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Ihmisen elämä on mutkikas. Me haluamme si-

toutua, me haluamme vapautua, monet asiat 

saavat meidät pauloihinsa, monet taas tuntuvat 

etäännyttäviltä. Pitäisikö astua yksi askel oike-

aan vai vasempaan, eteen vai taakse? Mitä pitäisi 

kaupasta ostaa, mitä sieltä voi ostaa?

Minä ehkä suosin ajatusta siitä, että astutaan 

mielellään ensin yksi askel taaksepäin ja pysäh-

dytään hetkeksi miettimään, ennen kuin lähde-

tään tekemään tai toteuttamaan jotakin. Kun ajat 

ovat vaikeat, niin kuin esimerkiksi korona-vuosi-

na tai ukrainan sodan uhan alla, elämässä korostuvat meille kaikkein tärkeimmät asi-

at, asiat, joihin meillä on lähin ja hyvin tiivis suhde, asiat, joista me viimeisinä olemme 

valmiita luopumaan. 

Yksi ja ehkä tärkein näistä “asioista” on oma perhe. Puoliso ja lapset, ehkä omat van-

hemmat ja aivan läheisimmät ihmiset. Harva oikeasti rakastaa omaisuuttaankaan niin 

paljon, että uhraisi rakkaimpansa sen takia. Antaa mennä vain. On asiallista tietoises-

ti pohtia, miksi näin oikeastaan on. Mikä tekee omasta perheestä – kaikkine haastei-

neenkin – rakastamisen ja puolustamisen arvoisen? Sen arvoisen, että muulla ei kerta 

kaikkiaan ole yhtä paljon väliä?

Ytimekäs vastaus varmaankin on se, että perheen syntyminen ja toteutuminen, ihan-

teellisesti ottaen avioliitossa ja siitä syntyvissä lapsissa ja sukupolvien kierrossa, iso-

vanhempien, vanhempien ja lasten välisissä ainutkertaisissa suhteissa ja koko perhe-

dynamiikassa, on jotakin meihin ihmisiin sisäänrakennettua, annettua. Perheeseen 

suuntauminen jollakin tavalla kuuluu siis meidän olemukseemme, DNA:hamme. 

Kristittyinä me voimme uskoa, että se on siellä sitä varten, että Jumala, kaiken Luoja, 

on niin nimenomaisesti tahtonut.

Kun Jumala oli luonut maailman, hän katsoi luomistyötään ja totesi, että “kaikki oli hy-

vää”. Miksemme mekin voisi ottaa ensin askelta taaksepäin, katsoa kaikkea sitä hyvää, 

mitä me jo olemme saaneet, kaikkia ympärillämme olevia ihmisiä, omaa perhettäm-

me ja kiittää Jumalaa tästä suuresta ja korvaamattomasta lahjasta. Kiitollisuus vie mei-

tä ihmisinä ja kristittyinä paljon pitemmälle kuin kateus ja katkeruus, vaikka niihinkin 

voi joskus olla syynsä. Mutta se onkin sitten toinen juttu.

Milloin viimeksi kiitit 
Jumalaa perheestäsi?

Kristus nousi kuolleista. 
– Totisesti nousi!

Kristus är uppstånden. 
– Ja, sannerligen uppstånden!

Christ is Risen. – Truly He is Risen! 

Surrexit Christus vere! – Alleluia!

Pitkäperjantai 7.4. on paasto- ja abstinenssipäivä.

Långfredagen den 7.4 är en faste- och abstinensdag.

Good Friday Apr. 7, is a day of fasting and abstinence.

Pääsiäisaika alkaa sunnuntaina 9.4.

Påsketiden börjar på söndag 9.4.

Eastertide begins on Sunday Apr. 9.

Maalaus Nicolas Bertin ”La résurrection du Christ”, n. 1730.
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Sisällys

Kannen kuva: Giotto: L'entrata in Gerusalemme, n. 1305.

”Paastonaika 
on armon aikaa 
siinä määrin kuin 
kuuntelemme Hänen 
puhettaan meille. ”

Paavin sanat s. 6

2 Pääkirjoitus

3 Uutisia ja ajankohtaista

4 Ajankohtaista

5 Sunnuntait ja juhlapyhät 

 Rukouksen apostolaatti

6 Paavi Franciscuksen   
 paastoviesti: Paastonajan  
 askeesi ja synodaalinen tie  

8 Perheiden avulla 
 yksinäisyyttä vastaan

10 Rakkaudesta kirkkoon – 
 Carmen Hernández   
 neokatekumenaalisella tiellä

12 Jäsenmäärän kasvu jatkui  
 vuonna 2022

13 Testamentti-ilmoitus

14 Det femte evangeliet –   
 pilgrimsfärd i det Heliga landet

16 Lukijoilta: Johannes Jussoilan 
 autuaaksijulistamisprosessista 

17 Caritas-kuulumisia
  
18 Ilmoitukset

19 Seurakunnat ja ohjelmat

22 Uusi luomus Kristuksessa

Paavi Franciscus Unkariin huhtikuussa

P yhä istuin on ilmoittanut, että paavi on 
hyväksynyt kutsun Unkarin valtiollisilta 
ja kirkollisilta johtajilta ja tekee apostoli-

sen matkan Budapestiin 28–30. huhtikuuta 2023. 

Kyseessä on paavi Franciscuksen 41. apostolinen 

matka ulkomaille.  

Kolmipäiväisen vierailunsa aikana paavi tapaa 

maan korkeinta johtoa, viranomaisia ja diplo-

maatteja; piispoja, pappeja, diakoneja, sääntö-

kuntalaisia, seminaristeja ja pastoraalityön teki-

jöitä; akateemisen maailman ja kulttuurielämän 

edustajia sekä pakolaisia, köyhiä ja lapsia.  

Paavi Franciscus kävi jo Unkarissa ja Budapes-

tissa vuonna 2021 (kuvassa), missä hän vietti eu-

karistisen kongressin päätösmessun. Sen jälkeen 

hän jatkoi apostoliselle vierailulle Slovakiaan. 

Saman matkan yhteydessä hän lupasi Unkarin vi-
ranomaisille palaavansa apostoliselle vierailulle 
myös Unkariin. 

Vatican News / KATT

Apostolinen nuntius vihdoin Suomeenkin 

Pyhän istuimen lehdistöosasto ilmoitti 
tiistaina 7.3.2023, että paavi Franciscus 
on nimittänyt aikaisemmin jo Ruotsia, 

Islantia ja Tanskaa varten nimitetyn apostolisen 
nuntiuksen, Orangen titulaariarkkipiispa Julio 
Muratin, apostoliseksi nuntiukseksi myös 
Suomea varten.

KATT

Hiippakuntajuhla Turussa myös tänä vuonna

T ämän vuoden hiippakuntajuhlan pito-
paikka on varmistunut. Hiippakuntajuh-
lan messu pidetään myös tänä vuonna 

Turun tuomiokirkossa lauantaina 19.8.2023 kello 
11.00 alkaen. Lisätietoa myöhemmin keväällä ja 
kesällä. Tervetuloa!

Årets stiftsfest kommer att ordnas i Åbo domkyr-
ka lördagen 19 augusti kl 11. Välkomna!

This year’s Diocesan feast will be held in the Lut-
heran Turku Cathedral on Saturday, August 19, at 
11 am. Welcome!

KATT
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Paavi Franciscuksen pontifikaatti 
on kestänyt jo 10 vuotta.

Maaliskuun 13. päivänä tuli kuluneeksi 
kymmenen vuotta paavi Franciscuk-
sen valinnasta ja virkaanastumisesta. 

Historian ensimmäinen jesuiittapaavi on pai-
nottanut evankeliointia, ekumeniaa, köyhyyttä ja 
köyhiä, huolta luomakunnasta sekä siirtolaisten 
hätää. Franciscus uudisti Rooman kuurian kons-
tituutiollaan Praedicate evangelium, jossa muun 
muassa perustettiin paavin itsensä johtaman 
evankelioimisen viraston.  

Vuonna 2015 paavi Franciscus perusti rukous-
päivän luomakunnan puolesta (1. syyskuuta joka 
vuosi) muistuttaakseen kristittyjä ”ekologisen 
kääntymyksen” tarpeesta. Aihetta käsittelee myös 
paavin samana vuonna julkaisema kiertokirje 
Laudato si’.  

Vuonna 2016 paavi Franciscus tapasi Mos-
kovan patriarkka Kirillin ja allekirjoitti hänen 
kanssaan yhteisen julkilausuman lähimmäisen-
rakkauden ekumeniasta. Venäjän hyökättyä Uk-
rainaan vuonna 2022 paavi Franciscus kävi Kiril-
lin kanssa videokeskustelun. Vuonna 2023 paavi 
Franciscus teki historiallisen ekumeenisen py-
hiinvaelluksen Etelä-Sudaniin yhdessä Canterbu-
ryn arkkipiispan Justin Welbyn kanssa, ja vuonna 
2019 hän allekirjoitti yhteisen julistuksen ihmis-
ten veljeydestä al-Azharin suurimaamin Ahmad 
al-Tayyebin kanssa. Taistelussa alaikäisten seksu-
aalista hyväksikäyttöä vastaan paavi julkaisi motu 
proprion Vos estis lux mundi vuonna 2019.  

Paavi Franciscus on tehnyt 40 ulkomaille 
suuntautunutta apostolista matkaa ja 36 vierailua 
Italian sisällä. Paavi on painottanut matkoillaan 
”periferioita” ja tavannut usein siirtolaisia, kuten 
Lampedusassa vuonna 2013 ja Lesboksen saarel-
la vuonna 2016, jolloin hän toi mukanaan Roo-
maan 12 syyrialaista pakolaista.  

Evankeliointia, ekumeniaa, veljeyttä

Paavi Franciscuksen kiertokirje Fratelli tutti 
vuodelta 2020 sisältää hänen visionsa yleismaa-
ilmallisesta veljeydestä ja solidaarisuuden ee-
toksesta sotaisana ja riitaisana maailmanaika-
na. Vuonna 2014 paavi Franciscuksen välitystyön 
ansiosta Kuuba ja USA solmivat diplomaattiset 
suhteet, ja samana vuonna Israelin ja Palestii-
nan presidentit Shimon Peres ja Mahmoud Abbas 
osallistuivat Vatikaanin puutarhassa pidettyyn 
rauhanrukoukseen. Vuonna 2018 Pyhä istuin 
neuvotteli alustavan sopimuksen piispannimityk-
sistä Kiinan kanssa, ja sopimusta on jatkettu vuo-
sina 2020 ja 2022.  

Paavi Franciscus on painottanut evankelioin- 
nin intoa ja iloa aina ohjelmallisesta kehotus-
kirjeestään Evangelii gaudium (2013) alkaen. 
Paavi on julistanut pyhiksi edeltäjänsä Johannes 
XXIII:n, Paavali VI:n, Johannes Paavali I:n ja 
Johannes Paavali II:n. Välittömästä edeltäjästään 
Benedictus XVI:stä, joka kuoli vuoden 2022 vii-
meisenä päivänä, Franciscus on puhunut kunni-
oittavasti ”viisaana isoisänä”, jolta hän aina tar-
peen tullen kävi pyytämässä neuvoa.

Vatican News / Emil Anton

Franciscus

Laudato sí  

Ole ylistetty

Kiertokirje 24.5.2015

Franciscus    X
    LA

U
D

ATO
 SÍ

Katolinen tiedotuskeskus 2015

Monissa konkreettisissa kysymyksissä kirkon ei ole syytä eh-
dottaa lopullista ratkaisua. Kirkko ymmärtää, että sen on kuun-
neltava ja edistettävä tieteenharjoittajien rehellistä keskustelua 
ja kunnioitettava erilaisia mielipiteitä. Tarvitsee kuitenkin vain 
vilpittömästi katsoa todellisuutta nähdäkseen, että yhteinen 
kotimme on vakavasti tuhoutumassa. Toivo kehottaa meitä 
tunnistamaan, että on aina ulospääsytie, että voimme aina 
vaihtaa suuntaa, että voimme aina tehdä jotakin ongelmien 
ratkaisemiseksi. Voidaan kuitenkin nähdä merkkejä katkeamis-
pisteestä muutosten ja tuhon nopeuden takia ... Niitä ilmenee 
sekä alueellisissa luonnonkatastrofeissa että yhteiskunta- ja 
talouskriiseissä, koska maailman ongelmia ei voi analysoida 
ja selittää irrallisina. On alueita, jotka jo ovat erityisvaarassa, 
ja katastrofiennustuksista huolimatta on ainakin varmaa, että 
nykyinen maailmanjärjestys on monelta kannalta kestämätön, 
koska olemme lakanneet ajattelemasta inhimillisen toiminnan 
päämääriä. ”Jos katsomme maapallomme alueita, huomaamme 

heti, että ihmiskunta on pettänyt Jumalan odotukset.”

Laudato sí , 61

ISBN 978-952-7153-01-7

9 789527 153017

Franciscus

Gaudete et exsultate 

Iloitkaa ja riemuitkaa

Apostolinen kehotuskirje 19.3.2018

Franciscus    X
    G

A
U

D
ET

E ET
 EX

SU
LTAT

E

Katolinen tiedotuskeskus 2018

Toivon, että näistä sivuista olisi hyötyä, jotta koko kirkko 

omistautuisi edistämään kaipausta pyhyyteen. Pyytäkäämme, 

että Pyhä Henki vuodattaisi meihin intensiivisen halun olla 

pyhiä Jumalan suuremmaksi kunniaksi, ja rohkaiskaamme 

toisiamme tässä pyrkimyksessä. Siten jaamme onnellisuuden, 

jota maailma ei voi meiltä riistää.

Gaudete et exsultate, 177

ISBN 978-952-7153-27-7

9 789527 153277

Franciscus

Evangelii gaudium 

Evankeliumin ilo

Apostolinen kehotuskirje 24.11.2013

Franciscus    X
    EVA

N
G

ELII G
A

U
D

IU
M

 

Katolinen tiedotuskeskus 2014

Maria, Neitsytäiti,

sinä joka Hengen voimasta otit vastaan elämän Sanan nöyrän 

uskosi syvällisyydellä, kokonaan omistautuen Iankaikkiselle, 

auta meitäkin vastaamaan ”kyllä” kutsuun julistaa Jeesuksen 

hyvää sanomaa, joka on tärkeämpi kuin koskaan.

Sinä toit Kristuksen läsnäolon täyttämänä ilon Johannes 

Kastajalle, sait hänet hypähtämään ilosta äitinsä kohdussa. 

Sinä ylistit riemuiten Herran suuria tekoja. Sinä pysyit lujana 

ristin edessä horjumatta uskoen, sait ylösnousemuksen 

ilontäyteisen lohdutuksen, kokosit opetuslapset Pyhän Hengen 

odotuksessa, jotta syntyisi evankeliumia julistava kirkko.

Pyydä meille nyt uutta ylösnousseiden intoa viedä kaikille 

ilosanoma elämästä, joka voittaa kuoleman.  Anna meille 

pyhää rohkeutta etsiä uusia teitä, jotta katoamattoman 

kauneuden lahja saavuttaisi kaikki.

Evangelii gaudium, 288

ISBN 978-952-9627-86-8

9 789529 627868

Evangelii gaudium kansi.indd   1 19.3.2014   12.10
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”Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka 

monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän ker-

taako?” (Matt. 18:21.)

Evankeliumissa on vertauksia, jotka eivät ole meille välittömästi läpinäkyviä. Myös 

tämän kuukauden rukouspyyntö ei ole helppo. Kamppailemme usein sen kanssa, kuin-

ka antaa anteeksi muille, jos me olemme syyllisiä? Olemme loukkaantuneita siitä, ett-

emme ole tehneet rikoksia mutta me maksamme muiden synneistä. ”Me, jotka elämme 

kirkossa ja jotka – kuten Avilan pyhä Teresa – olemme ylpeitä, että olemme Kirkon poikia 

ja tyttäriä, kylvemme koko ajan anteeksiantamuksessa. Koko Kirkon historia on seik-

kailua, jossa ihmisen synti ja Jumalan armahtavaisuus ovat päärooleissa. Kirkko säilyy 

aina viimeiseen päivään asti siksi, että Jumalan rakkaus sitä kohtaan on loputtomasti 

paljon suurempi kuin Kirkon lasten synti ja kurjuus” (Wilfrid Stinissen).

Paavi Franciscus tunnusti, että ”anteeksipyyntö on vasta ensimmäinen askel ja että 

seuraavaksi täytyy luoda kulttuuri, joka pystyy estämään tällaiset tilanteet. Synodi vah-

vistaa lujan sitoutumisen ankarien ennaltaehkäisevien toimenpiteiden omaksumiseen, 

jotta noiden rikosten toistuminen estetään, alkaen niiden henkilöiden valinnasta ja 

koulutuksesta, joille uskotaan vastuu- ja kasvatustehtäviä.’ Samalla ei saa enää kumota 

päätöstä soveltaa ’välttämättömiä toimenpiteitä ja sanktioita’. Ja tämä kaikki Kristuksen 

armon avulla. Enää ei voi palata takaisin.” (Christus Vivit, 97)

”Syntimme ovat kaikkien silmien edessä; ne heijastuvat armotta rypyissä kirkon, äi-

timme ja opettajamme kasvoilla. (…) Kirkko ei pelkää näyttää jäsentensä syntejä, joita 

jotkut heistä joskus yrittävätkin kätkeä, evankeliumin sanan 

palavan valon edessä, joka puhdistaa ja pesee pois. Kirkko ei 

lakkaa toistamasta joka päivä, häveten: ”Jumala, ole minul-

le armollinen hyvyydessäsi... minun syntini on aina minun 

edessäni” (Ps. 51:3, 5). Muistakaamme kuitenkin, että äitiä ei 

hylätä, kun hän on haavoittunut, vaan ollaan hänen rinnal-

laan, jotta hän saa jälleen koottua voimansa ja kykynsä aloit-

taa aina uudestaan.” (Christus Vivit , 101)

isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

Rukoilkaamme...

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.

Huhtikuu   
• Rukoilemme, että rauha ja väkivallattomuus leviäisivät vähentämällä aseiden 

käyttöä niin valtioiden kuin kansalaistenkin taholta. 

April
• Vi ber för spridandet av fred och icke-våld, genom att stater och folk minskar 

användningen av vapen.

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   

Pyhä viikko

2.4. Herran kärsimisen palmusunnuntai (II) 
Ennen palmukulkuetta: Ev. Matt. 21:1-11. 
1L Jes. 50:4-7 
Ps. 22:8-9, 17-18a, 19-20, 23-24. – 2a 
2L Fil. 2:6-11 
Ev. Matt. 26:14 - 27:66 tai Ev. Matt. 27:11-54 

Pääsäisen kolme pyhää päivää

6.4 torstai, kiirastorstain iltamessu  
1L 2. Moos. 12:1-8, 11-14 
Ps. 116:12-13, 15+16bc, 17-18. – vrt. 1. Kor. 10:16 
2L 1. Kor. 11:23-26 
Ev. Joh. 13:1-15 

7.4. pitkäperjantai, juhlallinen jumalanpalvelus 
Herran kärsimisen muistoksi  
1L Jes. 52:13-53:12 
Ps. 31:2+6, 12-13, 15-16, 17+25. – Luuk. 23:46 
2L Hepr. 4:14-16, 5:7-9 
Ev. Joh. 18:1-19:42 

8.4. Pyhän pääsiäisyön vigilia  
1L 1. Moos. 1:1-2:2 tai 1L 1. Moos. 1:1, 26-31a 
Ps. 104:1-2a, 5-6, 10+12, 13-14, 24+35c. – vrt. 30 
tai Ps. 33:4-5, 6-7, 12-13, 20+22. – 5b  
2L 1. Moos. 22:1-18 
tai 2L 1. Moos. 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18 
Ps. 16:5+8, 9-10, 11. – 1   
3L 2. Moos. 14:15-15:1 
Ps. 2. Moos. 15:1-2, 3-4, 5-6, 17-18. – 1a  
4L Jes. 54:5-14 
Ps. 30:2+4, 5-6, 11-12a+13b. – 2a   
5L Jes. 55:1-11 
Ps. Jes. 12:2-3, 4bcd, 5-6. – 3   
6L Bar. 3:9-15, 3:32-4:4 
Ps. 19:8, 9, 10, 11. – Joh. 6:68c   
7L Hes. 36:16-17a, 18-28 
Ps. 42:3, 5bcd, 43:3, 4. – 42:2 tai Ps. Jes. 12:2-3, 4bcd, 5-6. – 3 
tai Ps. 51:12-13, 14-15, 18-19. – 12a  
Epistola: Room. 6:3-11 
Ps. 118:1-2, 16-17, 22-23  
Ev. Matt. 28:1-10 

9.4.  Pääsiäissunnuntai  
1L Ap.t. 10:34a, 37-43 
Ps. 118:1-2, 16-17, 22-23. – 24 
2L Kol. 3:1-4 tai 2L 1. Kor. 5:6b-8 
Ev. Joh. 20:1-9 tai Ev. Matt. 28:1-10 
tai iltamessussa Ev. Luuk. 24:13-35  

16.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai eli   
Jumalan laupeuden sunnuntai (II)  
1L Ap.t. 2:42-47 
Ps. 118:2-4, 13-15b, 22-24. – 1 
2L 1. Piet. 1:3-9 
Ev. Joh. 20:19-31  

23.4. Pääsiäisen 3. sunnuntai (III)  
1L Ap.t. 2:14, 22-33 
Ps. 16:1-2a+5, 7-8, 9-10, 11. – 11a 
2L 1. Piet. 1:17-21 
Ev. Luuk. 24:13-35 

30.4. pääsiäisen 4. sunnuntai (IV)   
1L Ap.t. 2:14a, 36-41 
Ps. 23:1-3a, 3b-4, 5, 6. – 1 
2L 1. Piet. 2:20b-25 
Ev. Joh. 10:1-10 
  

Rukouksen apostolaatti
Maaliskuun 2023 rukouksen apostolaatin palsta
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Rakkaat veljet ja sisaret,

M
atteuksen, Markuksen 
ja Luukkaan evanke-
liumeissa kerrotaan Jee-
suksen kirkastumisesta. 
Tuosta tapahtumasta nä-
emme, miten Herra vas-

taa siihen, että hänen oppilaansa eivät ymmärrä 
häntä. Vähän aiemmin oli ollut jopa yhteenotto 
Opettajan ja Simon Pietarin välillä: tunnustettu-
aan uskonsa Jeesukseen Kristuksena, Jumalan 
Poikana, Pietari oli torjunut Jeesuksen julistuksen 
kärsimisestä ja rististä. Jeesus oli moittinut Pie-
taria: ”Väisty tieltäni, Saatana! Sinä tahdot saada 
minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Ju-
malasta, vaan ihmisestä” (Matt. 16:23). Ja sitten 
”kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa 
Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johannek-
sen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyy-
teen” (Matt. 17:1).

Kirkastumisesta kertova evankeliumiteksti 
luetaan joka vuosi paastonajan toisena sunnun-
taina. Tänä liturgisen ajan jaksona Herra ottaa 
meidät mukaansa ja vie meidät yksinäisyyteen. 
Vaikka jokapäiväiset velvollisuutemme pakotta-

Paastonajan askeesi 
ja synodaalinen tie

Paavi Franciscuksen paastoviesti 2023

littu ainutlaatuisen tapahtuman todistajiksi. Hän 
haluaa, että tuo armon kokemus jaetaan eikä jää 
yksin koetuksi; se pätee koko uskonelämäämme. 
Jeesusta seurataan yhdessä. Yhdessä me, ajassa 
pyhiinvaeltava kirkko, koemme liturgisen vuoden 
ja siinä paastonajan, kulkien niiden kanssa, jot-
ka Herra on antanut meille matkakumppaneiksi. 
Samoin kuin Jeesuksen ja opetuslasten noustessa 
Taborinvuorelle, voimme sanoa, että paastonajan 
tiemmekin on “synodaalinen”, koska kuljemme 
yhdessä samaa tietä yhden Opettajan oppilaina. 
Tiedämme, että hän itse on Tie. Sekä liturgisella 
että synodaalisella matkallaan kirkko siis käy yhä 
syvemmin ja täydemmin sisälle Kristuksen, Va-
pahtajan, salaisuuteen.

Saavumme huippukohtaan. Evankeliumi ker-
too, että Jeesuksen ulkomuoto ”muuttui heidän 
nähtensä: hänen kasvonsa loistivat kuin aurin-
ko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo” 
(Matt. 17:2). Siinä on ”huippu”, matkan pää. Nou-
sun päätyttyä, korkealla vuorella yhdessä Jee-
suksen kanssa, kolme opetuslasta saavat armon 
nähdä hänet kirkkaudessaan, säteillen yliluon-
nollista valoa, joka ei tullut ulkoa, vaan lois-
ti hänestä itsestään. Tämän näyn jumalallinen 
kauneus oli verrattomasti suurempi kuin kaik-

Vatican Media

vat meidät pysymään tavallisissa paikoissa ja arki-
rutiineissa, paastonaikana meitä kutsutaan nou-
semaan ”korkealle vuorelle” Jeesuksen seurassa 
ja kokemaan yhdessä, Jumalan pyhänä kansana, 
erityisen askeesin.

PAASTONAJAN ASKEESI on pyrkimys-
tä armon avulla voittaa uskon puutteemme ja 
vastarintamme ja seurata Jeesusta ristin tiellä. 
Juuri niin Pietarin ja muiden opetuslasten täy-
tyi tehdä. Tunteaksemme Opettajan syvällisem-
min, ymmärtääksemme ja vastaanottaaksemme 
pelastuksen salaisuuden, joka toteutui täydelli-
sessä itsensä antamisessa rakkaudesta, meidän 
on annettava hänen viedä meidät korkealle vuo-
relle yksinäisyyteen, irrottautumaan kehnoista ja 
turhanpäiväisistä asioista. Meidän on lähdettä-
vä matkaan, ylöspäin, mikä vuoristoretken tavoin 
vaatii vaivannäköä, uhrauksia ja keskittymistä. Ne 
ovat tärkeitä myös synodaalisella tiellä, jota kirk-
kona olemme sitoutuneet toteuttamaan. Meidän 
on hyvä mietiskellä paastonajan askeesin ja syno-
daalisen kokemuksen suhdetta.

“VETÄYTYESSÄÄN” Taborinvuorelle Jeesus 
ottaa mukaansa kolme opetuslasta, jotka on va-
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”Paastonaika on armon aikaa siinä määrin kuin 

kuuntelemme Hänen puhettaan meille. Ja kuinka 

hän puhuu meille? Ennen kaikkea Jumalan Sanassa, 

jonka kirkko tarjoaa meille liturgiassa.”

ki opetuslasten vaivat Taborille noustessa. Millä 
tahansa vuoristoretkellä on noustessa pidettävä 
katse polussa, mutta lopussa avautuva maisema 
yllättää ja palkitsee suurenmoisuudellaan. Myös 
synodaalinen prosessi näyttää välillä vaivalloi-
selta ja joskus saatamme lannistua. Mutta lopus-
sa meitä odottaa jokin suurenmoinen ja yllättävä, 
joka auttaa meitä ymmärtämään paremmin Ju-
malan tahtoa ja lähetystehtäväämme hänen val-
takuntansa palveluksessa.

Opetuslasten kokemusta Taborinvuorella ri-
kastuttaa edelleen se, että kirkastuneen Jeesuksen 
vierelle ilmestyvät Mooses ja Elia, joissa henki-
löityvät laki ja profeetat (vrt. Matt. 17:3). Kristuk-
sen tuoma uutuus on Vanhan liiton ja lupausten 
täyttymys; sitä ei voi erottaa Jumalan historiasta 
kansansa kanssa, vaan se paljastaa tuon histori-
an syvän merkityksen. Samaten synodaalinen tie 
on juurtunut kirkon traditioon ja samalla avoin 
uudelle. Traditio on innoituksen lähde uusien 
teiden etsimiseksi, välttäen vastakkaiset kiusauk-
set: paikalleen jähmettymisen ja improvisoidut 
kokeilut.

SEKÄ PAASTONAJAN askeettisen tien että 
synodaalisen tien päämääränä on kirkastuminen, 
henkilökohtaisesti ja kirkollisesti. Tuon muutok-
sen esikuva on kummassakin tapauksessa Jeesus, 
ja se toteutuu hänen pääsiäissalaisuutensa ar-
mon kautta. Jotta tuo kirkastuminen voisi toteu-
tua meissä tänä vuonna, haluan ehdottaa kahta 
“polkua”, joita seuraten voimme nousta ylös yh-
dessä Jeesuksen kanssa ja saavuttaa päämäärän 
hänen kanssaan.

Ensimmäinen viittaa käskyyn, jonka Isä Juma-
la antaa opetuslapsille Taborinvuorella, heidän 
katsellessaan kirkastunutta Jeesusta. Ääni pilves-
tä sanoo: ”Kuulkaa häntä” (Matt. 17:5). Ensim-
mäinen neuvo on siis hyvin selvä: on kuunneltava 
Jeesusta. Paastonaika on armon aikaa siinä mää-
rin kuin kuuntelemme Hänen puhettaan meille. 
Ja kuinka hän puhuu meille? Ennen kaikkea Ju-
malan Sanassa, jonka kirkko tarjoaa meille litur-
giassa. Älköön se kaikuko tyhjyyteen; jos emme 
aina voi osallistua messuun, lukekaamme mes-
sun lukukappaleet vaikkapa internetin avulla. 
Kirjoitusten ohella Herra puhuu meille veljien ja 
sisarten kautta, varsinkin apua tarvitsevien ihmis-
ten kasvojen ja elämäntarinoiden kautta. Haluan 
lisätä toisenkin näkökohdan, joka on hyvin tärkeä 
synodaalisessa prosessissa: Kristuksen kuunte-

leminen tapahtuu myös kuuntelemalla velji-
ämme ja sisariamme kirkossa. Tuo vastavuo-
roinen kuunteleminen on joissakin vaiheissa 
ensisijainen päämäärä, mutta se pysyy aina 
välttämättömänä synodaalisen kirkon toimin-
tatavassa ja -tyylissä.

KUULLESSAAN ISÄN äänen opetuslap-
set ”heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren 
pelon vallassa. Mutta Jeesus tuli heidän luok-
seen, kosketti heitä ja sanoi: ’Nouskaa, älkää 
pelätkö.’ Ja kun he nostivat katseensa, he eivät 
nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin” 
(Matt. 17:6-8). Tässä on toinen neuvoni tälle 
paastonajalle: ei pidä paeta poikkeuksellisten 
tapahtumien ja voimakkaiden kokemusten 
muodostamaan uskonnollisuuteen peläten 
kohdata todellisuutta, sen arkista vaivannä-
köä, koettelemuksia ja ristiriitoja. Jeesuksen 
opetuslapsille näyttämä valo ennakoi pääsiäi-
sen kirkkautta, ja sitä kohti on kuljettava, seu-
raten ”yksin Häntä”. Paastonaika suuntautuu 
pääsiäiseen: ”vetäytyminen” ei ole päämäärä 
itsessään, vaan se valmistaa meitä kokemaan 
kärsimisen ja ristin uskolla, toivolla ja rakkau-
della, ja siten saavuttamaan ylösnousemuk-
sen. Myöskään synodaalisella tiellä meidän 
ei pidä kuvitella saavuttaneemme päämää-
rän, jos Jumala antaa meille tiettyjä vahvoja 
yhteyden kokemuksia. Sielläkin Herra toistaa 
meille: ”Nouskaa, älkää pelätkö.” Meidän on 
tultava alas, ja koettu armo tukekoon meitä 
toteuttaessamme synodaalisuutta yhteisö-
jemme jokapäiväisessä elämässä.

RAKKAAT VELJET JA SISARET, Pyhä 
Henki innoittakoon meitä tänä paastonaika-
na nousemaan vuorelle Jeesuksen kanssa, ko-
kemaan hänen jumalallisen loistonsa ja niin, 
uskossa vahvistettuina, jatkamaan matkaa 
hänen kanssaan, joka on kansansa kunnia ja 
kansojen valo.

Roomassa, Lateraanibasilikassa
25. tammikuuta, pyhän Paavalin 

kääntymyksen juhlana

Franciscus

Benedictus XVI

Joseph Ratzinger
JOHDATUS KRISTINUSKOON
Kirja käsittelee kristinuskon perusteita 
Apostolisen uskontunnustuksen kautta 
modernilla, syvällisen raamatullisella 
ja historianteologisella tavalla. Teos sai 
nopeasti suuren suosion ja siitä otettiin 
jatkuvasti uusia painoksia. 

KATT,  sid. 356 sivua, hinta 30,–
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Joseph Ratzinger julkaisi  

”Johdatuksen kristinuskoon” 

vuonna 1968. Kirja kä-

sittelee kristinuskon perusteita 

Apostolisen uskontunnustuksen

kautta modernilla, syvällisen 

raamatullisella ja historianteolo-

gisella tavalla.  Teos sai nopeasti 

suuren suosion ja siitä otettiin jatkuvasti uusia painoksia. 

Vuonna 2000 kardinaali Ratzinger kirjoitti kirjaan uu-

den johdannon. Hän viittasi yli kolmenkymmenen vuo-

den aikana maailmassa ja kirkossa tapahtuneisiin suurin 

muutoksiin, mutta samalla totesi sisällön olevan pysyvästi 

ajankohtainen: ”Uskon, että en erehtynyt perussuunnassa, 

kun asetin keskipisteeksi kysymyksen Jumalasta ja kysy-

myksen Kristuksesta. Se johtaa ’narratiiviseen kristologi-

aan’ ja osoittaa uskon paikan kirkossa… Siksi rohkenen 

asettaa kirjan nykyäänkin vielä kerran lukijoiden käsiin.”

Viisikymmentä vuotta sitten syntynyt klassikko jul-

kaistaan nyt ensimmäistä kertaa suomeksi.

BENOZZO GOZZOLI, N.1460

JohdKristRatzinger_kansi.indd   1 28.9.2018   12.03

Joseph Ratzinger
LITURGIAN HENKI
Johdatus liturgiaan
Kirja auttaa ymmärtämään uskoa ja 
toteuttamaan oikein sen keskeisiä 
ilmenemismuotoja liturgiassa. Se valaisee 
syvällisesti mikä liturgian merkitys on 
ulkoisesti sekä avaa liturgian hengen 
käsittämistä; mitä liturgia ja varsinkin 
eukaristia merkitsee kirkon ja kristillisen 
elämän keskuksena. 

KATT,  nid. 225 sivua, hinta 25,–

JOHDATUS LITURGIAAN 

Joseph Ratzingerin Liturgian henki auttaa 

ymmärtämään uskoa ja toteuttamaan oikein 

sen keskeisiä ilmenemismuotoja liturgias-

sa. Kirja valaisee syvällisesti sitä, mikä liturginen 

merkitys on kirkkorakennuksella, rukoussuun-

nalla itään päin, ristinmerkillä, kuvilla ja musiikil-

la, polvistumisella, seisomisella ja istumisella. Kyse 

ei kuitenkaan ole johdatuksesta liturgiseen käy-

täntöön, vaan liturgian hengen käsittämisestä: sii-

tä, mitä liturgia ja varsinkin eukaristia merkitsee 

kirkon ja kristillisen elämän keskuksena ja mikä 

on kirkon ja juutalaisuuden, ihmisen ja Jumalan, 

Vanhan ja Uuden testamentin, uhrin ja liturgian, 

kosmoksen ja historian, sanan ja eukaristian suhde.
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’’Vain kunnioitus liturgian aikai-

sempia vaiheita ja periaatteellista 

mielivallattomuutta kohtaan voi lahjoit-

taa meille sen, mitä toivomme liturgialta: 

juhlan, jossa luoksemme tulee se suuri, 

jota emme itse tee, vaan jonka saamme 

lahjana… Liturgia voi vetää ihmisiä puo-

leensa vain silloin, kun se ei katso itseään, 

vaan Jumalaa; kun se sallii Jumalan astua 

sisään ja toimia.”
Joseph Ratzinger 
MITÄ ON OLLA KRISTITTY
Kolme saarnaa

Tähän pieneen kirjaseen on tallennettu 
kolme saarnaa, jotka Joseph Ratzinger 
piti katoliselle opiskelijaseurakunnalle 
Münsterin tuomiokirkossa joulukuus-
sa 1964. Saarnoissa pyrittiin julistuksen 
kielellä asettamaan tuoreesti kysymys 
kristinuskosta tämän päivän maailmassa 
ja antamaan kysymykseen vastaus. Saar-
nojen saama vastakaiku rohkaisi niiden 
julkaisemiseen. ”Toivon, että saarnani 
voisivat juuri vaatimattomassa epäkir-
jallisessa muodossaan olla omalla taval-
laan auttamassa sitä julistuksen ja uskon 
uudistumista, jota perusteitaan myöten 
muuttuneessa maailmassa kipeästi kai-
paamme.”  

KANSI PETRI KOVÁCS

katt

Joseph Ratzinger
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ISBN 978-952-7153-37-6

9 789527 153376
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Perheiden avulla 
yksinäisyyttä vastaan
Pohjoismaiden piispat saivat kokouk-
sessaan Ruotsin Ombergissa maalis-
kuun alkupuolella vieraakseen Euroo-
pan katolisten perhejärjestöjen liiton 
FAFCE:n puheenjohtajan, italialaisen 
asianajajan Vincenzo Bassin, ja järjes-
tön pääsihteerin Nicola Speranzan. 
Fides ja Ruotsin Katolskt magasin 
tekivät yhteishaastattelun.

J
ärjestön edustajat kuvaavat FAFCEa 
nimenomaan on federaatioksi, sateen-
varjoksi, jonka jäseniksi voivat piispain-
kokousten suosituksesta liittyä eri Eu-
roopan maiden katoliset perhejärjestöt.

FAFCEn suurena ajatuksena on vah-
vistaa perheen asemaa eurooppalaisessa päätök-
senteossa ja sitä silmällä pitäen järjestö toivoo 
saavansa edustuksen myös Pohjoismaiden piis-

painkokouksen alueelta, sillä toistaiseksi pohjoi-

sen ulottuvuuden puute on rajoittanut järjestön 

vaikutusmahdollisuuksia. Mitä laajempaa osaa 

Euroopasta järjestö ikään kuin edustaa, sitä pa-

remmin sitä kuunnellaan niin Euroopan Unionis-

sa kuin Euroopan Neuvostossakin sekä yksittäis-

ten eurooppalaisten maiden perhepoliittisessa 

päätöksenteossa.

 Lähtökohta on selvä: “Me olemme perheen 

ääni Euroopassa katolisesta näkökulmasta käsin. 

Me kunnioitamme perheen kauneutta ja rikkaut-

ta sekä jokaisen perheenjäsenen arvokkuutta.” 

Selvä on myös järjestön tavoite: “Vahvemmat per-

heet rakentavat menestyksekästä tulevaisuutta!” 

Vaikuttamismahdollisuuksiensa takia liiton pää-

sihteeristö sijaitsee juuri Brysselissä.

 Kysymys ei kuitenkaan ole suuren suuresta or-

ganisaatiosta. Palkattuja työntekijöitä on muuta-

ma, ja lisäksi siellä, missä lobbaamista tarvitaan, 

toimii joukko vapaaehtoisia: Brysselin lisäksi 
Strasbourgissa, Pariisissa ja Wienissä.

Kokemuksen kautta vaikuttamaan

 FAFCEn puheenjohtajana toimii nyt toista kautta 
italialainen lakimies Vincenzo Bassi, kolmen lap-
sen isä. Hän ajautui eurooppalaiseen perhetyö-
hön alun perin omien kokemustensa kautta, jotka 
hän tiivisti todeten, että aikamme suurimpia vir-
heitä on perheiden pitäminen pelkkinä kuluttaji-
na. “Yhteiskunta ei ollenkaan näytä ymmärtävän 
perheen tarkoitusta tai sen taloudellista ja sosiaa-
lista merkitystä.”

 Puheenjohtaja Bassin mukaan on ongelma, 
jos perhettä pidetään vain kuluttajana, sillä täl-
lainen “käsitys ei vastaa todellisuutta”. Hän kysyy: 
“Kumpi on helpompaa yhteiskunnalle – tukea 
perhettä etupäässä kuluttamaan tuotteita vai kas-
vattamaan lapsia?”

FAFCE:n puheenjohtaja Vincenzo Bassi ja Katolskt magasinin päätoimittaja Helena D’Arcy.
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Sama ongelma kaikkialla 

Tilanne on sama oikeastaan kaikkialla maailmas-
sa, eikä vain poliittisella tasolla vaan paljon laa-
jemminkin. Varsinkin aikaisemmin perheillä oli 
lähes kaikenkattava merkitys, nykyään osa tästä 
roolista on siirretty hyvinvointivaltiolle. “Jotkut 
pitävät perhettä siksi vain nostalgisena instituu-
tiona, mutta sitä se ei ole! Pandemian aikana ym-
märrettiin, että perhe on yhteiskuntamme perus-
tava tukipylväs.” Juuri tätä viestiä FAFCE yrittää 
viedä eteenpäin. Ilman perhettä ei ole myöskään 
todellisia keinoja taistella demografista talvea 
vastaan, Vincenzo Bassi lisää. “Aikamme kysy-
mys on, yritetäänkö ja halutaanko tätä kehitys-
tä muuttaa. Yksi osa meidän työtämme on auttaa 
kaikkia ymmärtämään, kuinka vaarallinen tämä 
tilanne on.” 

 Vincenzo Bassi kiertää paraikaa Euroopan 
maissa puhumassa perheen merkityksestä ja ta-
paamassa perheasioista vastaavia ministereitä 
saadakseen perheille lisää näkyvyyttä ja ymmär-
rystä, “sensibiliteettiä ja voimaa”, jotta nämäkin 
kysymykset saataisiin eurooppalaiseen keskus-
teluun ja päätöksentekoon. “Vaikka perheasiat 
eivät suoraan olekaan Euroopan Unionin päätös-
ten piirissä, demografiset kysymykset ovat”, Bassi 
muistuttaa.

Uskonnon osa

Vincenzo Bassin kokemuksen mukaan järjestön 
nimessäkin oleva sana “katolinen” on osoittau-
tunut hyödylliseksi. Lähes kaikki hänen koh-
taamansa ihmiset kunnioittavat suuresti paavi 
Franciscusta tämän avoimesta julkisuuskuvasta 
ja samalla nimi “katolinen” antaa heille mahdol-
lisuuden paremmin ymmärtää, mistä perusperi-
aatteista järjestön työ ja mielipiteet kumpuavat. 
On helpompi tehdä yhteistyötä, kun tietää, mitä 
toinen ajattelee.

 Bassin mukaan on kuitenkin välttämätöntä 
käyttää politiikan maailmassa kieltä, joka on siel-
lä tuttua. “Ei tarvita uskontoa eikä uskonnollista 
kieltä selittämään, että perhe on yhteiskunnan 
peruspilari ja että demografinen talvi voidaan rat-
kaista vain tunnustamalla perheen rooli. Ei siihen 
tarvita katekismuksia”, hän toteaa naurahtaen.

Lobbausta ja paljon muuta

Se, mitä FAFCE yrittää saada aikaan, on luoda 
yhteyksiä ja saada perheiden ääntä kuuluville eu-
rooppalaisessa päätöksenteossa, jotta siellä voi-
taisiin ennemminkin nähdä perheet voimavara-
na kuin rasittavana rakenteena. Resursseja ei ole 
paljon, mutta tahtoa sitäkin enemmän. Puheen-
johtajan tehtävääkin Bassi hoitaa vapaa-ajallaan, 
vapaaehtoisena. Verrattuna muihin Euroopan ta-

solla toimiviin kansalaisjärjestöihin FAFCE:n re-
surssit ovat todella vaatimattomat.

 “Tavoitteemme ei kuitenkaan ole vain suur-
ten eurooppalaisten instituutioiden lobbaaminen 
vaan perheiden merkityksen korostaminen myös 
toisten kansalaisjärjestöjen, päättäjien ja yritysten 
kanssa käytävissä keskusteluissa”, Bassi kertoo.  

Perheiden verkosto

 “Toinen suuri tavoite on saada muodostettua Eu-
rooppaan todellinen perheiden verkosto.” Bassi 
on varma siitä, että tarvitaan enemmän yhteisöjä, 
yhteisöllisyyttä, ja vähemmän byrokratiaa.

 Samasta asiasta paavi Franciscuskin on pu-
hunut. “Perheiden verkostot ovat tärkeitä myös 
evankelioimisessa”, Bassi toistaa – ehkä paavin 
ajatuksia – ja jatkaa: “On aika, että perheet voi-
vat kantaa vastuunsa. Ilman perheitä ei ole kut-
sumuksia eikä uskon välittämistä. Tämä juuri on 
ihmiskunnan historiaa.”

 Yksinäisyys

Mikä sitten on suurin uhka perheelle Euroopas-
sa juuri tänään? “Yksinäisyys” tuli vastauksena 
kuin kaupan hyllyltä. Yksinäisyys voi näyttäytyä 

eri näköiseltä eri puolilla Eurooppaa, vaikkapa 
Ruotsissa tai Italiassa, mutta pohjimmiltaan se on 
kaikkialla samaa. Kuitenkin “valtion ja perheen 
vastuiden välillä on löydettävä tasapaino.”

 “Paavi Franciscus on todennut, että me eläm-
me aikakauden vaihtumisen aikaa. Meidän on 
nyt lähdettävä liikkeelle ja rakennettava yhteisö-
jämme perheiden varaan.” Monet sanovat, että 
suurin uhka perheille on perheiden hajoaminen, 
se, että perheet eivät toimi yhdessä, että vältetään 
naimisiin menemistä. “Mutta nämä kaikki ovat 
vain seurauksia yksinäisyydestä.” 

 Vincenzo Bassin esimerkki on kuvaava: Edes 
lapsia ei haluta, jos ollaan yksin, koska on vaikea 
luottaa, että saisi apua, kun sitä tarvitsee. Yhtei-
sölle lapsi kuitenkin on suuri lahja, jota kaikki 
arvostavat ja tukevat. “Todellinen ongelma ei ole 
perhepolitiikan puute vaan individualismi. Sen 
voittamiseksi tarvitaan lisää verkostoja, jotta voi-
daan ratkaista yksinäisyyden ongelma – tarvitaan 
perheitä voittamaan yksinäisyys!”

Haastattelu: Helena D’Arcy ja 
Marko Tervaportti (kuvat)

– Ks. myös: https://www.fafce.org

FAFCE:n puheenjohtaja Vincenzo Bassi yhdessä Benedicta Lindbergin kanssa, joka on Ruotsin katolisen 
elämänpuolustusjärjestö Respektin pääsihteeri.
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J
okainen kristitty on kutsuttu pyhyy-
teen. Kaikille tie ei kuitenkaan ole 
niin julkinen kuin Kirkon kanoni-
soitavilla ihmisillä. Viime joulukuun 
alussa Madridissa aloitettiin Carmen 
Hernàndezin kanonisaatioprosessi. 
Hän elämä tutkitaan tarkoin ja tuo-
daan julkisuuteen, jotta me voisimme 

saada rohkaisua, esirukouksia ja lohdutusta Her-
ran pyhittämän elämän kautta. Tiedämme, että 
Helsingin hiippakunnalla on yhä vireillä autuaan 
Hemmingin (1290-1366) pyhäksi julistamispro-
sessi. Tampereen Jeesuksen pikkusisarien sään-
tökunnan perustajan sisar Magdeleine Hutinin 
(k.1989) kanonisaatio on niin ikään vireillä. Nämä 
prosessit voivat olla hyvin pitkäkestoisia.

Seminaristi Emmanuele antoi minulle lainaan 
kirjan Carmen Hernándezista. Kyseessä on elä-
mäkerta, jonka on kirjoittanut espanjalainen Ber-
liinissä vaikuttava filosofian ja kasvatustieteiden 
professori Aquilino Cayuela. Carmen Hernánde-
zin elämäkertaan tutustumisen myötä eteeni on 
avautunut mietiskeltäväkseni erityinen elämän-
taival, jota hän on saanut kulkea. Sen edessä voi 
vain syvään huokaista ja todeta miten ihmeellis-
tä onkaan Jumalan johdatus ja kaitselmus. Herra 
kuljettaa meitä aina varjosta valoon, kivusta toi-
pumiseen, riutumisesta parantumiseen, hävi-
östä voittoon, kärsimyksestä ylösnousemuksen 
kirkkauteen.

CARMEN HERNÁNDEZ kuuluu niiden kris-
tittyjen joukkoon, jotka ovat vaeltaneet Herran 
tietä kaksittain. Yhdessä Kiko Argüellon kanssa 

Rakkaudesta
kirkkoon

Carmen Hernández (1930-2016) 
neokatekumenaalisella tiellä

he muodostivat parivaljakon. Neokatekumenaa-
liselle tielle he astuivat yhdessä vuonna 1964 Es-
panjan Palomerasin köyhälistön keskellä. 

Vastaavia työpareja on varmasti lukematon 
määrä Jumalan valtakunnan työssä. Nainen ja 
mies voivat olla työpareja muullakin lailla kuin 
vain avioliiton yhteensitomina. Katolisessa maail-
massa ovat tunnettuja parivaljakkona esim. pyhä 
Franciscus Assisilainen ja pyhä Clara Assisilai-

nen, pyhä Benedictus ja pyhä Scolastica ja pyhän 
Charles Foulcauldin innoittamat Jeesuksen pik-
kusisarten ja -veljien perustajat sisar Magdeleine 
Hutin ja isä Voillaume. Suomalaisesta kristillisyy-
destä tällaisena parina nousee mieleeni Margare-
ta Högman ja Salomon Häkkänen. Todennäköistä 
on, että tämänkaltaisia pareja ovat myös monet 
suomalaiset kirkkoherrat ruustinnojensa kanssa.

CARMEN HERNÁNDEZ syntyi yhdeksän 
lapsisen sisarussarjan keskimmäisenä lapsena 
Espanjan Ólvegassa 1930. Hän sai katolisen kas-
vatuksen ja tunsi kutsumusta lähetystyöntekijäksi 
jo teini-ikäisenä. Hän valmistui kemistiksi Mad-
ridin yliopistosta 20 vuotiaana. Isänsä vastustuk-
sesta huolimatta hän liittyi Jeesuksen Kristuksen 
lähetystyöntekijöiden sisarkuntaan toiveenaan 
lähteä lähetystyöhön Intiaan.  Sisarkunnassa hän 
suoritti teologian tutkinnon. Hän sai opetusta 
monilta vaikutusvaltaisilta aikaansa seuraavilta 
teologeilta ja hengellistä ohjausta vakailta papeil-
ta ja piispaltaan Valencian arkkipiispa mons. M. 
Olaechealta.  Lähetystyösisaristo kävi kuitenkin 
hänelle ahtaaksi ja hän joutui jättämään sen 1962. 
Rohkeana nuorena hän lähti Israeliin etsimään 
uutta suuntaa elämälleen. Pyhällä maalla hänen 
raamattutuntemuksensa syveni ja hän sai vai-
kutteita orastavasta konsiilihenkisestä kristityn 
elämästä mm. tutustumalla isä Paul Gauthieriin. 
Carmen palasi Espanjaan 1964 ja tutustui pian 
sisarensa välityksellä Kiko Argüelloon ja he ryh-
tyivät yhteistyöhön Palomerasin köyhälistökor-
teleissa. Täältä katsotaan Neokatekumenaalisen 
tien alkaneen.

Jokainen kristitty on kutsuttu pyhyyteen. Kaikille tie ei kuitenkaan ole niin 

julkinen kuin Kirkon kanonisoitavilla ihmisillä. Viime joulukuun alussa 

Madridissa aloitettiin Carmen Hernàndezin kanonisaatioprosessi.
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CARMENISTA VÄLITTYY elämäkerran 
kautta kuva lahjakkaasta, oppineesta ja voima-
kastahtoisesta naisesta, jonka vahvuuden sisältä 
paljastuu hauras ja Herran puoleen lakkaamatta 
rukouksessa kääntyvä, apua huutava ja rakkautta 
osoittava ihminen. Hän ei epäile ottaa ohjausta, 
opetusta ja tukea vastaan papeilta, piispoilta ja 
paavilta. Eikä hän pelkää ohjaajiaan vaan uskal-
taa rohkeasti, vilpittömän avoimesti kohdata hei-
dät. Carmen on Kirkon rohkea tytär, joka on kuu-
liainen Kirkon viranhoitajille.

Millälailla Carmen on sitten kuunnellut taval-
lista kansaa, ruohonjuuritason kristittyjä, köy-
hiä? Neokatemukenaalisen tien synnyinsijat ovat 
köyhissä hökkelikylissä, köyhien paikoissa, jotka 
eivät julkisuutta kiinnosta. Hiljaiset paikat ovat 
niitä, joissa virtaa yksinkertaisen Jumalan kansan 
elävä vesi. Vesi, joka herättää kohtaamaan Her-
ran itsekunkin arkisen elämän keskellä, pienissä 
tapahtumissa, pienissä askelissa, mutta yhdessä 
kanssaveljien ja -sisarten kanssa Jumalan sanan 
ja eukaristian äärellä pienissä yhteisöissä. Neoka-
tekumenaalisen tien kolme tienviittaa ovatkin: Ju-
malan sana, eukaristia ja yhteisö. 

Yhdessä Kikon, yhteisöjen ja pappien kanssa 
Carmen sanojensa mukaan palvelee Kirkkoa sen 
tukirakennelmana, joka auttaa ihmisiä kohtaa-
maan Jeesuksen päivä päivältä lähemmin. Toi-

distanut tämän sakramentin … ja palauttanut sen 
ihmeelliseen kirkolliseen käyttöön, jossa Kirkko 
näyttäytyy äitinä, joka kutsuu ihmistä lempeään 
syliinsä. Missä on tämän päivän julistus, joka kut-
suu ihmistä käymään sisään tällaiseen parannuk-
sen tuntemiseen?” (Cayuela, Aquilino: Carmen 
Hernández, Note biografiche, San Paolo 2021. - s. 
337. oma käännös)

CARMEN AMMENSI Vatikaanin II konsiilin 
opetuksista ja jo nuorena opiskelijana hän kasvoi 
konsiiliteologien seurassa. Kirkon uudistumisen 
henki ei ole vain rakenteissa vaan se tavoittaa ta-
valliset, yksinkertaiset ja köyhät ihmiset Carme-
nin ja Kikon kaltaisten rohkeiden sananjulistaji-
en avulla. Herran Henki on eläväksi tekevä Henki, 
joka synnyttää aina uutta elämää ja parantaa.

Kirkko on aina ollut ja on muutoksen virrassa 
kantaen apostolisia aarteitaan kaiken muuttuvan 
keskellä. Kirkon uskon ytimessä on muuttumaton 
kolmiyhteinen Jumala, jota virtaavat vedetkään 
eivät muuta, niin kuin ei tulikaan kuluttanut pala-
vaa pensasta Mooseksen silmäin alla erämaassa. 
Mutta Jumalan kansan virta saa jatkuvasti uusia 
muotoja. 

Eeva Vitikka-Annala

saalta se on Jumalan palvelusta kuuliaisuudessa 
Herralle Kristukselle yhteistyössä paavin, piispo-
jen ja kirkkoherrojen kanssa ja toisaalta elävän 
rakkauden, elävän Jumalan sytyttämissä pienis-
sä yhteisöissä, joissa peruskysymyksenä on jatku-
vasti: Mitä Jumalan sana puhuu sinulle? tai Kuka 
Jumala on sinulle?

CARMENIN ROHKEUDESTA edustavan 
näytteen tarjoaa Wienissä 1995 Euroopan piis-
poille pitämä puhe. Siinä hän rohkeasti piirtää 
kauniin kuvan Äitikirkosta. Carmen lausuu:

”… armo liittyy sydämeen (misericordia), kun 
taas hebrean kielessä se liittyy  syliin, kohtuun 
(rèhem). Sanon näin voidakseni selvemmin il-
maista uudelleensyntymisen suloisuuden, joka 
sisältyy kasteen sakramenttiin. Tämän vuoksi kas-
teen allas oli kohdun muotoinen. Miksi heprean 
sana rahamim [rakkauden täyteinen syli/kohtu] 
puuttuu Uudesta Testamentista? Koska Neitsyt 
Maria, joka ei ole vain Jeesuksen Äiti, vaan itse 
Jumalan Äiti, tulee edustamaan ikonin lailla tätä 
äitiyttä, tätä äidillistä hellyyttä. Tämä Kirkon äitiys 
on täydessä suloisuudessaan katumuksen sakra-
mentissa. Kyseessä on siis äitiyden ihmeellinen 
sakramentti, joka sulkee Kirkon äidilliseen syliin 
haavoittuneen ihmisen ja joka hoitaa, virvoittaa 
ja rakastaa. Kirkon Konsiili [Vaticanum II] on uu-
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H i i p p a k u n t a

Rekisteröityjä katolilaisia oli 
Suomessa vuodenvaihteessa 
2022–2023 yhteensä 16734. 
Hiippakunnan kasvu jatkuu 
siis yhä tasaisena. Viime 
vuodesta nettokasvua 
oli 374 henkilön verran. 
Tämä tarkoittaa noin 2,3 
prosentin kasvuvauhtia. 
Kasvua tapahtui selvästi 
kaikissa seurakunnissa, 
vain Kuopion seurakunnan 
jäsenmäärä pysyi melko 
muuttumattomana.

Pääkaupunkiseudulla 
lähestytään 10 000  
katolilaisen rajapyykkiä

Helsingin seurakuntien yhteenlasket-

tu kasvu oli jälleen vähän yli kahden 

prosentin luokkaa. Kehityksen jatkues-

sa suotuisana Henrikin ja Marian seu-

rakuntien yhteinen jäsenmäärä saattaa 

ylittää 10.000 katolilaisen “maagisen” 

rajan jo vielä tämän vuoden aikana. 

Kasvun kärjessä onkin absoluuttisesti 

Pyhän Marian seurakunta, jossa kasvua 

oli 111 jäsenen verran eli 2,4 prosenttia. 

Suhteellisesti suurinta kasvu sen si-

jaan oli Jyväskylän Pyhän Olavin seura-

kunnassa, jossa kasvuprosentti oli peräti 

4,7. Reipasta kasvua oli myös Turussa, 

3,1 %, ja Oulussa, 3,5 %.

Jäsenmäärältään Suomen suurin ka-

tolinen seurakunta on edelleen Pyhän 

Henrikin katedraaliseurakunta. Siellä 

jäseniä oli vuodenvaihteessa 5095. 

Kieli- ja kansalaisuussuhteissa ei ole 

havaittavissa suurta muutosta, ja näiden 

osalta tilastoissa on myös aukkoja 

kahden seurakunnan osalta. Muiden 

seurakuntien jäsenistöstä suomea tai 

ruotsia puhuu äidinkielenään 44,4 % 

katolilaisista ja Suomen kansalaisuus 

on 43,2 prosentilla jäsenistä. Suurimmat 

jäsenmäärät ovat seuraavilla alueilla: 

Helsinki 4558, Espoo 2088, Vantaa 1585, 

Turku-Kaarina 1350, Tampere 687, 

Jyväskylä ympäristöineen 405, Oulu 387, 

Kerava-Järvenpää-Tuusula 286, Kuopio 

231.

Jäsenmäärän kasvu 
jatkui vuonna 2022

Kasvun ja vähenemisen syitä

Seurakuntien jäsenmäärä on kasvanut 
kasteiden (203) ja kirkkoonottamisen 
(30) kautta, muista syistä ja maahan-
muuton seurauksena (183). Vastaavasti 
jäsenmäärä väheni esimerkiksi kuole-
mien (61), muualle muuttamisen (35) 
ja kirkosta eroamisen (36) kautta, niin, 
että kokonaislisäystä tuli yhteensä 374 
henkilöä. Huomattavaa on, että kirkos-
ta eroamisten määrä väheni tuntuvasti 
– alle puoleen – edellisistä vuosista.

Sakramentteja ja opetusta

Ensikommuunion sai vuonna 2022 yh-
teensä 166 seurakuntalaista. Vastaavas-
ti vahvistuksen sakramentti annettiin 
181 seurakuntalaiselle. Avioliittoja sol-
mittiin hiippakunnan alueella yhteen-
sä 50 kappaletta, niistä 18:ssa molem-
mat osapuolet olivat katolilaisia.

Tällä hetkellä ei ole saatavilla kat-
tavaa tietoa siitä, kuinka paljon lapset 
ja nuoret osallistuvat lakisääteiseen 
oman uskonnon opetukseen kouluis-
sa tai saavat samansisältöistä opetusta 
esimerkiksi niin sanottujen lauantai-
kurssien yhteydessä. Tilanne on haas-
tava, koska tieto olisi tärkeää sekä ope-
tuksenjärjestäjille että hiippakunnan ja 
seurakuntien työlle.   

Rekisteri kaipaa kehitystä

Kuten aiemminkin hiippakunnan jä-
senrekisterin raporttien tuottamisessa 
on tiettyjä teknisiä vaikeuksia, ainakin 
seurakuntien välisen muuttoliikkeen 
rekisteröitymisessä. Hiippakunnan si-
sällä seurakunnasta toiseen muutta-
vien määrät eivät lähtevien ja tulevi-
en osalta täsmää (eli ne eivät ole yhtä 
suuret), oletettavasti muuton kirjaa-
mispäivien eroavaisuuksien takia. On 
toivottava, että rekisterin raporttien 
luettavuus jatkossa paranee. Kokonais-
määrät ovat kuitenkin varsin tarkkoja.

KATT
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Suomessa kirkoilla on mahdollisuus ottaa 
vastaan testamenttilahjoituksia. Haluaisitko 
sinä tukea testamentissasi kirkkoamme. Alla 

tietoa testamenteista ja niiden tekemisestä.

Mikä on testamentti?

Testamentti on jälkisäädös, jolla henkilö määrit-
telee, mitä hänen omaisuudelleen tapahtuu kuole-
man jälkeen. Katolisella kirkolla oli oma roolinsa 
testamenttikäytäntöjen kehityksessä Suomessa. 
Kehitys ulottuu jo keskiajalle. Uskovalta toivotiin 
lahjaa kirkolle hänen kuolemansa hetkellä. Van-
hin säilynyt suomalainen testamentti on piispa 
Benedictin testamentti vuodelta 1287. 

Suomen perustuslain (731/1999) mukaan 
jokaisella suomalaisella on oikeus tehdä testa-
mentti. Myös Euroopan unionin perusoikeuskirja 
(2012/C 326/02) takaa jokaiselle oikeuden teh-
dä testamentti omaisuudestaan. Testamentin voi 
myös peruuttaa ja tehdä uusi tilalle ennen kuole-
maa. Peruuttaminen tapahtuu tuhoamalla aikai-
semmat testamenttiasiakirjat.

Testamentin säilytyksestä ei ole olemassa jul-
kista rekisteriä. Jokainen saa itse päättää, kuin-
ka säilyttää testamenttinsa. Turvallinen tapa on 
tallettaa se pankin tallelokeroon tai omaan kas-
sakaappiin. Kannattaa kertoa jollekin uskotulle 
henkilölle, missä testamentti on. Järkevää on teh-
dä testamentista kaksi samansisältöistä kappalet-
ta, ja säilyttää niitä eri paikoissa. Toisen tuhou-
tuessa on silloin olemassa varakappale.

Testamentin kirjoittajan voi olla vaikea miet-
tiä, millainen testamentin tulisi olla. Testamentti-
lajeja on useita. Perusjako on yleistestamentit ja 
erityistestamentit. Yleistestamentti on dokument-
ti, jossa testamentissa mainittu taho saa tietyn 
osuuden koko omaisuudesta, esim. 10 %. Tässä 
testamenttilajissa testamentin saajasta tulee osa 
perikuntaa. Erityistestamentissa henkilö jättää 
erikseen mainittua omaisuutta testamentin saa-
jalle. Se voi olla esimerkiksi huonekaluja, rahaa, 
osakekirjoja, taulukokoelma, osakehuoneisto tai 
muuta vastaavaa. Erityistestamentissa saajasta ei 
tule perikunnan jäsen, joka osallistuu muuhun 
päätöksentekoon.

Mitä hyötyä testamentista on?

Testamentti on selkeä tahdonilmaisu, kuinka 
henkilö haluaa, että hänen omaisuutensa jaetaan. 
Testamentti helpottaa omaisuuden jakamista il-
man epäselvyyksiä. Testamenttia tarvitaan myös, 
jos omaisuutta halutaan jättää muille kuin lähio-
maisille, esimerkiksi kirkolle. Testamentti on usein 
myös halvempi tapa jakaa omaisuutta verotuksen 
näkökulmasta. Testamentilla voidaan myös turva-
ta aviopuolison asema hänen jäädessä leskeksi. Eli 
testamentista voi olla monenlaista hyötyä ja estää 
turhia epäselvyyksiä perillisten kesken.

Jos henkilö ei ole tehnyt testamenttia, jakau-
tuu hänen omaisuutensa lähisukulaisten kesken 
siten kuin Perintökaari (40/1965) määrää. Jos 
henkilöllä ei ole elossa yhtään lähisukulaista, saa 
omaisuuden valtio. Testamentti mahdollistaa, että 
osa omaisuudesta voidaan antaa vaikkapa kirkol-
le. Testamentilla ei voi tehdä lähisukulaisia (eten-
kin lapsia) perinnöttömäksi, vaan heille kuuluu 
aina tietty lakiosa omaisuudesta. Samoin leskeksi 
jäävällä aviopuolisolla on tiettyjä oikeuksia.

Kirkon tai muunkaan saajan ei ole pakko ot-
taa testamentissa mainittua omaisuutta vastaan. 
Siitä voi luopua joko kokonaan tai osittain. Tästä 
on olemassa tarkempia ohjeita esimerkiksi verot-
tajalla. Mietittäessä testamentin vastaanottamista, 
on hyvä selvittää, minkälaisia kuluja vastaanot-
taminen voi aiheuttaa. Esimerkiksi vanhan kiin-
teistön tai asunnon vastaanottaminen voi tulla 
kalliiksi (putkiremontit), eikä ole varmaa, että 
kohdetta saa kaupaksi kohtuulliseen hintaan. 
Usein testamenttiin voi liittyä erilaisia lisäsää-
döksiä ja ehtoja, jotka voi olla vaikea tai mah-
doton toteuttaa. Nekin voivat aiheuttaa sen, että 
testamenttia ei kannata vastaanottaa. Esimerkiksi 
omaisuutta saa käyttää vain tiettyyn tarkoituk-
seen tai omaisuus on pidettävä tietyssä kunnossa. 
Lahjoitusehdot ovat yleensä velvoittavia, ja saajan 
tulee niitä noudattaa. Siksi pitää harkita, voiko 
kirkko sitoutua niihin käyttötarkoituksiin, joita 
edellytetään. 

Kirkon kannalta esimerkiksi asunto-osake hyvin 
syrjäisellä paikkakunnalla voi olla lahjoitus, jos-
ta kulut voivat olla suuremmat kuin lahjoituksen 
hyöty.

 Useat yleishyödylliset yhteisöt ottavat vastaan 
testamentteja, ja joillekin tämä voi olla huomat-
tava rahankeräysmuoto. Yleishyödylliset yhteisöt 
voivat ottaa vastaan testamentteja ilman perintö-
veron maksamista. Tällöin koko lahjoitussumma 

käytetään kirkon työn tukemiseen. Testamentin 
vastaanottamiseen ei myöskään tarvita poliisivi-
ranomaisen rahankeräyslupaa. Katolinen kirk-
kokin ottaa mielellään vastaan testamentteja, 
kuitenkin pitäen mielessä edellä mainitut asiat. 
Kannattaa lähestyä vaikkapa seurakunnan kirk-
koherraa, tai suoraan hiippakunnan taloustoimis-
toa, jos haluaa testamentissaan muistaa kirkkoa.

Millainen on pätevä testamentti?

Lain mukaan testamentin muotovaatimukset ovat 
tiukat. Se on ymmärrettävää, jotta vältetään rikol-
linen toiminta. Pätevän testamentin tekemiseen 
voi käyttää lakiasiaintoimistoa, jos on epävarma 
asioista. Netistä saa myös valmiita testamentti-
malleja, mutta ne kannattaa muokata tilanteeseen 
sopivaksi. Huonosti tehty testamentti voi vaikeut-
taa omaisuuden jakoa ja tulla verotuksessa kal-
liiksi (perintöverot). 

Testamentin tekijän pitää olla kykenevä testa-
mentin tekoon, ja olla pääsääntöisesti vähintään 
15-vuotias. Hänellä tulee olla riittävä ymmärrys 
testamentin tekohetkellä. Toisaalta erilaiset sai-
raudet ja edunvalvonnassa oleminen tai vaikkapa 
mielisairaus eivät estä testamentin tekoa. Jos on 
selvää, että nämä asiat eivät vaikuta hänen ky-
kyynsä esittää viimeinen tahtonsa. Testamentti 
kannattaa tehdä niin varhain, että ei tule tulkinta-
ongelmia kyvystä tehdä testamentti.

Testamentin tekijä vastaa aina itse testamen-
tin sisällöstä, sehän on hänen tahtonsa ilmaisu. 
Toki luonnoksen testamentista voi tehdä esim. 
lakimies.

Perusvaatimukset hyvälle testamentille ovat:

• testamentti pitää tehdä kirjallisesti
• testamentti pitää allekirjoittaa
• testamentilla pitää olla kaksi todistajaa, jot-

ka eivät saa olla lähisukulaisia tai heidän 
puolisojaan, eikä muitakaan henkilöitä, jot-
ka voivat hyötyä testamentista. Todistajien 
pitää olla yli 18-vuotiaita

• todistajien pitää olla yhtä aikaa paikalla al-
lekirjoittamassa todistuksensa, mutta heidän 
ei tarvitse tietää testamentin sisältöä. Riittää 
siis, että he ymmärtävät, että he allekirjoitta-
vat testamenttipaperia. Samalla he arvioivat, 
tekeekö testamenttaaja testamentin vapaas-
ta tahdostaan, ilman näkyvää painostusta. 
Ja vaikuttaako hän olevan kykenevä testa-
mentin tekoon (ei ilmiselviä esteitä tekoon, 
kuten vahva humalatila).

Lisätietoja taloustoimistosta tai erillisestä 
esitteestä, joita saa seurakunnista.

Taloustoimisto, sähköposti: talous@katolinen.fi,
puhelin: 050 462 1522

Haluaisitko Sinä muistaa 
testamentissasi kirkkoamme?
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F
ör många katoliker är en pil-
grimsfärd till det Heliga Lan-
det “ett måste” för andra en 
förpliktelse såsom för den He-
liga Gravens riddare och da-
mer. Jag anser att varje kristen 
borde åtminstone en gång i sitt 

liv besöka de heliga platserna där. Det ordnas ge-
mensamma resor dit av många resebyråer och 
församlingar. Det är därför endast den goda viljan 
som i vissa fall kanske fattas. Det finns också rese-
skildringar, turistguider och annat material, i syn-
nerhet på nätet, som man kan bekanta sig med. Ett 
verk som jag vill lyfta fram är James Martins “Jesus, 
en resa genom hans liv”. Verket, på mer än 550 si-
dor, behandlar två amerikanska jesuitprästers två 
veckor långa pilgrimsfärd genom det Heliga Lan-
det. De använder sig av Nya testamentet som refe-
rensram då de besöker de heliga platserna. Boken 
är kritisk, deskriptiv och lärorik samt ger nyttiga 
praktiska vinkar och råd gällande boende, trans-
porter och mat. Martin ger också teologiska och 
historiska förklaringar gällande det han ser och 
upplever. Grundtesen i hans verk är Jesus som 
människa och Gud. Jesus som människa, med alla 
hennes svagheter och behov, men också styrkor, är 
den huvudsakliga referensramen mot vilken han 
diskuterar allt som han upplever. Hans argument 
är att Jesus är fullständig människa, med alla hen-
nes svagheter och behov. Han upplever sin gudom 
småningom, som en progressiv utvecklingspro-
cess. Den har sin början med hans dop av sin ku-
sin Johannes döparen och då Gud i tre personer 
uppenbarade sig. De olika miraklen och anvis-
ningarna är integrerade delar av denna process. 

Verket har alltså en helt annan utgångspunkt än 
vad många katoliker och kristna är vana vid. Den 
är typisk för jesuiter men också för präster och lek-
män inom Opus Dei. Jag hade möjlighet att disku-
tera inkarnationen med Opus Dei -prästen dr. Os-
kari Juurikkala, som kom med många värdefulla 
insikter gällande den och Jesus som människa och 
Gud. Frågan är komplicerad och berikar sättet hur 
vi kan se på Nya testamentets budskap. 

JESUITPRÄSTEN JAMES MARTIN

Jesuitprästen James Martin är känd författare som 
skrivit över 14 verk, deltagit i otaliga debatter och 
utnämnts till rådgivare till påven Franciskus gäl-
lande sexuella minoriteter (LGBTQ-personer). 
Han blev prästvigd 1999 och avlade sina slutgiltiga 
jesuitlöften 2009. Han har arbetat både i Afrika och 
Sydamerika i ramen för jesuitordens flyktingorga-
nisation samt som fängelsepräst.  

Fader Martin hade en omfattande och varieran-
de bakgrund, också från näringslivet,  innan han 

Det femte evangeliet – 
pilgrimsfärd i det Heliga Landet 

år 2014 kom ut med den engelska versionen av sitt 
verk “Jesus en resa genom hans liv”. Den svensk-
språkiga versionen kom redan ut ett år senare. Ver-
ket består av 25 kapitel och har en rik referensram. 
Under pilgrimsfärden försöker jesuitprästen Mar-
tin leva in sig i hur Jesus, som människa, kände sig 
på de olika platserna vilka beskrivs i nya testamen-
tet. Han hävdar att han hann besöka så gott som 
alla platser var Jesus verkade. Att leva sig in i dessa 
platser och vara där helt fysiskt gav honom en 
djupare tro och bättre förståelse av evangelierna. 
Man behöver kanske inte rusa från en plats till en 
annan. Utan I stället försöka få en större förståelse 
av de platser var Jesus verkade och på vilket sätt de 
hänger ihop med vad han sade och vilka under-
verk han gjorde. Martin lyfter fram Jesus mänsk-
lighet i nästan allt vad han gör. Han hävdar att pil-
grimsfärden i det Heliga Landet är en resa under 
vilken man lär känna personen och människan 
Jesus - ett slags “femte evangelium”. Martin fira-
de mässa varje dag. Genom den heliga eukaristin 
kommer man närmare Jesus och pilgrimsfärden 
blir mera meningsfull. 

BOKENS STRUKTUR

Jesuitprästens verk är en blandning av upplevel-
ser under en pilgrimsfärd, beskrivning av heliga 
orter, kyrkor och platser, självrannsakan, teologi 
och praktiska och andliga råd. Det finns ett antal 
anekdoter och berättelser vilka Martin upplevt un-
der sitt liv. Bokens kapitel är uppbyggda på basen 
av Nya testamentets berättelser om Jesus liv under 
hans sista levnadsår. I slutet av varje är den rele-
vanta texten i Bibeln som beskriver händelsen el-
ler platsen som diskuteras i kapitalet. Man har all-
tid originalkällan till hands. 

Fader Martin ger också andliga råd och anvis-
ningar på basen av sina upplevelser och liv i Afri-
ka, Karibien och som fängelsepräst. Jag har lyft 
fram vissa anvisningar vilka tilltalade mig. Andra 
kanske lyfter fram andra aspekt, allt beroende hur 
man ser på verkligheten och upplever sig själv. På 
detta sätt är boken rik. 

Många frågar sig var man skall börja pilgrims-
färden i det Heliga Landet. Man kan egentligen 
börja den var som helst. Man styrs i alla fall mot de 
heliga platserna och Jerusalem. Man kan som tro-



Fides  3 . 2023     15     

P å  s v e n s k a

ende inte fly eller tappa bort sig, en osynlig hand 
för en vidare tills man kommer till Gravkyrkan. 
Pilgrimsfärden blir för många “ ett samtal med en 
nära vän” eller såsom Martin säger Gud är en av 
oss. 

MARTINS ANDLIGA ANVISNINGAR

Martin diskuterar frågan kring Jesus frestelser. En 
sann frestelse skall se bra ut. Kommer din kropp 
först, skall den se bra (vacker) ut, kommer ditt fy-
siska välbefinnande först. Detta är den första fres-
telsen (hedonism). Den andra frestelsen handlar 
om ens rang i samhället. Det är en frestelse mot 
jämnlikhet. Man får inte anse sig vara bättre än an-
dra. Den tredje frestelsen handlar om makt, makt 
till varje pris. Sann ledarskap sker genom tjänan-
de. Martin konstaterar lakoniskt att anspråkslöshet 
och fattigdom är inga populära dygder. Man har 
kanske glömt bort att de fattiga är förebilder för de 
är saliga. Det grekiska ordet “makarios” betyder 
både salig och lycklig eller välsignad och lyckligt 
lottad. I det västerländska samhället söker vi lycka 
i materiella saker och upplevelser. Men lycka upp-
lever man mycket närmare dvs att hjälpa och stöda 
de fattiga helt konkret, fysiskt.

Vilket var Jesus viktigaste budskap?  Att Guds 
rike kom till oss människor. Hopp, tro och kärlek 
är element för att detta rike skall kunna utvecklas. 
“Jesus säger tydligt Guds rike är här, eftersom jag 
är här.” Allting sker omedelbart, genast. Man skall 
inte vänta eller uppgöra beslutsdiagram. Man vet 
när avgörande paradigmförändrande beslut skall 
göras. Man skall vara redo när det ögonblicket up-
penbarar sig. Hela Jesus liv präglas av brådska 
och andlöshet. Tiden är knapp. Martin arbetade 
många år i Afrika. Där upprepar man många gång-
er i det dagliga livet orden “Gud är god” och man 
svarar “alltid”. Samma fras upprepas många gånger 
i den afrikanska mässan i vårt stift - God is good, 
all the time.

I verket lyfter jesuitfadern många gånger fram 
det faktum att Jesus hävdar att man skall inte vara 
rädd - Var inte rädda. Det som Martin lyfter fram 
är att den Heliga Anden aldrig är tråkig. Att stän-
digt hålla sig upptagen med allt möjligt är ett täck-
en på att man inte kan hantera den personliga 
stillheten. Man har tappat kontakten eller gemen-
skapen med Gud. Ständig aktivitet, resor etc är 
täcken på personlig flykt från sig själv och från den 
verklighet som omger var och en av oss. “Den be-
satte mannens ord vittnar om att han lider av inne-
boende splittring och kaos” konstaterar Martin då 
han beskriver de onda andarna som Jesus fördrev. 
Splittring och kaos kommer från djävulen. En stor 
olycka är den fruktansvärda ensamheten. Jesus 
säger “Mannen har ingen i sitt liv. Han är ensam.” 
Jesus är medveten om dessa två ytterligheter; hy-
peraktivitet och ensamhet. När Kristus botar kon-
staterar han “Du har blivit frisk. Synda inte mer, så 
att det inte händer dig något värre.”  Gud hungrar 
nämligen efter ärlighet. Guds frihet leder till en-

samhet i existentiell bemärkelse, men också till fri-
het. Frihet och ensamhet är sammankopplade. 

Helgonet Thomas Merton definierar begreppet 
det falska jaget på följande sätt:

”Alltså slösar jag bort mitt liv på längtan ef-
ter nöjen och tröst efter upplevelser, makt, ära 
kunskap och kärlek för att klä på detta falska jag 
och omvandla dess intighet till något  objek-
tivt verkligt. Och jag lindar upplevelser runt mig 
och täcker mig med nöjen och beröm  som lin-
nebindlar för att bli synlig för mig själv och värl-
den, som om jag var en osynlig kropp som bara 
blir synlig när ytan täcks av något synligt.”

Författaren lyfter fram två fakta som hänger ihop 
med människan och hennes liv. Han konstate-
rar att “en alltigenom god människa inte skulle bli 
långlivad i en värld full av synd”. Vidare påpekar 
han att “de starka krossar de svaga utan försoning”. 
Exempel på detta är Kristus som är alltigenom god 
och utan synd och krossades av de starka. Detta 
gäller även i vår tid var det finns otaliga exempel 
på detta. 

DEN HELIGA GRAVENS KYRKA,  
VIA DOLOROSA

Den Heliga Gravens Kyrka har demolerats flera 
gånger under historien. En fullständig förstörelse 
skedde 1009. Kyrkan förstördes av de muslimska 
härskarna. Korsfararna byggde dock upp och ex-
panderade den. År 1808 förstördes kyrkan i en 
eldsvåda och pånytt år 1927 i en jordbävning. År 
1959 enade de olika kristna samfunden gemen-
samt om en reparationsplan. Kyrkan uppfördes 
igen av katoliker, grekisk ortodoxa och armenier. 
Idag ansvarar sex grupper nämligen katoliker, gre-
kisk-ortodoxa, armenier, syrier, kopter och etiopier 
om den Heliga Gravens kyrka. Alla grupper har sitt 
egna område som de ansvarar om. 

Muslimerna har en viktig roll i kyrkans admi-
nistration. Kyrkan låses varje kväll av en muslimsk 
vakt klockan åtta och öppnas igen följande mor-
gon klockan fyra. Vardera händelserna är basera-
de på gamla ritualer. Det är på detta sätt som mus-
limer håller ett slags fred mellan de olika kristna 
grupperna. Man kan även be över natten i den 
låsta kyrkan. Detta kräver dock stark personlighet, 

för mystiska saker kan upplevas när man är allena 
med Jesus i hans tomma grav. 

Via Dolorosa traditionen uppkom relativt sent. 
Rutten fastställdes först på 1400-talet. Först om-
fattade rutten åtta stationer. Traditionen med 14 
stationer uppkom på medeltiden i Europa och 
infördes i Jerusalem först på 1800-talet. Vi vand-
rar säkert inte längs med samma rutt som Jesus 
då han vandrade till sin korsfästning på Golgata. 
Korsfästningen var en av de grymmaste sätten att 
avliva en person. Beroende hur den genomfördes 
kunde personen på korset leva ganska länge. Van-
ligtvis dog man i blodpropp. Personen korsfästes i 
allmänhet naken. 

KVINNORNA NYA TESTAMENTETS 
VIKTIGA VITTNEN

Det viktiga var givetvis uppståndelsen. Jesus upp-
ståndelse bevittnades först av kvinnor. Överhuvud-
taget har kvinnor en betydande roll i hela vår fräls-
ning. Kvinnorna stannade kvar vid korset när Jesus 
dog, de var de första som träffade honom efter att 
han uppsteg från de döda. “De var uppståndelsens 
första vittnen”, påven Franciskus konstaterade.
”Apostlarna och lärjungarna har svårare att tro på 
den uppståndne Kristus. Detta gäller  dock inte 
kvinnorna.”

I slutet av verket förklarar jesuitprästen Martin 
grundstenarna i sin tro:

Du behöver inte leta efter dina kors. Dem får vi 
i själva under livet.

Gud uppmanar oss att ta vårt kors, precis som 
han uppmanade Jesus att ta sitt.  Lidande är en 
del av alla människors liv.

När Jesus talar om dem som mister sitt liv talar 
han inte om döden i fysisk bemärkelse. Vissa 
delar av vårt beteende måste sluta och andra 
förstärkas. 

Vänta på uppståndelsen. I prövningar  undervi-
sar Gud oss. De mest olyckliga människor är de 
som aldrig prövas.

Guds gåva är något annat än det vi har förvän-
tat oss. Andliga upplevelser kommer ofta  
inte när man förväntar sig dem. 

Ingenting är omöjligt för Gud. Och slutligen, 
hopplösheten är en mörk och farlig väg,   
mycket mörkare än döden. 

Jan-Peter Paul

————

Martin, James (2020) Jesus, en resa genom hans 
liv, Libris förlag i samarbete med Veritas förlag, 
Litauen (551 sidor).
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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.

Ohjelmassa vielä keväällä 2023
12.4. Nainen Raamatussa, Marketta Pylväskangas
10.5. Ruusuja Neitsyt Marialle, Marjatta Jaanu-Schröder

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

L U K I J O I L T A

Johannes Jussoilan autuaaksi-
julistamisprosessista

J an-Peter Paul kysyi (Fides 2/2023) 
olisiko Suomessa oman aikamme 
pyhimys Henrikin ja Hemmingin li-
säksi. Jo vuosikymmeniä monet ovat 

puhuneet suomalaisen papin Johannes Jus-
soilan (n. 1550-n.1604) beatifikaation eli au-
tuaaksijulistamisprosessin käynnistämisen 
puolesta. 

Johannes Jussoila tuli katolisen uskon 
säilyttäneestä vanhasta raumalaissuvusta, 
hänen isänsä oli Rauman pormestari. Lute-
rilaisuuden keskellä toimineen Tukholman 
katolisen ’’Collegium Regiumin’’ käytyään 
hän lähti opiskelemaan Saksaan Brauns-
bergin ja Olmützin jesuiittakollegioihin ja 
päätyi viimein Roomaan Collegium Germa-
nicumiin. Hänestä ei tullut jesuiittaa, vaan 
hiippakunnallinen sekulaaripappi. Hän pa-
lasi Ruotsiin ja Suomeen edistämään katoli-
sen uskon palauttamista, osallistui julkisiin 
opillisiin teologisiin väittelyihin luterilaisen 
papiston kanssa, suomensi kuuluisan Pet-
rus Canisiuksen katekismuksen ja oli muka-
na laatimassa kaikkein ensimmäistä suomen 
kielioppia. Ruotsissa hän kuului Pyhän Istui-
men ja Ruotsin valtakunnan suhteista neu-
voteltaessa kuuluisan kardinaalilegaatti An-
tonio Possevinon (1533-1611) seurueeseen. 

Myöhemmin isä Johannes Jussoila päätyi 
Puolan ja Ruotsin – ja siten myös Suomen 
– kruununperillisen ja myöhemmän kunin-
kaan Sigismundin hovin kappalaiseksi. Tul-
tuaan viimein Tarton ja Pärnun katoliseksi 
kirkkoherraksi hän vuonna 1600 joutui lute-
rilaisen Ruotsin kruununtavoittelijan Kaar-
le-herttuan, myöhemmän Ruotsin kunin-
kaan Kaarle IX:n vangitsemaksi. Kun hänet 
oli viety vankina Tukholman kuninkaanlin-
naan, hän monien kärsimyksien kautta kuoli 
siellä kidutettuna vuonna 1604. Myöhem-
män historiankirjoittajan ja katolisuuten-
sa vuoksi vangitun Johannes Messeniuksen 
(1579-1636) mukaan hän ’’pysyi uskollise-
na loppuun saakka’’. Johannes Jussoila kärsi 
ja kuoli rippisalaisuuden säilyttääkseen, 
sillä juuri sen kiduttajat halusivat saada tie-
toonsa. Tästä voi lukea Suomen kansallis-

biografiasta Suomen nykyisen Kansallisarkis-
ton pääjohtajan Jussi Nuortevan kirjoittamana: 
https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/
henkilo/18

Nuortevan väitöskirjassa ’’Suomalaisten ulko-
mainen opinkäynti ennen Turun akatemian pe-
rustamista 1640’’ käsitellään Johannes Jussoilaa 
ja monia muita ulkomailla opiskelleita suomalai-
sia keskiajalta 1600-luvulle saakka. Isä Johannes 
Jussoilan katoliselle perhelleen 1500-luvulla lä-
hettämiä kirjeitä on säilynyt. Viimein kaikki Jus-
soilan pojat lähtivät opiskelemaan papiksi, minkä 
on siihen aikaan täytynyt olla perheelle suunna-
ton uhraus. 

Kuka tietää, mitä on tapahtunut Braunsber-
gin (nykyinen Puolan Braniewo) ja Olmützin 
(nykyinen Tshekin Olomouc) jesuiittakollegioi-
den 1500-1600-luvun arkistoille? Ovatko ne vielä 
olemassa? Niitä ei kai ainakaan suomalaiselta 
taholta ole koskaan yritetty etsiä tai tutkia. Jol-
lekulle suomalaiselle historian- tai kirkkohisto-
rian väitöskirjan tekijälle Johannes Jussoila olisi 
erinomainen aihe arkistotutkimuksineen. Sen 
tutkimustyön tuloksia myös kirkko voisi käyttää 
hyödyksi, jos se päättäisi aloittaa isä Johannes 
Jussoilan autuaaksijulistamisen ensimmäiset val-
mistelut. Marttyyrikuoleman kärsinyt Johannes 
Jussoila voisi jo nyt innostaa meitä suomalaisia 
panemaan hiljaa alulle jotakin merkittävää.

Markku Koponen OSB Obl

Tukholman  Tre Kronor -kuninkaanlinna 1600-luvulla, 
Govert Camphuysenin öljyvärimaalaus.

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
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Caritas-kuulumisetNytt-News 

Osallistu paastokeräykseen ja tue 
Caritaksen kehitysyhteistyötä

Caritaksen kehitysyhteistyö tukee heikoim-

massa asemassa olevia Keniassa, Myanma-

rissa, Bangladeshissa sekä Nepalissa. Caritak-

sen yhteistyö paikallisten kumppanien kanssa 

Myanmarissa ja Keniassa on alkanut jo 2021 

ja Bangladeshissa ja Nepalissa tämän vuoden 

alussa. Työmme tuottaa hyviä tuloksia. Tämän 

vuoden päästökeräyksen tuotot tukevat Cari-

taksen kehitysyhteistyöhankkeita ja paikallisia 

kumppaneita.

Turkanan alue Pohjois-Keniassa on yksi 
maailman kuivimpia alueita, jossa sataa kol-
mena päivänä vuodessa. Ilmastonmuutos 
on pahentanut kuivuutta ja muut päällek-
käiset kriisit kuten koronapandemia sekä 
Ukrainan sota vaikeuttavat tilannetta. Cari-
taksen paikallisen kumppanin Caritas Lod-
warin avulla 718 naista on saanut koulutusta 
uusiin elinkeinoihin siirtymisessä. Hankkee-
seen osallistuvat naiset ovat saaneet uusia 
taitoja korien punonnassa sekä mehiläisten 
ja vuohien kasvatuksessa. Lisäksi osana han-
ketta naisille annetaan mikrolainoja, joilla 
he pystyvät perustamaan omia pienyrityksiä. 
Naisten auttamisen kautta hyödyt kohdis-
tuvat myös heidän perheisiinsä, erityisesti 
lapsiin. 

Myanmar on yksi maailman haavoittuvim-

mista maista ilmastonmuutoksen vaikutuksille. 

Kohoavien lämpötilojen sekä yleistyvien luon-

nonkatastrofien vaikutukset ovat jo nyt tuntu-

via myanmarilaisten elämässä. Vuoden 2021 

sotilasvallankaappauksen myötä konflikti ja 

väkivalta ovat myös lisääntyneet maassa ja pie-

nentäneet kansalaisyhteiskunnan tilaa. Paikal-

linen kumppanimme joutuu jatkuvasti toimi-

maan lakkauttamisen sekä vangitsemisen uhan 

alla. Haastavasta tilanteesta huolimatta, kump-

panimme on saavuttanut 1260 miestä ja naista 

sekä heidän perheensä. Hankkeen osallistujat, 

joista suuri osa ovat maan sisäisiä pakolaisia, 

ovat saaneet koulutusta kestävästä kehitykses-

tä ja ilmastonmuutoksesta. He saavat työkaluja 

ja tukea toteuttaa omia kestävää elämäntapaa 

edistäviä toimintatapoja omissa yhteisöissään 

ja perheissään. Monet osallistujat kasvattavat 

oman ruokansa ja saavat koulutusta esimerkik-

si luonnonmukaisten lannoitteiden tekemises-

tä ja käytöstä. Tuki paikalliselle kumppanille 

humanitaarisen kriisin keskellä on elintärkeää.

Caritaksen tärkeä työ ei olisi mahdollis-

ta ilman lahjoittajia. Hyvä tapa tukea Caritak-

sen kehitysyhteistyötä on liittyä kuukausilah-

joittajaksi. Kuukausilahjoittajana saat neljä kertaa 

vuodessa uutiskirjeen, jossa kerromme tuoreimmat 

kuulumiset hankkeistamme.

Voit lukea lisää Caritaksen kehitysyhteistyöstä 

nettisivuiltamme www.caritas.fi/kehitysyhteistyo

Tapahtumia 
Tapahtumia Caritaksen toimistolla osoitteessa 

Kuusitie 6, 00270 Helsinki:

Hävikkiruuanjakelupäivät ovat huhtikuussa maa-

nantaisin 3.4. ja 17.4. klo 15. Jakelu järjestetään Cari-

taksen toimistolla. Ruokakasseja on rajoitetusti noin 

30 kpl joka kerralla. Olemme osa Helsingin kaupun-

gin Stadin safka -jakeluverkostoa. Lisää tietoa osoit-

teesta ruoka-apu.fi.

Ystävyyden kahvila huhtikuussa keskiviikkona 5.4. 

klo 15–17, tervetuloa kaikki uudet ja vanhat kävijät! 

Kahvilapäivinä Caritas-kauppa on auki kello 17 asti.

Caritaksen pääsiäisbasaari 
palmusunnuntaina 
Tervetuloa basaariin palmusunnuntaina 2.4.2023 

kello 10.30–15 Pyhän Henrikin seurakuntasalissa 

osoitteessa Pyhän Henrikin aukio 1 A. Merkitse ta-

pahtuma jo kalenteriin!

Tervetuloa ostoksille Caritas-
kauppaan!  
Kierrätysvaatemyymälässä on runsaasti talvi- ja ke-

vätvaatteita! Kaupasta löytyy myös luostarissa tehtyä 

kosmetiikkaa sekä laadukasta kahvia ja muita 

lahjaideoita!

Caritas-kauppa on auki osoitteessa Kuusi-

tie 6, 00270 Helsinki, tiistaista perjantaihin kello 

10–15.

Verkkokauppamme on aina auki osoitteessa 

www.caritas.fi/caritas-kauppa. Verkkokaupasta 

löydät luostarituotteitamme, kahvia ja Mifukon 

ihania tuotteita.  

Mifuko on suomalainen yritys, jonka kanssa 

teemme yhteistyötä kehitysyhteistyöhankkees-

samme Keniassa. Mifuko yhdistää pohjoismai-

sen muotoilun ja kenialaiseen käsityötaitoon. 

Caritaksen hankkeessa naiset oppivat tekemään 

koreja, joita myydään myös Suomessa Mifukon 

kautta. Kierrätysvaatteita myymme vain kivijal-

kamyymälässä, tervetuloa!

Liity Caritaksen jäseneksi! 
Suomen Caritas tukee kehitysyhteistyöhankkei-

ta Nepalissa, Bangladeshissa, Myanmarissa ja 

Keniassa. Suomessa Caritaksen työntekijät ja va-

paaehtoiset tarjoavat ohjausta ja neuvontaa Ca-

ritaksen toimistolla. 

Jäsenet ja kuukausilahjoittajat saavat Cari-

taksen uutiskirjeen, joissa kerrotaan kuulumisia 

hankkeista sekä muusta Caritaksen toiminnasta. 

Lue lisää jäsenyydestä osoitteesta www.caritas.

fi/liity-jaseneksi.
  

www.caritas.fi

Suomen Caritaksen kehitysyhteistyöhanke Bangladeshissa edistää siirtotyöläisten oikeuksia.
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Herzliche Einladung zum 

Franziskanischen Einkehrtag

in deutscher Sprache
mit Pater Franz Richardt 
OFM (Osnabrück)
am Samstag, den 29. April
im Gemeindesaal St Hein-
rich 13.30–19.00 Uhr

Das Thema ist 

"Zerrissenheit"

Anmeldung bitte bei Herrn 

Marko Pitkäniemi OFS 

telefonisch: 041-3187826 

oder durch Email: marko.pitkaniemi@katolinen.fi. 

Teilnahmegebühr 20 Euro (anschliessend 

Kaffe und Imbiss). Bezahlung bitte vor Ort.

Willkommen!  Pax et Bonum!  Friede und alles gute!

I l m o i t u k s e t

TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO

www.toolonhautaustoimisto.fi
Mechelininkatu 32, Taivallahden kasarmirakennus

Caritas Seurakuntapalvelu - Helsinki
09 628 398

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
28. huhtikuuta

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

ACADEMICUM CATHOLICUM 
20.4.2023

20.4. klo 18:00 – AC:n vuosikokous / AC:s årsmöte 
Ennen huhtikuun luentoa pidetään AC:n vuosikokous klo 18:00 
Angelicumin ruokasalissa (Helsinki, Ritarikatu 3, 2 krs.). 
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi 
sääntöuudistus. Vuosikokoukseen saavat osallistua AC:n 
jäsenehdot (Suomessa asuva katolilainen) täyttävät, 
jäsenmaksunsa maksaneet AC:n jäsenet.  
Före april föreläsningen hålls AC:s årsmöte i Angelicumsalens 
matsal kl 18:00 (Helsingfors, Riddaregatan 3, 2 vån.). Utöver de 
stadgeenliga ärenden behandlar årsmötet förändringar i 
stadgarna. AC:s medlemmar som uppfyller medlemskraven 
(katoliker bosatta i Finland) och som har betalat sin 
medlemsavgift kan delta i årsmötet. 

20.4. klo 19:00 – Luento / Föreläsning 
Katarina Finnilä (PsT):  
”Psykologiska synvinklar på 
församlingsgemen-skap och Jesu 
uppmaning att älska varandra” 

Luento pidetään Studium Catholicumin Angelicum-salissa (Helsinki, 
Ritarikatu 3, 2. krs). Ovet avautuvat klo 18:30 (soita tarvittaessa 
ovisummeria). Luentojen jälkeen on pieni kahvitarjoilu. Luennot ovat 
kaikille avoimia, lämpimästi tervetuloa! // Föreläsningen hålls på 
Studium Catholicum (Riddaregatan 3, 2. vån, Helsingfors). Dörrarna 
öppnas kl 18:30. Efteråt bjuds det på kaffe. Föreläsningarna är öppna 
för alla, varmt välkomna! 

Academicum Catholicum on tieteestä ja kulttuurista kiinnostuneille katolilaisille tarkoitettu 
yhdistys. AC:n jäseneksi voi liittyä Suomessa asuva katolilainen, joka hyväksyy yhdistyksen 
tarkoituksen ja säännöt. Vuosittainen jäsenmaksu (10 euroa) maksetaan AC:n tilille 
FI6120012000513060. Lisätietoja / Mer information: academicumcatholicum.blogspot.com 

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  

Charles de Foucauld

SINÄ HALUAT MINUN SYDÄMENI 

Pieni ja kaunis kokoelma pyhän Charles de Foucauldin 
ajatuksia vuoden jokaiselle päivälle. Ne puhuttelevat 
nykyajan ihmistä kilvoituksen ja kristillisen elämän tiellä.  

KATT, 120 sivua, hinta 16,–

katolinenkirjakauppa.net

UrkUmUsiikin 
jUhlaa katedraalissa

UrkUreita läheltä ja kaUkaa

Urkukonsertti Pyhän Henrikin 
katedraalissa torstaina klo 18.00.

6.10. Marko Pitkäniemi (Helsinki) 

Tervetuloa!

4.5. Marko Pitkäniemi (Helsinki)

Kirkkovuoden tavallisen
 ajan lukupalveluksen 

viimeinenkin osa, viikot 26-34, 
on ilmestynyt. 

KATT 2023, 408 s. hinta 14,– 

katolinenkirjakauppa.net
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laksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusuk-
ko englanniksi/Rosary in English, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

30.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 
11.30 lastenmessu, 16.00 messu puolak-
si/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko 
englanniksi/Rosary in English, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

 
MUUT PAIKKAKUNNAT
Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4):  
2.4., 28.5. su 16.00 
Hyvinkää (Vanha kirkko, 
Uudenmaankatu 13): 15.4., 20.5. la 16.00 

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 Finnish, Tues. and Thurs. 18.00 
Mass in Finnish. Thurs. 17.30 Adoration 
(during Lent Stations of the Cross). Con-
fessions half an hour before Mass and by 
appointment.

• Päivitetyt tiedot löytyvät aina 
seurakunnan kotisivulta osoitteesta 
birgitta.katolinen.fi. 

25.3. la Herran syntymän ilmoittaminen: 
7.30 messu, 11.00 messu (SCJ-retretti)

26.3. su paaston 5. 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

27.3. ma 16.30 Birgittalaissääntökunnan 
maallikko-oblaatit

28.3. ti 18.45 SCJ-maallikot
1.4. la Huom.! ei aamumessua, 9.30 kate-

keesi, 10.00 messu ruotsiksi tai englan-
niksi Ahvenanmaalla/mässa på Åland, 
13.00 perhemessu

2.4. su palmusunnuntai: 9.00 messu ruot-
siksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 
10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 18.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

6.4. to kiirastorstai: Huom.! ei ristintien 
hartautta, 18.00 messu ehtoollisen aset-
tamisen muistoksi, messun jälkeen 
adoraatio

7.4. pe pitkäperjantai (paasto- ja absti-
nenssipäivä): Huom.! ei aamumessua, 

S e u r a k u n n a t  j a  o h j e l m a t  •  P a r i s h e s  a n d  p r o g r a m s  •  2 4 . 3 .  –  3 0 . 4 .   

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

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

1.4. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
2.4. su palmusunnuntai: 9.30 messu eng-

lanniksi/Mass in English, 11.00 päämes-
su, 11.00 messu Keravalla, 16.30 messu 
espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 
18.00 iltamessu

3.4. ma 18.30 johdantokurssi
4.4. ti 18.00 krismamessu
6.4. kiirastorstai: 16.00 messu englannik-

si/Mass of the Lord’s Supper in English, 
18.00 Iltamessu eukaristian asettami-
sen muistoksi, 20.00 hiljainen palvonta 
sakramenttikappelissa/Adoration of the 
Blessed Sacrament in the Chapel

7.4. pe pitkäperjantai: 9.00 Tenebrae, 
11.00 ristintien hartaus, 12.00 juhlal-
linen jumalanpalvelus englanniksi/
Solemn Commemoration of the Lord's 
Passion in English, 14.00 ristintien 
hartaus, 14.00-14.45 mahdollisuus ri-
pittäytymiseen/Availability for Confes-
sion, 15.00 juhlallinen jumalanpalvelus 
Herran kärsimisen muistoksi, 15.00 juh-
lallinen jumalanpalvelus Tikkurilassa

8.4. la pyhä lauantai: 9.00 Tenebrae, 12.00 
ruoan siunaaminen puolaksi/Blessing 
of the Easter Baskets in Polish, 21.00-
21.45 mahdollisuus ripittäytymiseen/
Availability for Confession, 22.00 pää-
siäisyön vigilia ja juhlallinen messu 

9.4. su pääsiäissunnuntai: 9.30 messu la-
tinaksi ja englanniksi/Mass in Latin and 
English, 11.00 päämessu, 11.00 messu 
Tikkurilassa, 12.30 messu vietnamiksi, 
18.00 iltamessu 

10.4. ma pääsiäismaanantai: 9.30 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.00 pää-
messu

11.4. ti 19.00 avioliittokurssi
15.4. la 10.45 vahvistusopetus, 16.00 

messu unkariksi, 17.40 vesper, 18.00 
aattomessu

16.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 9.30 
messu englanniksi/Mass in English, 
11.00 päämessu, 11.00 messu Kera-
valla, 12.30 messu ruotsiksi/mässa på 
svenska, 14.00 messu malayalamiksi, 
15.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu

17.4. ma 18.30 johdantokurssi 
22.4. la 10.00 ensikommuunio-opetus 

17.40 vesper, 18.00 aattomessu
23.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.30 

messu englanniksi/Mass in English, 
11.00 päämessu, 11.00 messu Tikkuri-
lassa, 12.30 messu italiaksi/Messa in 
italiano, 16.00 ukrainalainen liturgia, 
18.00 iltamessu

24.4. ma 18.30 jatkokurssi 
25.4. ti 19.00 avioliittokurssi
29.4. la 10.45 vahvistusopetus, la 17.40 

vesper, 18.00 aattomessu
30.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.30 

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

 
Huom.! Huhtikuussa ei palmusunnuntain 
vuoksi vietetä gregoriaanista messua.

Please note! There is no Gregorian Mass 
in April due to Palm Sunday.
 
AVIOLIITTOKURSSI  11.4., 25.4. ti 19.00
 
JATKOKURSSI  24.4. ma 18.30
 
JOHDANTOKURSSI  3.4., 17.4. ma 18.30
 
CATHOLIC STUDENTS' CLUB
4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5. ti 18.00 
ruusukko/Rosary, 18.30 messu/Mass in 
Latin and English
 
MUUT PAIKKAKUNNAT
Kerava (ev.-lut. kirkko, Papintie 6): 2.4., 
16.4. su 11.00
Porvoo (ort. kirkko, Vanha Helsingintie, 
Porvoo): 16.4. su 15.00
Tikkurila (Dickursby skola, liikuntasa-
li, Urheilutie 2-4, Vantaa): 26.3. su 11.00, 
7.4. pe 15.00, 9.4., 23.4. 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 viet-
namiksi, 4. su lastenmessu, 5. su lasten-
messu), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruu-
sukkorukous englanniksi (paastonaikana 

ristintie), 18.00 messu englanniksi. Ma, 
ti, ke, to, pe 7.30 laudes, 8.00 messu suo-
meksi tai englanniksi. Ma, ti, ke, to, pe 
17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.
Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe 16.45-
17.05, la 17.30-17.50, su 9.30-9.50 ja 
17.30-17.50. Seurakunnan kanslia avoin-
na ma, 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. Fa-
mily Mass, 5th Sun. Family Mass), 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 
tilaisuuksiin tullaan vain terveenä ja 
hyvää käsihygieniaa noudattaen. 
 
26.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.30 ris-

tintien hartaus, 10.00 messu suomeksi, 
10.00-11.00 pyhäkoulu seurakuntasalis-
sa, 11.30 lastenmessu suomeksi, 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

2.4. su palmusunnuntai: 10.00 kulkue 
Englantilaisen koulun edestä ja messu 
suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza 
sw. po polsku, 17.30 ruusukko englan-
niksi/Rosary in English, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

4.4. ti 8.00 messu, Huom.! illalla ei messua 
kirkossamme, krismamessu katedraalis-
sa klo 18.00

5.4. ke 8.00 messu, 14.00 messu ja Maria-
klubin tapaaminen, 18.00 messu

6.4. to kiirastorstai: 18.00 iltamessu eh-
toollisen asettamisen muistoksi, 19.30 
adoraatio

7.4. pe pitkäperjantai (paasto- ja absti-
nenssipäivä): 14.00 ristintien hartaus, 
14.00 rippitilaisuus, 15.00 juhlallinen 
jumalanpalvelus Herran kärsimisen 
muistoksi

8.4. pyhä lauantai: 11.00 pääsiäisruoan 
siunaaminen/Poświęcenie pokarmów 
wielkanocnych, 21.30 pyhän pääsiäis-
yön vigilia, pääsiäisruoan siunaaminen

9.4. su pääsiäissunnuntai: 9.30 ruusukko-
rukous, 10.00 piispanmessu suomeksi, 
11.30 lastenmessu, 16.00 messu puolak-
si/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko 
englanniksi/Rosary in English, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

10.4. ma pääsiäismaanantai: 10.00 messu, 
18.00 messu

16.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 
11.30 messu vietnamiksi, 13.00 messu 
arabiaksi, 14.30 messu saksaksi/Messe 
auf Deutsch, 16.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko 
englanniksi/Rosary in English, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

23.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 
10.00-11.00 pyhäkoulu seurakuntasalis-
sa, 11.30 lastenmessu, 16.00 messu puo-
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9.00 Laudes, 15.00 juhlallinen jumalan-
palvelus Herran kärsimisen muistoksi

8.4. la pyhä lauantai: Huom.! ei aamumes-
sua, 9.00 Laudes, 12.00 ruoan siunaami-
nen, 22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia

9.4. su pääsiäissunnuntai: Huom.! ei aa-
mumessua eikä ruusukkoa, 10.30 juh-
lamessu, 17.00 messu Porissa, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

10.4. ma pääsiäismaanantai: Huom.! ei 
aamumessua, 10.30 päämessu

15.4. la 7.30 messu, 10.00 messu ruotsiksi 
Ahvenanmaalla/mässa på Åland 

16.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 
9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 
10.30 päämessu, 15.00 messu puolaksi 
Eurajoella, 17.00 messu Porissa, 18.00 
messu englanniksi

19.4. ke 17.30 naistenpiiri
23.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.00 

messu ruotsiksi/mässa på svenska, 
10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 
messu vietnamiksi, 15.00 messu puo-
laksi Eurajoella, 18.00 messu englannik-
si/Mass in English

25.4. ti 18.45 SCJ-maallikot
29.4. la Huom.! ei aamumessua, 9.30 kate-

keesi, 13.00 perhemessu
30.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.00 

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

 
 KATEKEESI  1.4., 29.4. la 9.30
 
MUUT PAIKKAKUNNAT
Eurajoki (ev.-lut. kirkko, Kukkapolku 2): 
26.3., 16.4., 23.4. su 15.00
Ahvenanmaa (S:t Mårtensgården, 
Hindersbölevägen 11): 1.4., 15.4. la 10.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 9.4., 
16.4. 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.

24.3. pe 18.00 ristintien hartaus englan-
niksi/Stations of the Cross in English

25.3. la Herran syntymän ilmoittaminen: 
10.00 messu

26.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 ris-
tintien hartaus, 10.30 päämessu, 12.00 
messu englanniksi/Mass in English

31.3. pe 18.00 ristintien hartaus kareniksi
2.4. su palmusunnuntai: 10.30 kulkue 

ja päämessu, 12.00 kulkue ja messu 
englanniksi/Procession and Mass in 
English

6.4. to kiirastorstai: 18.00 iltamessu eh-
toollisen asettamisen muistoksi

7.4. pe pitkäperjantai: 15.00 juhlallinen 
jumalanpalvelus Herran kärsimisen 
muistoksi 

8.4. la pyhä lauantai: 23.00 pyhän pääsi-
äisyön vigilia 

9.4. su pääsiäissunnuntai: 10.30 päämes-
su, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English

15.4. la 9.00 Lauantaikurssin alkuhartaus, 
12.30 perhemessu 

16.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 10.00 
ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu 
englanniksi/Mass in English

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

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

 
LAUANTAIKURSSI
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

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

28.3. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit
1.4. la 10.30 perhemessu, 11.00 lasten-

kerho
2.4. su palmusunnuntai: 10.30 messu 

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

5.4. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattu-
piiri

6.4. to kiirastorstai: 19.00 messu ehtool-
lisen asettamisen muistoksi, messun 
jälkeen adoraatio

7.4. pe pitkäperjantai: 14.00 ristintien 
hartaus, 15.00 juhlallinen jumalanpal-
velus Herran kärsimisen muistoksi

8.4. la pyhä lauantai: 12.00 pääsiäisruoan 
siunaaminen, 22.00 pyhän pääsiäisyön 
vigilia

9.4. su pääsiäissunnuntai: 10.30 messu 
suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English

10.4. ma pääsiäismaanantai: 10.30 juh-
lamessu

12.4. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaa-
tiokurssi

15.4. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
16.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 

10.30 messu suomeksi, 13.00 messu 
vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English

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

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

25.4. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit
26.4. ke 18.00 iltamessu, 18.30 naistenpiiri
30.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 

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

 
INFORMAATIOKURSSI  12.4. ke 18.30
 
JATKOKURSSI  19.4. ke 18.30
 
KATEKEESI  15.4. la 9.50
 
SAKRAMENTTIOPETUS 
ensikommuunio: 26.3., 23.4. su 11.30
vahvistuksen sakramentti: 2.4. su 11.30
 
MUUT PAIKKAKUNNAT
Hervanta (ev.-lut. kirkko, Lindforsinkatu 
7, Tampere): 25.3., 29.4. la 18.00
Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 
2): 2.4. su 15.00 (13.00 katekeesi lapsille), 
10.4. ma 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, 
Katariinankatu 3): 23.4. su 16.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, 
Kappelintie 5): 26.3., 9.4., 23.4. su 12.00
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen 
kappeli, Rauhankatu 8 C 22): 26.3. su 
16.00, 6.4. to 18.00, 7.4. pe 15.00, 8.4. la 
22.00, 9.4. su 16.00, 22.4. la 12.00 ja 16.00 
ja 17.30
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden 
Risti, Ala-Kuljunkatu 1): 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.

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

messu
2.4. su palmusunnuntai: 10.00 messu
6.4. to kiirastorstai: 18.00 messu 
7.4. pe pitkäperjantai: 15.00 juhlallinen 

jumalanpalvelus Herran kärsimisen 
muistoksi 

8.4. la pyhä lauantai: 23.00 pyhän pääsi-
äisyön vigilia

9.4. su pääsiäissunnuntai: 10.00 messu
10.4. ma pääsiäismaanantai: 10.00 messu
12.4. ke Huom.! ei messua seurakunnas-

samme
15.4. la 16.30 aattomessu Lappeenran-

nassa
16.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 

10.00 messu
22.4. la 16.00 aattomessu Kotkassa
23.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 

messu, 16.30 messu Lahdessa
30.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 

messu
  
MUUT PAIKKAKUNNAT
Hollola (Rantatie 917): -
Kotka (Langinkosken kirkko, 
Langinkoskentie 1): 22.4. la 16.00
Lahti (Launeen kirkko, Tapparakatu 22): 
23.4. su 16.30
Lappeenranta (Lappeenrannan kirkko, 
Mannerheiminkatu 1): 15.4. 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 
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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: •  March 7 & 21 •  April 4 & 18 
•  May 2 & 16 & 30 •  Afterwards, a nice 
get-together. Many other activities as 
well. More information: cschelsinki.wor-
dpress.com.

Fransiskaanimaallikot – OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Kevät 
2023 – 75. toimintavuosi • Ohjelmalli-
set kokoukset tiistaisin, kerran kuukau-
dessa klo 16-18 Pyhän Marian seurakun-
tasalissa:  11.4. Hangon syrjäytyneet ja 
kadonneet / Liisa Kärkkäinen OFS •  9.5. 
Viron folkloristiikasta "Viron orjat" liitty-
en  ikoniin / Hanna Olin OFS  • Vastuu-
henkilö: Marko Pitkäniemi OFS, puh. 046 
6175314, sp: marko.pitkaniemi@katoli-
nen.fi • Kotisivu: fransiskaanimaallikot.
blogspot.fi.

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni • Kotisivu 
gregoriusyhdistys.wordpress.com. • Pu-
heenjohtaja An Nguyen, timeof2010@
gmail.com. (Gregorius-yhd.) Moderaat-
tori Anders Hamberg. • Messuista ilmoi-
tetaan yhdistyksen Facebook-sivulla, jota 
kaikki pääsevät lukemaan.  

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-

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.

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

2.4. su palmusunnuntai: 10.00 päämes-
su ja kulkue, 12.15 messu englanniksi/
Mass in English, 17.00 messu Torniossa

6.4. to kiirastorstai: 18.00 messu
7.4. pe pitkäperjantai: 15.00 juhlallinen 

jumalanpalvelus Herran kärsimisen 
muistoksi

8.4. la pyhä lauantai: 22.00 pyhän   
pääsiäisyön vigilia

9.4. su pääsiäissunnuntai: 10.00 pää-
messu, 12.15 messu englanniksi/Mass 
in English

16.4. su Jumalan laupeuden sunnun-
tai: 10.00 päämessu ja ensikommuu-
nio, 12.15 messu englanniksi/Mass in 
English, 17.00 messu Kemissä

23.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 
päämessu, 12.15 messu englanniksi/
Mass in English, 17.30 messu Kajaanissa

30.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 
päämessu, 12.15 messu englanniksi/
Mass in English

 
MUUT PAIKKAKUNNAT
Kajaani (Kirkkokatu 17): 23.4. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 16.4. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 2.4. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 26.3. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): ei tänä 
aikana

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.

24.3. pe Huom.! ei messua, 18.00 ristin-
tien hartaus

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

27.3. ma Huom.! ei messua
29.3. ke Huom.! ei messua eikä johdan-

tokurssia
31.3. pe 18.00 ristintien hartaus
2.4. su palmusunnuntai: 10.00 messu 

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

4.4. ti Huom.! ei messua
6.4. to kiirastorstai: 18.00 messu
7.4. pe pitkäperjantai: 9.00 aamumes-

su, 15.00 juhlallinen jumalanpalvelus 
Herran kärsimisen muistoksi, 19.00 
ekumeeninen ristintien hartaus

8.4. la pyhä lauantai: 20.00 pyhän pääsi-
äisyön vigilia

9.4. su pääsiäissunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.00 pää-
messu, Huom.! 12.00 messu Joensuussa

10.4. ma pääsiäismaanantai: 18.00 ilta-
messu

12.4. ke 18.00 iltamessu, 18.45 johdan-
tokurssi

15.4. la 11.00 messu Savonlinnassa 
16.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 10.00 

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

23.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 
11.00 päämessu, 18.00 messu Joen-
suussa

25.4. ti Huom.! ei messua
26.4. ke 18.00 iltamessu, 18.45 johdan-

tokurssi
28.4. pe 18.00 messu Mikkelissä
29.4. la 10.00 ensikommuunio-opetus, 

11.00 vahvistusopetus
30.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 

messu englanniksi/Mass in English, 
11.00 päämessu, 12.15 perhemessu, 
18.00 messu Joensuussa 

 
 JOHDANTOKURSSI
12.4., 26.4. ke  18.45, Huom.! kurssi 
peruttu 29.3. 
 
SAKRAMENTTIOPETUS
ensikommuunio: 25.3., 29.4. la 10.00
vahvistuksen sakramentti: 25.3., 29.4. la 
11.00
 
PERHEMESSU  26.3., 30.4. su 12.15
 
MUUT PAIKKAKUNNAT
Joensuu (Kaislakatu 6): yleensä 
sunnuntaisin klo 10.00, Huom.! 
poikkeukset: 9.4. su 12.00, 23.4.,   
30.4. su 18.00
Savonlinna (Erkonkatu 11): 15.4. la 11.00
Mikkeli (Paavalinkatu 4): 28.4. 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.

Messun lukukappaleet
Messun lukukappaleet kirkkovuoden 

kaikkia aikoja ja päiviä varten 
on julkaistu verkossa osoitteessa 

katolinen.fi/messun-lukukappaleet

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!

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 7.5. klo 13.00
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H e n g e l l i s t ä

Uusi luomus Kristuksessa
Pyhän piispa Augustinuksen 
pääsiäisoktaavin saarnasta 
(saarna 8:1,4).

K
ohdistan sanani teille, te vasta-

syntyneet lapset, pienokaiset 

Kristuksessa. Te olette kirkon 

uusi sukupolvi, Isän armolah-

ja, äidin hedelmä, pyhä verso, 

uusi lapsiparvi, meidän kunniamme kukoistus 

ja työmme hedelmä, te minun iloni ja kunni-

aseppeleeni, kaikki te, jotka pysytte horjumat-

ta Herrassa.

Puhun teille apostolin sanoin: Pukekaa 

yllenne Herra Jeesus Kristus älkääkä hemmo-

telko ruumistanne antaen sen haluille vallan, 

niin että olette pukeutuneina hänen elämään-

sä, jonka olette tässä sakramentissa yllen-

ne ottaneet. Kaikki te, jotka olette Kristukseen 

kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. 

Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikka-

lainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä 

Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi.

Tämän sakramentin voima on juuri tässä: 

se on uuden elämän sakramentti, elämän, 

joka alkaa tässä ajassa kaikkien entisten syn-

tien anteeksiannolla ja saa täyttymyksensä 

kuolleiden ylösnousemuksessa. Teidät on kas-

teessa annettu kuolemaan ja haudattu yhdes-

sä Kristuksen kanssa, jotta alkaisitte elää uutta 

elämää, niin kuin Kristus herätettiin kuolleista.

Nyt te kuitenkin vaellatte uskossa, niin 

kauan kuin vielä kuljette tässä kuolevaisessa 

ruumiissa, poissa Herran luota. Teidän var-

maksi tieksenne on tullut hän, jonka luok-

se te pyritte, Jeesus Kristus, joka on tahtonut 

tulla ihmiseksi meidän tähtemme. Niille, jotka 

häntä pelkäävät, hän on pannut tallelle au-

tuuden aarteita. Ne hän on avaava ja lahjoit-

tava niille, jotka panevat toivonsa häneen. Sil-

loin voimme saada myös todellisuudessa sen, 

minkä nyt olemme saaneet toivossa.

Tänään on kahdeksas päivä teidän uuden 

syntymänne jälkeen. Tänään teissä saa täyt-

tymyksensä uskon sinetti, joka vanhan liiton 

isien keskuudessa toteutui lihan ympärileikka-

uksessa kahdeksan päivää lihallisen syntymän 

jälkeen. Herra itse riisui yltään lihan kuolevai-

suuden nousemalla kuolleista ja herättämällä 

ruumiin, ei jotain toista vaan oman ruumiinsa, 

joka ei kuitenkaan enää ole kuoleva. Näin hän 

ylösnousemuksellaan painoi sinettinsä Herran 

päivään, joka on kolmas päivä hänen kärsimi-

sensä jälkeen, mutta päivien luvussa seitse-

mättä päivää eli sapattia seuraava kahdeksas 

päivä, samalla viikon ensimmäinen.

Te ette vielä elä tässä todellisuudessa, 

mutta jo varmassa toivossa, koska olette vas-

taanottaneet tämän todellisuuden sakramen-

tin ja saaneet Hengen pantin. Jos siis teidät on 

yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista, 

niin tavoitelkaa sitä mikä on ylhäällä, missä 

Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Aja-

telkaa sitä mikä on ylhäällä, älkää sitä mikä 

on maan päällä. Tehän olette kuolleet, ja tei-

dän elämänne on Kristuksen kanssa kätketty 

Jumalaan. Kun Kristus, teidän elämänne, il-

mestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan 

kirkkaudessa.

Pääsiäisajan lukupalvelus, pääsiäisoktaavin 
sunnuntain toinen lukukappale.  

Maalaus:  The Ascension, Benjamin West 1801, 
Denver Art Museum.


