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Prahassa järjestettiin helmikuun alkupuolella 

euroopanlaajuinen synodikokous, jossa käsitel-

tiin Euroopan maanosaa varten koostettua sy-

nodiasiakirjaa. Kokoukseen osallistuttiin sekä 

paikan päällä että etänä. Suomesta mukana oli 

hiippakunnan asiainhoitaja isä Marco Pasinato 

osana Pohjoismaiden piispainkokouksen alueel-

ta tullutta nelihenkistä valtuuskuntaa. Kokouk-

sen loppuraportti on parhaillaan käännettävänä.

Prahan kokouksen tarkoituksena oli löytää yhtei-

nen sanoma ja suosituksia, miten synodaalisel-

la tiellä voitaisiin jatkaa eteenpäin, toisaalta eurooppalaisella ja toisaalta kansallisel-

la, hiippakunnallisella tasolla. Kokouksesta saamieni viestien perusteella on ilmeistä, 

että kovin syvälle meneviä johtopäätöksiä, jotka olisivat päteviä kaikkialla, on vaikea 

tehdä, sillä niin erilaisia ovat paikallisen tason kysymykset, haasteet ja jännitteet toi-

siinsa verrattuina.

Prahan kokouksen keskusteluissa esille nousi monia kipeitäkin asioita, yhtenä luon-

nollisesti kirkon vastaus ja toipuminen hyväksikäyttöongelmasta. Olennaista kuiten-

kin on osallistujien keskuudessa kasvanut tunne siitä, että asioista ja ongelmistakin 

yhdessä keskustelu, omien kipupisteiden ja ratkaisujen esittely – jakaminen ja kuunte-

leminen – muodostui lopulta positiiviseksi "hengelliseksi kokemukseksi".

Prahan kokouksen johtopäätöksenä voidaan pitää sitä, että synodi ei ole eikä sen pi-

däkään olla opillinen tai poliittinen työkalu, jolla jotakin mieltä olevat saavat oman 

tahtonsa lävitse, vaan hengellinen metodi, jota hyödyntämällä ihmisten osallisuus ja 

osavastuullisuus kirkon lähetystehtävän toteuttamisessa vahvistuu, vieläpä juuri siinä 

merkityksessä, että jokainen meistä, maallikko, sääntökuntalainen, pappi tai piispa on 

yhtä arvokas osa tätä yhteistä tehtävää.

Niinpä Prahassa puhuttiinkin synodaalisuudesta metodina. Ehkä tämä synodaalinen 

metodi todella voi vahvistaa ja jopa "uudistaa" kirkkoa juuri siinä, että emme ajattele 

synodaalista kirkkoa vain meidän "tavallisten ihmisten" rinnalla kulkevana hierarkki-

sena rakenteena vaan nimenomaan näkisimme itsemme osana sitä joukkoa, joka kul-

kee muiden mukana ja yhdessä kantaa vastuuta kirkon tehtävästä.

Kirkon tie

 

Vuonna 1993 julkaistun ensimmäisen WWL-vai-

noraportin mukaan kristityt kärsivät vakavasta, 

erittäin vakavasta tai äärimmäisestä vainosta 40 

maassa. Nyt 30 vuotta myöhemmin sama luku on lähes 

kaksinkertaistunut ja koskettaa jo 76 maata. Tällä hetkellä 

maailmanlaajuisesti noin 360 miljoonaa kristittyä eli yksi 

seitsemästä kärsii vähintään vakavasta vainosta tai syrjin-

nästä uskonsa vuoksi.

Jihadistinen väkivalta ja siitä johtuva pakolaisuus ovat 

muodostuneet pysyväksi ilmiöksi Saharan eteläpuolisessa 

Afrikassa. Vainon taso on erittäin korkea peräti 26 maassa. 

Iskut ovat rajuimmillaan Nigeriassa, jossa fulaniheimojen, 

Boko Haramin ja Länsi-Afrikan Isisin taistelijat tuhoavat 

kristittyjen yhteisöjä. Iskuissa kuoli viime vuonna 5 014 

kristittyä, mikä vastaa maailmanlaajuisesti noin 90 %:a ra-

portointikauden kristittyjen murhista. 

Kiina pyrkii edistämään kansainvälisesti omia näke-

myksiään ihmisoikeuksista ja kampanjoi uskonnonva-

pauden ja muiden universaalien ihmisoikeuksien uu-

delleenmäärittelyn puolesta. Pohjois-Korea on palannut 

WWL-raportin kärkeen, jossa se on ollut edellistä rapor-

tointikautta lukuun ottamatta vuodesta 2002. Nousun 

taustalla on ”taantumuksellisen ajattelun” vastainen laki, 

joka teki kaikista ulkomaisista julkaisuista kuten Raama-

tusta laittomia. 

Suomen Open Doorsin lehdistötiedotteesta

World Watch List 
-uskontovainoraportti 
2023
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Maanjäristys Turkin ja Syyrian rajamailla: 
paavin rukous ja kirkon apu

Turkkia ja Syyriaa ravistellut rankka maan-
järistysten sarja on vaatinut kymmeniätu-
hansia uhreja. Paavi kutsuu solidaarisuu-

teen ja kirkko auttaa paikan päällä.
Paavi Franciscus kirjoitti Twitterissä: "On 

myötätunnon ja solidaarisuuden aika. Viha, sodat 
ja itsetuhoon johtavat riidat saavat riittää. Yh-
distykäämme tuskassa, auttakaamme Turkissa 
ja Syyriassa kärsiviä, rakentakaamme rauhaa ja 
veljeyttä maailmassa." Paavi kiinnitti huomion 
Turkin ja Syyrian kansoihin myös keskiviikkoau-
dienssillaan: "Rukoilen heidän puolestaan ja il-
maisen läheisyyteni uhrien läheisille ja kaikille, 
jotka kärsivät tästä kauheasta onnettomuudesta."

Isä Elias Maraashli Aleppon armenialaiskato-
lisesta kirkosta kertoo sanktioista ja sisällissodas-
ta kärsivien syyrialaisten todellisuudesta: sähköä 
vain muutama tunti päivässä, absurdit hinnat, 
ei mitään turvallisuutta, väkivaltaa, lääkärit ovat 
lähteneet maasta, infrastruktuuria ei ole. Nyt vii-
meinenkin, mitä monilla oli jäljellä, on tuhoutu-
nut: koti. Isä Elias vetoaa: "Poistakaa Syyrian vas-
taiset sanktiot. Ihmisillä ei ole enää voimia elää." 

Kardinaali Mario Zenari, Syyrian apostolinen 
nuntius, sanoo: "Monet kysyvät minulta: miksi 
vielä tämä pommien jälkeen?" Kardinaali Zenari 
lähti Damaskoksesta Aleppoon katsomaan tilan-
netta, ja hän näki siellä tuhoutuneita rakennuksia 
ja kodittomia ihmisiä kaduilla. Monet ovat muut-
taneet kirkon tiloihin asumaan, joissain paikoissa 

on jopa 500 ihmistä, jotka eivät voi tai halua pala-
ta vahingoittuneisiin tai turvattomiin huonokun-
toisiin koteihinsa. "Ihmisten pelko tuntuu ilmas-
sa", kardinaali sanoo. Zenari kertoo nähneensä 
sortuneen talon rauniot, joiden alle yksi pappi oli 
kuollut. Talon toinen osa, jossa asui emerituspiis-
pa, oli sen sijaan pysynyt pystyssä, ja piispa säilyi 
hengissä. 

Turkissa Iskenderunin katedraali raunioitui 
(kuvassa), ja sen pappi Antuan Ilgit tavoitettiin 
puhelimitse kaupungin ainoasta paikasta, missä 
puhelinverkko toimi. Isä Antuan kertoo, että apua 
on alkanut tulla mutta että monia ihmisiä pitää 
vielä saada ulos sortuneiden rakennusten alta. 
"Yhteisömme jäsenistä monilla on yhä perheen-
jäseniä ja sukulaisia raunioiden alla, ja odotamme 
kuumeisesti uutisia." Katedraalin tuhosta huoli-
matta satakunta ihmistä eri uskonnoista on ha-
keutunut turvaan sen piha-alueelle, missä ruoka-
apua jaetaan kaikille. Isä Antuanin mukaan kirkot 
ovat toimineet erinomaisesti rinta rinnan jakaen 
toistensa kanssa eri tahoilta saamansa avun. 

Jopa 53 maata on lähettänyt erikoisjoukkoja 
auttamaan ihmisten pelastamisessa raunioista. 
Kuolonuhreja on jopa kymmeniä tuhansia, mutta 
hyviäkin uutisia on tullut. Malatyassa raskaa-
na oleva nainen pelastettiin raunioista 82 tuntia 
maanjäristyksen jälkeen, ja Hatayssa 10-vuotias 
lapsi pelastettiin 90 tunnin jälkeen.

Emil Anton / Vatican News
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A j a n k o h t a i s t a 

P yhän Haudan ritarit kokoontuivat kolmen 
vuoden tauon jälkeen Turun birgittalais-
luostarissa. Yhteinen retretti oli jäänyt 

pois viime vuosina covid-pandemian takia. Kol-
mipäiväinen retretti (3.-5.2.2023) seurasi perin-
teistä, selkää ja tiivistä ohjelmaa: Ensimmäisenä 
iltana vesper, ripittäytyminen, meditaatio, komp-
letorium. Toisena päivänä laudes, messu, medi-
taatio, ruokailu ja kolmas meditaatio. Retretti ta-
pahtui täydellisessä hiljaisuudessa. Kolmantenä 
päivänä messu ruotsiksi ja retretin yhteenveto. 

MEDITAATIOT PITI isä Oskari Juurikkala 
Opus Deistä. Isä Anders Hamberg, ritarikunnan 
oma pappi, oli estynyt ja piispa Teemu oli juuri 
siirtynyt eläkkeelle Saksan Freiburgiin Herz-Jesu-
Klosteriin. Kolmen meditaation aiheet liittyivät 
inkarnaatioon Raamatun ja Vatikaanin II kirkol-
liskokouksen tekstien pohjalta. 

MONET KYSYVÄT, miksi katolilaiset osallis-
tuvat retretteihin. Vastaus on sekä hengellinen 
että sosiaalinen. Syvä henkinen yhteys kokeneen 
ja ammattitaitoisen vetäjän johdolla vahvistaa us-
koa ja yhteenkuuluvuutta. Retrettiin varattu aika 
on antoisaa, se antaa mahdollisuuden oman elä-
män tutkisteluun ja elämäntilanteen uudelleen-
arviointiin. Retretti avaa myös mahdollisuuden 
syvätutkisteluun elämän tarkoituksesta. Se, joka 
ottaa retretin vakavasti, kasvaa hengellisyydessä 
ja läheisyydessä Jumalaan. Kokonaisuudessaan 
arvokas kokemus.

Jan-Peter Paul

Ritarit retretissä 
birgittalaissisarten 
luona Turussa

Paastokäsky 2023
Helsingin hiippakuntaa varten

VUONNA 2023 TUHKAKESKIVIIKKO ON 22.2. 

JA PITKÄPERJANTAI ON 7.4.

1. ABSTINENSSI

Uskovia velvoittaa tuhkakeskiviikkona, pitkänäperjantaina ja vuoden jokaise-

na perjantaina (jollei silloin ole juhlapyhä) abstinenssi eli liharuoasta pidät-
täytyminen. Siihen velvoitetaan kaikkia 14 vuotta täyttäneitä.

Abstinenssin voi korvata myös

• pidättäytymällä jostain muusta ruokalajista tai juomasta,

• pidättäytymällä alkoholin nauttimisesta, tupakoinnista tai jostain  

 muusta nautinnosta,

• rakkaudenteolla lähimmäisten hyväksi (Caritas),

• osallistumalla pyhään messuun, adoraatioon tai ristintien hartauteen  

 tai johonkin muuhun hartaudenharjoitukseen,

• omistamalla erityistä huomiota perheen yhteiseen rukoukseen.

2. PAASTO

Velvoittavia paastopäiviä ovat tuhkakeskiviikko ja pitkäperjantai. Paasto mer-

kitsee sitä, että nautitaan ainoastaan yksi täydellinen ateria ja muista ateriois-

ta vähän yli puolet tavallisesta. Paastoon velvoitetaan kaikkia täysi-ikäisiä (18 

vuotta täyttäneitä) 60. ikävuoteen asti.

3. KATUMUSVELVOLLISUUS

Uskovilla on velvollisuus katumuksen tekoon paastonaikana ja vuoden kaikki-

na perjantaina. Näinä aikoina kirkko kehottaa uskovia erityisellä tavalla ruko-

ukseen, pidättäytymiseen ja lähimmäisenrakkauteen. Erilaisia mahdollisuuk-

sia katumusvelvollisuuden täyttämiseen luetellaan kohdassa 1.

Jokainen voi löytää juuri itselleen sopivan tavan tehdä parannusta ja ka-

tumusta myös paastonajalla. Yksi suositeltava tapa on pidättäytyä jostakin ja 

paastonajan lopulla palmusunnuntaina antaa pidättäytymisen kautta säästy-

nyt rahasumma hiippakunnan paastouhriin niiden hyväksi, joilta usein puut-

tuu kaikkein välttämättöminkin elämää varten.

17. helmikuuta 2023

Marco Pasinato
Helsingin hiippakunnan asiainhoitaja

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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S u n n u n t a i t  j a  j u h l a p y h ä t

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 

5.3. paaston 2. sunnuntai (II)   
1L 1. Moos. 12:1-4a 
Ps. 33:4-5, 18-19, 20+22. – 22 
2L 2. Tim. 1:8b-10 
Ev. Matt. 17:1-9  

12.3. paaston 3. sunnuntai (III)   
1L 2. Moos. 17:3-7 
Ps. 95:1-2, 6-7abc, 7d-9. – 7d-8a 
2L Room. 5:1-2, 5-8 
Ev. Joh. 4:5-42 tai Ev. Joh. 4:5-15, 19b-26, 39a, 40-42 
 
19.3. rosa/viol. paaston 4. sunnuntai (IV) – laetare 
1L 1. Sam. 16:1b, 6-7, 10-13a 
Ps. 23:1-3a, 3b-4, 5, 6. – 1 
2L Ef. 5:8-14 
Ev. Joh. 9:1-41 tai Ev. Joh. 9:1, 6-9, 13-17, 34-38 
 
20.3. maanantai, pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso, 
juhlapyhä                  
1L 2. Sam. 7:4-5a, 12-14a, 16                 
Ps. 89:2-3, 4-5, 27+29.  – 37                 
2L Room. 4:13, 16-18, 22 
Ev. Matt. 1:16, 18-21, 24a tai Ev. Luuk. 2:41-51a 
 
25.3. lauantai, aamulla Herran syntymän 
ilmoittaminen, juhlapyhä  
1L Jes. 7:10-14, 8:10c 
Ps. 40:7-8a, 8b-9, 10, 11. – vrt. 8b+9a 
2L Hepr. 10:4-10 
Ev. Luuk. 1:26-38 

26.3. paaston 5. sunnuntai (I)   
1L Hes. 37:12-14 
Ps. 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8. – 7bc 
2L Room. 8:8-11 
Ev. Joh. 11:1-45 tai Ev. Joh. 11:3-7, 17, 20-27, 33b-45 
 

 

S ana ”kirkko” tulee kreikan sanasta ”kyriake”. Se tarkoittaa ”Herralle (= Ky-

rios) kuuluvaa”. Jeesus on Herramme. Olemme hänen ”joukkueensa” – 

kansainvälinen, kaikista maista, kaikista ihonväreistä, kaikista maailman 

kielistä. Sitä kutsutaan katoliseksi (= kaiken käsittävä). Samantekevää, mistä tu-

lemme: Herra on kutsunut meidät olemaan hänen kirkkonsa ja huolehtimaan 

maailmasta – luottamusoppilaana, poliitikkona, opettajana, poliisina, sairaan-

hoidossa…

Myös seurakuntaan voi tuoda omat talenttinsa. Kaikkien pitää koko voimal-

laan työskennellä paremman maailman hyväksi. Jotta joukkue toimii, sen sisällä 

on jokaiselle meistä jokin erityistehtävä.

Rukous seurakunnan puolesta

Rakas Vapahtajamme, sinä, joka rakennat pyhän eukaristian sakramentin voi-

malla meistä itsellesi pyhitetyn temppelin, katso suopeasti seurakuntamme puo-

leen. Lähetä meille Pyhä Henkesi, rakkauden ja yhteyden henki, joka tekee meistä 

temppelisi eläviä kiviä. Sytytä meissä yhteyden kaipuu ja valmius palvella toinen 

toistamme. Auta meitä kykyjemme mukaan kantamaan vastuumme seurakun-

tamme tarpeista ja tukemaan sitä mahdollisuuksiemme mukaan taloudellisesti. 

Siunaa kaikkia, jotka auttavat seurakuntaamme kasvamaan ja vahvistumaan kris-

tillisessä hengessä sekä tukevat sen hyvinvointia.

Jeesuksen Sydän, Jumalan pyhä temppeli, 

armahda meitä.

Pyhä Maria kirkon äiti rukoile puolestamme.

Pyhä Joosef, kirkon suojelija, rukoile puolestamme.

Aamen.

isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

Rukoilkaamme...

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.

Maaliskuu   
• Rukoilemme niiden puolesta, jotka ovat kärsineet kirkon jäsenten aiheuttaman 

pahan vuoksi, jotta he voisivat löytää kirkosta itsestään konkreettisen 

vastauksen tuskaansa ja kärsimykseensä. 

Mars
• Vi ber för de som utsatts för övergrepp av kyrkans medlemmar, låt dem inom 

kyrkan finna ett konkret svar på all smärta och lidande.

Rukous

Herra, minun elämäni valtias,

varjele minut laiskuuden, velttouden, 

vallan himon ja turhanpuhumisen hengestä.

Anna minulle, sinun palvelijallesi, 

sielun puhtauden, nöyryyden, kärsivällisyyden 

ja rakkauden henki. Herra ja Kuningas, 

anna minun nähdä rikokseni ja olla 

veljeäni tuomitsematta, sillä kiitetty 

olet sinä iankaikkisesti. Aamen.

– Pyhä Efraim Syyrialainen (k. 373) 

Rukouksen apostolaatti
Helmikuun 2023 rukouksen apostolaatin palsta
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P y h ä  i s ä

Paavi Franciscuksen puhe suomalai-
selle ekumeeniselle valtuuskunnal-
le pyhän Henrikin juhlana 19. tam-
mikuuta 2023. Valtuuskunta tapasi 
paavin torstaina 19.1.2023 aamulla 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
piispan Kaisamari Hintikan, ortodok-
sisen Haminan piispa Sergein, Suo-
men Ekumeenisen Neuvoston pää-
sihteerin Mayvor Wärn-Ranckenin ja 
Helsingin hiippakunnan asiainhoi-
tajan isä Marco Pasinaton johdolla. 
Ohessa paavin puheenvuoro.

Rakkaat veljet ja sisaret,

T oivotan lämpimästi tervetul-
leiksi kaikki teidät suomalai-
sen ekumeenisen valtuuskun-
nan jäsenet. Kiitos siitä, että 
tänä vuonna olette tulleet Roo-

maan viettämään pyhän Henrikin juhlaa en-
tistä laajemmin ekumeenisesti edustettuina: 

”Älkäämme koskaan väsykö rakastamaan, 
toivomaan, etsimään kaukana olevia”

Paavin puhe ekumeeniselle valtuuskunnalle 19.1.2023

kenämme. Olemme saaneet yhden kasteen, 
ja uskovina meitä kutsutaan ennen kaikkea 
kiittämään siitä, että kasteen vedestä lähti-
en olemassaolomme on sovitettu Jumalan 
kanssa, toisten kanssa, luomakunnan kans-
sa. Olemme hänen sovitettuja lapsiaan, ja 
siksi meitä kutsutaan yhä enemmän sovin-
toon toistemme kanssa ja olemaan sovinnon 
toteuttajia maailmassa.

ON HYVÄ MUISTAA tätä Kristittyjen yk-
seyden rukousviikolla. Lausuessamme yh-
dessä Nikealais-konstantinopolilaisen us-
kontunnustuksen tunnustamme ”yhden 
kasteen syntien anteeksiantamiseksi”. Tänä 
vuonna mietiskelemme myös profeetta 
Jesajan kirjan sanoja: ”Opetelkaa tekemään 
hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta” 
(Jes. 1:17). Niissä kuulemme kasteemme kai-
un; se kutsuu meitä armosta vanhurskau-
tettuja tekemään oikeudenmukaisuuden 
tekoja, osoittamaan konkreettisesti olevam-
me lähellä vääryyden, syrjinnän, sorron ja 
varsinkin sodan uhreja. Todistaen uskosta 

Vatican Media

iloitsen voidessani toivottaa tervetulleiksi 
luterilaisten ja katolilaisten ohella myös or-
todoksien ja metodistien edustajat. Rakas 
sisar, kiitän sydämellisistä sanoistanne ja 
osanotostanne edeltäjäni Benedictus XVI:n 
kuoleman johdosta. Pidän myös arvossa sitä, 
että käytitte puhuttelevaa kuvaa Itämeres-
tä, elämän lähteestä, jota ihmisen toimin-
ta uhkaa, kohtaamispaikasta, jota tuskalli-
sesti koettelee julman ja järjettömän sodan 
luoma vastakkainasettelun ilmapiiri. Sota on 
aina, aina tappio.

VIITTAAN SIIHEN, mitä sanoitte vedes-
tä. Meille kristityille se muistuttaa kastees-
sa saadusta sovituksen lahjasta. Hiljattain 
vietimme Herran kasteen juhlaa. Jumalan 
Poika upottautui Jordanin veteen julkisen 
toimintansa alussa ja osoitti siten tahtovansa 
upottautua täysin ihmisyyteemme. Meidät 
Kristuksessa kastetut on pelkästä armos-
ta upotettu häneen: siksi meitä kutsutaan 
Jumalan lapsiksi ja olemme Jumalan lapsia 
hänen kuvansa mukaan, veljiä ja sisaria kes-



Fides  2 . 2023     7     

P y h ä  i s ä

”Älkäämme koskaan väsykö rakastamaan, 

toivomaan, etsimään kaukana olevia; 

palakaamme halusta julistaa Jeesusta ja 

rakentaa hänen tahtomaansa ykseyttä.”

Benedictus XVI

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

KATT 2021, 316 sivua, hinta 25,–

Joseph Ratzinger
JUMALA ON 
LÄHELLÄ MEITÄ
Kokoelma kardinaali Ratzingerin eli paavi 
Benedictus XVI:n saarnoja ja luentoja, 
jotka valaisevat eukaristian salaisuutta. 
Eukaristialla on alusta saakka ollut 
keskeinen sija Ratzingerin teologiassa. 
Se määrittää erityisesti hänen 
ymmärrystään kirkosta. 

KATT 2020, 152 sivua, hinta 20,–

katolinenkirjakauppa.net

Kristukseen, joka upottautui ihmisyy-
temme heikkouteen, meidän on upot-
tauduttava hätää kärsivien haavoihin. 
Ja tehtävä niin yhdessä.

KAIKKIEN KASTETTUJEN yhtei-
sössä tiedämme, että olemme yhtä 
keskenämme: tässä ja nyt, kaikkien 
niiden kanssa, jotka ovat veljiämme ja 
sisariamme Kristuksessa, mutta myös 
niiden kanssa, jotka olivat äitejäm-
me ja isiämme uskossa ja elivät ennen 
meitä. Taivaan täydellisestä yhteydes-
tä he katsovat meitä ja kutsuvat mei-
tä vaeltamaan yhdessä täällä maan 
päällä. Pyhä Henrik, uskon todista-
ja, toivon sanansaattaja ja rakkauden 
välikappale, on yksi heistä. Hänen 
kanssaan juhlimme kaikkien pyhien 
ekumeenista yhteyttä: tuttujen ja tun-
temattomien, kastevedestä uuteen elä-
mään syntyneiden yhteyttä. Voimme 
mietiskellä sekä kasteessa saamaam-
me armoa että ikuisen elämän pää-
määrää; elämän lähdettä, joka tällä 
maan päällä teki meistä taivaan lap-
sia, ja taivasta, jossa pyhät odottavat ja 
rohkaisevat meitä. Tunnistakaamme 
tässä kaikessa, kuinka suuri on se ykse-
ys, jonka jaamme, ja kuinka tärkeää on 
rukoilla yhdessä, työskennellä ahke-
rasti ja käydä intensiivistä vuoropuhe-
lua jakautumisten voittamiseksi, ollak-
semme Herran tahdon mukaisesti yhtä 
trinitaarisessa yhteydessä, jotta maail-
ma uskoisi (vrt. Joh. 17:21).

OLEMME VARMASTI tietoisia tästä, 
mutta pelkkä tiedostaminen ei riitä. 
Meidän on pidettävä yllä todellista in-
tohimoa, joka syntyy rakkaudesta yh-
teyteen ja halusta voittaa historian ku-
luessa kristittyjen kesken syntyneiden, 
Kristuksen ruumiin ykseyttä vahin-
goittaneiden jakautumisten ristiriitai-

nen todistus. Varsinkin nykyään tarvi-
taan palavaa intoa evankelioimiseen. 
Julistaessamme evankeliumia yhdessä 
alamme pitää arvossa sitä, että olem-
me veljiä ja sisaria. Ymmärrämme, 
ettemme voi arvollisesti levittää Jee-
suksen – kaikkien vuoksi syntyneen, 
kuolleen ja ylösnousseen – nimeä, kau-
nista on ykseys, hänen opetuslastensa 
tunnusmerkki.

RAKKAAT VELJET ja sisaret, kiittäes-
säni teitä jälleen kerran vuosittaises-
ta vierailustanne, jota aina odotamme 
ja arvostamme, haluan tänään yhdes-
sä teidän kanssanne pyytää tuon pala-
van intohimon lahjaa. Älkäämme kos-
kaan väsykö rakastamaan, toivomaan, 
etsimään kaukana olevia; palakaam-
me halusta julistaa Jeesusta ja rakentaa 
hänen tahtomaansa ykseyttä. Pyytä-
käämme uuden apostolisen innon lah-
jaa, jotta aina näkisimme toiset uskovat 
veljinämme ja sisarinamme Kristukses-
sa, jotta olisimme Jumalan sovittamia 
apostoleja pyrkien sovintoon toistem-
me kanssa ja toimien maailman sovi-
tuksen hyväksi. Kutsun teitä nyt lausu-
maan yhdessä Isä meidän -rukouksen, 
Jumalan lasten rukouksen, joka kaik-
kia muita rukouksia paremmin ilmai-
see kasteemme todellisuuden. Voimme 
rukoilla sen kukin omalla kielellämme, 
mutta yhdessä: toistemme kanssa ja 
toistemme puolesta.

Franciscus
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Suomalainen ekumeeninen 
valtuuskunta vieraili Roomassa 
tammikuussa 2023. Tässä raportti 
matkan pääkohdista ja joitakin 
huomioita.

N
eljäntoista vuoden tauon jäl-
keen sain kunnian osallis-
tua toisen kerran elämässä-
ni suomalaisen ekumeenisen 
valtuuskunnan matkalle Roo-
maan ja Vatikaaniin kristitty-

jen ykseyden rukousviikon yhteydessä, jolle sopi-
vasti osuu myös maamme kansallispyhimyksen, 
pyhän Henrikin juhlapyhä. Pyhää Henrikiä ja hä-
nen marttyyrikuolemansa ajankohtaa me suoma-
laiset varmaankin saamme kiittää siitä, että me 
joka vuosi pääsemme tapaamaan myös paavin.

Valtuuskunta majoittui totuttuun tapaan ”hen-
gellistä ekumeniaa harjoittavien” birgittalaissi-
sarten luokse Piazza Farnesen Pyhän Birgitan ta-
loon. Tämän Casa Santa Brigidan sijainti Rooman 
historiallisessa keskustassa on erinomainen. Niin 
Vatikaani kuin Colosseumkin, yhtä lailla Tras-
teveren ravintolat kuin Espanjalaiset portaat tai 
Pantheon ovat kävelyetäisyydellä, ainakin jos mu-
kana on hyvät kengät ja aikaa – viimeksimainittua 
ei tällä kertaa vapaisiin kulkemisiin paljon kyllä 
jäänyt.

Valtuuskunnan ohjelman oli suunnitellut ev.-
lut. kirkon ulkomaanosasto yhteistyössä Vati-
kaanin virastojen, suurlähetystöjen ja Suomen 
Rooman-instituutin kanssa. Matkaan mahtui 
siis kirkollisten tapaamisten ohella myös Suo-
mi-kuvaan ja sen vahvistamiseen tutustumis-
ta maamme rajojen ulkopuolella, kun tapasim-
me heti tiistaina Suomen Italian-suurlähettilään 
Pia Rantala-Engbergin ja useaan otteeseen sit-
ten eri tilanteissa Suomen Pyhän istuimen -suur-
lähettilään Kalle Kankaanpään, jonka varsinai-

Yhteyden vettä

nen asemapaikka on Kroatiassa. On syytä olla 
kiitollinen näiden suurlähettiläiden osoitta-
masta ystävällisyydestä ja vieraanvaraisuudes-
ta samoin kuin heidän asiantuntemuksestaan ja 
ammattitaidostaan.

Uskontojenvälistä vuoropuhelua

Heti saapumista seuraavana tiistaiaamuna 17.1. 
valtuuskunta haettiin uskontojenvälisen vuoro-
puhelun virastoon – viime kesänähän Vatikaanin 
tai paremminkin Rooman kuurian eli keskushal-

linnon osastoja pantiin uuteen uskoon ja oikeas-

taan kaikista kongregaatioista ja neuvostoista tuli 

yhdistettyinä tai omina yksiköinään virastoja, di-

kasterioita (ks. Fides 3/2022, s. 14-15).

Via della Conciliazionen varrella sijaitsevassa 

kirkon hallintorakennuksessa meidät otti vastaan 

Uskontojenvälisen vuoropuhelun viraston sih-

teeri mons. Indunil Kodithuwakku. Monsignore 

kertoi valtuuskunnalle katolisen kirkon ja paavi 

Franciscuksen painopisteistä eri uskontojen koh-

taamisessa ja sai kuulla eri uskontojen lisäänty-

Tavallista vähän laajempaan valtuuskuntaan kuuluivat tänä vuonna Espoon piispa Kaisamari Hintikka ja hänen puolisonsa 
Jukka Väinölä, sekä pastorit Kimmo Kääriäinen, Timo-Matti Haapiainen ja Elina Hellqvist Suomen evankelis-luterilaisesta kir-
kosta, Haminan piispa Sergei Suomen ortodoksisesta kirkosta, metodistipastori, pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken Suomen 
Ekumeenisesta Neuvostosta sekä hiippakunnan asiainhoitaja isä Marco Pasinato, Studium Catholicumin johtaja isä Gabriel 
Salmela OP ja viestintäjohtaja Marko Tervaportti Helsingin katolisesta hiippakunnasta.
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västä esiintymisestä ja tämän kehityksen aiheut-
tamista haasteista myös Suomessa. Monsignore 
Kodithuwakku korosti puheessaan sitä, että us-
kontojen kohtaamisissakin on aina kyse ihmisistä 
ja siksi tällaisissa tapaamisissa on tärkeää nähdä 
juuri yhteinen ihmisyys ja vuoropuhelun välttä-
mättömyys. ”Jeesus on tie, totuus ja elämä, mutta 
Jumala on kaikkien ihmisten Isä.”

Kulttuuria

Keskiviikkona 18.1. valtuuskunta vietiin harmail-
la pikkubusseilla Vatikaanin museoiden pääoven 
eteen. Delegaatiomme tutustui oman, englannin-
kielisen oppaan johdolla koko aamupäivän ajan 
näiden museoiden upeisiin taideaarteisiin, joista 
moniin liittyy syvällinen hengellinen sanoma. Sii-
näpä varmaan onkin uskonnollisen, kristillisen 
taiteen erityinen arvo: ihmistä ei puhuttele vain 
taideteoksen pintakerros, sen esteettinen kaune-
us ja arvo, vaan sen kertoman tai välittämän tari-
nan tai tapahtuman opetus, syvempi hengellinen 
merkitys ja jopa sen valmistamiseen johtaneet 
syyt. Toki taidetta, kauneutta ja merkityksiä tulee 
tällaisessa paikassa kerralla aivan liikaa. Mutta 
jäähän siitä aina jotakin myös kotiin vietäväksi.

Illalla oli juhlallinen vastaanotto Suomen 
Rooman-instituutissa Villa Lantessa. Sinne ehti 
mukaan myös lounasaikaan Roomaan saapunut 
espoolaisen CandoMini-kuoron 10-jäseninen lau-
luryhmä johtajinaan Anna Sandström ja Viena 
Kangas. Kuoron ohjelmisto, iloinen ja avoin henki 
ja ennen kaikkea hienot musiikkiesitykset jättivät 
kauneuden kokemuksen kylmät väreet jokaisel-
le kuulijalle, tällä erää Villa Lantessa ja seuraavi-
na päivinä yhtä lailla pyhän Henrikin messussa, 
ykseysvirastossa ja birgittalaisluostarin ekumee-

Villa Lantessa kuultiin CandoMinin lisäksi toki 
myös suurlähettiläs Kankaanpään, instituutin 
johtajan Ria Bergin sekä delegaation edustajien 
puheenvuorot ja tavattiin monia vieraita, muun 
muassa Vatikaanin valtiosihteeristön valtiosuh-
teiden sihteeri, niin sanottu ”ulkoministeri”, ark-
kipiispa Paul Gallagher (kuva vasemmalla), joka 
reilu vuosi sitten kävi myös Suomessa (ks. Fides 
10/2021, s. 10-11). Paikalle saapui iloksemme 
myös valtiosihteeristössä työskentelevä prelaatti 
Tuomo T. Vimpari.

Paavillista

Heti torstaiaamuna huristimme jälleen Vatikaa-
niin yhdessä Kristittyjen ykseyden edistämisen 
viraston isä Augustinus Sanderin OSB kanssa. 
Apostolisessa palatsissa tapasimme myös saman 
viraston johtokaksikon, kardinaali Kurt Kochin ja 
piispa Brian Farrellin LC. Hetken odottelun jäl-
keen valtuuskunta marssitettiin vihdoin lukuis-
ten toinen toistaan koristeellisempien huoneiden 
läpi aina suureen vastaanottohuoneeseen, jossa 
pyhä isä otti vieraansa vastaan jo heti ovella. 
Tämän jälkeen hän kulki istuimelleen ja istuutui 
yhdessä muiden kanssa.

Jatkuu seuraavalla sivulla

nisen vesperin yhteydessä (kuva yllä). Mainittava 

on myös luostarin käytäviltä huoneisiin asti hyvin 

kaikunut jatkuva lauleskelu, joka ei todellakaan 

häirinnyt vaan vain vahvisti kaikkien kokemaa 

iloista ilmapiiriä.
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Valtuuskunnan luterilaisen piispan, tällä ker-
taa Kaisamari Hintikan, puheenvuoron ja ter-
vehdyksen aiheena oli vesi: kansoja ja kulttuu-
reita yhdistävänä väylänä, puhtaana pidettävänä 
ja suojeltavana elementtinä, kasteen välineenä. 
Piispa Hintikka sanoi, että vesi ”kutsuu meitä so-
vintoon ihmisten kesken”, juuri tänäänkin, kun 
esimerkiksi ”Välimeri on myös muuri – ja aivan 
liian monen ihmisen hauta.” Hän muistutti, että 
”vesi, joka on Jumalan antama lahja ja elämän 
välttämättömyys, on muuttunut ihmisten käsissä 
kaupan, vallan ja väkivallan välineeksi”. Lopuk-
si hän nosti esiin katolis-luterilaisissa oppikes-
kusteluissa hiljattain valmistuneen kasteeseen 
keskittyvän asiakirjan ”Kaste ja yhteyden kasvu”. 
Viimeiseksi piispa Hintikka kertoi koko valtuus-
kunnan rukoilevan paavin puolesta ja pyysi, 
että myös paavi rukoilisi meidän puolestamme. 
[Piispa Hintikan puhe on luettavissa kokonaan 
osoitteessa: piispakaisamarihintikka.fi/puheet/
teidan-pyhyytenne]

Paavi Franciscus nosti vastauksessaan myös 
esiin yhteisen kasteen ja siitä kumpuavat velvol-
lisuudet: ”Olemme saaneet yhden kasteen, ja 
uskovina meitä kutsutaan ennen kaikkea kiittä-
mään siitä, että kasteen vedestä lähtien olemas-
saolomme on sovitettu Jumalan kanssa, toisten 
kanssa, luomakunnan kanssa. Olemme hänen 
sovitettuja lapsiaan, ja siksi meitä kutsutaan yhä 
enemmän sovintoon toistemme kanssa ja ole-
maan sovinnon toteuttajia maailmassa.” Tämä 
tehtävä johtaa meidät kaikki myös tämänvuoti-
sen ykseysviikon teemaan: ”Opetelkaa tekemään 
hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta” (Jes. 
1:17). Pyhä isä kaipasi ekumeenisiin pyrkimyk-
siin ja kristittyjen yhteiseen todistukseen lisää 
”todellista intohimoa, joka syntyy rakkaudesta 
yhteyteen ja halusta voittaa historian kuluessa 
kristittyjen kesken syntyneiden, Kristuksen ruu-
miin ykseyttä vahingoittaneiden jakautumisten 
ristiriitainen todistus”. [Paavin koko puhe on luet-
tavissa tämän lehden sivulla 6-7.]

Tapaamisen lopuksi paavi pyysi kaikkia yh-
dessä omalla kielellään rukoilemaan Isä meidän 
-rukouksen. Sitten hän vastaanotti delegaation 
lahjan, pienen kankaaseen käärityn kiven Itäme-
ren rannalta ja todistuksen hänelle hankitusta 
Itämeren suojelukohteesta. Hän saattoi meidät 
kaikki vielä salin ovelle, jossa hän uudestaan kät-
teli jokaisen.

Apostolisesta palatsista valtuuskunta vietiin 
suoraan Pietarinkirkkoon, johon saimme tutus-
tua omaan tahtiimme. Ensimmäiseksi suunta-
simme kulkumme kohti kirkon kryptaa, johon 
juuri äskettäin oli haudattu myös emerituspaa-
vi Benedictus. Kryptan edellyttämän hiljaisuu-
den ja valokuvauskiellon saimme ”kuuluisana” 
suomalaisena valtuuskuntana kumottua hetkek-
si paavin haudalla, niin että piispa Sergei saattoi 
lausua ortodoksisen rukouksen edesmenneen 

paavin puolesta, johon me kaikki hartaina yh-
dyimme (kuva yllä). Kerta kaikkiaan koskettava, 
tärkeä hetki. Monien muidenkin paavien hau-
doilla me vierailimme.

Pyhän Henrikin messussa

Iltapäivällä suuntasimme kulkumme Santa Maria 
sopra Minerva -basilikaan, jonka pääalttarin vie-
reistä Caprani-suvun kappelia pidetään myös 
Suomen kansalliskappelina Roomassa (kuva alla). 
Siellä oli jälleen, ainakin tänä päivänä, myös esil-
lä Suomesta aikoinaan lahjoitettu pyhää Henri-
kiä esittävä puuveistos. Kirkossa on edelleen me-
nossa varsin laaja remontti, joka vaikeutti jonkin 
verran myös messun järjestelyjä ja kirkkokansan 
mahdollisuuksia seurata messua.

Tänä vuonna messu oli katolinen ja sen viet-
ti isä Marco Pasinato veli Gabriel Salmelan OP 
avustamana. Messupalvelijana toimi hiippakun-
nan seminaristi Viktor Torres Airava. CandoMi-

ni lauloi kaunista kirkkomusiikkia messun eri 
vaiheissa. 

Ekumeenisen tilaisuudesta teki luonnolli-
sesti se, että toisen lukukappaleista luki Mayvor 
Wärn-Rancken ja esirukoukset luki piispa Ser-
gei. Piispa Hintikka saarnasi ja päätti sen ko-
measti todeten: ”Pyhän Henrikin muistopäivä 
kutsuu meitä katsomaan myös eteenpäin, toivo-
maan ja rukoilemaan, että myös me voisimme 
liittyä Jumalan valtakunnan ja ikuisen elämän 
kylväjienketjuun. Kristus kutsuu seuraajikseen 
ja Jumala työhönsä hyvin monenlaisia ihmi-
siä, ihmisten silmissä kovin epätodennäköi-
siä kylväjiä ja korjaajia. Sen ketjun jatkuminen 
ei lopulta ole meidän työtämme, vaan Jumalan 
työtä. Jumalan työtä on myös se, että jälkeem-
me tulee toisia, niitä, jotka jatkavat työtä, liitty-
vät vuorollaan todistajien, odottajien, kylväjien 
ja korjaajien ketjuun – liittyvät vaeltavaan Juma-
lan kansaan.”
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Messuun osallistui birgittalaissisarten ja Villa 
Lanten väen lisäksi monia Roomassa vierailul-
la tai pyhiinvaelluksella olleita suomalaisia. Yh-
teensä paikalla oli varmaankin lähes sata ihmistä. 
Messun jälkeen kirkon uusi rehtori kutsui mes-
suvieraat dominikaanikonventin pihalle tilaisuu-
teen, jossa oli tarjolla vähän viiniä ja syötävää.

Päätöspäivä

Perjantaina 20.1. vuorossa oli käytännön ekume-
nian kannalta ehkäpä kuitenkin tärkein kohde: 

Meille katolilaisille tarjoutui mahdollisuus viettää joka 
aamu oma messu pyhän Birgitan kuolinhuoneessa.

Iltasella valmistauduttiin ekumeeniseen ves-
periin birgittalaisluostarin kirkossa. Vesperin 
vietti kardinaali Koch, tosin ekumeeniset vieraat 
osallistuivat sen eri osiin aktiivisesti. Saarnan piti 
piispa Sergei. Kuoro lauloi sisarten puolella, kun 
taas suomalaiset ja muut kiinnostuneet täyttivät 
kirkon penkit. Vesperin jälkeen, niin kuin tapa-
na on, sisaret olivat järjestäneet hienon buffetin 
ruokasaliin, jossa kaikille riitti hyvää syötävää ja 
juotavaa. Ei voi kuin jälleen kerran kiittää birgit-
talaissisarten yleisabbedissaa, äiti M. Fabia Katta-
kayamia OSSS sisarten osoittamasta suuresta vie-
raanvaraisuudesta (kuva yllä).

Ajatuksia

Ekumeenisen valtuuskunnan vierailu Roomassa 
oli mielestäni hyvin onnistunut. Se oli loistavas-
ti organisoitu ja vierailun ohjelma oli monipuoli-
nen, mielenkiintoinen ja hyödyllinen, ei vain eku-
meenisesti vaan myös hengellisesti.

Yhdessä vietetty aika ja ennen kaikkea yhtei-
nen matkanteko eri tunnustuksiin kuuluvien kris-
tittyjen kanssa vahvistaa tunnetta siitä, että vä-
lillämme on paljon yhteistä. Tämä yhteisyyden 
kokemus näyttää vain vahvistuvan sen edessä, 
että yleinen yhteiskunnallinen ilmapiiri on yhä 
selvemmin uskonnoton ja suhtautuu uskontoihin 
välillä jopa melko negatiivisesti. 

Siksi on helppo yhtyä paavi Franciscuksen sa-
noihin, kun hän puheessaan totesi: ”Tunnista-
kaamme tässä kaikessa, kuinka suuri on se ykse-
ys, jonka jaamme, ja kuinka tärkeää on rukoilla 
yhdessä, työskennellä ahkerasti ja käydä intensii-
vistä vuoropuhelua jakautumisten voittamiseksi, 
ollaksemme Herran tahdon mukaisesti yhtä trini-
taarisessa yhteydessä, jotta maailma uskoisi (vrt. 
Joh. 17:21).”

Teksti ja kuvat Marko Tervaportti

Kristittyjen ykseyden edistämisen virasto. Ensin 
nautittiin virvokkeita ja kuunneltiin CandoMi-
nin (kuva yllä) laulua ja lopulta valtuuskunnan 
jäsenet vetäytyivät kardinaali Kochin johdol-
la kokoustilaan keskustelemaan ajankohtaisis-
ta ekumeenisista asioista. Suomen ekumeenisen 
tilanteen esittelyn lisäksi oli hyvä kuulla myös, 
minkälaisia iloja ja toisaalta huolenaiheita eku-
menian kentällä on juuri nyt eri puolilla maail-
maa yleismaailmallisesta näkökulmasta katsot-
tuna. Venäjän sotatoimet Ukrainassa eivät ikävä 
kyllä jättäneet rauhaan näitäkään keskusteluja. 
Kaiken kaikkiaan kristittyjen ykseyden eteen teh-
tävä työ tällä tasolla tuntuu tapahtuvan hyvin hal-
litusti – toki ymmärtäen, että jokaisella osapuolel-
la on joskus enemmän tekemistä omien sisäisten 
haasteidensa kanssa. Vaikka tavoite on selvä, 
avainsanoja konkreettisessa toiminnassa on rea-
lismi ja kärsivällisyys.
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Paavi Franciscus Afrikassa
Pyhä isä teki tammi-helmikuun vaihteessa jo viidennen matkansa Afrikkaan

Kongo ja Etelä-Sudan: rauhan
ja sovinnon pyhiinvaeltaja

Paavi Franciscus teki 31. tammikuu-
ta – 5. helmikuuta 2023 viidennen 
matkansa Afrikkaan: Kongon de-
mokraattiseen tasavaltaan ja Etelä-
Sudaniin. Matkan keskiössä olivat 

niin Kongoa kuin 2011 itsenäistynyttä Etelä-Su-
daniakin pitkään repineet väkivaltaiset konfliktit 
ja pakolaiskriisit sekä rauhaan, oikeudenmukai-
suuteen ja sovintoon rohkaiseminen. 

31. tammikuuta paavi saapui Kongon Kinsha-
saan ja tapasi presidentin, viranomaisia ja diplo-
maattikuntaa. 1. helmikuuta paavi vietti messun 
Ndolon lentokentällä sekä tapasi Kongon itäosan 
väkivallan uhreja ja hyväntekeväisyysjärjestöjen 
edustajia. 2. helmikuuta hän tapasi nuoria, kate-
keettoja, pappeja, diakoneja, sääntökuntalaisia ja 
seminaristeja, 3. helmikuuta vuorossa oli piispo-
jen tapaaminen. 

Samana päivänä oli vuorossa matkan toinen 
osa, joka oli myös ekumeeninen ”rauhan pyhiin-
vaellus”: paavi matkusti Etelä-Sudanin Jubaan 

yhdessä Canterburyn arkkipiispan Justin Welbyn 
ja Skotlannin (reformoidun) kirkon yleiskokouk-
sen puheenjohtajan, pastori Iain Greenshieldsin 
kanssa. 4. helmikuuta paavi tapasi piispoja, pap-
peja, sääntökuntalaisia ja seminaristeja. Ohjel-
massa oli myös maan sisäisten pakolaisten tapaa-
minen sekä ekumeeninen rukoushetki rauhan 
puolesta. 5. helmikuuta paavi vietti messun Jon 
Garangin mausoleumin aukiolla.

Arvokkaimmat timantit

Matkansa ensimmäisenä päivänä paavi Francis-
cus käsitteli puheessaan Kongon viranomaisille 
maan todellista vaurautta, jota on kehitettävä. 

”Olen iloinen saadessani olla tässä kauniis-
sa, avarassa ja vehmaassa maassa, jonka poh-
joisosassa on sademetsää, keski- ja eteläosassa 
ylänköjä ja savanneja, idässä kukkuloita, vuoria, 
tulivuoria ja järviä ja lännessä suuria vesialueita, 
Kongojoki joka laskee valtamereen. Maassanne… 
koko maapallo näyttää hengittävän. Mutta vaikka 
maantieteellisesti se on niin rikas ja monimuo-
toinen, sen historia ei ole ollut yhtä lailla siunat-
tu. Sodan repimä Kongon demokraattinen tasa-

valta kokee jatkuvasti rajojensa sisällä konflikteja 
ja pakkosiirtolaisuutta ja kärsii kauhistavasta riis-
tosta, joka ei ole ihmiskunnan ja luomakunnan 
arvoista. Tämä valtava ja elämää täynnä oleva 
maa, tämä Afrikan pallea, jota väkivalta on lyönyt 
kuin isku vatsaan, on kauan näyttänyt haukkovan 
henkeään…”

PAAVI KÄYTTI PUHEESSAAN vertauskuvaa ti-
mantista. “Rakkaat kongolaiset, maanne on to-
dellakin luomakunnan timantti. Samalla te kaik-
ki olette äärettömän paljon arvokkaampia kuin 
maaperän aarteet! Olen täällä syleilläkseni teitä 
ja muistuttaakseni, että te itse olette verrattoman 
arvokkaita, että kirkko ja paavi luottavat teihin ja 
uskovat tulevaisuuteenne, tulevaisuuteen, joka 
on käsissänne…”

”Timantit ovat yleensä harvinaisia, mutta tääl-
lä niitä on runsaasti. Jos se on totta maaperään 
kätkeytyvän aineellisen vaurauden osalta, vielä 
enemmän se on totta sydämissänne olevan hen-
gellisen rikkauden osalta. Sydämistä syntyvät 
rauha ja kehitys, sillä Jumalan avulla ihmiset ky-
kenevät oikeudenmukaisuuteen ja anteeksian-
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toon, yhteisymmärrykseen ja sovintoon, sitoutu-
miseen ja kestävyyteen käyttäen hyvin saamiaan 
talentteja.  Täällä, matkani alussa, haluan vedo-
ta teihin: tuntekoon jokainen kongolainen kut-
sun tehdä osansa! Älköön väkivalta ja viha enää 
löytäkö sijaa kenenkään sydämestä tai huulilta, 
koska nuo epäinhimilliset ja epäkristilliset tun-
teet estävät kehitystä ja vievät takaisin synkkään 
menneisyyteen.”

Ahneuden myrkky on tahrannut timantit ve-
rellä: ”Emme voi tottua verenvuodatukseen, joka 
on vuosikymmeniä leimannut tätä maata ja ai-
heuttanut miljoonia kuolemia, joista muualla ei 
juuri tiedetä.  On tiedettävä mitä täällä tapah-
tuu.  Nykyiset rauhanprosessit, joita rohkaisen, 
tarvitsevat tuekseen konkreettisia tekoja, ja sitou-
muksia on noudatettava.”

“Hiottuna timantin kauneus johtuu myös sen 
muodosta, sen monien tahojen harmonisesta jär-
jestyksestä. Samalla tavalla tällä maalla on rikas 
pluralismin perintö ja monitahoinen luonne.  Tuo 
rikkaus on sälytettävä ja vältettävä taantumis-
ta heimoutumiseen ja vihollisuuksiin.” Erityises-
ti uskonnot on kutsuttu antamaan panoksensa 
tähän rikkauteen.

Läpikuultavana timantti heijastaa valoa. Sa-
moin niiden, jotka hoitavat tehtäviä yhteiskun-
nassa, on toimittava läpinäkyvästi ja pidettävä 
asemaansa yhteiskunnan palvelemisena.

”Timantti tulee maasta arvokkaana, mutta raa-
kana ja hiomista tarvitsevana. Maan kallisarvoi-
simmat timantit ovat kansakunnan pojat ja tyttä-
ret; heillä on oltava pääsy koulutukseen, joka saa 
heidän synnynnäiset kykynsä loistamaan. Kou-
lutus on perustavanlaatuisen tärkeää: se on tu-
levaisuuden tie, tie tämän maan ja koko Afrikan 
täydellisen vapauden saavuttamiseksi… yhteis-
kunnat ovat yhtenäisiä vain hyvän koulutuksen 
ansiosta, itsenäisiä vain jos ovat tietoisia mahdol-
lisuuksistaan ja kykenevät kehittämään niitä vas-
tuullisesti ja kestävästi. Silti monet lapset eivät saa 
kouluopetusta…”

Timantti, maan lahja, muistuttaa myös vas-
tuusta olla hyviä luomakunnan varjelijoita, suo-
jella luonnonympäristöä.  

Timantti on kovin, kestävin luonnosta löytyvis-
tä mineraaleista. “Toistuvat väkivaltaiset hyökkä-
ykset ja levottomuudet saattavat heikentää kon-
golaisten vastustuskykyä ja johtaa rohkeuden 
menetykseen ja lannistumiseen. Kristuksen ni-
messä, joka on toivon Jumala, kaikkien mahdol-
lisuuksien Jumala, joka aina antaa meille voiman 

aloittaa uudestaan, tämän maan kallisarvoisim-
pien timanttien eli sen kansalaisten arvokkuuden 
ja arvon nimissä haluan rohkaista kaikkia rohke-
aan ja inklusiiviseen sosiaaliseen uudistumiseen.”

Toivon sanoma, suola ja valo 

Matkan päätöspäivänä Jubassa viettämässään 
sunnuntaimessussa paavi korosti Jeesuksen tuo-
maa voimaa ja toivoa ja hänen kutsuaan olla 
maan suola ja maailman valo, vaikka tilanne 
näyttäisikin mahdottomalta.

”Olen täällä kanssanne Jeesuksen Kristuksen 
nimessä. Hän on rakkauden Jumala, Jumala, joka 
hankki rauhan ristinsä kautta; Jeesus, Jumala joka 
ristiinnaulittiin meidän kaikkien puolesta; Jee-
sus, ristiinnaulittu niissä jotka kärsivät; Jeesus, 
ristiinnaulittu teidän monien tämän maan ihmis-
ten elämässä; Jeesus, ylösnoussut Herra, pahan ja 
kuoleman voittaja. Olen tullut tänne julistaakseni 
häntä ja vahvistaakseni teitä hänessä, sillä Kris-
tuksen sanoma on toivon sanoma. Jeesus tun-
tee ahdinkonne ja toivon, joka on sydämissänne, 
elämänne ilot ja taistelut, pimeyden joka hyökkää 
vastaanne ja uskon, jonka kohotatte taivaaseen 
kuin öisen laulun. Jeesus tuntee teidät ja rakas-
taa teitä. Jos pysymme hänessä, meidän ei tarvit-
se koskaan pelätä, sillä meillekin jokainen risti 
muuttuu ylösnousemukseksi, jokainen suru toi-
voksi ja jokainen valitus tanssiksi.”

”Haluan pohtia elämän sanoja, jotka Herram-
me Jeesus lausui meille päivän evankeliumissa: 
’Te olette maan suola... Te olette maailman valo’ 
(Matt. 5:13-14). Mitä ne sanovat meille Kristuksen 
opetuslapsina?”

PAAVI KOROSTI, että autuaaksijulistukset ovat 
kristillisen elämän suola, ne tuovat taivaan viisau-
den maan päälle. Suola säilyttää ruoan pilaantu-
mattomana; se ruoka, joka ennen muuta on säily-
tettävä, on liitto Jumalan kanssa.

”Tänään haluan kiittää teitä, koska te olet-
te tämän maan suola. Kun ajattelette maanne 
monia haavoja, väkivaltaa, joka kasvattaa vihan 
myrkkyä, epäoikeudenmukaisuutta, joka aiheut-
taa kurjuutta ja köyhyyttä, ehkä tunnette olevan-
ne pieniä ja voimattomia. Kun tuo kiusaus kohtaa 
teidät, katsokaa suolaa ja sen pieniä kiteitä. Suola 
on pieni ainesosa, joka ruokaan laitettuna kato-
aa, sulautuu, mutta juuri siten se maustaa koko 
ruoan. Vaikka olemme pieniä ja heikkoja, vaikka 
voimamme näyttää mitättömältä valtavien ongel-

miemme ja väkivallan sokean raivon edessä, me 
kristityt voimme ratkaisevasti muuttaa historiaa. 
Jeesus haluaa meidän olevan kuin suola: pelkkä 
hyppynen sulautuu ja antaa kaikelle toisenlaisen 
maun. Emme voi astua taaksepäin, koska ilman 
tuota pientä hyppystä, ilman meidän pientä pa-
nostamme kaikesta tulee mautonta. Aloittakaam-
me pienistä asioista, olennaisista asioista; ei siitä 
mitä historiankirjoissa ehkä on, vaan siitä mikä 
muuttaa historiaa. Jeesuksen ja hänen autuaaksi-
julistustensa nimessä laskekaamme vihan ja kos-
ton aseet ja tarttukaamme rukouksen ja lähim-
mäisenrakkauden aseisiin. Voittakaamme inho 
ja vastenmielisyys, joista ajan mittaan on tullut 
kroonisia ja jotka asettavat heimot ja etniset ryh-
mät toisiaan vastaan. Oppikaamme panemaan 
anteeksiannon suolaa haavoihimme; suola polt-
telee mutta myös parantaa. Vaikka sydämemme 
vuotaisivat verta kärsimiemme vääryyksien takia, 
kieltäytykäämme kertakaikkisesti maksamasta 
pahaa pahalla, ja paranemme sisäisesti. Hyväksy-
käämme toisemme ja rakastakaamme toisiamme 
vilpittömästi ja auliisti, niin kuin Jumala rakastaa 
meitä. Vaalikaamme sitä hyvää, joka olemme, äl-
käämme antako pahan turmella meitä!”  

  “Veljet ja sisaret, on selvää, mitä Jeesus tar-
koittaa pyytäessään meitä olemaan maailman 
valo: meidät, hänen opetuslapsensa, on kutsuttu 
loistamaan kuin kaupunki ylhäällä vuorella, kuin 
lamppu, jonka liekkiä ei koskaan saa sammut-
taa. Ennen kuin kannamme huolta meitä ympä-
röivästä pimeydestä, ennen kuin toivomme meitä 
ympäröivien varjojen hälvenevän, me olemme 
kutsuttuja säteilemään valoa, tuomaan kirkkau-
den kaupunkeihimme, kyliimme ja koteihimme, 
tuttavillemme ja kaikkeen jokapäiväiseen toimin-
taamme elämämme ja hyvien tekojemme kautta. 
Herra antaa meille voimaa, voimaa olla valo hä-
nessä, niin että kaikki näkevät hyvät tekomme ja 
ne nähdessään, kuten Jeesus muistuttaa, he iloit-
sevat Jumalassa ja antavat hänelle kunnian. Kun 
elämme maan päällä poikina ja tyttärinä, veljinä 
ja sisarina, ihmiset tulevat tietämään, että meil-
lä kaikilla on Isä taivaassa. Meitä kehotetaan siis 
palamaan rakkaudesta, niin ettei valomme kos-
kaan sammu, niin ettei lähimmäisenrakkauden 
happi lopu elämästämme eivätkä pahat teot vie 
todistuksemme puhdasta ilmaa. Tämä maa, joka 
on niin kaunis mutta sodan tuhoama, tarvitsee 
valoa, joka teillä jokaisella on, tai pikemminkin 
valoa, joka jokainen teistä on.”

Katri Tenhunen

”Veljet ja sisaret, on selvää, mitä Jeesus tarkoittaa 

pyytäessään meitä olemaan maailman valo: meidät, 

hänen opetuslapsensa, on kutsuttu loistamaan 

kuin kaupunki ylhäällä vuorella, kuin lamppu, 

jonka liekkiä ei koskaan saa sammuttaa.”
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R ainer Herrmann analyserar i 
FAZ (5.1.23 # 4) på vilket sätt 
den ortodoxa kyrkan i Ryss-
land utnyttjar kriget i Ukraina 
för sin internationella expan-
sions- och påverkningspolitik 
i Turkiet i synnerhet i Ankara 

och Istanbul samt i Afrika. Sedan krigets början för 
ca ett år sedan har hundratusentals ryssar som ly-
der religiöst och administrativt under Moskvapa-
triarkatet flytt eller emigrerat till Turkiet. För att få 
sina religiösa och kanske också “politiska” behöv 
tillfredsställda har ryssarna i Istanbul grundat två 
nya kyrkogemenskaper vilka lyder under den rys-
ka patriarken Kirill. Enligt Hermann tjänar dessa 
gemenskaper huvudsakligen Rysslands politiska 
behov dvs de är centrum för Rysslands anti-väst-
lig propaganda. Man jämför Moskvapatriarkatets 
status i Ryssland med Stalins relation till den or-
todoxa kyrkan under andra världskriget. Under 
världskrigets höjdpunkt, då nazi-Tyskland hotade 
landet med invasion, använde sig Stalin av befolk-
ningens religiositet och den nationella ortodoxa 
kyrkan för att stöda sitt krig. Den ortodoxa kyrkan 
blev en del av krigets nationalistiska propaganda 
och instrument i moder-Rysslands kamp mot na-
zismen. Man kan här dra vissa paralleller till da-
gens ryska anfallskrig mot Ukraina och väst. Idag 
är målsättningen mera holistisk. Fienden är ett ab-
strakt begrepp av “väst” som ett fientligt kollektiv.

REDAN 2006 MOBILISERADES gasjätten 
Gasprom för detta ändamål. Man grundade och fi-
nansierade stiftelsen för de ortodoxa nationernas 
enhet (Stiftung für die Einheit der orthodoxen Na-
tionen) i Aten. Meningen var att där bygga ett bety-
dande centrum för den rysk-ortodoxa kyrkan och 
dess religiösa expansion. Denna stiftelse verkar 
även idag i många europeiska länder. Målsättning-
en är oförändrad. År 2019 (5.1.2019) godkände den 
ekumeniska patriarken i Konstantinopel Bartho-
lomeus I ett dekret gällande de självständiga orto-
doxa kyrkorna i Ukraina. Detta ledde givetvis till en 
konflikt mellan Moskva och Konstantinopel. Den 
heliga synoden i Moskva införde ett antal motåt-
gärder bl.a. grundade man i Alexandria i Egypten 
ett ryskt-ortodoxt exarkat eller religiöst förvalt-
ningsområde som omfattar hela Afrika. Wagner-
truppernas religiösa behov borde också tillfreds-
ställas. 

DEN RYSK-ORTODOXA KYRKAN följer 
Ryssland politiska och militära expansionspolitik 
i Afrika. Ett liknande förvaltningsområde grundas 

Internationaliseringen 
av vallfärdspraxis i dagens 
rysk-ortodoxa kyrka

(har grundats) i Turkiet. Ryssland har börjat skicka 
den ryska ortodoxa kyrkan trogna präster till Tur-
kiet. Man har grundat två rysk-ortodoxa kapell i Is-
tanbul. Det ena verkar i den ryska ambassadörens 
residens och den andra i det ryska generalkon-
sulatets utrymmen. En tredje samlingspunkt för 
rysk-ortodoxa kristna är den Helige Stefans kyrka i 
Istanbul som lyder under den bulgarisk-ortodoxa 
kyrkan. Detta är i sig underligt i och med att det 
bulgariska ortodoxa kyrkan lyder under Konstanti-
nopel. 

MAN KAN OCKSÅ DISKUTERA den ryska 
ortodoxa kyrkans expansion i Turkiet ur ett logis-
tiskt religiöst perspektiv. Istanbul är en samlings-
punkt för ryska ortodoxa pilgrimer på väg från 
olika orter i Ryssland såsom klostret Solovetskij i 
Ishavet, gamla Valamo-klostret i Ladoga, ortodoxa 
kloster i Sankt Petersburg och Moskva via klostren 
i Krim till Jerusalem och munkkolonien på Athos-
halvön i Grekland. Kanske är det inte huvudsakli-
gen fråga om en religiös makt-politisk expansion 

utan helt enkelt om att besörja de rysk-ortodox-
as själavård internationellt. Ett täcken på detta är 
kanske att patriarken i Konstantinopel inte exkom-
municerat den ryska patriarken Kirill. 

I FINLAND HAR DEN ryska ortodoxa Mosk-
va-trogna kyrkan inte varit särskilt aktiv. Vissa in-
formella försök har gjorts att grunda nya kyrkor 
bl.a. på Åland. Dessa initiativ har inte lett till kon-
kreta åtgärder. Givetvis finns det ett religiöst och 
kanske också ett politiskt tryck att grunda nya rysk-
ortodoxa församlingar även i vårt land. I Finland 
bor det tiotusentals ryssar. De flesta verkar vara 
helt ointresserade av religion. I ett allt mer ateistisk 
och sekulariserat land, såsom Finland, är kanske 
inte grundandet av nya kyrkor en politisk prioritet. 
Antalet kristna i vårt land sjunker snabbt och tydli-
gen på ett bestående sätt. Religionspolitik har inte 
i vårt land en hög status. Religiös propaganda och 
religiositet är anatema.

Jan-Peter Paul

Ryska patriarken Kirill (mospat.ru)
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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

Suomeen meidän aikamme pyhimys?
pyhäksi julistamisen kriteerit. 

Tavoite ei mielestäni ole fantasiaa tai mah-
doton. Paikalliskirkossamme on varmasti 
ollut henkilöitä, jotka elivät hyvin läheisessä 
yhteydessä Jumalaan, Jeesukseen ja Neitsyt 
Mariaan. Autuaaksi tai pyhäksi julistaminen 
ei ole lyhyt tai helppo tie. En kuitenkaan voi 
uskoa, ettei keskuudessamme olisi elänyt yh-
täkään kriteerit täyttävää henkilöä.

Voimme kaikki olla aloitteentekijöitä. 

Jan-Peter Paul

Suomen hyvin harvat autuaat ja pyhät ovat 
keskiajalta eli he ovat eläneet satoja vuosia 
sitten. Tilanne on aivan toinen kuin mo-

nessa muussa maassa, jossa 1900-luvulla ja mei-
dän aikanamme on noussut monia autuaaksi ja 
pyhäksi julistettuja. Olemme tässä suhteessa kir-
kon musta aukko, tavallaan uskonnollinen tyhjiö. 

Onko todella niin ettei modernina aikana Suo-
messa ole ainoatakaan henkilöä, joka voitaisiin 
julistaa autuaaksi tai jopa pyhäksi. Haluan tehdä 
aloitteen: Hakekaamme kirkostamme henkilöä 
tai henkilöitä, jotka voisivat täyttää autuaaksi ja 
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Kurssin tarkempi ohjelma: Kurssin tarkempi ohjelma: fides.katolinen.fi/katolisen-uskon-johdantokurssi/fides.katolinen.fi/katolisen-uskon-johdantokurssi/

Ilmoittautumiset ja lisätietoa:Ilmoittautumiset ja lisätietoa: ursula@katolinen.fi   ursula@katolinen.fi  

Katolisen uskon 
johdantokurssi
Sisältö:Sisältö: Johdantokurssi  Johdantokurssi 
kirkon uskoon ja kirkon uskoon ja 
katolilaisena elämiseenkatolilaisena elämiseen

Kenelle:Kenelle: Ensisijaisesti niille,  Ensisijaisesti niille, 
jotka harkitsevat katoliseen jotka harkitsevat katoliseen 
kirkkoon liittymistä, kirkkoon liittymistä, 
mutta myös niille, jotka mutta myös niille, jotka 
haluavat pelkästään tutustua haluavat pelkästään tutustua 
aiheeseen.aiheeseen.

Aika: Aika: Helmi-marraskuussa Helmi-marraskuussa 
2023 keskiviikkoiltaisin  2023 keskiviikkoiltaisin  
kello 19:00-20:00. kello 19:00-20:00. 

Toteutustapa: Toteutustapa: Etäyhteydellä. Voi osallistua kotoa.Etäyhteydellä. Voi osallistua kotoa.

Järjestäjä:Järjestäjä: Pyhän Ursulan seurakunta /   Pyhän Ursulan seurakunta /  
 isä Tuomas Nyyssölä (seurakunnan kirkkoherra) isä Tuomas Nyyssölä (seurakunnan kirkkoherra)

Kurssin tarkempi ohjelma: Kurssin tarkempi ohjelma: fides.katolinen.fi/fides.katolinen.fi/
katolisen-uskon-johdantokurssi/katolisen-uskon-johdantokurssi/

Ilmoittautumiset ja lisätietoa:Ilmoittautumiset ja lisätietoa: ursula@katolinen.fi   ursula@katolinen.fi  

Kuva: Kasperi Hasala /creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode.
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Suomenkielinen hetkipalveluksen 
käännös on valmistunut, kun viimei-
nenkin tavallisen ajan lukupalvelus-
kirja (viikot 26–34) julkaistiin kuluvan 
vuoden tammikuussa.

H etkipalvelus (Liturgia hora-
rum) on keskeinen osa katolis-
ta liturgiaa. Käännöksen myötä 
hetkipalveluksen vietto avautuu 
ja mahdollistuu uudella taval-

la suomenkielisille uskoville. Hetkipalvelus avaa 
meille psalmirukouksen aarteet, kirkkovuoden eri 
aikojen ja juhlien koko rikkauden. Saamme omal-
la äidinkielellämme liittyä yleismaailmallisen kir-
kon julkiseen rukoukseen: ylistää, kiittää ja huu-
taa avuksi Jumalaa päivän eri hetkinä ”Kristuksen 
kautta, Kristuksen kanssa ja Kristuksessa”.

Yhteensä noin 5000-sivuinen 15 kirjan ja kah-
den vihkosen kokonaisuus on huomattava saa-
vutus suhteutettuna kielialueemme kokoon ja 
hiippakuntamme kokoon. Tuskinpa maailmasta 
löytyy pienempää kielialuetta, jolle olisi tehty kat-
tava hetkipalveluksen käännös.

AAMUN JA ILLAN hetket, Laudes ja Vesper, 
ovat hetkipalveluksen keskeisimmät osat. Nämä 
on julkaistu viitenä kirjana. Adventti- ja joulu-
aika, paastonaika, pääsiäisaika sekä kirkkovuo-
den tavallinen aika (julkaistu 2000–2003) kattavat 
kirkkovuoden kierron. Lisäksi yhteen niteeseen 
(2013) on koottu Herran juhlapyhät, pyhien vietot 
sekä kuolleiden palvelus.

Lyhyet hetket -niminen kirja (2012) sisältää 
Laudesin ja Vesperin välillä vietettävät päivän 
pienet hetket: kolmannen, kuudennen ja yhdek-
sännen hetken.

LUKUPALVELUS ON roomalaiskatolisen 
hetkipalveluksen helmi, pitkiä Raamatun ja kirk-

Hetkipalveluksen käännös on valmistunut

koisien tekstejä sisältävä hetki, jonka voi rukoilla 
mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Kirkkoisien 
hengellisen ajattelun huikaiseva syvyys antaa lei-
mansa tälle hetkelle. Pitkien lukukappaleiden ta-
kia yhdeksän lukupalveluskirjaa (2018–2023) ovat 
suurin piirtein yhtä tuhti kokonaisuus kuin muut 
hetkipalveluskirjat yhteensä. Adventtiajalle, jou-
luajalle, paastonajalle ja pääsiäisajalle on omat 
kirjansa. Kirkkovuoden tavallisen ajan 34 viikkoa 
jakaantuvat neljään niteeseen.

ERILLISINÄ VIHKOINA on julkaistu yöru-
kous Kompletorium (1995) sekä hetkipalveluksen 
yleinen johdanto nimellä Kristuksen morsiamen 
rukous (1995, tarkastettu painos 2009).

Latinankieliseen normatiiviseen tekstiin ver-
rattuna suomenkielisestä käännöksestä puuttuu 
vielä suuri määrä hymnien suomennoksia. Tule-
vina vuosina ja vuosikymmeninä on mahdollis-
ta korjata olennaisilta osin tämä puute, ja yhdis-
tää olemassa olevat tekstit Liturgia horarumin 
tapaiseksi yhtenäiseksi neliosaiseksi laitokseksi, 
kuten ruotsalaiset ovat tehneet (Timmarnas litur-
gi, 2021). Olennaista ei kuitenkaan ole haikailla 
sitä tai tätä kaunista koristekirjaa jossain tulevai-
suudessa, vaan viettää olemassa olevaa palvelus-
ta seurakunnissa, yhteisöissä ja kodeissa tässä ja 
nyt.

Miika Miettunen

Pyhän Henrikin ja Pyhän Marian

SEURAKUNTIENSEURAKUNTIEN  NAISTENPIIRINAISTENPIIRI
Uusi naisten piiri aloittaa toimintansa Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan 
seurakuntasalissa. Kokoontuminen on kerran kuukaudessa keskiviikkoisin iltamessun 
jälkeen eli noin kello 18.30-20.00.  Ohjelmassa on alustus ja keskustelua yhdessä kahvia juoden.

Ohjelma keväällä 2023

8.2. Kutsumus, sisar Barbara
15.3. Hyveet, Miira Kuhlberg
12.4. Nainen Raamatussa, Marketta Pylväskangas
10.5. Ruusuja Neitsyt Marialle, Marjatta Jaanu-Schröder

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: Maria Ailio, puh. 040-7358211
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Suomen Caritaksen ja Inter-Culturin 
ruokaturvahanke Pohjois-Keniassa 
välittää elintärkeitä toimeentulotapo-
ja ruokakriisistä kärsivälle Turkanan 
alueelle. Hankkeessa tuetaan paimen-
tolaiskansaan kuuluvien naisten elin-
keinoja ja ruokaturvaa perustamalla 
säästöryhmiä ja kouluttamalla naisia 
vuohienhoidossa, korinpunonnassa 
sekä mehiläistenhoidossa ja hunajan 
valmistuksessa. Hankkeessa tuotetut 
korit matkaavat Turkanasta maailmal-
le suomalaisen Mifuko-yrityksen kaut-
ta, joka markkinoi koreja kansainväli-
sille markkinoille. 

S
yyskuun lopussa tehdyn hanke-
matkan aikana saimme tutus-
tua sekä hankkeen tuloksiin, että 
vakavaan ruokakriisiin, joka on 
syntynyt kolmen vuoden aikana, 
jo neljän peräkkäisen sadekau-

den epäonnistuttua. Afrikan sarvessa kuivakau-
det ja niiden aiheuttamat ruokakriisit ovat toistu-
va ongelma. Nyt meneillään oleva kuivakausi on 
kuitenkin pahin jopa 40 vuoteen, ja sen jatkumi-
nen tietää yhä useamman ihmisen kuolemista 
nälkään.

– Turkanalaisille vesi merkitsee elämää. Pai-

mentolaisyhteisö on menettänyt karjaansa, mikä 

on tehnyt heistä avuttomia ja pakottanut heidät 

siirtymään ympäröiviin maakuntiin. Tämä taas 

on johtanut konflikteihin ja karjavarkauksiin ja 

siten ihmishenkien menetyksiin. Eniten kärsivät 

vanhukset, orvot ja lapset, ja esimerkiksi lapsista 

36 prosenttia on tällä hetkellä aliravittuja, kertoo 

hankkeessa työskentelevä ja itsekin kahdesta or-

vosta huolehtiva Rebecca Asibitar. 

Kansainvälisellä tasolla kriisi on tiedostet-
tu jo pitkään, mutta siihen on reagoitu hitaasti. 
Esimerkiksi Ukrainan tilanteesta johtuen monet 
avustukset ovat vähentyneet tai jopa loppuneet 
kuluvan vuoden aikana, samalla kun ruokakriisi 
on pahentunut. 

Paimentolaisnaiset tottuneita 
viljelemään

Turkanan alueella juuri naiset ovat tottuneet pitä-
mään huolta viljelystä ja kaupankäynnistä. Mies-
ten vastuulla on perinteisesti paimentaminen ja 
lauman vieminen uusille laidunalueille. Hank-
keessa naisten ja sitä kautta yhteisöjen toimeen-
tuloa pyritään monipuolistamaan vahvistamalla 
uudempia elinkeinoja, kuten mehiläistatarhaus-
ta, sekä yhteyttä markkinoihin.  

– Kun pääsemme myymään markkinoille 
Lodwarin keskustaan, saamme 12 pienemmän 
korin setistä yhteensä 7 000 shillinkiä (noin 55 
euroa), kertoo eräs naisista meille istuessamme 
puun alla Kathatongan kylässä.

– Joskus haaveilen yhteensä kolmen setin 
myymisestä, koska se vastaisi samaa kuin jos mi-
nulla olisi kameli, nainen jatkoi tyytyväisenä, 
muutaman muun naisen nyökytellessä vieressä.  

Kolme korisettiä vastaa samaa kuin jos hänel-
lä olisi kameli? Tarkoittaako vertauskuva sitä, että 

Caritas: Pohjois-Kenian ruoka-
turvahankkeessa vesi merkitsee elämää

Jatkuu seuraavalla sivulla
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tuotoilla nainen voisi päästä elämässään pitkälle?
– Ei tarkoita. Hän tarkoittaa, että kolmen setin 

myymisestä hän saa yhteensä 21 tuhatta shillin-
kiä, mikä vastaa yhden kamelin hintaa, korjaa 
matkallamme tulkkina toimiva Recebba Asibitar.

Kaupankäyntiä haastaa tällä hetkellä eten-
kin kaukainen etäisyys kauppapaikoilta, hinto-
jen nousu ja inflaatio. Mifuko-yhteistyön lisäksi 
hankkeessa halutaankin lisätä myyntiä etenkin 
Kenian sisällä lähialueilla. 

Kuivakaudet vaativat kekseliäisyyttä

Ehkä hieman kliseeksikin muodostunut lause ke-
hitysyhteistyöstä puhuttaessa on, että kalan anta-
misen sijaan ihmiset tulisi opettaa kalastamaan. 
Hankematkalla huomasimme, ettemme viikon 
mittaisen vierailun aikana oppineet läheskään 
vielä ”kalastamisen” perusteita ruokakriisistä, 
mutta oli rohkaisevaa nähdä, miten tarkka kuva 
paikallisella tasolla oli siitä, minkälaisen ongen 
he tarvitsevat. 

Paikallishallituksessa työskentelevän Bobby 
Kadongin mukaan elinkeinojen monipuolista-
minen on avain, joka on huomioitu myös alueen 
viisivuotissuunnitelmassa. 

– Olemme nähneet liikaa sitä, että ihmis-
ten jonottaessa rekisteröimään eläimiään vuohet 
kaatuvat jo jonottamisen aikana kuolleina maa-
han. Kun kuivakausi tulee ja vie mahdollisuudet 
harjoittaa paimentolaisuutta, tulee ihmisillä olla 
jotain muuta, joka pitää heidät hengissä, Kadong 
kertoo.

C a r i t a s

Willimena Asekon johtaa keskustelua Nadoton kylässä. 

Artesaani-korintekijät Elisabeth (vasemmalla), Mary,  Anna, Rebecca, Katherine ja Veronica.

Alakuva: Josephine työskentelee Lodwarin keskustassa Blue Container -liikkeessä, josta korit lähtevät Mifukon kautta 
kansainvälisille markkinoille.

Tikittävä pommi ja pitkän 
aikavälin ratkaisut

Maailman ruokaohjelma on julkaissut ennusteen 
ruokakriisin etenemisestä tulevan neljän kuukau-
den aikana. Ennusteen mukaan maailmassa on 
19 ruokakriisin polttopistettä, joissa tilanne on 
jo äärimmäisen vakava. Afrikan sarvessa nälkää 
näkee jo 30 miljoonaa ihmistä. Kuluva vuosi on 
tuonut selvästi esiin, miten globaalit kriisit vaikut-
tavat valtioiden rajojen yli ja Suomessakin Ukrai-
nan sota on näkynyt bensan ja monien kulutus-
hyödykkeiden hinnassa. 

Kriisien vaikutus tuntuu kuitenkin erityises-
ti jo valmiiksi köyhissä ja haavoittuvissa yhtei-
söissä, ja siinä missä globaalla tasolla hinnat ovat 
nousseet noin 14 prosenttia, ovat ne joissain Af-
rikan maissa nousseet jopa 140 prosenttia. Kriisi-
en keskellä korostuu erityisesti pitkäjänteinen työ 
ruokaturvan, koulutuksen ja tasa-arvon parissa. 
Suurten nälkää koskevien lukujen ohella onkin 
tärkeää muistaa, että jokainen uusi elinkeino tai 
jokainen koulutuksen saanut tyttö muuttaa omal-
ta osaltaan yhteisöjen selviämistä muuttuvissa 
olosuhteissa. 

Teksti: Aino Salmi
Kuvat: Brian Otieno

Elinkeinojen monipuolistamisen puolesta 
työskentelevät alueella sekä kansainväliset järjes-
töt että kansalliset ja paikalliset kenialaiset toimi-
jat. Yhteistyö on Kadongin mukaan saumatonta, 
ja parhaimmillaan järjestöt onnistuvat paikkaa-
maan niitä puutteita, joihin paikallishallinnon 
toimet eivät yllä. 

Uusista elinkeinoista esimerkiksi mehiläistar-
haus on aluksi herättänyt paikallisten yhteisö-
jen keskuudessa vastustusta, mutta asenteet ovat 
muuttuneet viimeisien vuosien aikana. 

– Aloittaessamme hanketta erityisesti miehet, 
mutta myös useat naiset, epäilivät mehiläistar-
hausta. Kuitenkin viime aikoina jopa miehet ovat 
auttaneet meitä löytämään mehiläistarhoille so-
pivia paikkoja kylien läheisyydestä, ruokaturva-
hanketta koordinoiva Willimena Asekon kertoo. 
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Caritas-kuulumisetNytt-News 

Paastokeräys alkaa 22.2.  Paastokeräys alkaa 22.2.  
Lahjoita toivoa!Lahjoita toivoa!

Ihmisen ja oikeudenmukaisuuden 
puolesta
Vuoden 2023 paastokeräys kerätään Suomen 
Caritaksen kehitysyhteistyölle. Caritas te-
kee työtä rauhan, tasa-arvon ja hyvän elämän 
puolesta. Sinun lahjoituksesi tukee naisten 
ruokaturvaa Keniassa, pienviljelijäperheiden 
sopeutumista ilmastonmuutokseen Nepalis-
sa, ympäristöoikeudenmukaisuutta Myanma-
rissa ja ihmiskaupan vaarassa olevia työläisiä 
Bangladeshissa.

Teemme ihmisarvoa kunnioittavaa työtä, 
jolla vähennetään eriarvoisuutta. Työmme 
tuottaa hyvää tulosta. Hankkeemme ovat edis-
täneet muun muassa puhtaan juomaveden 
saantia, naisten asemaa ja lasten ja nuorten 
koulutusta. 

Voit tehdä lahjoituksen verkkosivuillamme 
osoitteessa www.caritas.fi/lahjoita tai lahjoitta-
malla suoraan Caritaksen tilille:

Saaja: Suomen Caritas ry 
Tili: FI73 8000 1270 1545 04
Viite: 2257 
Mobile pay: 95959 (viesti: Paasto)
Keräyslupa: RA/2022/218 

Hyvä tapa tukea Caritaksen kehitysyhteistyötä 
on liittyä kuukausilahjoittajaksi. Kuukausilah-
joittajana saat neljä kertaa vuodessa uutiskir-
jeen, jossa kerromme tuoreimmat kuulumiset 
hankkeistamme.

Voit lukea lisää Caritaksen kehitysyh-
teistyöstä nettisivuiltamme www.caritas.fi/
kehitysyhteistyo

Tervetuloa ostoksille   
Caritas-kauppaan!  
Kierrätysvaatemyymälässä on runsaasti talvi- 
ja kevät vaatteita! Kaupasta löytyy myös luos-
tarissa tehtyä kosmetiikkaa eli käsivoiteita ja 
saippuoita, sekä laadukasta kahvia ja muita 
lahjaideoita!

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

Verkkokauppamme on aina auki osoitteessa 
www.caritas.fi/caritas-kauppa. Verkkokaupasta 
löydät luostarituotteitamme, kuten saippuoita, 
käsivoiteita, kahvia ja Mifukon ihania tuotteita. 
Kierrätysvaatteita myymme vain kivijalkamyy-
mälässä, tervetuloa!

Caritaksen ompelupalvelu 
käynnistynyt
Caritas -ompelimossa voit teettää korjausom-
pelua ja tilaustöitä. Korjauttamalla tai muodis-
tamalla vanhan vaatteen autat vähentämään 
tekstiilijätettä. Palvelun 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. Om-
pelija kertoo mitä on mahdollista tehdä ja antaa hin-
ta-arvion korjauksesta.

Otathan yhteyttä ja sovi käynnistä etukäteen: cari-
tas@caritas.fi, viestin otsikko "ompelupalvelu".

Tapahtumia 
Tapahtumia Caritaksen toimistolla osoitteessa Kuu-
sitie 6, 00270 Helsinki

Hävikkiruuanjakelupäivät ovat helmi- ja maalis-
kuussa maanantaisin 20.2., 6.3. ja 20.3. klo 15–16. 
Koronatilanteen vuoksi hävikkiruoanjakelu järjes-
tetään Caritaksen toimiston ulkopuolella. Jonotta-
maan voi tulla klo 14.50. Ruokakasseja on rajoitetusti 
noin 30 kpl joka kerralla.

Caritaksen kahvilatapahtumat  

Ystävyyden kahvila maaliskuussa keskiviikkona 8.3. 

klo 15–17, tervetuloa! Kahvilapäivinä Caritas-
kauppa on auki kello 17 asti.

International café keskiviikkona 22.3. klo 15–
17. Silloin keskustelaan espanjan-, portugalin-, 
suomen- ja englannin kielellä. Bienvenidos! 
Welcome!

Caritaksen pääsiäisbasaari 
palmusunnuntaina 
Tervetuloa basaariin palmusunnuntaina 
2.4.2023 kello 10.30–15 Pyhän Henrikin seura-
kuntasalissa osoitteessa Pyhän Henrikin aukio 1 
A. Merkitse tapahtuma jo kalenteriin!

Otamme vastaan 24.3. saakka lahjoituksia ar-
pajaispöytään Caritaksen toimistolla ma-pe klo 
10–15. Lahjoitettavien arpajaisvoittojen pitää 
olla uusia ja ehjiä. Kiitoksia etukäteen avustasi!

Liity Caritaksen jäseneksi!    
Suomen Caritas tukee kehitysyhteistyöhankkei-
ta Nepalissa, Bangladeshissa, Myanmarissa ja 
Keniassa. Suomessa Caritaksen työntekijät ja va-
paaehtoiset tarjoavat sosiaaliohjausta maahan-
muuttajille Caritaksen toimistolla. 

Jäsenet ja kuukausilahjoittajat saavat Caritak-
sen uutiskirjeen, joissa kerrotaan kuulumisia 
hankkeista sekä muusta Caritaksen toiminnasta. 
Lue lisää jäsenyydestä osoitteesta www.caritas.

fi/liity-jaseneksi.

  
  

www.caritas.fi

Kehitysyhteistyöhankkeessamme Keniassa naiset oppivat uusia elinkeinoja, kuten korien punontaa.
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TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO

www.toolonhautaustoimisto.fi
Mechelininkatu 32, Taivallahden kasarmirakennus

Caritas Seurakuntapalvelu - Helsinki
09 628 398

Huom! Kaikkia ilmoittajia ja kirjoittajia pyydetään painokkaasti pitämään 
kiinni sivun 2 alalaidassa annetuista aineiston viimeisistä jättöpäivistä 
(deadline).  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 diginä
24. maaliskuuta

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

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

SocietaS Sancti GreGorii MaGni
gregoriusyhdistys.wordpress.com

PYHÄ MESSU LATINAKSI
Pyhän Henrikin katedraalissa

– sunnuntaina 5.3.2023 klo 13.00
– NB! Lenten Retreat in Saint Mary’s on 

Saturday, March 4: bit.ly/SSGMLent

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

katolinenkirjakauppa.net

Kirkkovuoden tavallisen
 ajan lukupalveluksen 

viimeinenkin osa, viikot 26-34, 
onß ilmestynyt. 

KATT 2023, 408 s. hinta 14,– 

katolinenkirjakauppa.net

Charles de Foucauld
SINÄ HALUAT   
MINUN SYDÄMENI 

Pieni ja kaunis kokoelma pyhän Charles  
de Foucauldin ajatuksia vuoden jokaiselle 
päivälle. Ne kuvaavat hänen elämänsä ja 
toimintansa henkeä ja puhuttelevat myös 
nykyajan ihmistä kilvoituksen ja kristillisen 
elämän tiellä.  KATT 2022, 120 sivua, hinta 16,–

katolinenkirjakauppa.net
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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 
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. 

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

22.2. ke tuhkakeskiviikko: Huom.! ei aa-
mumessua, 18.00 messu ja tuhkan ja-
kaminen

26.2. su paaston 1. sunnuntai: 9.00 messu 
latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 pää-
messu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 
messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

28.2. ti 18.45 SCJ-maallikot
4.3. la Huom.! ei aamumessua, 9.30 kate-

keesi, 10.00 messu ruotsiksi Ahvenan-
maalla/mässa på Åland, 13.00 perhe-
messu

5.3. su paaston 2. sunnuntai: 9.00 messu 
ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruu-
sukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu 
puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

12.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.00 messu 
latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 pää-
messu, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 
17.00 messu Porissa, 18.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

18.3. la messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/
mässa på Åland

19.3. su paaston 4. sunnuntai (laetare): 
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

20.3. ma pyhä Joosef, Neitsyt Marian 
puoliso: Huom.! ei aamumessua, 18.00 
juhlamessu

25.3. la Herran syntymän ilmoittaminen: 
7.30 messu

26.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.00 messu 

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  •  1 8 . 2 .  –  2 6 . 3 .   

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. 

Messuja voi seurata osoitteessa: henrik.
katolinen.fi

18.2. la 10.00-13.15 ensikommuunio-ope-
tus 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

19.2. su kirkkovuoden 7. 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

20.2. ma 18.30 johdantokurssi
21.2. ti 19.00 avioliittokurssi
22.2. ke tuhkakeskiviikko: 16.00 messu 

englanniksi/Mass in English, 18.00 
messu ja tuhkan jakaminen

25.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
26.2. su paaston 1. sunnuntai: 9.30 messu 

englanniksi/Mass in English, 11.00 pää-
messu, 11.00 messu Tikkurilassa, 12.30 
messu italiaksi/Messa in italiano, 16.00 
ukrainalainen liturgia, 18.00 iltamessu

4.3. la 10.45 vahvistusopetus, 17.40 vesper, 
18.00 aattomessu

5.3. su paaston 2. sunnuntai: 9.30 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.00 pää-
messu, 13.00 gregoriaaninen messu, 
16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en 
Castellano, 18.00 iltamessu

6.3. ma 18.30 johdantokurssi 
7.3. ti 19.00 avioliittokurssi
11.3. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
12.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.30 messu 

englanniksi/Mass in English, 11.00 pää-
messu, 11.00 messu Tikkurilassa, 12.30 
messu vietnamiksi ja adoraatio, 18.00 
iltamessu

13.3. ma 18.30 jatkokurssi

18.3. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
19.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 messu 

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

20.3. ma 18.30 johdantokurssi
21.3. ti 19.00 avioliittokurssi
25.3. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
26.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.30 messu 

englanniksi/Mass in English, 11.00 pää-
messu, 11.00 messu Tikkurilassa, 12.30 
messu italiaksi/Messa in italiano, 16.00 
ukrainalainen liturgia, 18.00 iltamessu

 
Huom.! Messu arameaksi vietetään ny-
kyisin Pyhän Marian seurakunnassa.
 
Huom.! Messua malayalamiksi ei viete-
tä helmikuussa. - Please note! There is no 
Mass in Malayalam in February.
 
AVIOLIITTOKURSSI
21.2., 7.3., 21.3. ti 19.00
 
JATKOKURSSI  13.3. ma 18.30
 
JOHDANTOKURSSI
20.2., 6.3., 20.3. ma 18.30
 
CATHOLIC STUDENTS' CLUB
21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5. 
ti 18.00  

MUUT PAIKKAKUNNAT
Kerava (ev.-lut. kirkko, Papintie 6): 19.2., 
19.3. su 11.00
Porvoo (ort. kirkko, Vanha Helsingintie, 
Porvoo): 19.2., 19.3. su 15.00
Tikkurila (Dickursby skola, liikuntasali, 
Urheilutie 2-4, Vantaa): 26.2., 12.3., 26.3. 
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. 
 
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

22.2. ke tuhkakeskiviikko (paasto- ja abs-
tinenssipäivä): 8.00 messu englanniksi/
Mass in English, 18.00 messu suomeksi

26.2. su paaston 1. sunnuntai: 9.30 ristin-
tie, 10.00 messu suomeksi, 10.00-11.00 
pyhäkoulu seurakuntasalissa, 11.30 
lastenmessu suomeksi, 14.00 messu ta-
galogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu 
puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ris-
tintie englanniksi/Stations of the Cross 
in English, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

5.3. su paaston 2. sunnuntai: 9.30 ristin-
tie, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu 
ruotsiksi/mässa på svenska, 16.00 
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 
17.30 ristintie englanniksi/Stations of 
the Cross in English, 18.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

12.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.30 ristin-
tie, 10.00 messu suomeksi, 10.00-11.00 
pyhäkoulu seurakuntasalissa, 11.30 
lastenmessu suomeksi, 14.00 messu ta-
galogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu 
puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ris-
tintie englanniksi/Stations of the Cross 
in English, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

18.3. la 10.00 messu suomeksi, 11.00 
messu malayalamiksi, 16.00 messu un-
kariksi, 18.00 messu suomeksi

19.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 ris-
tintie, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
messu vietnamiksi, 13.00 messu arabi-
aksi, 14.30 messu saksaksi/Messe auf 
Deutsch, 16.00 messu puolaksi/Msza 
sw. po polsku, 17.30 ristintie englannik-
si/Stations of the Cross in English, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

26.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.30 ristin-
tie, 10.00 messu suomeksi, 10.00-11.00 
pyhäkoulu seurakuntasalissa, 11.30 las-
tenmessu suomeksi, 16.00 messu puo-
laksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ristin-
tie englanniksi/Stations of the Cross in 
English, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

 
MUUT PAIKKAKUNNAT
Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4):  
5.3., 2.4., 28.5. su 16.00 
Hyvinkää (Vanha kirkko, 
Uudenmaankatu 13): 18.2., 18.3., 15.4., 
20.5. la 16.00 
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, 
Lärkkullantie 26): -
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latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 pää-
messu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 
messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

 
KATEKEESI  4.3. la 9.30
 
MUUT PAIKKAKUNNAT
Eurajoki (ev.-lut. kirkko, Kukkapolku 2): 
26.2., 12.3., 26.3. su 15.00
Ahvenanmaa (S:t Mårtensgården, 
Hindersbölevägen 11): 18.2., 4.3., 18.3. 
la 10.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 12.3. 
su 17.00

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä 
Puh. 014-612659, 050-5630235 
Sähköposti olavi@katolinen.fi

Kotisivu olavi.katolinen.fi

• Su 9.00 messu, 10.00 ruusukko (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.

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

22.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu ja 
tuhkan jakaminen

26.2. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 ristin-
tie, 10.30 päämessu. 12.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

5.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.00 ristin-
tie, 10.30 päämessu. 12.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

12.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.00 ristin-
tie, 10.30 päämessu. 12.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

18.3. la 9.00 Lauantaikurssin alkuhartaus, 
12.30 perhemessu

19.3. su paaston 4. sunnuntai (laetare): 
10.00 ristintie, 10.30 päämessu. 12.00 
messu englanniksi/Mass in English

20.3. ma pyhän Joosef, Neitsyt Marian 
puoliso: 18.00 messu

25.3. la Herran syntymän ilmoittaminen: 
10.00 messu

26.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 ristin-
tie, 10.30 päämessu. 12.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

 

Huom.! Ristintienhartauksista eri kielillä 
ilmoitetaan erikseen seurakunnassa.
 
LAUANTAIKURSSI
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

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

22.2. ke tuhkakeskiviikko: 17.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 18.30 
messu suomeksi 

25.2. la 10.30 perhemessu, 11.00 lasten-
kerho

26.2. su paaston 1. sunnuntai: 10.30 
messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 17.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

28.2. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit
1.3. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattu-

piiri
4.3. la 9.00-14.00 paastoretretti englannik-

si/Lenten Retreat in English
5.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.30 messu 

suomeksi, 12.30 messu tagalogiksi/
Mass in Tagalog, 17.00 messu englan-
niksi/Mass in English

7.3. ti 18.00 messu Hervannassa pikkusi-
sarten luona

8.3. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaa-
tiokurssi

11.3. la 10.30 perhemessu, 11.00 lasten-
kerho

12.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.30 

messu suomeksi, 11.30 vahvistusope-
tus, 17.00 messu englanniksi/Mass in 
English

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

18.3. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
19.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.30 

messu suomeksi, 13.00 messu vietna-
miksi, 17.00 messu englanniksi/Mass 
in English

20.3. ma pyhä Joosef, Neitsyt Marian 
puoliso: 18.00 juhlamessu

22.3. ke 18.00 iltamessu, 18.30 naistenpiiri
25.3. la Herran syntymän ilmoittaminen: 

9.00-15.00 paastoretretti suomeksi, 
12.00 juhlamessu

26.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.30 
messu suomeksi, 11.30 ensikommuu-
nio-opetus ja vanhempien kokous, 
15.00 messu puolaksi/Msza sw. po 
polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass 
in English

 
KATEKEESI  18.2., 18.3. la 9.50
 
INFORMAATIOKURSSI  8.3. ke 18.30
 
JATKOKURSSI  15.3. ke 18.30
 
MUUT PAIKKAKUNNAT
Hervanta (ev.-lut. kirkko, Lindforsinkatu 
7, Tampere): 25.2., 25.3. la 18.00
Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 
2): 5.3. su 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, 
Katariinankatu 3): 12.3. su 16.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, 
Kappelintie 5): 26.2., 12.3., 26.3. su 12.00
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen 
kappeli, Rauhankatu 8 C 22): 26.2. su 
16.00, 11.3. la 12.00 ja 16.00 ja 17.30, 26.3. 
su 16.00
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden 
Risti, Ala-Kuljunkatu 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.

18.2. la 16.30 aattomessu Lappeenran-
nassa

19.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.00 
messu

22.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu
25.2. la 16.00 aattomessu Kotkassa
26.2. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 

messu, 16.30 messu Lahdessa
1.-3.3. Huom.! ei messuja seurakunnas-

samme

5.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.00 messu
11.3. la 16.30 aattomessu Lahdessa
12.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.00 

messu
18.3. la 16.30 aattomessu Lappeenran-

nassa
19.3. su paaston 4. sunnuntai (laetare): 

10.00 messu
20.3. ma pyhä Joosef, Neitsyt Marian 

puoliso: 17.00 messu
25.3. la 16.00 aattomessu Pyhtäällä
26.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 

messu
 
 JOHDANTOKURSSI
Johdantokurssi katolisesta uskosta kiin-
nostuneille alkoi 15.2. klo 19.00. Lisätie-
toja seurakunnasta. Kurssi järjestetään 
etäyhteydellä. Ilmoittautumiset ja lisätie-
toa: ursula@katolinen.fi.
 
MUUT PAIKKAKUNNAT
Hollola (Rantatie 917): -
Kotka (Langinkosken kirkko, 
Langinkoskentie 1): 25.2. la 16.00
Lahti (Launeen kirkko, Tapparakatu 22): 
su 26.2., la 11.3. klo 16.30
Lappeenranta (Lappeenrannan kirkko, 
Mannerheiminkatu 1): 18.2., 18.3. la 
16.30
Pyhtää (Harjuntie 11): 25.3. 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.

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

22.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu ja 
tuhkan jakaminen

26.2. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 pää-
messu, 12.15 messu englanniksi/Mass 
in English, 17.30 messu Kajaanissa

5.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.00 pää-
messu, 12.15 messu englanniksi/Mass 

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  •  1 7 . 2 .  –  2 6 . 3 .  
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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   

•  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 • Ohjelmalliset 
kokoukset tiistaisin, kerran kuukaudes-
sa klo 16-18 Pyhän Marian seurakunta-
salissa:  14.3. Fransiskaaniset säveltäjät 
/ Marko Pitkäniemi OFS • 11.4. Hangon 
syrjäytyneet ja kadonneet / Liisa Kärk-
käinen OFS •  9.5. Viron folkloristiikas-
ta "Viron orjat" liittyen  ikoniin / Hanna 
Olin OFS  • Vastuuhenkilö: Marko Pitkä-
niemi OFS, puh. 046 6175314, sp: marko.
pitkaniemi@katolinen.fi • Kotisivu: fran-
siskaanimaallikot.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.  

Jeesuksen pyhän sydämen
maallikot – SCJ

Moderaattori Peter Gebara SCJ. Puheen-
johtaja Silvia Bertozzi, silvia.bertozzi@
gmail.com. • Helsinki: yhdyshenkilö 
Silvia Bertozzi, silvia.bertozzi@gmail.
com. •  Helsingin kokoukset joka kuukau-
den ensimmäisenä torstaina  Pyhän Ma-
rian seurakuntasalissa iltamessun ja ado-
raation jälkeen. • Tampere: Yhdyshenkilö 
Sinikka Meurman, gsm 040-4197077, 
E-mail sinikka.meurman@gmail.com 
• Turku: Yhdyshenkilö Hilkka Bernard, 
gsm 040-5243676, E-mail hilkka.ber-
nard@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!

in English, 17.00 messu Torniossa
12.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.00 pää-

messu, 12.15 messu englanniksi/Mass 
in English, 17.30 messu Rovaniemellä

19.3. su paaston 4. sunnuntai (laetare): 
10.00 päämessu, 12.15 messu englan-
niksi/Mass in English, 17.00 messu 
Kemissä

20.3. ma pyhä Joosef, Neitsyt Marian 
puoliso: 17.00 messu

25.3. la Herran syntymän ilmoittaminen: 
11.30 messu

26.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 pää-
messu, 11.15 messu englanniksi/Mass 
in English, 17.00 messu Raahessa

MUUT PAIKKAKUNNAT
Kajaani (Kirkkokatu 17): 26.2. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 19.2., 19.3. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 5.3. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 26.3. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 12.3. 
su 17.30

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.

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

22.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu 
ja tuhkan jakaminen, 18.00 messu ja 
tuhkan jakaminen Joensuussa

25.2. la 10.00 ensikommuunio-opetus, 
11.00 vahvistusopetus

26.2. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 
messu Joensuussa, 10.00 messu englan-
niksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 
12.15 perhemessu

4.3. la 11.00 messu Savonlinnassa
5.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.00 messu 

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

8.3. ke 18.45 johdantokurssi
11.3. la 10.00 ensikommuunio-opetus, 

11.00 vahvistusopetus
12.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.00 

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

17.3. pe 18.00 messu Mikkelissä
19.3. su pyhä Joosef (seurakuntamme 

perustamisen vuosipäivä): 10.00 messu 

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

25.3. la 10.00 ensikommuunio-opetus, 
11.00 vahvistusopetus

26.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 
messu Joensuussa, 10.00 messu englan-
niksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 
12.15 perhemessu

 
JOHDANTOKURSSI  8.3. ke 18.45
 
SAKRAMENTTIOPETUS
ensikommuunio: 25.2., 11.3., 25.3. la 
10.00
vahvistuksen sakramentti: 25.2., 11.3., 
25.3. la 11.00
 
PERHEMESSU
26.2., 26.3. su 12.15
 
MUUT PAIKKAKUNNAT
Joensuu (Kaislakatu 6): sunnuntaisin klo 
10.00, tuhkakeskiviikkona 22.2. klo 18.00
Savonlinna (Erkonkatu 11): 4.3. la 11.00
Mikkeli (Paavalinkatu 4): 17.2., 17.3. 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 

Messun lukukappaleet
Messun lukukappaleet kirkkovuoden 

kaikkia aikoja ja päiviä varten 
on julkaistu verkossa osoitteessa 

katolinen.fi/messun-lukukappaleet

UrkUmUsiikin 
jUhlaa katedraalissa

UrkUreita läheltä ja kaUkaa

Urkukonsertti Pyhän Henrikin 
katedraalissa torstaina klo 18.00.

6.10. Marko Pitkäniemi (Helsinki) 

Tervetuloa!

2.3. Marko Pitkäniemi (Helsinki)

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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H e n g e l l i s t ä

Pyhän piispa Augustinuksen kirjasta 
Psalmien selitys (psalmi 61:2–3).

K
uule huutoni, Jumala, kuuntele 
rukoustani! Kuka puhuu näin? 
Puhuja näyttäisi olevan yksi 
ainoa henkilö. Katso kuitenkin 
uudelleen, onko hän vain yksi 
ihminen: Maan ääristä minä 

huudan sinua, kun sydämeni nääntyy. Nyt hän ei 
olekaan yksi ainoa, paitsi siinä mielessä kuin Kris-
tus on yksi ja me kaikki olemme hänen jäseniään. 
Miten yksi ja sama ihminen voisi huutaa kaikis-
ta maan ääristä? Maan ääristä huutaa ainoastaan 
se perintö, josta Pojalle itselleen sanottiin: Pyydä 
minulta, niin saat kansat perinnöksesi, ja maan 
ääriin ulottuu sinun valtasi. 

Se, joka huutaa maan ääristä, on siis tämä 
Kristuksen omaisuus ja perintöosa, tämä Kristuk-
sen ruumis, yksi ja ainoa Kristuksen kirkko, tämä 
yhteisö, johon me kaikki kuulumme. Mitä se sit-
ten huutaa? Kuten edellä sanoin: Kuule huutoni, 
Jumala, kuuntele rukoustani! Maan ääristä minä 
huudan sinua. Tämän huusin sinulle maan ääris-
tä, toisin sanoen joka suunnalta. 

Entä miksi huusin näin? Koska sydämeni 
nääntyy. Huutaja osoittaa olevansa kaikkien kan-
sojen keskuudessa, kaikkialla maailmassa, ei suu-
ressa kunniassa, vaan suurten koettelemusten 
keskellä. 

Elämämme tällä pyhiinvaelluksella ei totises-
ti voi olla vailla koettelemusta, ja matkantekom-
me edistyy vain koettelemuksen kautta. Ei kukaan 
opi tuntemaan itseään, ellei häntä ole koeteltu, ei 
ketään voida kruunata seppeleellä, ellei hän ole 
voittanut, eikä kukaan voi voittaa ilman taistelua. 
Mutta eihän kukaan voi taistella ilman vihollista, 
ilman kiusauksia. 

Joka huutaa maan ääristä, on siis ahdistuk-
sessa mutta ei silti jää hylätyksi. Herra tahtoi näet 
edelläkuvata meitä, jotka olemme hänen ruu-
miinsa, omassa ruumiissaan, siinä, miten hän 
kuoli, nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen. 
Minne pää on mennyt edellä, sinne jäsenetkin 
toivovat pääsevänsä häntä seuraten. 

Herra kirkasti meidät itsessään, kun salli Saa-
tanan kiusata itseään. Luimme juuri evankeliu-
mista, että paholainen kiusasi Herraa Jeesusta 
Kristusta autiomaassa. Paholainen tosiaan kiusasi 
Kristusta, mutta Kristuksessa kiusattiin samal-
la sinuakin, koska Kristus sai sinulta ihmisyyten-
sä mutta sinä sait häneltä pelastuksen. Sinulta 
hän sai kuoleman ja hän lahjoitti sinulle elämän, 
sinulta hän sai häväistyksen ja hän antoi sinulle 
kunnian. Sinulta hän sai koettelemuksen ja hän 
antoi sinulle voiton. 

Kristuksessa olemme 
voittaneet paholaisen

Jos meitä on koeteltu hänessä, niin hänes-
sä me myös voitamme paholaisen. Sinä kiinni-
tät huomiosi siihen, että Kristusta kiusattiin. Etkö 
huomaa, että hän myös voitti kiusauksen? Tun-
nusta siis, että sinua kiusattiin hänessä, mutta 
tunnusta myös, että hänessä sinäkin olet voittaja. 
Hän olisi voinut pitää paholaisen loitolla itses-
tään, mutta ellei häntä olisi kiusattu, ei hän olisi 

opettanut sinua voittamaan silloin, kun sinä 
joudut kiusaukseen. 

Paastonajan lukupalvelus. 1. viikon sunnuntain 
toinen lukukappale.

Kuva: Sandro Botticellin fresko Pyhä Augustinus 
rukoilemassa Firenzen Ognissanti-kirkossa 
n. vuodelta 1480.


