtelu 
nykyajassa?
• Vaikuttavatko historian haavat nykyhetkeen?

• Sekularismin lisääntyessä ja epävarmoissa maa-
ilmantilanteissa, onko syytä yhteisesti puolustaa 
uskonnonvapautta?
• Globaalisti uskontojen merkitys kasvaa, miten 
saisimme innostavaa mallia muualta maailmalta 
uskonnon positiivisista vaikutuksista?

Mukana: Yvonne Westerlund, juutalaisuus 
•  Lauri Korvenmaa, buddhalaisuus •  Tapio 
Paljakka, hindulaisuus •  Pia Jardi, islam • 
Tuomas Mäkipää, vähemmistökristityt

13.30 Yleisökysymyksiä (20 min)
14.00 Tilaisuus päättyy

Tilaisuutta moderoivat toiminnanjohtaja Kat-
ri Kuusikallio (USKOT-foorumi) ja pääsihteeri 
Mayvor Wärn-Rancken (Suomen Ekumeeninen 
Neuvosto). Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä 
eduskunnan uskonnon- ja omantunnonvapaus-
ryhmä, USKOT-foorumi ja Suomen Ekumeeninen 
Neuvosto.




