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Viime aikojen tapahtumat ovat vain vahvistaneet 
käsitystäni siitä, että kirkolla, uskolla – ja ehkäpä 
uskonnoilla laajemminkin – on tärkeä merkitys 
ei vain jokaisen ihmisen omassa sydämessä vaan 
myös yhteiskunnan ja koko maailman hyvinvoin-
nin kannalta. Aikamme on levoton, eikä julkisuu-
den ja yhteiskunnallisen toiminnan vieraantumi-
nen uskonnosta ole millään tavalla helpottanut 
tai rajannut tätä ongelmaa. 

Nykyinen levottomuus on merkki siitä, että me ihmiset emme enää 
tyydy mihinkään, ettemme me enää rauhoitu tekemään paremmaksi juu-
ri sitä paikkaa ja tilaa, joka meillä todellisuudessa on edessämme. Jolla-
kin tavalla tuntuu, kuin olisimme unohtaneet maltillisuuden, kohtuulli-
suuden hyveen, realismin, ”pienen tien”, tai miksi sitä sitten haluamme-
kaan nimittää.

Eteemme asetetaan tavoitekuvia, haaveita, jotka ovat tavoittamat-
tomissa, meille luvataan pitkällä ja raskaalla koulutuksella hyviä työ-
paikkoja ja hyvällä työnteolla varmaa tulevaisuutta. Meille luvataan 
yhteiskuntarauhaa ja hyvinvointia, vaikka samaan aikaan talouden toi-
puminen on hidasta, kansainvälinen tilanne aiheuttaa lisää ongelmia ja 
epävarmuus näyttää kasvavan omassa maassammekin. Normaalina pi-
detään sitä, että halutaan, tahdotaan ja lopulta vaaditaan aina vain enem-
män. Toisaalta meiltä odotetaan kunnon kansalaisuutta, vaikka samaan 
aikaan ne, joilla on valta ja resurssit, käyttävät niitä häikäilemättä omak-
si hyödykseen. Meille luvataan sananvapautta, mutta se kielletään heti, 
kun ollaan toista mieltä kuin mielipide-eliitti. 

Tällaisia ristiriitaisia esimerkkejä on loputtomiin. Ne kertovat siitä, 
että nykyinen globaali yhteiskuntajärjestys on rikki – sitä on muutettava 
rakenteellisesti tai sitten kehitys jatkuu entistä huonompaan suuntaan.

Uskon, että ainakin yksi avain nykyisen tilanteen parantamiseen oli-
si se, että tunnustettaisiin ihmisen hengellisten tarpeiden olemassaolo, 
että jokainen meistä tunnustaisi ne omalta kohdaltaan, mutta myös niin, 
että koko yhteiskunta tunnustaisi ne. Jumalan paikka ei ole olla syrjässä, 
syrjäytettynä, vaan elävänä voimavarana uskovien ihmisten sydämissä. 
Heidän panoksensa yhteiskunnallisessa elämässä on elämänmyönteinen, 
lähimmäisistä huolehtiva ja vihasta ja ahneudesta vapaa. He haluavat ra-
kentaa sellaista maailmaa, jossa vihan ja itsekkyyden hengen sijaan kai-
killa ihmisillä olisi parempi olla ja jossa yhteiskuntaa voitaisiin kehittää 
ei rikkomalla ja kurjistamalla vaan tosi ihmisyyttä vahvistamalla. Heidän 

esimerkkiänsä tarvitaan, juuri nyt.

Uskonnon arvosta 
yhteiskunnassa

4041 0895
Painotuote

Seurakuntarajat 
uudistuivat

Kuopion Pyhän Joosefin seurakunnan perustaminen 
muutti 19.3. alkaen seurakuntarajoja koko itäisessä 

Suomessa. Samassa yhteydessä tehtiin myös joitakin muita 
aluetarkennuksia tavoitteena yhä useammassa tapauksessa 
seurata jatkossa maakuntarajoja. Yllä olevassa kartassa on 
nähtävissä uudet rajat.

Kuopion seurakunnan aluetta ovat Etelä-Savo, Pohjois-
Savo ja Pohjois-Karjala. Jyväskylän seurakunnan aluetta on 
koko Keski-Suomen maakunta. Oulun seurakunnan aluetta 
on koko Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi.

Yksittäisiä kuntamuutoksia on tehty seuraavasti: Hartola, 
Padasjoki ja Sysmä kuuluvat nyt Kouvolan seurakuntaan. 
Vastaavasti Punkalaidun ja koko Sastamala kuuluvat nyt 
Tampereen seurakuntaan.

Joitakin maakuntarajojen ylityksiä tapahtuu edelleen Län-
si- ja Etelä-Suomessa.

KATT
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Paavi Franciscus Puolassa 
27.-31. heinäkuuta 2016

Paavi Franciscuksen alustava Puolan vierai-
lun aikataulu on julkistettu; paavi matkus-

taa Puolaan 31. Maailman nuortenpäivää varten.
Paavi saapuu Krakovaan keskiviikkona 27. 

heinäkuuta ja tapaa Puolan presidentin ja maan 
piispat; illalla hän tervehtii ihmisiä samasta ik-
kunasta, josta Johannes Paavali II:lla oli tapana 
puhua nuorille. Torstaina 28. heinäkuuta paavi 
käy Czestochowassa rukoillakseen Mustan ma-
donnan ikonin edessä ja viettää messun Puolan 
kasteen 1050-juhlan kunniaksi (Puolan ensim-
mäinen hallitsija Mieszko I kastettiin vuonna 
966). Perjantaina 29. heinäkuuta paavi vierai-
lee Auschwitz-Birkenaun keskitysleirissä. Ilta-
päivällä on ristintien hartaus Krakovassa. Lau-
antaina 30. heinäkuuta paavi vierailee Jumalan 
laupeuden pyhäkössä Lagiewnikissa, jossa paa-
vi kulkee pyhän oven kautta; hän vierailee myös 
läheisessä kappelissa, jonne pyhä Faustyna Ko-
walska on haudattu. Sen jälkeen hän viettää 
messun pappien, sääntökuntalaisten ja semina-
ristien kanssa. Illalla on maailman nuortenpäi-
vän rukousvigilia. Sunnuntaina 31. heinäkuuta 
aamulla paavi viettää messun maailman nuor-
tenpäiville kokoontuneille nuorille. Iltapäivällä 

hän tapaa nuortenpäivien vapaaehtoisia ja järjes-
täjiä ja palaa illalla Roomaan. Paavin viesti Maa-
ilman nuortenpäivää varten löytyy suomeksi ka-
tolinen.fi- sivun Ajankohtaista-osiosta.

KATT/Radiovaticana

Elisabeth Hesselbladin ja 
Kalkutan äiti Teresan kanonisaatiot

Konsistorissa 15. maaliskuuta 2016 paavi 
Franciscus allekirjoitti dekreetin viiden au-

tuaan julistamisesta pyhäksi. Samalla ilmoitet-
tiin myös heidän kanonisaatiopäivänsä.

Sunnuntaina 5. kesäkuuta 2016 Roomassa ju-

Paavin vetoomus Brysselin 
terrori-iskujen johdosta

Paavi Franciscus lähetti 22.3. Belgiassa tapah-
tuneiden terrori-iskujen johdosta valtiosih-

teeri Pietro Parolinin välityksellä osanottonsa 
Brysselin arkkipiispalle. Keskiviikkona 23.3. 
paavi vetosi Angelus-rukouksen lopussa terrori-
iskujen tuomitsemiseksi:

”Tuska sydämessäni olen seurannut suru-uu-
tisia eilen Brysselissä tapahtuneista terrori-is-
kuista, jotka aiheuttivat lukuisia kuolonuhreja ja 
loukkaantuneita. Vakuutan, että olen rukoukses-
sa lähellä rakasta Belgian kansaa, kaikkia uhri-
en omaisia ja haavoittuneita. Vetoan uudestaan 

kaikkiin hyvän tahdon ihmisiin, jotta kaikki yh-
dessä yksimielisesti tuomitsisivat nuo julmat ri-
kokset, jotka saavat aikaan vain kuolemaa, pel-
koa ja kauhua. Pyydän kaikkia tämän pyhän 
viikon aikana rukoilemaan ja pyytämään Herraa 
lohduttamaan surevia ja käännyttämään julman 
fundalismin sokaisemien ihmisten sydämet Neit-
syt Marian esirukouksen kautta. Rukoilkaamme 
yhdessä: Terve, Maria… ja rukoilkaamme nyt 
hiljaa kuolleiden, loukkaantuneiden, omaisten ja 
koko Belgian kansan puolesta.” 

KATT/VIS

listetaan pyhäksi Maria Elisabeth Hesselblad 
(4.6.1870–24.4.1957), birgittalaissääntökunnan 
uuden haaran perustaja, sekä puolalainen pappi 
Stanislaus Papczynski (18.5.1631–17.9.1701), ma-
rianisti-isien perustaja.

Teresa Kalkuttalainen (26.8.1910–5.9.1997) ju-
listetaan pyhäksi Roomassa sunnuntaina 4. syys-
kuuta 2016.

Sunnuntaina 16. lokakuuta 2016 julistetaan 
pyhäksi Roomassa meksikolainen José Luis 
Sánchez del Río (28.3.1913–10.2.1928), joka 
surmattiin 14-vuotiaana uskonsa vuoksi, ja ar-
gentiinalainen pappi José Gabriel del Rosario 
Brochero (16.3.1840–26.1.1914).

KATT/VIS/Radiovaticana

KRISTUS NOUSI KUOLLEISTA!  TOTISESTI NOUSI!
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Hiippakunnan 
jäsenmaksu
Saaja: Katolinen kirkko Suomessa
Pankkitili: FI78 1014 3000 2374 91
NDEAFIHH
Viitenumero: 90010
Lisätietoja: katolinen.fi

Jäsenmaksun maksaminen on vapaaeh-
toista, mutta koska katolisella kirkolla ei 
ole oikeutta kerätä jäsenmaksua valtion-
verotuksen yhteydessä, sen maksaminen, 
samoin kuin seurakunnan tukeminen ja 
Fides-lehden vuosikerran maksaminen, on 
erittäin tarpeellista koko hiippakunnan ja 
seurakuntien toiminnan ylläpitämiseksi ja 
kehittämiseksi.

Membership fee  
of the Diocese
Receiver: Katolinen kirkko Suomessa
Bank account: FI78 1014 3000 2374 91
NDEAFIHH
Reference number: 90010
More information: katolinen.fi

The paying of the membership fee is not 
obligatory, but – as the Catholic Church 
in Finland has not got the right to collect 
the so called church tax through the state 
– paying it as well as supporting the parish 
and the Diocesan Magazine Fides are very 
important for sustaining and developing 
the activities of the parishes and the whole 
Diocese.

Kirjakauppasi netissä

www.katolinenkirjakauppa.net

Paavi Instagramissa

Paavin uusi kehotuskirje 
perheestä

Viime lokakuussa pidetyn perhettä 
käsitelleen piispainsynodin jälkeen 

odotettu paavin apostolinen kehotuskir-
je ilmestyy huhtikuussa. Paavi Francis-
cuksen synodinjälkeinen apostolinen ke-
hotuskirje ”Amoris laetitia” (Rakkauden 
ilo) julkistetaan kansainvälisillä kielillä 8. 
huhtikuuta 2016; kehotuskirje käsittelee 
rakkautta perheessä. Teksti löytyy Vati-
kaanin sivulta www.vatican.va. 

KATT julkaisee kehotuskirjeen suo-
meksi vielä kevään 2016 aikana.

KATT/VIS

”Earth Hour” myös Vatikaanissa

Kiirastorstaina paavi 
turvapaikanhakijoiden luona

Myös Vatikaani osallistui nimellä 
”Earth Hour” tunnettuun kan-

sainväliseen ilmastotapahtumaan, joka 
tänä vuonna järjestettiin lauantaina 
19.3.2016 kello 20.30–21.30. WWF:n jär-
jestämässä tapahtumassa ”näytetään va-
lomerkki ilmaston puolesta” eli sammu-

tetaan valot tunnin ajaksi. Tämän sym-
bolisen eleen avulla ilmaistaan huolta 
ympäristön tilasta ja ilmastokriisistä. Va-
tikaanissa sammutettiin Pietarinkirkon 
kupolin ja Pietarinkirkon aukion pylväs-
käytävän valot. 

KATT/Radiovaticana

Paavi Franciscuksen uusi aluevalta-
us sosiaalisessa mediassa on oma 

Instagram-tili. 19. maaliskuuta 2016 
Franciscus itse avasi tilin ja julkaisi en-
simmäisen kuvan. Paavin tili luotiin 
Instagramin perustajan Kevin Systromin 
ja paavillisen viestintäsihteeristön avus-
tamana. Viestintäsihteeristön prefekti, 
mons. Dario Viganò sanoi, että päätös 
Instagram-tilin avaamisesta johtui paa-

vin vakaumuksesta, että kuvat voivat 
paljastaa monia sellaisia asioita, joita 
sanoin ei voi ilmaista. Viganòn mukaan 
paavillisen Instagram-tilin tarkoitus on 
kertoa Franciscuksen paaviudesta kuvi-
en kautta. Paavin Twitter-tilillä ”@Ponti-
fex” on jo yli 26 miljoonaa seuraajaa.

KATT/Radiovaticana

Paavi Franciscus vietti tänä vuonna 
kiirastorstain iltamessun turvapai-

kanhakijoiden vastaanottokeskuksessa 
Castelnuovo di Portossa Rooman lähellä. 
Messuun osallistui noin 900 keskuksen 
asukasta ja 100 työntekijää. Messun ai-
kana paavi pesi 11 turvapaikanhakijan ja 

yhden vapaaehtoistyöntekijän jalat. Jal-
kojenpesuun valituista pakolaisista neljä 
oli nuoria katolilaisia Nigeriasta, kolme 
koptinaista Eritreasta, kolme muslimia ja 
yksi hindunuori Intiasta.

KATT/CNA

Katekeettinen keskus sai   
uuden johtajan

Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ on 
15.3.2016 alkaen nimittänyt Kate-

keettisen keskuksen johtajaksi Juho Kyn-
täjän, MMM, BA in Applied Theology, 
JET. Johtajan toimi on osa-aikainen.

Katekeettinen keskus on hiippakun-
nallinen toimisto, jonka tehtäviin kuuluu 
uskonnonopetuksen materiaalien tuo-
tanto ja uskonnonopettajien koulutus.

Katekeettisen keskuksen kotisivu ja 
tarkemmat yhteystiedot löytyvät osoit-
teesta katekeesi.katolinen.fi.

KATT

Isä Hamberg administraattoriksi 
Jyväskylään
 

Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ on 
nimittänyt isä Anders Hambergin 

Jyväskylän Pyhän Olavin seurakunnan 
administraattoriksi 5.4.2016 alkaen tois-
taiseksi. Seurakunnan vt. kirkkoherra isä 
Francisco Garcia nimitettiin 19.3. alkaen 
uuden Pyhän Joosefin seurakunnan kirk-
koherraksi Kuopioon.

Isä Hamberg on tällä hetkellä Turun 
Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmin-
gin seurakunnan kappalainen ja hänen 
tehtäviinsä on annettu etenkin Suomen 
ruotsinkielisten katolilaisten sielunhoito. 
Hän viettää myös roomalaisen riituksen 

erityisen muodon mukaisia messuja Py-
hän Henrikin katedraalissa.

KATT

Piispan osanotto Brysselin 
terrori-iskun johdosta

Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ on 
syvästi järkyttynyt Brysselin lento-

kentällä ja metrossa tapahtuneiden pom-
mi-iskujen johdosta. Hän ilmaisee osan-
ottonsa kaikkien iskuissa kuolleiden ja 
loukkaantuneiden viattomien ihmisten 
puolesta ja toivoo, että laupias Jumala 
antaisi heille ja heidän omaisilleen loh-
dutusta ja rohkaisisi heitä.

Samalla piispa Sippo tuomitsee jyrkäs-
ti kaikenlaisen väkivallan poliittisen val-
lankäytön ja mielenilmausten välineenä.

Hän pyytää myös kaikkia hyvän tah-
don ihmisiä rukoilemaan Brysselin isku-
jen uhrien ja heidän omaistensa puoles-
ta samoin kuin kaikkien niiden puolesta, 
joita nämä ja vastaavat iskut pelottavat ja 
huolestuttavat.

Hän toivoo myös, että Jeesus Kristus, 
Rauhan Ruhtinas, lähettäisi Pyhän Hen-
kensä väkivallantekijöiden ja väkivallan-
tekoja suunnittelevien sydämiin, jotta he 

katumuksen hengessä kääntyisivät pois 
kuoleman poluilta.

KATT
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Sunnuntait ja juhlapyhät Rukous

10.4. pääsiäisen 3. sunnuntai (III) 
1L Ap.t. 5:27b-32, 40-41 
Ps. 30:2+4, 5-6, 11+12a+13b. - 2a 
2L Ilm. 5:11-14  
Ev. Joh. 21:1-19 tai Ev. Joh. 21:1-14

17.4. pääsiäisen 4. sunnuntai (IV) 
1L Ap.t. 13:14, 43-52 
Ps. 100:1b-2, 3, 5. - 3c 
2L Ilm. 7:9, 14b-17  
Ev. Joh. 10:27-30 

24.4. pääsiäisen 5. sunnuntai (I) 
1L Ap.t. 14:21b-27 
Ps. 145:8-9, 10-11, 12-13a. - vrt. 1 
2L Ilm. 21:1-5a  
Ev. Joh. 13:31-33a, 34-35 
    
1.5. pääsiäisen 6. sunnuntai (II) 
1L Ap.t. 15:1-2, 22-29 
Ps. 67:2-3, 5, 6+8. - 4 
2L Ilm. 21:10-14, 22-23  
Ev. Joh. 14:23-29  

5.5. torstai, HERRAN 
TAIVAASEENASTUMINEN – 
HELATORSTAI, juhlapyhä, velvoittava 

1L Ap.t. 1:1-11 
Ps. 47:2-3, 6-7, 8-9. - 6 
2L Hepr. 9:24-28, 10:19-23 tai 2L Ef. 1:17-23 
Ev. Luuk. 24:46-53  

8.5. pääsiäisen 7. sunnuntai (III) 
1L Ap.t. 7:55-60 
Ps. 97:1+2b, 6+7c, 9. - 1a+9a 
2L Ilm. 22:12-14, 16-17, 20  
Ev. Joh. 17:20-26  

Helluntai, juhlapyhä

14.5. lauantai, illalla, HELLUNTAIAATON 
ILTAMESSU 
1L 1. Moos. 11:1-9 tai 1L 2. Moos. 19:3-8, 16-20 
tai 1L Hes. 37:1-14 tai 1L Joel 3:1-5 
Ps. 104:1-2a, 24+35c, 27-28, 29bc-30. - 30 
2L Room. 8:22-27  
Ev. Joh. 7:37-39  

15.5. HELLUNTAISUNNUNTAI  
1L Ap.t. 2:1-11 
Ps. 104: 1ab+24ac, 29bc-30, 31+34. - 30 
2L 1. Kor. 12:3b-7, 12-13 tai 2L Room. 8:8-17 
Ev. Joh. 20:19-23 tai Ev. Joh. 14:15-16, 23b-26 

  

 

Usein me rukoilemme: ”Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen lei-
pämme.” Uskomme, että Jumala ymmärtää tarpeemme ja tietää 
huolemme.

Kun luin tämän kuukauden ensimmäisen rukousaiheen, olin yllätty-
nyt. Meitä kehotetaan rukoilemaan pienviljelijöiden puolesta? Olen itse 
maanviljelijän lapsi, mutta minusta tuntuu, että kirkossamme on paljon tär-
keämpiä asioita ja monia muita ongelmia kuin korvauskulut pienviljelijöil-
le. Tällainen asia on esimerkiksi kuukauden toinen rukousaihe: rukoilla af-
rikkalaisten kristittyjen puolesta.

Pian kuitenkin huomasin, että jos meille on annettu sisällöltään tällai-
nen rukous ”pienviljelijät”, on siis ihmisiä, jotka pyytävät tätä ja että tämä 
myös on tärkeä rukousaihe. Ihminen, jolla on huolia, pyytää rukoilemaan 
niiden puolesta. Joskus meitä vaivaa kiusaus ja ajattelemme, että Jumalalla 
on tärkeämpiäkin asioita kuin minun ongelmani. Saatamme sanoa: ”Liian 
usein ihmiset pyytävät Jumalalta apua, pitäisi enemmänkin kiittää Juma-
laa.”  Kiittäminen on toki tärkeä asia, mutta miksi emme voi tulla Juma-
lan eteen, kun tarvitsemme jotakin? Vanhemmat ovat tyytyväisiä, kun lapsi 
avoimesti kertoo heille kaiken, mikä häntä vaivaa. Jumalalle jokainen vaiva 
ja pyyntö on pätevä, koska Jumalalle jokainen ihminen on arvokas. Jumala 
voi osoittaa meille, että keskitymme liikaa sellaiseen asiaan, joka ei ole ko-
vin tärkeä. Joskus hän taas tahtoo osoittaa meille todellisen ongelman, joka 
aiheuttaa muita ongelmia. Hän ei kuitenkaan koskaan anna meidän tuntea, 
että tämä tai tuo asia on liian pieni niin, ettei hän voisi huolehtia siitä. 

Jokainen meistä kulkee omaa tietään Jumalan 
luo. Meitä yhdistää luottamus ja kuuliaisuus Juma-
laa kohtaan, niin kuin oli laita Jeesuksen kohdal-
la. Mikään ei rajoittanut Jeesuksen rukousta. Hän 
pyysi leipää ihmisille, terveyttä sairaille ja myös, jos 
mahdollista, että Jumala ottaisi pois kärsimyksen.  
Loppujen lopuksi hän aina teki Jumalan tahdon, 
koska luotti Jumalaan, Isäänsä. Hän muisti: ”Minä 
olen Jumalan lapsi.”

isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

Rukoilkaamme...

Huhtikuu
• Että pienviljelijät saisivat oikeudenmukaisen korvauksen tärkeästä 

työstään.
• Että Afrikan kristityt voisivat todistaa rakkaudestaan ja uskostaan 

Jeesukseen Kristukseen kaikista poliittisista ja uskonnollisista 
riidoista huolimatta.

April
• Att de jordbrukare som har små jordbruk får en rättvis ersättning för 

sitt viktiga arbete.
• Att de kristna i Afrika kan vittna om sin kärlek till Kristus och om sin 

tro på honom, trots alla politiska och religiösa konflikter.

Toukokuu
• Että kaikissa maailman maissa naisia kunnioitettaisiin ja 

arvostettaisiin ja että heidän korvaamattomalle panokselleen 
yhteiskunnassa annettaisiin arvoa.

• Että perheet, yhteisöt ja ryhmät rukoilisivat ruusukkoa 
evankelioimisen ja rauhan puolesta.

Maj
• Att kvinnor hedras och respekteras i alla länder och att deras 

oersättliga bidrag till samhället uppskattas till fullo.
• Att familjer, samfund och grupper ber rosenkransbönen för 

evangelisation och fred.

Rukouksen apostolaatti
Huhtikuun 2016 rukouksen apostolaatin palsta

Piispan kalenteri

4.-8.4.  Pohjoismaiden piispainkokous Klosterneuburgissa   
 Itävallassa

10.4.  Aikuisten kirkkoonottaminen Pyhän Birgitan ja   
 autuaan Hemmingin seurakunnassa klo 10.30.

11.4.  Piispanneuvosto

16.4.  Jean-Claude Kabezan ja Leonard Wobillan diakoniksi  
 vihkiminen Pyhän Henrikin katedraalissa klo 12. 

17.4.  Messu karmeliittaluostarissa 9.30

23.4.  Oskari Juurikkalan papiksi vihkiminen Roomassa

28.4.  Suomen Caritas ry:n vuosikokous

1.5.  Messu karmeliittaluostarissa klo 9.30

5.5.  Päämessu Pyhän Henrikin katedraalissa

8.5.  Vahvistuksen sakramentti nuorille Pyhän Ursulan   
 seurakunnassa klo 10.30

14.5.  Pastoraalineuvoston kokous

15.5.  Vahvistuksen sakramentti katedraalissa    
 englanninkielisille nuorille 9.30

Rukous

Kristus, toivoni, on noussut ylös, 

ja hän käy teidän edellänne Galileaan. … 

Sinä voittaja ja kuningas, armahda meitä. 

Aamen.

(Pääsiäissekvenssistä Victimae Paschali laudes)
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Kuvat SIR

Rakkaat veljet ja sisaret, 

hyvää pääsiäistä!

J
eesus Kristus, lihaksi tullut 
Jumalan laupeus, kuoli rak-
kaudesta ristillä ja rakkau-
desta hän nousi kuolleista. 

Siksi julistamme tänään: Jeesus on 
Herra!

Ylösnousemus toteuttaa täysin psal-
min ennustuksen: Jumalan laupeus on 
ikuinen, hänen armonsa kestää iäti, se 
ei kuole koskaan. Voimme luottaa hä-
neen täysin ja kiitämme häntä, koska 
meidän vuoksemme hän laskeutui pi-
meyden syvyyteen.

Ihmiskunnan hengellisten ja mo-
raalisten rotkojen edessä, sydämen 

tyhjyyksien edessä, jotka saavat ai-
kaan vihaa ja kuolemaa, vain ääretön 
laupeus voi pelastaa meidät. Vain Ju-
mala voi rakkaudellaan täyttää nämä 
tyhjyydet, nämä syvyydet, estää meitä 
vajoamasta niihin ja auttaa meitä jatka-
maan yhdessä matkaa kohti vapauden 
ja elämän maata.

Pääsiäisen riemukas julistus, että 
ristiinnaulittu Jeesus ei ole tääl-

lä, hän on noussut kuolleista (vrt. 
Matt. 28:5-6), antaa meille lohduttavan 
varmuuden siitä, että kuoleman pime-
ys on ylitetty ja sen kanssa on voitettu 
murhe, valitus ja vaiva (vrt. Ilm. 21:4). 
Herra, joka kärsi opetuslastensa hyl-
käämisen, epäoikeudenmukaisen tuo-
mion taakan ja häpeällisen kuoleman, 
tekee meidät nyt osallisiksi kuolemat-
tomasta elämästään. Hän antaa mei-
dän katsoa rakastavilla ja myötätun-
toisilla silmillään nälkäisiä ja janoisia, 
muukalaisia ja vangittuja, syrjittyjä ja 
hylättyjä, hyväksikäytön ja väkivallan 
uhreja. Maailma on täynnä ihmisiä, 
jotka kärsivät ruumiillisesti ja henki-
sesti. Sanomalehdet täyttyvät uutisilla 
julmista rikoksista, joita usein tapah-
tuu kodin seinien sisällä, ja laajamit-
taisista aseellisista konflikteista, jotka 
aiheuttavat sanoinkuvaamatonta kär-
simystä kokonaisille kansoille.

Ylösnoussut Kristus osoittaa toivon 
tien rakkaalle Syyrialle, maalle, 

jota pitkäaikainen konflikti on repinyt 
jättäen jälkeensä surullisen jatkumon 
tuhoa, kuolemaa, humanitaarisen oi-
keuden halveksuntaa ja kansalaisten 

Paavi Franciscuksen Urbi et orbi -viesti pääsiäisenä 2016

Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä. 
      Iäti kestää hänen armonsa. (Ps. 136:1)

yhteiselämän hajoamista. Uskomme 
ylösnousseen Herran voiman haltuun 
käynnissä olevat neuvottelut, jotta 
kaikkien hyvä tahto ja yhteistyö tuot-
taisi rauhan hedelmää ja käynnistäi-
si veljellisen yhteiskunnan rakenta-
misen, jossa kunnioitetaan jokaisen 
kansalaisen arvokkuutta ja oikeuksia. 
Elämän sanoma, jonka enkeli lausui 
haudalta vieritetyn kiven luona, voit-
takoon sydänten kovuuden ja edistä-
köön kansojen ja kulttuurien hedel-
mällistä kohtaamista muilla Välimeren 
ja Lähi-Idän alueilla, erityisesti Irakis-
sa, Jemenissä ja Libyassa.

Kristuksen kasvoilta loistava kuva 
uudesta ihmisestä edistäköön Py-

hällä maalla yhteiseloa israelilaisten ja 
palestiinalaisten kesken, kärsivällistä 
valmiutta ja jokapäiväistä ponnistelua 
oikeudenmukaisen ja kestävän rau-
han perustan rakentamiseksi suorien 
ja vilpittömien neuvottelujen kautta. 
Elämän Herra auttakoon myös ponnis-
tuksia Ukrainan sodan lopullisen rat-
kaisun saavuttamiseksi, innoittakoon 

ja tukekoon humanitaarisen avun 
aloitteita, joihin kuuluu myös pidätet-
tyjen vapauttaminen.

Herra Jeesus, meidän rauhamme 
(Ef. 2:14), voitti pahan ja syn-

nin nousemalla kuolleista. Auttakoon 
hän meitä tänä pääsiäisjuhlana ole-
maan lähellä terrorismin, sokean ja 
julman väkivallan uhreja, väkivallan, 
joka ei lakkaa vuodattamasta viaton-
ta verta monissa osissa maailmaa, ku-
ten viimeaikaisissa iskuissa Belgiassa, 
Turkissa, Nigeriassa, Tsadissa, Kame-
runissa, Norsunluurannikolla ja Ira-
kissa. Tukekoon hän toivon ja rauhan 
näköalojen heräämistä Afrikassa, eri-
tyisesti Burundissa, Mosambikissa, 
Kongon demokraattisessa tasavallas-
sa ja Etelä-Sudanissa, joita poliittiset ja 
yhteiskunnalliset jännitteet leimaavat.

Rakkauden asein Jumalan voitti it-
sekkyyden ja kuoleman. Hänen 

Poikansa Jeesus on laupeuden ovi, jo-
ka on avoin kaikille. Hänen pääsiäissa-
nomansa heijastukoon yhä enemmän 

Venezuelan kansan vaikeisiin olosuh-
teisiin ja maan kohtalosta päättäviin, 
jotta työskenneltäisiin yhteisen hyvän 
edistämiseksi etsien vuoropuhelu- ja 
yhteistyömahdollisuuksia kaikkien 
kanssa. Työskenneltäköön kaikkialla 
kohtaamisen kulttuurin, oikeudenmu-
kaisuuden ja keskinäisen kunnioituk-
sen edistämiseksi, jotka yksin voivat 
taata kansalaisten henkisen ja aineelli-
sen hyvinvoinnin.

Sanoma Kristuksen ylösnousemuk-
sesta, elämän julistus koko ihmis-

kunnalle, kaikuu kautta vuosisatojen 
ja kehottaa olemaan unohtamatta mie-
hiä ja naisia, jotka etsivät parempaa 
tulevaisuutta; yhä suurempaa siirto-
laisten ja pakolaisten joukkoa – monet 
heistä lapsia – jotka pakenevat sotaa, 
nälkää, köyhyyttä ja yhteiskunnallista 
epäoikeudenmukaisuutta. Nämä vel-
jemme ja sisaremme kohtaavat liian 
usein matkallaan kuolemaa tai aina-
kin torjuntaa niiden taholta, jota voisi-
vat ottaa heidät vastaan ja auttaa hei-
tä. Tuleva maailman humanitaarinen 
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huippukokous pitäköön keskipisteenä 
ihmispersoonan ja hänen arvokkuu-
tensa ja työstäköön menettelytapoja, 
jotka kykenevät auttamaan ja suojele-
maan konfliktien ja muiden hätätilan-
teiden uhreja, erityisesti kaikkein haa-
voittuvimpia ja niitä, joita vainotaan 
etnisistä tai uskonnollisista syistä.

Tänä kunniakkaana päivänä ”rie-
muitkoon maa jumalallisen lois-

teen valaisemana” (vrt. Exsultet), vaik-
ka sitä usein kohdellaankin huonosti 
ja käytetään ahneesti hyväksi muut-
taen luonnon tasapainoa. Ajattelen 
erityisesti alueita, joihin vaikuttaa il-
mastonmuutos, joka usein aiheuttaa 
kuivuutta tai rajuja tulvia ja johtaa 
elintarvikekriisiin monissa osissa maa-
ilmaa.

Yhdessä veljiemme ja sisartemme 
kanssa, joita vainotaan uskonsa 

tähden ja siksi, että he ovat uskollisia 
Kristuksen nimelle, ja kohdatessamme 
pahan, joka näyttää hallitsevan mo-
nien ihmisten elämää, kuunnelkaam-
me uudelleen Herran lohduttava sana: 
”Pysykää rohkeina: minä olen voit-
tanut maailman” (Joh. 16:33). Tänään 
on tuon voiton loistava päivä, kos-
ka Kristus on kukistanut kuoleman ja 
ylösnousemuksellaan tuonut valoon 
elämän ja kuolemattomuuden (vrt.  2. 
Tim.  1:10).  ”Hän toi meidät orjuudes-
ta vapauteen, surusta iloon, murhees-
ta juhlaan, pimeydestä valoon, orjuu-
desta lunastukseen. Sanokaamme siksi 
hänen edessään: Halleluja!”  (Meliton 
Sardeslainen, pääsiäissaarna).

Kaikille, jotka yhteiskunnissamme 
ovat menettäneen kaiken toivon-

sa ja elämänhalunsa, yksinäisille van-
huksille, jotka tuntevat voimiensa vä-
henevän, nuorille vailla tulevaisuutta, 
kaikille toistan vielä kerran Ylösnous-
seen sanat:  ”Uudeksi minä teen kai-
ken… Sille, jolla on jano, minä annan 
lahjaksi vettä elämän veden lähtees-
tä” (Ilm. 21:5-6). Tämä Jeesuksen loh-
duttava sanoma auttakoon jokaista 
meistä lähtemään rohkeammin ja toi-
veikkaammin liikkeelle rakentamaan 
sovinnon teitä Jumalan ja veljiemme ja 
sisartemme kanssa. Kuinka paljon sitä 
tarvitsemmekaan!

Franciscus

M
aaliskuussa 2016 
nousi julkisuuteen 
e m e r i t u s p a a v i 
Benedictus XVI:n 

harvinainen haastattelu, jonka ai-
heena oli vanhurskauttaminen us-
kon kautta. Haastattelun oli alun 
perin tehnyt isä Jacques Servais SJ 
ennen Roomassa lokakuussa 2015 
pidettyä vanhurskauttamista käsi-
tellyttä konferenssia. Emerituspaa-
vin kirjalliset vastaukset luki kon-
ferenssissa ääneen hänen sihteerin-
sä, arkkipiispa Georg Gänswein. 
Benedictus XVI:n haastattelu jul-
kaistiin yhdessä konferenssin esi-
telmien kanssa Daniele Libanorin 
toimittamassa artikkelikokoelmas-
sa ”Uskon kautta” ja sittemmin 
myös L’Osservatore Romanossa 
useilla kielillä.

Haastattelija viittasi mm. yh-
teiseen julistukseen vanhurskaut-
tamisopista ja silloisen kardinaa-
li Joseph Ratzingerin artikkeliin 
Communio-aikakauslehdessä 
vuonna 2000: Lutherin uskonnol-
lista kokemusta leimasi pelko Ju-
malan vihan edessä, nykyihmisen 
kokemusta taas leimaa pikemmin-
kin Jumalan poissaolo. Voiko Paa-
valin oppi vanhurskauttamisesta 
uskon kautta saavuttaa aikalais-
temme uskonnollisen kokemuk-
sen?

Benedictus XVI vastasi, että ny-
kyihmiselle asia on kääntynyt 
päinvastaiseksi Lutherin aikaan ja 
klassiseen kristinuskonnäkemyk-
seen verrattuna: ”Ihminen ei enää 
usko tarvitsevansa vanhurskaut-
tamista Jumalan edessä, vaan on 
pikemminkin sillä kannalla, että 
Jumalan täytyisi vanhurskauttaa 
(oikeuttaa) itsensä kaikkien maa-
ilmassa olevien pahuuksien ja ih-
misen kärsimyksen vuoksi… eräs 
katolinen teologi omaksui jopa 
suoraan tuon päälaelleen kääntä-
misen: Kristus ei kärsinyt ihmisten 
syntien vuoksi, vaan hän niin sa-
notusti peruutti Jumalan syyllisyy-
den. Vaikka suurin osa kristityistä 
ei jaa noin jyrkkää uskomme täys-
käännöstä, voi sanoa, että siinä il-
menee aikamme perustendenssi… 
Nykyihmisellä on hyvin yleisellä 
tavalla taju siitä, että Jumala ei voi 
antaa ihmiskunnan enemmistön 
joutua kadotukseen, ja siinä mie-
lessä eräälle aikakaudelle tyypilli-

Emerituspaavi Benedictus XVI 
vanhurskauttamisesta 
ja laupeudesta

nen huoli pelastuksesta on enimmäk-
seen kadonnut.”

Emerituspaavi jatkoi vastaustaan 
puhumalla laupeudesta: ”Minun näh-
däkseni kuitenkin toisella tavalla on 
jatkuvasti olemassa käsitys siitä, et-
tä tarvitsemme armoa ja anteeksian-
toa. Minusta on ’aikojen merkki’, että 
ajatus Jumalan laupeudesta tulee yhä 
keskeisemmäksi ja hallitsevammaksi, 
alkaen sisar Faustynasta, jonka näyt 
monin tavoin heijastivat syvällises-
ti nykyihmiselle ominaista kuvaa Ju-
malasta ja siitä, kuinka ihminen kai-
paa Jumalan hyvyyttä. Paavi Johannes 
Paavali II oli syvästi tämän impulssin 
leimaama, vaikka se ei aina näkynyt-
kään suoraan. Mutta ei varmasti ole 
sattumaa, että hänen viimeinen kir-
jansa, joka ilmestyi juuri ennen hänen 
kuolemaansa, puhui Jumalan laupeu-
desta. Lähtien kokemuksistaan, kun 
hän elämänsä ensimmäisistä vuosista 
alkaen totesi ihmisten kaiken julmuu-
den, hän vahvisti, että laupeus on ai-
noa todellinen ja lopulta vaikuttava re-
aktio pahan valtaa vastaan. Julmuus, 
paha ja väkivalta loppuvat vain siellä, 
missä on laupeutta. Paavi Franciscus 
on täysin tällä linjalla. Hänen pasto-
raalinen käytäntönsä ilmenee juuri sii-

nä, että hän jatkuvasti puhuu Jumalan 
laupeudesta…” 

”Itsevarmuuden ja itsevanhurskau-
den julkisivun taakse nykyihminen 
kätkee syvän tietoisuuden haavoistaan 
ja arvottomuudestaan Jumalan edessä. 
Hän odottaa laupeutta.”

Benedictus XVI totesi, että verta-
us laupiaasta samarialaisesta vetoaa 
erityisesti nykyihmisiin – ei vain sik-
si, että se korostaa kristillisen elämän 
sosiaalista ulottuvuutta tai siksi, että 
sinä ei-uskonnollinen samarialainen 
näyttää toimivan Jumalan tahdon mu-
kaisesti, kun taas viralliset uskonnon 
edustajat ovat immuuneja Jumalaa 
kohtaan. Ihmiset odottavat sisimmäs-
sään, että samarialainen tulee heidän 
avukseen, he tietävät tarvitsevansa Ju-
malan laupeutta.

”Minusta näyttää, että Jumalan lau-
peuden teemassa ilmenee uudella ta-
valla se, mitä vanhurskauttaminen us-
kon kautta merkitsee.”

Katri Tenhunen

Daniele Libanori (toim.): Per mezzo della fede. 

Dottrina della giustificazione ed esperienza di Dio 

nella predicazione della Chiesa e negli Esercizi 

Spirituali. San Paolo, 2016, s. 125-137.
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Pyhän Joosefin seurakun-
ta, Suomen kahdeksas kato-
linen seurakunta, perustet-
tiin juhlallisesti lauantaina 
19.3.2016 seurakunnan nimik-
kopyhän eli pyhän Joosefin 
juhlapyhänä. Samalla asetet-
tiin virkaansa seurakunnan 
uusi kirkkoherra isä Francis-
co Garcia. 

Seurakuntalaisille osoitetussa 
kutsukirjeessä Pyhän Joose-
fin seurakunnan perustamis-
juhlaan puhuttiin uuden työn 

syntymiseen liittyvästä ilosta viitaten 
Ilmestyskirjan sanoihin ”Uudeksi minä 
teen kaiken” (Ilm. 21:5): ”Nämä Ilmes-
tyskirjan sanat kaikuvat meille tänään, 
kun olemme todistamassa tämän uuden 
seurakunnan syntymää Euroopan lai-
dalla… Olemme todistamassa ihmettä, 
tämän kirkon uudistumista, pyhimyk-
semme pyhän Joosefin suojeluksessa… 
Nyt Pyhän Joosefin kirkko ei ole enää 
vain temppeli, vaan siitä tulee kansa. Me 
kansana muodostamme tämän kirkon. 
Kirjoitamme maaliskuun 19. päivänä 
2016 uuden sivun suomalaisen kirkon 
historiaa, eikä yksin kirkon, vaan koko 
tarinamme, elämämme, koska seurakun-

nan peruskivinä oleminen on siunaus, 
jollaista kaikki eivät saa osakseen…”

Lönnrotinkadulla Kuopion keskus-
tan tuntumassa sijaitseva Pyhän Joosefin 
kirkko (entinen Männistön vanha kirk-
ko) siirtyi katolisen kirkon omistukseen 
vuonna 2013 ja vihittiin katoliseksi kir-
koksi 3. toukokuuta 2014. Alkuvaihees-
sa se kuului Jyväskylän Pyhän Olavin 
seurakuntaan. Kun Kuopioon oli saatu 
katolinen kirkko, messua voitiin viettää 
useammin, aluksi kaksi kertaa kuussa. 
Vähitellen aika alkoi olla kypsä uuden 
seurakunnan perustamiselle. Sen val-
mistelemiseksi isä Matthew Azzopardi 
siirtyi Kuopioon helmikuun 2016 alussa. 
19.3.2016 alkaen Etelä- ja Pohjois-Savo 
sekä Pohjois-Karjala kuuluvat nyt Pyhän 
Joosefin seurakuntaan ja Pyhän Olavin 

seurakunta käsittää Keski-Suomen alu-
een. 

Pyhän Joosefin kirkko oli seurakunnan 
perustamisjuhlana täynnä väkeä. Messu 
vietettiin piispa Teemu Sipon SCJ johdol-
la. Konselebrantteina olivat yleisvikaari 
Raimo Goyarrola, Pyhän Joosefin seura-
kunnan papit eli kirkkoherra Francisco 
Garcia ja kappalainen Matthew Azzo-
pardi Kuopiosta sekä kappalainen Krys-
tian Kalinowski Joensuusta; Oulusta tul-
lut isä Donbosco Thomas sekä Pyhän 
Olavin seurakunnan assistenttina toimi-
va myanmarilainen Amando Dae Di.

Kirkkokansa oli monikulttuurista ku-
ten aina hiippakunnassamme. Paikalla 
oli paljon lapsiperheitä, katolilaisia Kuo-
pion seudulta, muualta Savosta ja jonkin 
verran muista seurakunnistakin, ja myös 

muutamia ekumeenisia vieraita. Urkuri-
na toimi Erkki Tuppurainen.

Pyhän Joosefin esimerkki

Piispa Teemu Sippo puhui saarnassaan 
vähäpuheisesta Joosefista, joka suojeli 
perhettään ja antoi kodin Nasaretissa 
Marialle ja Jeesukselle. Evankeliumeissa 
ei mainita yhtäkään Joosefin sanomaa 
sanaa, eikä hän esiinny Jeesuksen julki-
sen toiminnan yhteydessä; usein hän jää 
unohdetuksi.

Joosefilla ei kuitenkaan ollut vähäinen 
vaikutus Jeesuksen elämään. Häneltä 
Jeesus sai elannon, kodin ja suojan, hän 
oli Jeesukselle isä, joka vei tämän sapat-
tina synagogaan ja luki kirjoituksia. Hän 
opetti Jeesuksen tekemään työtä ja rukoi-

Pyhän Joosefin
seurakunnan
perustamisjuhla
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English-language 
Catechism for Adults

Would you like to become more familiar 
with the basic teaching of the Catechism 
of the Catholic Church? A study group of 
English-speaking people meets twice a 
month at the Studium Catholicum, Ritari-
katu 3 b A 4, Helsinki. The study group is 
open to all those who are interested.

The next English Catechism will be on 

• Monday April 18th at 18.30

Contact person: Diana Kaley, 040-7235703, 
diana.kaley@studium.fi. Moderator of the 
group: fr. Antoine Lévy, OP.

isä Franciscon tärkeimpiä tehtäviä ovat 
julistus, katekeesi, sakramenttien viet-
to ja rukous seurakuntalaisten puoles-
ta. Piispa korosti, että rukous on myös 
seurakuntalaisten tehtävä: ”Rukoilkaa 
toinen toistenne ja paimentenne puoles-
ta joka päivä. Jumalan siunaus ja pyhän 
Joosefin puoltorukous olkoon yllänne.”

Isä Francisco vastasi piispan kysy-
myksiin, tahtoiko hän uskollisesti hoitaa 
kirkkoherran virkaa, ja piispa luovutti 
hänelle symbolisesti kirkon avaimet.

Messun jälkeen juhla jatkui läheisellä 
Männistön nuorisotalolla, jossa oli tar-
jolla monenlaisia herkkuja ja iloinen pu-
heensorina kaikui.

Tämän hurskaan miehen sinä 
annoit Jumalansynnyttäjälle,
Neitsyelle, puolisoksi.
Tämän uskollisen ja viisaan 
palvelijan
sinä asetit perheesi pääksi
ja hänen isälliseen huolenpitoonsa
sinä uskoit ainoan Poikasi,
Pyhästä Hengestä siinneen 
Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme.

(Pyhän Joosefin prefaatio)

Uuden seurakunnan 
alkuvaiheet

Isä Francisco totesi, että alkuvaiheessa 
erityisen tärkeää on tutustua seurakun-
talaisiin. On kymmeniä aktiivisia seu-
rakuntalaisia ja muutamia aktiivisesti 
auttavia perheitä, mutta osa seurakun-
talaisista asuu kaukana tai ei juuri tunne 
kirkon toimintaa alueella. Kirkkoherra 
ja isä Matthew pyrkivätkin nyt vieraile-
maan seurakuntalaisten luona. On tärke-
ää, että ihmiset voivat tuntea, että seura-
kunta on heille koti.

Pyhän Joosefin kirkossa vietetään nyt 
messua sunnuntaisin klo 11 ja arkipäivi-
nä klo 18. Diasporamessupaikkakunnil-
la aikataulu jatkuu samanlaisena kuin 
tähänkin saakka. Pyhän Joosefin seura-
kunnan muuta toimintaa suunnitellaan 
ja kehitetään vähitellen. Esimerkiksi ka-
tekeesi alkaa elokuussa, ja ehkä myös 
jonkinlainen johdantokurssi on mahdol-
linen, kunhan selvitetään missä muodos-
sa sitä tarvitaan. 

Isä Matthew on ehtinyt olla Kuopioon 
sijoitettuna jo jonkin aikaa. Isä Francis-
con vastuulla taas on alkuvaiheessa ol-
lut maantieteellisesti yhtä laaja alue kuin 
ennenkin: Pyhän Joosefin seurakunnan 
lisäksi hän on ollut myös Pyhän Olavin 
seurakunnan administraattori, kunnes 
isä Anders Hamberg aloittaa administ-
raattori tehtävässä 5.4. alkaen.

Mitä haluaisit sanoa seurakuntalaisille?
Isä Francisco Garcia vastaa kauniisti: 
”Jumala uskoi Joosefille kaikkein arvok-
kaimman aarteen: Marian ja Jeesuksen. 
Samalla tavalla Jumala uskoo meille tä-
män seurakunnan, jotta se voisi pikku-
hiljaa kasvaa ja olla myös muille merkki-
nä Jumalan rakkaudesta.”

Teksti ja kuvat Katri Tenhunen

lemaan; Maria ja Joosef toimivat yhdessä 
Jeesuksen kasvattajina.

Uudessa testamentissa Joosef ja Maria 
toivat Jeesuksen temppeliin 40 päivän 
kuluttua syntymästä, ja Simeon ennusti 
Marialle: ”Sinun omankin sydämesi lä-
pi on miekka käyvä.” Paitsi ristiinnaulit-
seminen, kirkon traditiossa yksi Marian 
seitsemästä tuskasta on se, kuinka Jeesus 
eksyi 12-vuotiaana temppelissä. Mutta 
merkittävällä tavalla evankeliumissa sa-
notaan, että sen jälkeen Jeesus palasi Na-
saretiin ja oli heille, Marialle ja Joosefille, 
kuuliainen.

Nasaretin koti on kautta aikojen ollut 
kristillisen perheen esikuva, malli yhtei-
söstä, joka tekee työtä ja rukoilee yhdes-
sä. Tässä Joosef ei ole sivuosassa. Pyhä 
perhe voi ja sen tulee olla esikuva myös 
seurakunnan elämälle, esimerkki keski-
näisestä rakkaudesta ja kunnioituksesta, 
joiden tulee vallita seurakunnassa.

Piispa totesi, että uuden seurakunnan 
alkuvaiheeseen sopivat erityisesti evan-
keliumin sanat ”älä pelkää, pieni lau-
mani”, Jumala pitää kyllä huolta teistä. 
Alkuun sisältyy paljon lupauksia ja toi-
veita.

Piispa vertasi uuden kirkkoherran, isä 
Francisco Garcian tehtävää Joosefin isäl-
liseen rooliin. Isä Matthewn avustamana 

TRIDENTIINISIÄ MESSUJA

Pyhän Henrikin katedraalissa

Sunnuntaina 1.5.2016 klo 13.00
(isä Wojciech Grygiel FSSP)

Gregorius-yhdistyksen järjestämiä tri-
dentiinisiä messuja vietetään Pyhän 
Henrikin katedraalissa normaalisti 
aina kuukauden ensimmäisenä sun-
nuntaina klo 13.00. 

A Tridentine Mass is celebrated again on 
May 1st in Saint Henry’s Cathedral at 
13.00. These Masses are celebrated in the 
Cathedral normally every first Sunday of 
a month at 13.00.

Societas Sancti Gregorii Magni
gregoriusyhdistys.wordpress.com

Urkumusiikin 
juhlaa katedraalissa

Urkureita läheltä ja kaukaa

MARKO PITKÄNIEMI
(Helsinki)

Urkukonsertti Pyhän Henrikin 
katedraalissa helatorstaina 

5. toukokuuta 2016 klo 19.30.
huom. a

ika
!
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T
ermi ”gender-ideologia” 
ei ole juurikaan vakiin-
tunut pohjoismaalaisessa 
kielenkäytössä. Englan-
ninkielessä sana gender 

(sosiaalinen sukupuoli) on jo korvannut 
sanan sex (biologinen sukupuoli) sekä 
arkikielessä että ihmisten sukupuoli-
suutta käsittelevässä kirjallisuudessa, 
eikä tähän yleensä liitetä minkäänlaista 
ideologiaa. Ideologisena terminä sanaa 
gender pidetään lähinnä kristillisissä yh-
teyksissä. Mistä siis puhutaan?

Sana gender (lat. genus) heijastaa aja-
tusta, että kaikki sukupuolierot (joiden-
kin mielestä lähinnä psykologiset ja sosi-
aaliset, toisten mielestä jopa fysiologiset) 
olisivat sosiaalisen vuorovaikutuksen ai-
kaansaamia. Näin ollen ainakin käyttäy-
tymiseen liittyviä sukupuolieroja voi-
taisiin hävittää kohtelemalla ihmisiä ns. 
sukupuolineutraalisti jo varhaislapsuu-
desta alkaen. Suppeassa merkitykses-
sä gender-ideologialla tarkoitetaan juu-
ri tätä ajattelutapaa. Monesti kuitenkin 
termillä tarkoitetaan laajempaa aatera-
kennelmaa, johon olennaisesti kuuluu 
myös seksuaaliseen orientaatioon ja su-
kupuolikokemukseen liittyvien vähem-
mistöjen oikeuksien korostaminen sekä 
yleensä normikriittinen, yksilökeskeinen 
ja relativistinen maailmankatsomus. On 
siis huomioitava, että gender-ideologia 
on vain yksi nykymaailman relativisti-
sen ajattelutavan ilmenemismuoto ja sitä 
voidaan liittää laajempaan yhteiskunnal-
liseen ideologiseen ilmapiiriin.  

Gender-ideologian taustalla näky-
vät kaksi aatteellista suuntausta, jotka 
ovat rinnakkain kehittyneet länsimaissa 
1900-luvun aikana. Ajatus sosiaalisesti 
rakennetusta sukupuolesta johtaa juu-
rensa pitkälti ns. kolmannen aallon fe-
minismiin, jonka ytimessä on sukupuo-
lierojen olemassaolon kieltäminen. Tämä 
poikkeaa jossain määrin aiemmista femi-
nistisistä suuntauksista, joissa on saatet-
tu jopa korostaa sukupuolieroja naisten 
aseman ja vaikutusvallan edistämiseksi. 
Näkemys, että seksuaalisen orientaation 
ja sukupuolikokemuksen poikkeavuu-
det ovatkin eräänlaista normaalivariaa-
tiota, nousi vahvasti esiin 1960-70-luvun 
ns. seksuaalisessa vallankumouksessa ja 
sen juuria voi löytää 1900-luvun alussa 
kehitetystä psykoanalyyttisestä seksuaa-
liteoriasta, jonka mukaan mm. seksuaali-
suuden tukahduttaminen johtaa psyyk-
kiseen kärsimykseen. 

Yhteiskunnassamme saatetaan ajatel-
la, että yllä kuvattu ajattelutapa on tie-
teellisesti todettua faktaa, eikä sitä näin 
ollen mielletä ideologiaksi. Seurattaes-
sa aihetta mediassa huomaakin mones-

TEEMANA GENDER OSA 1/2

Mistä sukupuolineutraalisuudessa on kyse?

ti väitettävän tutkimusten osoittaneen, 
esim. että sukupuolia on enemmän kuin 
kaksi, ja että seksuaalinen orientaatio on 
synnynnäinen piirre, joka voi vaihdella 
suuresti normaalin rajoissa, eivätkä ym-
päristötekijät vaikuta siihen. Onko siis 
perusteltua puhua ideologiasta, vai löy-
tyykö näille ajatuksille tieteellistä tukea?  

Ensinnäkin voidaan todeta, että on 
olemassa runsaasti empiiristä tietoa 
sen tueksi, että biologiaan pohjautuvia, 
mutta käyttäytymiseen vaikuttavia su-
kupuolieroja löytyy useimmalla elämän 
alueilla. Nämä näyttäisivät liittyvän en-
sisijaisesti kiinnostuksen kohteisiin ja 
mieltymyksiin, ei niinkään kykyihin ja 
taitoihin, joskin eroja niistäkin löytyy. 
Tutkijat ovat selittäneet eroja mm. sillä, 
että naisilla ja miehillä on biologiansa 
perusteella erilaiset tehtävät eikä olisi 
loogista, että luonto ei tukisi näistä teh-
tävistä suoriutumista. Näin ollen suuris-
sa otannoissa naiset ovat esim. selvästi 
orientoituneempia hoivaamiseen ja tai-
dokkaampia tunnetilojen havaitsemises-
sa ja ymmärtämisessä, kun taas miehet 
ovat kiinnostuneempia siitä, miten asiat 
teknisesti toimivat sekä taidokkaampia 
näönvaraisessa avaruudellisessa hah-

mottamisessa. Nämä erot ovat tutki-
musten mukaan synnynnäisiä, eikä siis 
sosiaalisen vaikuttamisen lopputuloksia. 
Vastaavasti varsinaista tukea kokonaan 
sosiaaliselle sukupuolelle ei löydy, vaik-
kakin on kiistatonta, että sukupuoliroolit 
(normit siitä, millä tavalla ollaan mies tai 
nainen tietyssä sosiaalisessa ympäris-
tössä) pitkälti omaksutaan sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa. 

Puhtaasti tilastojen valossa voidaan 
todeta, että heteroseksuaalinen orien-
taatio on ylivoimaisesti tavallisin, kuten 
myös biologista sukupuolta myötäilevä 
sukupuolikokemus. Myös tätä on selitet-
ty luonnon logiikan, ts. lajin säilymisen, 
kautta. Lisäksi teoria seksuaalisuuden 
tukahduttamisen haitallisuudesta ei ole 
saanut tieteellistä tukea. Päinvastoin, 
seksuaalinen rajattomuus haittaa psyyk-
kistä hyvinvointia. Ja lopuksi, uusimmat 
tutkimukset osoittavat, että sosiaalinen 
ympäristö voi muuttaa ja muokata sek-
suaalista orientaatiota, eikä se näin ollen 
ole esim. ihon tai silmien vääriin verrat-
tavissa oleva synnynnäinen piirre. 

Toisaalta voimme myös empiirisen 
tiedon valossa todeta, että poikkeavuuk-

sia sääntöön aina löytyy. Ts. on selvää, 
että on yksilöitä, jotka eivät samaistu 
valtavirtaan sukupuolisuuden ja seksu-
aalisuuden alueilla. On myös kiistatonta, 
että on olemassa sekä biologisia (esim. 
kromosomipoikkeavuuksia) että sosi-
aalisia syitä tähän. Empiirinen tiede ei 
kuitenkaan vastaa kysymykseen, miten 
meidän tulisi määritellä näitä tilastollisia 
poikkeuksia. Määrittelijän arvomaail-
ma monesti ratkaisee, pidetäänkö poik-
keavuutta nimenomaan poikkeuksena 
normaalista, vai halutaanko määritellä 
selkeät vähemmistöt normaalin variaa-
tiona. Selvää on myös, ettei empiirinen 
tiede ota kantaa moraalikysymyksiin.  

Empirian silmin gender-ajattelu on 
siis nimenomaan ideologia, sillä sen pe-
rustana ei ole tiede, vaan tapa tulkita tie-
toa. Sama tieto näyttää varsin erilaiselta 
kristillisestä näkökulmasta. Sukupuo-
lineutraalisuusaatetta ajaa myös selkeä 
agenda, mikä on tyypillistä ideologiselle 
ajattelulle. Ajatellaan, että tasavertaisuus, 
ihmisarvon huomioiminen ja ihmisten 
onnellisuus lisääntyvät, jos kielletään 
sukupuolieroja ja normalisoidaan tilas-
tolliset poikkeavuudet.  Toisin kuin tie-
de, ideologia löytää aina ideologianmu-
kaisen vastauksen jokaiseen kriittiseen 
argumenttiin. Näin olen ideologinen 
vastaus esim. sukupuolieroja tukevaan 
sekä lääke- että käyttäytymistieteelliseen 
näyttöön on, etteivät miesten ja naisten 
väliset fysiologiset erot edes aivotasolla 
ole merkityksellisiä ihmisen käyttäyty-
miselle, ja että kaikki käyttäytymistiede 
puolestaan on jo itsessään sosiaalisesti 
muokkautunutta. 

Rakentavaa keskustelua ideologi-
aa omaavien kanssa ei siis saada aikaan 
pallottelemalla tieteellisiä argumentteja. 
Tutkimukset ovat osoittaneet, ettei ih-
misten ideologisiin ajatusrakenteisiin 
ja asenteisiin ole mahdollista vaikuttaa 
tarjoamalla vain faktatietoa. On otettava 
huomioon myös ideologian tarkoituspe-
rät ja sosiaaliset vaikutukset sekä ideolo-
giaa omaavien henkilöiden tunnesuhde 
ajattelumaailmaansa. Loppupäässä vuo-
ropuhelun aiheena tulisi siis olla arvot, 
moraalikäsitykset, ihmisen arvokkuus ja 
tie onnellisuuteen.  

Katarina Finnilä

Raffaello: ”Aatami ja Eeva”, 1509-11, Stanza della Signatura,  Vatikaani.
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Äiti Angelica (Mother Mary 
Angelica of the Annunciation), 
yhdysvaltalainen Poor Clares 
of Perpetual Adoration -sään-
tökunnan nunna, kuoli pää-
siäissunnuntaina 92 vuoden 
iässä. 

Ä
iti Angelica tuli tunnetuksi 
Eternal Word Television Net-
workin (EWTN) perustajana 
sekä sen valovoimaisimpana 

esiintyjänä. EWTN lähettää televisio- ja 
radio-ohjelmia yli 260 miljoonaan ko-
titalouteen 144 maassa. Asemalla on 
lähes 400 palkattua työntekijää ja sen 
lähetyksiä voi katsella tai kuunnella 24 
tuntia vuorokaudessa useilla eri kielillä. 
EWTN-verkoston alaisuuteen kuuluu 
nykyisin televisio- radio- ja internetpal-
veluiden lisäksi katolinen uutistoimisto 
sekä sanomalehti.

Äiti Angelica (Rita Rizzo) syntyi 
huhtikuun 20. päivänä vuonna 1923 
Cantonissa, Ohion osavaltiossa. Hä-
nen vanhempansa erosivat tytön ollessa 
6-vuotias ja siitä lähtien äidin ja tyttären 

the Angels -luostari perustettiin Alaba-
maan vuonna 1961. Tuolloin katolilaisia 
oli alueen asukkaista vain kaksi prosent-
tia.

Äiti Angelica oli tunnettu harvinais-
laatuisesta kyvystään sanoa vaikeitakin 
asioita suoraan, mutta silti rakkaudel-
la ja usein vieläpä pilke silmäkulmassa. 
Kun sana hänen persoonastaan sekä ky-
vystään opettaa uskoa oli alkanut levitä, 

häntä pyydettiin nauhoittamaan hengel-
lisiä puheitaan. Vuonna 1971 tuotettiin 
ensimmäinen radio-ohjelma ja seitse-
män vuotta myöhemmin sarja televisio-
lähetyksiä. Eräänä nauhoituspäivänä äiti 
Angelicalle kuitenkin selvisi, että studi-
on omistanut televisioasema aikoi esittää 
elokuvan, jossa pilkattiin Jumalaa. Koska 
kanavan johtaja ei sisaren aneluista huo-
limatta suostunut muuttamaan mieltään, 

äiti Angelica teki pikaisen päätöksen: 
”Sitten perustan oman kanavani!” Myö-
hemmin äiti Angelica kuvasi tilannetta 
nauraen: ”Minä ja suuri suuni”. 

Eternal Word Television Network 
perustettiin vuonna 1981, autuaan Neit-
syt Marian taivaaseenottamisen juhlapy-
hänä, ja se toimi aluksi sisarten autotal-
liksi tarkoitetussa tilassa. Äiti Angelica 
oli tilannut kalliit laitteet tietämättä, mis-
tä rahat niiden maksamiseen tulisivat. 
Myöhemmin hän kuvasi ”riskinoton teo-
logiaansa”: “Usko on sitä, että on yksi 
jalka maankamaralla ja toinen ilmassa 
odottamassa, että Jumala laittaa maata 
sen alle”. 

Äiti Angelican viesti kuulijoilleen 
oli yksinkertainen: ”Jumala rakastaa si-
nua!” Hän valmistautui televisiolähetyk-
siinsä vain rukoilemalla kaikkien ohjel-
man tekemiseen osallistuneiden kanssa 
ja luotti, että Jumala antaisi hänelle oi-
keat sanat. Tällä menetelmällä äiti An-
gelica kutsui katsojiaan takaisin kirkon 
yhteyteen, selvensi katolista uskoa niil-
le, jotka eivät sitä tunteneet, sekä vasta-
si ohjelmaan soittaneiden kysymyksiin 
tuoden näin uskon osaksi kuulijoidensa 

elämää leimasi epätoivo ja köyhyys, jo-
ka pakotti heidät muuttamaan jatkuvasti 
paikasta toiseen. Tilanne oli niin vaikea, 
että äiti Angelica kuvasi sitä myöhem-
min maanpäälliseksi helvetiksi. Äiti 
Angelican luostarikutsumuskin sai al-
kunsa vaikeuksista: teinivuosinaan hän 
kärsi vakavista vatsakivuista, jotka lop-
puivat ihmeellisesti hänen rukoiltuaan 
Lisieux’n Teresan novenan. ”Tuona päi-
vänä aloin ymmärtää, että Jumala rakasti 
minua, ja aloin janota häntä”, äiti Angeli-
ca muisteli myöhemmin. ”Parantumise-
ni jälkeen tahdoin antaa itseni kokonaan 
Jeesukselle”. 

21-vuotiaana Rita Rizzo liittyi 
Poor Clares of Perpetual Adoration 
-sääntökuntaan, jonka luostari sijaitsi 
Clevelandissa, Ohiossa. Kaksi vuotta 
myöhemmin hänet lähetettiin entiseen 
kotikaupunkiinsa perustamaan uutta 
luostaria. Sisar Angelican käyttäessä 
lattianpesukonetta hän joutui vakavaan 
onnettomuuteen, jota seuranneen leikka-
uksen pelättiin vievän häneltä pysyväs-
ti kyvyn kävellä. Peloissaan nunna teki 
sopimuksen Jumalan kanssa: Jos Jumala 
palauttaisi hänen jalkojensa toiminnan, 
sisar Angelica perustaisi luostarin maan 
eteläosaan, alueelle, jossa kirkon toimin-
ta oli vain vähäistä. Leikkaus onnistui ja 
monien vaiheiden jälkeen Our Lady of 

arjen kamppailuja. ”Äidin” tyyliin kuu-
lui sopivassa suhteessa huumoria sekä 
vakavampaa pohdintaa. Hän ei myös-
kään pelännyt haastaa kuuntelijoitaan 
kasvamaan pyhyydessä, olivat nämä sit-
ten maallikoita tai vaikkapa piispoja. Tai 
kuten hän asian ilmaisi: ”Älä tähtää vain 
kiirastuleen! Voi olla, että et osu.”

Vuonna 2009 paavi Benedictus XVI 
antoi Äiti Angelicalle Pro Ecclesia et Pon-
tifice -kunniamerkin ansiokkaasta työstä 
kirkon hyväksi. Maalliseltakin kannalta 
äiti Angelican aikaansaannokset olivat 
ainutlaatuisia: hän oli ensimmäinen nai-
nen radio- ja televisiolähetysten histori-
assa, joka oli perustanut oman asemansa 
ja johtanut sitä yli 20 vuotta.  

Saatuaan halvauksen äiti Angelica 
vietti elämänsä viimeiset 15 vuotta hiljai-
suudessa, rukoillen ja kärsien perustami-
ensa sääntökuntien sekä kirkon ja koko 
maailman puolesta. Äiti Angelican elä-
mä oli loppuun saakka kuin pitkä juna, 
jonka veturina toimi Jumalalle annettu 
”Kyllä!” Kaikki muu seurasi kiinnitetty-
nä siihen.

Anu Hamann

Lähteet: www.ewtn.com, National Catholic 
Register, catholicnews.com
Kuva: olamnuns.com

In memoriam: Äiti Angelica, 
televisio- ja radioaseman perustaja

In memoriam – isä John E. Halborg 

Yhdysvaltalaisen, Pohjoismaiden katolisuutta seuranneen ja tukeneen The St Ans-
gar League’in vuosikirjan pitkäaikainen päätoimittaja, isä John E. Halborg kuoli 

pahan tulehduksen jälkeiseen keuhkokuumeeseen 86 vuoden iässä pääsiäissunnun-
taina 27.3.2016. 

1.4.1929 syntynyt isä Halborg kuului alun perin Yhdysvaltain ruotsalaiseen lute-
rilaiseen yhteisöön ja toimi sen pastorina vuodesta 1954 alkaen. Hän kääntyi katoli-
seen uskoon 1978 ja hänet viihittiin New Yorkin arkkihiippakunnan papiksi vuonna 
1980. Hän toimi seurakuntatyössä Mount Vernonissa (NY), Bronxissa ja Manhattanil-
la. Jäätyään eläkkeelle vuonna 2004 hän toimi yhä aktiivisesti Manhattanilla sijaitse-
vassa Karmel-vuoren Neitsyt Marian seurakunnassa muun muassa viettämällä siellä 
säännöllisesti vanhamuotoista liturgiaa. Isä Halborg haudattiin Bronxiin 31.3. Rauha 
hänen sielulleen.

Isä Halborgin toimittama St. Ansgar’s Bulletin kertoi vuosittain Pohjoismaiden ka-
tolisten hiippakuntien elämästä ja kehityksestä. Lehti ilmestyi ensimmäisen kerran 
vuonna 1910 ja viimeisen kerran vuonna 2010. Sen sisältöön voi tutustua osoitteessa 
http://www.saintansgars.com. Se tarjoaa kieltämättä mielenkiintoisia näköaloja Poh-
jolan katolisuuteen koko viime vuosisadan ajalta.

NBK/KATT
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Auta kuivuuden uhreja Afrikan 
sarvessa ja eteläisessä Afrikassa!

Osallistu Suomen ja Ruotsin Caritasten 
yhteiseen paastokeräykseen!

Hjälp torkans offer i Afrikas horn 
och södra Afrika!

Delta i Caritas Finlands och Caritas Sveriges 
gemensamma fasteaktion!

Help the victims of drought in 
the Horn of Africa and Southern Africa.

Take part in the joint Lenten action of 
Caritas Finland and Caritas Sweden!

Danske Bank FI73 8000 1270 1545 04  –  viite/ref. 2257 

caritas.fi/paasto . caritas.fi/fasta . caritas.fi/lent

Tietoa Etiopian 
kuivuudesta

Itä-Afrikan nälänhädän syitä selittää 
Etiopian Caritaksen ruokaturvakoordi-
naattori Shiferaw Mamo:

Etiopiassa viime kevään nk. belg-sa-
teet jäivät heikoiksi. Maalis-toukokuussa 
viime vuonna ei siis satanut normaalisti. 
Sen jälkeen kuivuus paheni entisestään, 
kun sääilmiö El Niño heikensi kesä-syys-
kuun mainkiremt-sateita. Kesän sateista 
tuotetaan normaalioloissa 80–85 prosent-
tia etiopialaisten ruoasta. Sateiden heik-
keneminen on siksi aiheuttanut vakavaa 
ruokapulaa ja aliravitsemusta. Tammi-
kuussa 2015 maassa oli 2,9 miljoonaa 
ihmistä, jotka olivat riippuvaisia ruoka-
avusta. Lokakuussa tuo luku oli kasva-
nut 8,2 miljoonaan ja joulukuussa yli 10 
miljoonaan. Lisäksi Etiopiassa on noin 
7,9 miljoonaa ihmistä, joiden ruokaturva 
on muutenkin heikkoa, ja jotka ovat siksi 
YK:n ruokaohjelman PSNP-turvaverkko-
ohjelman piirissä.

Kuivuuden ennustetaan lyhyellä aika-
välillä jatkuvan Etiopian pohjois- ja län-
siosissa, kun taas etelässä pelätään tulvia.

Veden ja laitumen puute on vähentänyt 
karjantuotantoa ja aiheuttanut karjakuo-
lemaa maan paimentolais- ja maanvilje-
lijäyhteisöissä. Elokuussa 2015 aliravit-
semustilanne joissain Etiopian paikallis-
yhteisöissä oli jo vakavampi kuin vuo-
den 2011 Afrikan sarven ns. La Niña 
-kuivuuden aikana. Lähes 400  000 lasta 
kärsii vakavasta akuutista aliravitse-
muksesta ja luvun pelätään kasvavan 
jopa 100 000:lla.

Hälsningar 
från Oromia 
i Etiopien

Marion Burger har precis återvänt från 
ett besök i Oromia-området i Etiopien, 
söder om huvudstaden Addis Ababa. 
Hon besökte området som representant 
för Caritas Vorarlberg, Caritas-organisa-
tionen för det österrikiska stiftet Vorarl-
berg och en del av Caritas Österrike och 
det världsvida Caritas-nätverket som 
Caritas Finland också ingår i.

Idag kör jag till Meja Lalu med Tefere. Han 
jobbade där i många år och folk känner honom 
väl. Så fort vi har kommit utanför staden 
Meki, där gatorna ger ett visst skydd, känner 
vi på allvar hur torrt klimatet är. Solen brän-
ner och vinden blåser upp moln av sand som 
är fin som damm från den uttorkade marken. 
På nolltid täcks vi av ett tunt lager av sand fast 
vi sitter i bilen. Landskapet är som dött. Här 
och där kan vi se kor och getter tugga på korta 
strån, det som finns kvar av den förra dåliga 
skörden. Det är länge sedan foder i verklig 
mening har vuxit här. Mat för såväl djur som 
människor måste man skaffa på annat håll. 
Den som inte har pengar att köpa mat och 
foder säljer sin boskap, ett kreatur åt gången.

Caritas auttaa Etiopiassa
När vi anländer till Meja Lalu kommer byns 

äldste och möter oss. Tefere förklarar för dem 
vem jag är och presenterar mig. Som överallt 
i Etiopien får jag ett varmt mottagande; Meja 
Lalu har länge haft en god relation till Caritas. 
Jag får höra att människorna här lider stort av 
den pågående torkan. Det har inte regnat till-
räckligt de senaste 18 månaderna. Därför blev 
den förra skörden så dålig. Tefere visar mig 
några åkrar där man inte fick någon skörd alls. 
Samhället har hankat sig fram under svåra för-
hållanden länge, men nu finns det inga reser-
ver kvar. Många familjer säljer sin boskap för 
att kunna köpa mat åt sig själv. Men efter-
som alla säljer kreatur just nu har kor och get-
ter mist största delen av sitt marknadsvärde. 
Hittills har familjerna här inte fått spannmåls-
ransoner eller utsäde av de etiopiska myn-
digheterna. Regeringen har lovat hjälp, men 
ingenting av det utlovade har synts till. Även 
om den hjälpen materialiseras (högst 15 kg 
vete eller majs per person och månad, men i 
allmänhet betydligt mycket mindre än så) så 
blir det väldigt svårt för folk att överleva. Den 
mängden räcker inte till mat åt en familj och 
om det är det enda man har att äta blir man 
dessutom utan en hel del vitaminer och andra 
näringsämnen som man behöver.

I nuläget är 260 familjer i den här byn i akut 
behov av hjälp. De är de fattigaste i samhället; 
de har gjort slut på sina förråd för länge sedan. 
De är i akut behov av mat och kosttillskott för 
sina småbarn. Dessutom behöver de utsäde. 
Människorna här hoppas fortfarande att reg-
net kommer i mars, som det gjorde förr och 
som det borde. De plogar sina åkrar och gör 
dem redo för sådd. Men även om regnet kom-
mer så har de inget utsäde att så längre. De är 
inne i en ond cirkel.

Vi hälsar på hos ett äldre par. Gutama är 77 
gammal år och hälsar hjärtligt på mig. Han ber 
oss stiga på i sin enkla runda hydda. Hans fru 
börjar genast laga kaffe vid den öppna eldsta-
den. I hyddan står en gul plastkanister. Den 
använder hon varje dag när hon hämtar vatten 
vid vattenpunkten. Den ligger fyra kilometer 
från hemmet. Tefere har blivit väldigt tyst. 
Han vet hur folk har det här, men han påver-
kas ändå av hur hårt livet är. Den gamla kvin-

nan stiger upp för att visa mig hur hon bär 
kanistern, men hon får inte upp den på ryg-
gen utan hjälp. Tefere förklarar för mig att hon 
inte kan ställa ner kanistern under den långa 
vägen hem till hyddan. När hon blir trött vilar 
hon i stället genom att luta sig mot ett träd. 
Sen fortsätter hon sin vandring.

Det gamla paret har inga barn och det gör 
torkan svårare. De har ingen som hjälper till 
nu när de är gamla. De öppnar sin spannmåls-
säck och visar att de bara har några nävar maj-
skorn kvar. Den gamla kvinnan tittar på mig. 
Så här mycket majs och två höns är allt de har 
kvar: ”När det här är slut är det antagligen 

dags för oss att dö…”
Men nu är det heta, starka kaffet klart. Det 

serveras ur de enda två koppar paret har kvar 
– och det smakar underbart, som allt kaffe 
jag har druckit i Etiopien. Vi tar farväl av det 
vänliga värdparet. Tefere övertalar dem att ta 
emot några birr, eftersom de delade sitt sista 
kaffe med oss.

Vi kör vidare och ser stubbar efter nyfäll-
da träd. Tefere berättar att många familjer har 
börjat hugga ner träd för att göra träkol. Trä-
kolen kan de sälja i Meki för 250 birr per säck 
(ungefär 10 euro). Det är självklart att träden 
skulle behövas i det här torra landskapet. Om 

Shiferaw Mamo
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regnet kommer så är det häftigt och då spo-
lar regnvattnet bort jordmånen. De några träd 
som står kvar kunde hjälpa vattnet att hållas 
kvar så att fukten har en chans att gå ner på 
djupet  i jorden. Men vem kan klandra de här 
människorna nu? En pappa gör naturligtvis 
vad som helst för att ge sin familj något att äta. 
Han vet att det får negativa följder för omgiv-
ningen i framtiden om han hugger ner träd, 
men hans barn behöver mat idag.

På vägen tillbaka till Meki passerar vi en 
vattenutdelning. Där finns flera barn med sina 
färggranna plastdunkar. Myndigheterna har 
börjat dela ut vatten med hjälp av tankbilar 
här i området. Solen står redan högt på him-

len och barnen har väntat här sedan morgo-
nen. Ingen vet när vattenbilen kommer. Trots 
det ser jag glada ansikten. Det är rörande att 
se hur optimistiska och livliga barnen är, trots 
alla svårigheter. De kommer alltid springan-
de, ler brett och vill vara med på bild. Det gör 
mig glad. Även om barnen inte har fått annat 
att äta än vete- eller majsgröt så klarar de sig 
tillsvidare. Samtidigt vet jag att antalet barn 
i Etiopien som lider av undernäring ökar för 
var dag som går. Och om inte regnet eller hjäl-
pen kommer snart så kommer de här barnen 
– som nu springer så glatt för att hälsa på mig 
– att inte ha någon energi eller kraft kvar för 
att springa.

Suomen Caritas ry:n hallitus ja toimisto kokoontui lauantaina 12.3. piispantalolla.
Caritas Finland rf:s styrelse och byrå samlades till möte i biskopsgården lördagen 
den 12 mars. The board and office of Caritas Finland convened at the Bishop’s 
Residence in Helsinki on Saturday, March 12.

Vasemmalta takarivissä: järjestökoordinaattori Adriana Saarialho, hallituksen jäsenet 
Steven Arnold, Mari Malm, Gloria Lapitan ja Mervi Hopia sekä pääsihteeri Larissa 
Franz-Koivisto ja hanketyöntekijä Sara Nevalainen. Eturivissä hallituksen jäsenet 
Elie El-Khouri, Joyce Suokas, piispa Teemu Sippo SCJ ja isä Ryszard Miś SCJ. 
Kuva: Sara Torvalds. 
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Caritas-nytt på svenska

Caritas News in English

Vielä ehdit osallistua paastokeräykseen!
Toivotamme kaikille siunattua pääsiäistä, 
mutta muistutamme samalla, että Caritaksen 
paastokeräykseen voi vielä osallistua koko 
huhtikuun ajan. Caritaksen lahjoitustili on 
Danske Bank FI73 8000 1270 1545 04 ja paasto-
keräyksen viite on 2257. Paastokeräys auttaa 
Afrikan kuivuuden uhreja. Hätäavun ja kehi-
tysyhteistyön lisäksi keräyksen tuotolla tue-
taan kotimaan karitatiivista toimintaa (10 %).
Kiitos vapaaehtoisille ja tukijoille!
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seu-
rakuntasalissa järjestettiin palmusunnuntaina 
perinteinen Caritas-basaari. Suurkiitos jälleen 
kerran kaikille basaariin osallistujille, vapaa-
ehtoisille ja tukijoille, teidän ansiostanne oli 
hieno basaari, joka tuotti hienosti tuloja Cari-
takselle!

Vuosikokous Pyhän Henrikin seurakun-
tasalissa 28. huhtikuuta klo 18.00
Suomen Caritaksen vuosikokous pidetään 
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seu-
rakuntasalissa torstaina 28. huhtikuuta klo 
18.00. Sääntömääräisten asioiden lisäksi ko-
kouksessa puhuu Caritas Europan pääsihtee-
ri Jorge Nuño Mayer englanniksi Caritaksen 
paikasta seurakunnassa ja Euroopassa. Jorge 
on mm. vastikään käynyt Kreikan Caritaksen 
vieraana, eli hänellä on tuoretta tietoa pako-
laistilanteesta. Tervetuloa!
Tule jäseneksi!
Suomen Caritaksen jäseneksi on helppo liit-
tyä! Täytä jäsenanomus osoitteessa caritas.fi/
jaseneksi ja maksa jäsenmaksu Caritaksen ti-
lille FI73 8000 1270 1545 04 käyttäen viitettä 
2215. Jäsenmaksu on huhtikuun vuosikokouk-
seen saakka 20 €/vuosi.

Du hinner ännu delta i fasteinsamlingen!
Vi önskar alla en glad påsk, men påmin-
ner samtidigt om att man kan delta i Ca-
ritas fasteinsamling till slutet av april. Ca-
ritas donationskonto är Danske Bank 
FI73 8000 1270 1545 04 och fasteinsamlingens 
referensnummer är 2257. Fasteinsamlingen 
hjälper torkans offer i Afrika. Förutom nöd-
hjälp och utvecklingssamarbete används in-
täkter från insamlingen också till karitativt ar-
bete i hemlandet (10 %).
Tack till volontärer och stödjare!
Caritas Finland ordnade sin traditionella 
palmsöndagsbasar i S:t Henriks församlings-
sal den 20 mars. Vi vill rikta ett stort Tack till 
alla som deltog i basaren, alla volontärer och 
alla stödjare som hjälpte oss att än en gång 
göra basaren till en succé!

Årsmöte i S:t Henrik 28 april kl. 18.00
Caritas Finlands årsmöte hålls torsdagen den 
28 april kl. 18.00 i S:t Henriks församlingssal. 
På mötet behandlas föreningens stadgeenliga 
ärenden och därefter håller Caritas Europas 
generalsekreterare Jorge Nuño Mayer ett an-
förande på engelska om Caritas plats i försam-
lingen och Europa. Jorge har nyligen besökt 
Caritas i Grekland och kan ge oss en färsk bild 
av hur situationen är bland flyktingarna där. 
Välkomna!
Bli medlem!
Det är lätt att bli medlem i Caritas Finland rf! 
Fyll i medlemsansökan på webben på caritas.
fi/medlem och betala medlemsavgiften till 
Caritas konto FI73 8000 1270 1545 04 (använd 
referensnumret 2215). Medlemsavgiften är 20 
€/år fram till årsmötet i april.

There’s still time for Lenten Action!
We wish everybody a Happy Easter, but also 
remind you that you can still take part in Cari-
tas Finland’s Lenten Collection until the end 
of April. Caritas’ account is Danske Bank FI73 
8000 1270 1545 04 and the reference number 
for the Lenten Collection is 2257. This year’s 
Lenten Action helps the victims of drought in 
Africa. In addition to disaster relief and de-
velopment cooperation 10% of the proceeds 
of the collection will also be used for charity 
work in Finland.
Thank you to volunteers and supporters!
Caritas Finland’s traditional Palm Sunday Ba-
zaar was held at St Henry’s Parish Hall on 
March 20. We wish to extend a heartfelt Thank 
you! to all who participated in the Bazaar and 
all the volunteers and supporters who made 
the Bazaar – once again – a roaring success!

AGM at St Henry’s at 6 p.m. on April 28
Caritas Finland’s Annual General Meeting 
will be held from 6 p.m. on Thursday, April 
28, in St Henry’s Parish Hall. After the statu-
tory part of the meeting we will hear from the 
Secretary General of Caritas Europa, Mr. Jorge 
Nuño Mayer. He will speak about the role of 
Caritas in the parish and in Europe. Jorge has 
recently visited Caritas Hellas and can also 
give us an update on the refugee situation in 
Greece Welcome!
Join Caritas!
It’s easy to become a member of Caritas Fin-
land! Fill in the online membership applica-
tion at caritas.fi/member and pay the mem-
bership fee to Caritas Finland’s account 
FI73  8000  1270  1545  04 using the reference 
number 2215. The membership fee is €20/year 
until the AGM in April.



FIDES 414
Artikkeleita

Pyhän Ursulan seurakunta 25 vuotta

Karmeliittamaallikko Heidi Tuorila-Ka-
hanpää on tehnyt uranuurtavaa työtä 
suomentaessaan pyhän Jeesuksen 

Teresan (1515-1582) teoksen ”Täydellisyyden 
tie”; Osmo Pekonen on ansiokkaasti huolehti-
nut kielenhuollosta ja stilisoinnista.

Täydellisyyden tie on osa trilogiasta, jossa 
pyhä Teresa tarkastelee rukousta ja sen eri as-
teita. Triologian kaksi muuta osaa, Las Mora-
das (Asunnot) ja Castillo Interior (Sisäinen lin-
na), käänsi suomen kielelle professori Seppo 
A. Teinonen. Camino de Perfeccion eli Täydel-
lisyyden tie jäi kuitenkin kääntämättä. 

Ensimmäistä kertaa kaikki kolme osaa 
ovat suomalaisen lukijan käytettävissä omal-
la äidinkielellään. Teos on lähinnä tarkoitettu 
luostarisisarten käyttöön. Teresa pyrkii opet-
tamaan sisarilleen sisäisen rukouksen merki-
tystä, tavoitteena täydellinen kontemplaatio 
ja pyhittyminen. Teoksella on myös ”poliitti-
nen” ulottuvuus, koska Teresa, kirkonopetta-
ja, panee siinä alulle karmeliittasääntökunnan 
uuden ohjelmajulistuksen.  

Teoksella on myös laajempi yhteiskunnal-
linen ulottuvuus, naisen aseman vahvista-
minen tuon ajan miesvaltaisessa Espanjassa. 
Kirjoittaja on nainen, jolla ei ollut oikeutta 
kommentoida tai kritisoida sen ajan kirkolli-
sia tai yhteiskunnallisia epäkohtia. Pyhä Jee-
suksen Teresa kuitenkin kommentoi voimak-
kaasti pappien ja luostareiden tärkeilyä, esitti 
vastaväitteitä naisvihamielisille ja jopa pilkka-
si, ainakin epäsuorasti, inkvisitiota. Pyhä Jee-
suksen Teresa tunnetaan vastareformaation 
esitaistelijana. 

KIRJA  Pyhä Jeesuksen Teresa: Täydellisyyden tie
Teresa syntyi varakkaseen monikulttuuri-

seen aatelisperheeseen. Äiti kuului espanja-
laiseen aateliin. Myös Teresa itse oli ”doña” 
eli aatelinen. Isä vuorostaan tuli varakkaasta 
juutalaistaustaisesta perheestä. Teresa oli siis 
lähtöisin sen ajan korkeammasta hyvinkoulu-
tetusta ja hyvätuloisesta keskiluokasta. Hänen 
elämäänsä kuului äidin vahva uskonnolli-
suus, veljen väkivaltainen kuolema taistelussa 
maureja vastaan sekä jatkuva sairastelu. Nuo-
rena hän koki uskonnollisen heräämisen, näki 
useita näkyjä (mm. Jeesuksen ja Neitsyt Ma-
rian) ja koki syviä kyynelrukouksia. Hänen 
uskonelämäänsä vaikutti merkittävällä taval-
la toinen pyhä ja kirkonopettaja: Ristin Johan-
nes (1542–1591). Heidän yhteistyönsä ja poh-
diskelunsa tuloksena perustettiin 17 naisten ja 
kaksi miesten karmeliittaluostaria. 

Teresan ja Ristin Johanneksen suuri kirjalli-
nen tuotanto ajottuu Espanjan kirjallisuuden 
kultakauteen. Jeesuksen Teresan kirjoitustyyli 
on luonnollista, yksinkertaista ja spontaania. 
Tuo kirjallisuuden kultakausi (1500–1600-lu-
ku) oli myös ”kirjoittavien nunnien” aikakau-
si, monet kirjailijat olivat luostareiden johtajia 
eli priorinnoja. Heidi Tuorila-Kahanpää antaa 
suomennoksen esipuheessa erinomaisen kat-
sauksen sen ajan merkittäviin poliittisiin, ta-
loudellisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin, 
tapahtumiin ja henkilöihin. 

Teos ”Täydellisyyden tie” on nähtävä ohje-
nuorana, tapana elää, uudistetussa karmeliit-
tayhteisössä. Teresa kirjoitti sen 1599 uudessa 
Avilan Pyhän Joosefin luostarissa. 

Uuden luostarin elämää tuli hallita ”korkea 

täydellisyys ja rukouksen harjoittaminen”. 
Arvona ”köyhyys edustaa korkeampaa täy-
dellisyyttä”. Maallinen rikkaus on sietämä-
töntä. Elämä tulee elää vain Kristuksen rak-
kauden varassa. Luostarin elämä oli ankaraa. 
Huonot tilat, ruuan puute ja nälkä oli tavan-
omaista. Kolme neljästä pioneerisisaresta ei 
kestänyt olosuhteita, vaan lähti pois. Kaikki 
olivat luostarissa samanarvoisia, mitä kaikki 
eivät Espanjan luokkayhteiskunnassa hyväk-
syneet. Teresan oli opetettava kanssasisariaan, 
ja niin syntyi Täydellisyyden tie.

Teresa joutui aikansa inkvisition ja macho-
yhteiskunnan arvojen vuoksi kirjoittamaan 
teoksesta kaksi versiota. Inkvisitiotuomiot 
olivat ankaria; varovaisuussyistä pyhä Tere-
sa jätti teoksen ensimmäisen version nimet-
tömäksi. Sensori teki lukuisia muutoksia al-
kuperäiseen versioon ja teos hylättiin. Vanha 
versio oli uuden version pohjana. Tuorila-Ka-
hanpää käyttää molempia versiota omassa 
käännöksessään. Siten saamme hyvän kuvan 
pyhän Jeesuksen Teresan ajatusmaailmasta. 

Oma ongelmansa luostareissa oli se, että 
luostarin rippi-isä monessa tapauksessa toimi 
ylemmän hierarkian vakoojana ja ilmiantaja-
na. Pyhä Teresa vaati, että sisaret saisivat itse 
valita rippi-isänsä. 

Kantava ajatus Täydellisyyden tiessä on si-
säinen rukous. Sen pääelementit ovat:

- keskinäinen rakkaus (ystävyys, rakkaus, 
huolenpito)

- irrottautuneisuus kaikesta luodusta (riip-
pumattomuus usein varakkaista sukulaisista 
ja itsekeskeisestä elämäntyylistä)

- nöyryys (luopuminen kunniasta ja omai-
suuden kartuttamisesta sekä kaikkien saman-
arvoisuus)

- Isä meidän-rukous (isänä Jumalan täytyy 
sietää meitä olivatpa rikkomuksemme kuinka 
vakavia tahansa, hänen täytyy hallita ja yllä-
pitää meitä; meidän tulee luopua kaikesta, mi-
kä erottaa meidät Jumalasta).

Heidi Tuorila-Kahanpää on tehnyt arvok-
kaan työn. Teos on laaja ja sisältää valaisevan 
johdannon ja esipuheen sekä yksityiskohtaiset 
ja asiantuntevat viitteet. Siten saamme hyvän 
kuvan sen ajan hengestä ja toimintavapaudes-
ta. Teksti on sujuvaa. Sitä ei kuitenkaan kan-
nata lukea yhdellä kertaa, vaan varata aikaa 
kunkin kappaleen ymmärtämiselle ja pohdin-
nalle. 

Täydellisyyden tie on edelleen ajankohtai-
nen aikamme suuressa historiallisessa mur-
rosvaiheessa. Markkinatalous, kulutusyh-
teiskunta ja relativismi ovat aikamme arvoja, 
mutta riittämättömiä monelle, jotka hakevat 
syvällisempää sisältöä elämäänsä. Täydelli-
syyden tie näyttää, että on muitakin tapoja 
elää rikasta ja hyvää elämää.

Jan-Peter Paul

Pyhä Jeesuksen Teresa: Täydellisyyden tie. 
Suomennos, johdanto ja viitteet 
Heidi Tuorila-Kahanpää.
Katolinen tiedotuskeskus, 2015. 258s.

Katoliseen kirkkoon  Suomessa  
syntyi kuudes seurakunta vuon-
na 1991. Kaakkois-Suomessa asu-
neet katolilaiset kuuluivat sitä 
ennen Pyhän Marian tai Pyhän 
Olavin seurakuntiin. Matkat oli-
vat varsin vaikeat niin Helsinkiin 
kuin Jyväskyläänkin. Hiippakun-
nassa asia nähtiin ja ymmärret-
tiin jo 1980-luvulla. 

Seurakunnan alkuvaiheita oli se, 
että Pyhän Olavin seurakunnan 
alueelle muodostettiin vuonna 
1985 kappeliseurakunta, jossa 

asioita hoiti yksi pappi. Isä Jan Aarts asui 
Kouvolassa, josta oli hankittu kerrostalo-
huoneisto. Siellä kokoonnuttiin  joka torstai 
iltamessuun ja päämessu oli kerran kuus-
sa ortodoksisessa Pyhän Ristin kirkossa. 
Myös Lahdessa, Lappeenrannassa ja Ha-
minassa vietettiin messuja ortodoksien ja 
luterilaisten tiloissa. Kirkkorakennuksen 
alustava suunnitelmakin oli jo vireillä. 
Paavin siunaama peruskivi oli valmiina. 
Siinä on teksti: ”Rakentukaa elävinä kivinä 
Jumalan huoneeksi.”  Isä Jan oli pappina  
Kouvolassa neljä vuotta ja sai sitten siirron 
Helsinkiin, kirkkoherraksi.

Isä Wieslaw Swiech tuli jatkamaan seu-
rakunnan elämän rakentamista. Autuaan 
Ursulan kappeliseurakunnasta tuli hiippa-
kunnan kuudes seurakunta 29.5.1991. Au-
tuaan Ursulan seurakunta sai nimensä Kar-
jalan kannaksella vaikuttaneen puolalaisen 
sisaren ja sääntökunnan perustajan mu-

kaan. Piispa Paul Verschuren johti juhlalli-
sen messun ja julisti seurakunnan itsenäi-
seksi ja sen ensimmäiseksi kirkkoherraksi 
Wieslaw Swiechin. Piispa toivoi, että toi-
misimme yhdessä rakentuen hengelliseksi 
huoneeksi, jonka kulmakivenä on Kristus. 
Isä Wieslaw liikkui ahkerasti seurakunta-
laisten parissa, opetti kirkkovuoden hen-
gelliseen viettoon ja kristillisiin tapoihin. 
Hänellä oli kovin monipuolinen vastuu 
myös kirkon suunnittelu- ja hankkimisai-
koina. 

Haave omasta kirkosta toteutui pian. Sen 
paikka on maantieteellisesti ja liikenneyh-
teyksien puolesta sopiva, varat rakentami-
seen saatiin pääosin saksalaiselta avustus-
järjestöltä. Kirkkomme vihittiin juhlallisesti 
adventinaikana 1993. Lukuisat vierailijat 
ilmaisevat usein ihailunsa kirkon kauneu-
desta. Meille se on kodikas ja rakas.

Kun isä Stanislaw Szymajda tuli kirkko-
herraksi vuonna 1994 edessä näkyi paljon 
tehtävää. Piti hankkia kirkkoon esineistöä, 
esimerkiksi ristintiekuvat ja Marian pat-
sas. Ne on tuotu Puolasta. Isä Stanislaw on 
koettanut opettaa kirkkovuoden syvällistä 
ymmärtämistä esimerkiksi joulu- ja pääsi-
äisajan havainnollistamisessa kirkkosalis-
sa. Tehtävää riittää. Isä Stanislaw on meil-
le kutsumuksessaan uskollinen pappi, joka 
on aulis tukemaan, kun ihmisellä on su-
rua, huolta tai muuta onnetonta elämässä. 
Tuntuu, että hän pitää huoneentaulunaan 
sääntökunnan perustajan neuvoa: ”Olkaa 
aina vakaita ja vaatimattomia niinkuin so-
pii Herran palvelijoille...”

Kun Autuas Ursula julistettiin pyhäksi 
2003, seurakuntamme nimeksi vaihtui Py-
hän Ursulan seurakunta. Toukokuun lopul-
la on tämän nimikkopyhämme muistopäivä.

Seurakunnan jäsenmäärä on kaksinker-
taistunut alkuvuosiin verrattuna. Se on nyt 
n. 600. Kielivaikeuksia esiintyy, sillä jok-
seenkin joka toinen seurakuntalainen on  
maahanmuuttaja taustaltaan. Koetamme 
oppia toimimaan yhdessä ja olemaan us-
kollisia tehtävissämme. Säännöllisesti mes-
suun osallistujissa on joukko  Afrikasta 
tulleita, jotka laulavat omalla kielellään kii-
tosvirren. Aika pian messun liturgia on tul-
lut tutuksi ainakin niille, joilla se on opittu 
hyvin omalla äidinkielellä. 

Pyhän Ursulan seurakunnan sakrament-
tien jakamisesta on kerrottavana seuraavat 
tiedot: kasteita  175, vahvistuksen on saa-
nut 123, avioliittoja on solmittu 45. Seura-
kunnan jäseniä on kuollut 47. Inhimillinen 
elämä eri vaiheineen näkyy pienen seura-
kunnan toiminnassa. Tulemme tuntemaan 
toisiamme eri tilanteissa. Kirkko koostuu 
ihmisistä. Kirkkorakennus, usein kivestä 
tehty, on tila, jossa ihmiset ylistävät Juma-
laa ja saavat sielulleen uutta voimaa ja elä-
mää. Tämä toivova, uskova ja rakastava ih-
misyhteisö elää. Näin voimme ymmärtää 
rakennusvertauksen ja sen sisältämän ke-
hoituksen: ”Rakentukaa elävinä kivinä Ju-
malan huoneeksi.” Tämä on seurakunnan 
elämän muistolause meille Kouvolassa.

       Anja Purhonen

Kiitollisina omasta kirkosta ja 
seurakunnasta kutsumme kaikkia 

messuun 29.5.2016 klo11. Tervetuloa!
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På svenska

ARTIKKELEITA

D E  S J U  S A K R A M E N T E N

DEL 3: DE SJUKAS SMÖRJELSE

Förr talade man om “sista smör-
jelsen”, men sakramentet de 
sjukas smörjelse är inte en-
dast avsett för dem som ligger 

på sin dödsbädd. Man ska i stället gärna 
be om sakramentet redan innan man är 
i livsfara på grund av sjukdom eller ål-
derdomssvaghet. Det är nämligen inte 
som dop eller konfirmation ett sakra-
ment man bara kan få en gång. I Katol-
ska kyrkans katekes står det uttryckligen så 
här: ”Om en sjuk människa som har ta-
git emot smörjelsen återvinner sin hälsa 
kan hon om hon råkar ut för en ny all-
varlig sjukdom på nytt ta emot detta sa-
krament. Då det rör sig om samma sjuk-
dom kan detta sakrament upprepas om 
sjukdomen blir allvarligare. Det är lämp-
ligt att ta emot de sjukas smörjelse inför 
en viktig operation. Detsamma gäller för 
äldre vilkas skröplighet tilltar.” (KKK 
1515)

Det där med ”inför en viktig opera-
tion” hade jag som kateket sagt till mina 
elever ett antal gånger, så när jag för cirka 
sex år sedan stod inför en angiografi för 
att kolla hur det stod till med blodådror-
na i min hjärna (läkarna misstänkte en ar-
teriovenös malformation eller AVM som 
innebär att blod ”läcker” från en artär di-
rekt till en ven utan att passera kapillä-
rer för att sänka blodtrycket, vilket bl.a. 
innebär avsevärt förhöjd risk för hjärn-
blödning) ringde jag kyrkoherden och 
bad om sjukas smörjelse. Sagt och gjort, 
kvällen före jag skulle in på neurokirur-
giska avdelningen på Tölö sjukhus för 
ingreppet fick jag smörjelsen efter kvälls-
mässan i S:ta Maria.

Hur går det till när man får 
sjukas smörjelse?

I Katolska kyrkans katekes står det (1517) att 
de sjukas smörjelse i ”likhet med alla an-
dra sakrament är [...] en liturgisk guds-
tjänst med gemenskapskaraktär, anting-
en den äger rum i familjen, på sjukhuset 
eller i kyrkan, gäller en enda sjuk person 

eller en grupp sjuka. Det är mycket lämp-
ligt att den firas i mässan, som är åmin-
nelsen av Herrens påsk. Om omständig-
heterna är gynnsamma kan firandet av 
sakramentet föregås av botens sakrament 
och följas av eukaristins sakrament. Som 
Kristi påsksakrament bör alltid eukaris-
tin vara det sista sakramentet på den jor-
diska pilgrimsvandringen, ’färdkosten’ 
för ’övergången’ till det eviga livet.”

I själva sakramentet lägger prästen tyst 
händerna på den sjuka (eller de sjuka, om 
det är en grupp människor som samtidigt 
får sakramentet) och ber över honom/
henne/dem om den helige Andes an-
komst: ”Låt oss i tro och ödmjukhet be till 
Herren för vår broder/ syster N. Herre, 
kom i din godhet honom/henne och alla 
andra sjuka till hjälp.”

Efter bön och handpåläggning smörjer 
prästen den sjukas panna och händer, om 
möjligt med olja som har vigts av bisko-
pen vid krismamässan – oljeinvignings-
mässan – inför påsk. ”Må Herren genom 
denna heliga smörjelse och sin stora god-
het och barmhärtighet komma dig till 
hjälp med den helige Andes nåd så att du 
befrias från all synd och frälst får stå upp 
igen.”

Vad lär kyrkan att 
sakramentet har för 

inverkan?

”Den främsta nådegåva som förmed-
las av detta sakrament är en tröstens, 
fridens och modets nåd för att över-
vinna de svårigheter som utmärker 
ett allvarligt sjukdomstillstånd eller 
ålderdomens skröplighet. Denna nåd 
är den helige Andes gåva som för-
nyar förtröstan och tron på Gud och 
ger styrka mot den Ondes frestelser, 
modlöshetens frestelse och dödsång-
est. Detta bistånd från Herren genom 
kraften av hans Ande vill ge den sju-
ke läkedom för själen, men också för 
kroppen, om detta är Guds vilja. ’Och 
har han syndat, skall han få förlåtelse’ 
(Jak 5:15).” (KKK 1520)

I mitt fall hade ”sakramentet som 
är särskilt avsett för att styrka dem 
som prövas i sjukdom” effekten att 
jag lugn gick till min angiografi, som 
sedan visade att jag inte hade någon 
läcka eller AVM i hjärnan.

Sara Torvalds

Hiippakunta-
juhla

Stiftsfest 
Diocesan Feast
LAUANTAINA 13.8.2016

Laupeuden riemuvuosi ja 
Ursuliinisisarten 

40 vuotta Suomessa

OHJELMA

KLO 10.00 Pyhän Laurin kirkossa 
(Lohja): juhlallinen messu 

(messu televisioidaan)

KLO 13.00 
lounas Stella Mariksessa 

(leiritalo ja päätalo)

KLO 14.00–15.30 
Ohjelma neljässä pisteessä: 

 1. Näyttely Iäti kestää hänen 
armonsa: valokuvia, Raamatun 

tekstejä ja musiikkia 
2. Elokuva pyhästä Ursulasta 

(n. 20 min.) 
 3. Valokuvanäyttely: 

Ursuliinien 40 vuotta Suomessa 
4. Toimintaa lapsille: onginta, 

nukketeatteriesitys ym. 

KLO 15.30 Esitelmä/meditaatio 
laupeuden riemuvuodesta 

(kappeli), isä Ryszard Mis SCJ

KLO 15.45 Kulkue Neitsyt 
Marian patsaan luo, laupeuden 

ruusukko ja Salve Regina 

Loppusiunaus 

Loppukahvit 

Lastenleiri Stella Mariksessa 
12.–18.–24. kesäkuuta 2016

Leiri on tarkoitettu 5–13-vuotiaille. 

Hinta 150€/viikko. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
sisar Barbara, 040-9644529, sisar.barbara@gmail.com.

Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi

Kanslia puh. 040-1356381 
sähköposti stellamaris@katolinen.fi 

www.stellamaris.today

www.
katolinen-

kirjakauppa.
net



FIDES 416
Nuorille 

Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Jeesus elämän leipä

Joh. 6:48-59

[Jeesus sanoi:] ”Minä olen elämän leipä. 
Teidän isänne söivät autiomaassa man-
naa, ja silti he ovat kuolleet. Mutta tämä 
leipä tulee taivaasta, ja se, joka tätä syö, 
ei kuole. Minä olen tämä elävä leipä, joka 
on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä 
leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä 
annan, on minun ruumiini. Minä annan 
sen, että maailma saisi elää.”

Tästä sukeutui kiivas väittely juuta-
laisten kesken. He kysyivät toisiltaan: 
”Kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa 
meidän syötäväksemme?”

Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti: 
ellette te syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo 
hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mut-
ta sillä, joka syö minun lihani ja juo mi-
nun vereni, on ikuinen elämä, ja viimei-
senä päivänä minä herätän hänet. Minun 
lihani on todellinen ruoka, minun vereni 
on todellinen juoma.” 

”Joka syö minun lihani ja juo minun 
vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn 
hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettä-
nyt, ja niin kuin minä saan elämäni Isäl-
tä, niin saa minulta elämän se, joka mi-
nua syö. Tämä on se leipä, joka on tullut 
alas taivaasta. Se on toisenlaista kuin se 
ruoka, jota teidän isänne söivät: he ovat 
kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, 
elää ikuisesti.”

Näin Jeesus puhui opettaessaan Ka-
pernaumin synagogassa.

Kommentti

Leipä on erittäin tarpeellinen ravinnon 
lähde. Näin on erityisesti Israelissa, mis-
sä ateriaa ei voi kuvitella ilman leipää.

Ihmisen täytyy syödä elääkseen. Neljä 
tai viisi päivää syömättä voi olla jo kuo-
lettavaa.

Jeesus halua muuttaa itsensä leiväk-
si, sillä hän tahtoo ravita meitä hengel-

lisesti. Eukaristia on Jumalan rakkauden 
kaunein merkki. Ylösnousemuksen jäl-
keen hän olisi voinut jäädä keskellemme 
miehenä ja kuninkaana, ja kaikki olisivat 
totelleet häntä. Tai vauvana, jolloin kaik-
ki olisivat lähestyneet häntä pelottomasti 
luottaen häneen. Mutta niin ei tapahtu-
nut. Sen sijaan Jeesus pysyi ja pysyy yhä 
leipänä, jotta voisimme syödä hänet.

Jeesus käyttää ilmausta ”elämän lei-
pä”. Tämä leipä, hänen ruumiinsa, antaa 
ja luo elämää, ikuista elämää.

Syötyäni tavallista leipää se muuttuu 
omaksi lihakseni ja saan siitä tarpeellisia 

ravintoaineita kehittyäkseni ja kasvaak-
seni. Jos syön liian paljon leipää, voin jo-
pa lihota.

Kun otan vastaan elämän leivän, ta-
pahtuu päinvastoin. Minä puolestani 
muutun Jeesuksen lihaksi. Minusta tulee 
jumalallinen, Jeesuksen kaltainen. Tämä 
tarkoittaa, että saan kuolemattomuuden 
lääkkeen, jotta voisin elää ikuisesti kuten 
Jeesus: hänen kauttaan, hänen kanssaan 
ja hänessä.

Messussa minulla on tämä ihmeelli-
nen mahdollisuus. Kuinka usein otan 
vastaan pyhän kommuunion? Kuinka 
syvä minun hurskauteni on valmistau-
tuessani sitä hetkeä varten? Olenko huo-
mannut, että joka kerta, kun vastaanotan 
Jeesuksen ruumiin, sieluni kasvaa ja val-
mistautuu ikuiseen elämään?

Sen lisäksi Jeesus sanoo, että hän an-
taa tämän leivän, jotta maailma saisi 
elää. Älä unohda, että eukaristiassa Pyhä 
Kolminaisuus antaa maailmalle hengen. 
Maailmassa on vielä toivoa, sillä eukaris-
tia on annettu meille: meidän pitäisi aina 
muistaa suuri vastuumme ja kunnioituk-

semme sitä kohtaan.

isä Raimo Goyarrola

Lukijoilta

Kirjoituksessaan ”Jumalalle vihitys-
tä elämästä” (Fides No.3) Florence 

Schmitt liitti mukaan pienen tietolaa-
tikon erilaisista sääntökuntatermeistä. 
Siinä hän sanoi virka- tai arvonimen 
apotti/abbedissa olevan ”suurissa luos-
tareissa vastuunalainen esimies, munkki 
tai nunna. Joissakin sääntökunnissa apo-
tiksi tai abbedissaksi valitaan eliniäksi, 
toisissa luostareissa tehtävään valitaan 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan”.

Tämä on hieman harhaanjohtavaa, sil-
lä apotin/abbedissan nimellä ei ole mi-
tään tekemistä luostarin koon suhteen. 
Sitä käyttävät ne sääntökunnat, joiden 
sääntöön ja konstituutioon se on kirjat-
tu, riippumatta luostarin koosta. Niitä 
ovat benediktiinit, sistersilaiset, olivetaa-
nit, monet birgittalaiset ja fransiskaanien 
klarissat. Kolmen vuoden virka-ajasta en 
ole koskaan kuullut. Yleensä tehtävä on 
elinikäinen tai kestää niin pitkään kuin 
siihen valittu kykenee hoitamaan sitä. 
Uudemmilla sääntökunnilla tehtävä voi 
olla määräaikainen ja silloin sitä hoitava 
on priori/prioritar, esimies, ylisisar tai 
muuta itse kunkin sääntökunnan konsti-
tuutioiden, perusasiakirjan mukaista.

Florence Schmitt puhuu luostariin tu-
levista postulanteista ”nuorina”. Omassa 
vanhassa benediktiiniluostarissani pos-
tulanteiksi ja noviiseiksi otettiin myös 
niitä, jotka vanhemmalla iällä olivat löy-
täneet kutsumuksensa. 30-50-vuotiaat 

saattoivat aivan hyvin saada habituksen 
eli luostaripuvun ja antaa ikuiset lupa-
ukset. Oli myös mahdollista tulla ”fami-
liarikseksi”, luostarin sisällä eläväksi ja 
asuvaksi luostariperheen jäseneksi ha-
bitusta kantaen, vaikkakin ilman varsi-
naista äänioikeutta yhteisössä.

Samassa yhteydessä Florence Schmitt 
mainitsee benediktiineistä puhuttaes-
sa ”evankeliset neuvot” eli köyhyyden, 
naimattomuuden ja kuuliaisuuden. Nä-
mä ovat kuitenkin myöhempien sään-
tökuntien lupauksia. Niiden sijasta be-
nediktiinit lupaavat yhä edelleen pyhän 
Benedictuksen Säännön (500-luvulta) 
mukaisesti ja juhlallisesti: kuuliaisuut-
ta, elämäntapojen kääntymystä ja stabi-
liteettia (eli pysymistä yhdessä luostari-
yhteisössä ja jäsenenä sen alaisuudessa) 
– se on latinaksi: oboedientia, conver-
satio morum et stabilitas loci. Tämä ei 
tietenkään tarkoita, etteikö päämäärä 
kaikilla sääntökunnilla ja hengellisillä 
yhteisöillä olisi sama.

Markku Koponen
Helsinki

Pyhän Benedictuksen ystävä

Tunnistatko ketä kuvassa on? Fides-lehdessä esitellään ryhmäkuvia vanhan Stella 
Mariksen lapsista. Jos tunnistat itsesi tai ystäväsi, niin soita Raimo Painiolle, 0400-
267691, tai lähetä sähköpostia Kati Pap-Dévényille, kati.pap.devenyi@gmail.com, ja 
ilmoita, kuka kuvassa olet tai kuka ystäväsi on, niin saamme vähän tarkempaa tietoa 
tallennettua arkistoon.

Vihkimyksiä

Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ vihkii diakoneiksi 
Jean-Claude Kabezan ja Leonard Wobillan Pyhän Henrikin katedraalissa 

lauantaina 16.4. klo 12.00 alkavan messun yhteydessä.

Diakoni Oskari Juurikkala vihitään papiksi Roomassa 23.4. 

KATT
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Ilmoitukset

Toimistomme aukioloajat vaihtelevat. Sovithan 
tapaamisesta etukäteen s-postitse tai puhelimitse, 

niin olemme varmasti paikalla.
  •  

Våra öppettider varierar. Vänligen boka ditt besök på förhand 
per telefon eller e-post så att någon säkert är på plats.

  • 
Our opening hours vary. Please book your visit in advance either by 
phone or by email, so we can make sure somebody is at the office.

•
Osoite/adress/address Maneesikatu 2 a, 00170 Helsinki
Puh/tfn/ph +358 91 35 7998  •  E-mail caritas@caritas.fi   

www.caritas.fi
Tervetulotiimin kevätohjelma 2016 
Kaikille katolisesta kirkosta kiinnostuneille sekä uusille että vanhoille jäsenille! 
Esitelmiä (englanniksi ja suomeksi) eri aiheista joka kuukauden 
toisena sunnuntaina klo 13.00-15.00 Studium Catholicumissa. 

For new and old members of the Catholic Church and 
everyone else interested!  Presentations (in English and 
Finnish) on different themes on the second Sunday of 
each month at 13.00-15.00 at the Studium Catholicum.
 
Päivämäärät ja aiheet kevään kokoontumisille (voivat muuttua): 
10.4.  Ekologia: onko sillä oikeasti mitään merkitystä 
5.6.  Piknik Kaivopuistossa 

The schedule for the Spring gatherings (subject to change): 
10.4.  Ecology: Does it really matter? 
5.6.  Picnic at Kaivopuisto 

Ryhmän vastuuhenkilö/The contact person: Lucia Indren 040-4145861, lucia.indren@studium.fi 

Tervetuloa mukaan suomenkieliseen katolisten nuorten ryhmään!
Kokoonnumme kerran kuussa torstaisin klo 17.00 Studiumiin viettämään aikaa yhdessä ja keskuste-
lemaan uskosta ja elämästä. Mukana kokoontumisissa on tänä keväänä myös veli Gabriel Salmela OP.
28.4.   Rukouksen tavat ja merkitys
19.5.  Puhetta ekumeniasta! Kuinka löytää yhteys muiden kristittyjen kanssa

Yhteyshenkilö: Aino Salmi, ainosalmi@icloud.com, p. 044 0123399

Studium Catholicum, Ritarikatu 3A, 00170 Helsinki.  www.studium.fi

Herzliche Einladung zum 
Franziskanischen Einkehrtag 
in Deutscher sprache
mit Pater Franz Richardt OFM (Osnabrück) 
am Samstag den 7. Mai 10.00-16.00 Uhr im Gemeindesaal 
St Marien, Mäntytie 4.
• Das Thema der Tagung:”Barmherzigkeit”
• Teilnahmegebühr 20 Euro (anschl. Imbiss und Kaffee)
• Anmeldung bitte bei Herrn Marko Pitkäniemi OFS telefonisch   

046 6175314 oder Email: pitkis@katolinen.fi

Herzlich Willkommen!

Maria-klubi
Kokoontuu Marian kirkon seurakuntasaliin 
kuukauden 1. keskiviikkona, klo 14.00 pyhä 
messu kirkossa ja sen jälkeen kahvit alakerrassa. 

Marian legioona
kokoontuu joka perjantai Pyhän Marian seura-
kuntasalissa iltamessun ja adoraation jälkeen 
noin klo 19. • Legion of Mary meets every Fri-
day at St. Mary’s parish hall after the Mass and 
adoration, ca. at 19:00.

Rakkauden lähetyssisaret
Vironkatu 6 A 12, 00170 Helsinki, puh. 040-
9601211. • Adoration on Monday at 17:30.

Suomen Samaritas-apu ry
Finlands Samaritas-hjälp rf • Postitusosoite 
Rastaspuistontie 3 M 106, 02620 Espoo. • Koti-
sivu sites.google.com/site/suomensamaritas. 
Pankkiyhteys FI81 1478 3000 7283 16. • 
Puheenjohtaja Jan Krook, gsm 041-5067808, 
E-mail jan.krook@gmail.com. Sihteeri Miira 
Kuhlberg, gsm 044-3336767, E-mail miira.ma-
kela@welho.com.

Seniorit
Tiistaina 19.4. messu Pyhän Henrikin kated-
raalissa kello 14.00 ja sen jälkeen kahvit saura-
kuntasalissa. Tervetuloa.!

Teresa ry
Teresoiden loppukevät: • Ti 19.4. vieraana 
Pham Van Hoc eli Mr. Hau. Vietnamista Suo-
meen muuttanut Hau kertoo omasta kotoutu-
misestaan ja tiestään suomalaiseksi yrittäjäksi. 
• Kirpputori su 24.4. klo 11.30–14.00. Hyvää ta-
varaa otetaan vastaan la 23.4. klo 10–15, jolloin 
on myyjäisten pystytys Pyhän Marian kirkon 
seurakuntasalissa. Ei vaatteita eikä sähkölait-
teita, sen sijaan kirjat, astiat ja leivonnaiset ovat 
tervetulleita. • Kevätjuhla ti 10.5. klo 18 alka-
van iltamessun jälkeen. • Teresa-illat Pyhän 
Marian seurakuntasalissa, Mäntytie 2, iltames-
sun jälkeen n. klo 18.30–21. • Ota yhteyttä: 
Pirjo Uronen, puh.joht. p. 050 3750318, pirjo.
uronen@luukku.com, Marja Kuparinen, siht. 
p. 040 5819211, marja.t.kuparinen@gmail.com.

________________________________________

  Yhdistykset & yhteisöt  (jatkoa sivulta 19)

Healing of Families 
Retreat Weekend

with Aidan Byrne from Ireland
Friday 19th Aug. 8pm –
Sunday 21st Aug. 1pm

at Stella Maris.
Costs: 110 euros (own bedding).

Registration: e-mail 
ljoannoujyranki@gmail.com

Perheiden 
parantumisretretti

Aidan Byrnen (Irlannista) johdolla
pe-su 19.8. klo 20 – 21.8. klo 13.00

Stella Mariksessa.
Hinta 110 euroa (omat lakanat)

Ilmoitttautuminen: e-mail 
ljoannoujyranki@gmail.com 

Kirjakauppasi netissä www.katolinenkirjakauppa.net

Uskosta ja hengestä

Pyhä Jeesuksen Teresa

Täydellisyyden tie   
Pyhä Jeesuksen Teresa tahtoo opettaa
ja rohkaista kristittyjä sisäiseen 
rukoukseen.  Yksinkertaisin ja äidillisin 
sanoin hän kertoo, mitä itse on saanut 
oppia rukouksen maailmasta. Kaikki 
perustuu Isä meidän -rukoukseen.
Sid. 258 s. Hinta 28,–

Jorge Mario Bergoglion - Abraham Skorka

Paavi Franciscus – 
Taivaasta ja maasta   
Uskosta, perheestä ja kirkosta 2000-luvulla

Kirjan keskusteluissa silloinen arkkipiispa 
Bergoglio ja rabbi Skorka jakavat ajatuk-
siaan uskonnosta, järjestä ja ihmiskunnan 
haasteista uuden vuosituhannen alussa. 
Nid. 227 s. Hinta 25,–

Join the 5-day course on The Psalms in Judaism and 

Introduction to Judaism: Sources, Calendar, Liturgy, Ideas
with Rabbi James Baaden 

(Sha’arei Tsedek, North London Reform Synagogue,UK)

June 15th-19th at the Studium Catholicum. The fee is 30 euros. The course will be in the evening 
on weekdays and in the afternoon on Saturday and Sunday. Registration and information 

(deadline May 20th): lucia.indren@studium.fi. Ritarikatu 3 B 00170 Helsinki www.studium.fi

Pyhän Katariina 
Sienalaisen juhla

Juhlallinen messu Pyhän Henrikin 
katedraalissa pe 29.4.2016 klo 18, jonka 

jälkeen simatarjoilua ja isä Gabriel Salmelan 
esitelmä ”Mystikko Katariina Sienalaisen 
elämä nobelisti Sigrid Kalundborgilaisen 
sielun silmin nähtynä” seurakuntasalissa. 

Järjestäjänä Maallikkodominikaanit.
Tervetuloa!
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HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraali seurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 
09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@

katolinen.fi. Kotisivu henrik.katolinen.fi.

• La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.30 
messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 eri-
kielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 grego-
riaaninen messu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 
18.00 messu, ti ja to 7.30 messu. Ke 17.30 ruu-
sukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika 
la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe, su 17.30 sekä sopi-
muksen mukaan.
• Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun. 
9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Fin-
nish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass 
or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish. 
Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish, Tues. and 
Thurs. 7.30 Mass in Finnish. Wed. 17.30 Rosary, 
Fri. 17.30 Adoration. Wed., Sat. 19.30 Liturgy of 
the Neocatechumenal Way. Confessions Sat. 17.00-
17.45, Mon., Wed., Fri., Sun. 17.30 and by appoint-
ment. Masses also in other cities.

9.4. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
10.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.30 messu 

englanniksi/Mass in English, 11.00 päämes-
su, 11.00 messu Tapanilassa, 12.30 perhemes-
su, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu

11.4. ma 9.30 messu koululaisille, 18.00 kirjalli-
suuspiiri seurakuntasalissa

12.4. ti 9.30 messu koululaisille
14.4. to 18.00 elokuvakerho
16.4. la 10.00 ensikommuunio-opetus, 12.00 

diakoniksi vihkiminen, 17.40 vesper, 18.00 
aattomessu

17.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.30 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.00 päämes-
su, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 
14.00 messu arameaksi, 15.00 messu Por-
voossa, 18.00 iltamessu

18.4. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasa-
lissa

19.4. ti 14.00 seniorit, 18.00 Catholic Students’ 
Club: ruusukko ja messu

21.4. to 18.00 lectio divina
23.4. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
24.4. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.30 messu 

englanniksi/Mass in English, 11.00 päämes-
su, 11.00 messu Tapanilassa, 12.30 messu ita-
liaksi/Messa in italiano, 18.00 iltamessu

25.4. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
30.4. la 9.30 ensikommuunion harjoitus kir-

kossa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
1.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.30 messu 

englanniksi/Mass in English, 11.00 päämes-
su ja ensikommuunio, 13.00 gregoriaaninen 
messu, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa 
en Castellano, 18.00 iltamessu

2.5. ma 18.030 johdantokurssi seurakuntasalissa
3.5. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko 

ja messu
5.5. to Herran taivaaseenastuminen: 11.00 pää-

messu, 18.00 iltamessu
7.5. la 9.30 ensikommuunion harjoitus kirkos-

sa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
8.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.30 messu 

englanniksi/Mass in English, 11.00 päämes-
su, 12.30 perhemessu ja ensikommuunio, 
13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu

9.5. ma 18.45 kirkkoon ottamisen harjoitus 
kirkossa

12.5. to 18.00 elokuvakerho seurakuntasalissa
14.5. la 9.30 ensikommuunion harjoitus kir-

kossa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu ja kirk-
koon ottaminen

15.5. su helluntaisunnuntai: 9.30 messu eng-
lanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu ja 
ensikommuunio, 11.00 messu Tapanilassa, 
12.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 
14.00 messu arameaksi, 15.00 messu Por-
voossa, 18.00 iltamessu

DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 17.4., 15.5. 
su 15.00
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): 10.4., 24.4., 
15.5., 29.5. su 11.00

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, 

fax 09-2411634. Sähköposti maria@
katolinen.fi. Kotisivu maria.katolinen.fi.

•  La 9.30 (tai 11.00) messu suomeksi (katso 
aika ohjelmasta), 18.00 aattomessu suomek-
si. Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämes-
su suomeksi, 11.30 messu (1. su ruotsi, 2. su 
perhemessu englanniksi, 3. su vietnami, 4. su 
perhemessu, 5. su saksa), 16.00 messu puolak-
si, 17.30 ruusukkorukous englanniksi, 18.00 
messu englanniksi. Ma, ke, pe 8.00 messu suo-
meksi, ma, ti, ke, to, pe 18.00 iltamessu, 18.30–
19.00 adoraatio, ti 17.30 ruusukkorukous. Rip-
pitilaisuus ma, ti, ke, to, pe, la 17.30–17.50, su 
9.30-9.50 ja 17.30–17.50. Seurakunnan kanslia 
avoinna sopimuksen mukaan.
• Sat. 9.30 (or 11.00) Mass in Finnish (see schedule 
below), 18.00 Mass in Finnish. Sun. 9.30 Rosary in 
Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 Mass 
(1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Eng-
lish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass, 
5th Sun. German), 16.00 Mass in Polish, 17.30 
Rosary in English, 18.00 Mass in English. Mon., 
Wed., Fri. 8.00 Mass in Finnish, Mon., Tues., Wed., 
Thurs.. Fri. 18.00 Mass in Finnish, 18.30-19.00 
Adoration, Tues. 17.30 Rosary in Finnish. Confes-
sions Mon., Tues., Wed. Thurs., Fri., Sat. 17.30-
17.50, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50. Parish of-
fice open upon request.

9.4. la 10.00–14.00 lauantaikurssi Englantilai-
sessa koulussa, 11.00 messu suomeksi, 18.00 
messu suomeksi

10.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.30 ruusuk-
korukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
perhemessu englanniksi/Family Mass in 
English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po 
polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary 
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

17.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.30 ruusuk-
korukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
messu vietnamiksi, 14.00 messu arameaksi, 
16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 
17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in 
English, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

23.4. la 10.00–14.00 lauantaikurssi Englantilai-
sessa koulussa, 11.00 messu suomeksi, 18.00 
messu suomeksi

24.4. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.30 ruusuk-
korukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 per-
hemessu suomeksi, 16.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englan-
niksi/Rosary in English, 18.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

30.4. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 messu suo-
meksi, 20.00 ukrainalainen pääsiäisliturgia

1.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.30 ruusukko-
rukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu 
ruotsiksi/Mässa på svenska, 16.00 messu 
puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusuk-
ko englanniksi/Rosary in English, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

4.5. ke 8.00 messu suomeksi, 14.00 messu suo-
meksi ja Maria-klubi, 18.00 messu suomeksi

5.5. to Herran taivaaseenastuminen (velvoitta-
va juhlapyhä): 10.00 messu suomeksi, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

8.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.30 ruus-
ukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
perhemessu englanniksi/Family Mass in 
English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po 
polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary 
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

15.5. su helluntaisunnuntai: 9.30 ruusukko-
rukous, 10.00 messu suomeksi ja ensikom-
muuniojuhla, 11.30 messu vietnamiksi, 13.00 
messu arameaksi, 16.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englan-
niksi/Rosary in English, 18.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

DIASPORA
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 
13): 7.5. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullan-
tie 26): 23.4. la 14.00

TURKU

Pyhän Birgitan ja autuaan  
Hemmingin seurakunta 

Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389, 
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@

katolinen.fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.

• Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomek-
si, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukau-
den 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 
2. su: 12.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu 
englanniksi. Ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 
18.00 iltamessu. To 17.30 adoraatio. Rippitilai-
suus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuk-
sen mukaan.
• Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish, 
10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st 
Sunday of each month: 12.30 Mass in Polish, 2nd 
Sunday of each month: 12.30 Mass in Vietnamese, 
18.00 Mass in English. Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass 
in Finnish, Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish. 
Thurs. 17.30 Adoration. Confessions half an hour 
before Mass and by appointment. Masses also in 
other cities. (See the Mass schedule for diaspora 
below.)

8.4. pe 18.00 messu Porissa
9.4. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
10.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.00 messu 

suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu 
vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 
messu englanniksi/Mass in English

12.4. ti 18.45 teologinen opintopiiri
16.4. la 10.00 messu Ahvenanmaalla/Mässa 

på Åland
17.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.00 messu la-

tinaksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu tagalo-
giksi, messu englanniksi/Mass in English

19.4. ti 18.45 informaatiokurssi
24.4. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.00 messu 

suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00 messu Eu-
rajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

1.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.00 messu 
ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 päämes-
su, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

3.5. ti 18.45 miestenpiiri
5.5. to Herran taivaaseenastuminen: 10.30 

messu
7.5. la 10.00 messu Ahvenanmaalla/Mässa på 

Åland
8.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.00 messu 

suomeksi, 10.30 päämessu ja ensikommuu-
nio, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu 
Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

10.5. ti 18.45 teologinen opintopiiri
13.5. pe 18.00 messu Porissa
14.5. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu, 10.00 

messu Ahvenanmaalla/Mässa på Åland
15.5. su helluntaisunnuntai: 9.00 messu lati-

naksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu taga-
logiksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

KATEKEESI  9.4., 14.5. la 9.30

DIASPORA
Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, St.Mårtensgården, 
Hindersböle): 16.4., 7.5., 14.5. la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 10.4., 
24.4., 8.5., 22.5. su 15.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 8.4., 13.5. pe 
18.00

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-

612659, fax 014-612660. Sähköposti olavi@
katolinen.fi. Kotisivu olavi.katolinen.fi.

• Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 
messu englanniksi. Ma 18.00 messu, ti 7.00 

messu sisarten kappelissa, to 18.00 adoraatio ja 
messu, pe 18.00 messu. La 10.00 tai 12.15 messu 
(katekeesi kerran kuussa klo 9.00). Rippiaika to 
17.30-17.55 ja su 10.00-10.25 sekä 11.40-11.55 tai 
sopimuksen mukaan.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass 
in English. Mon. 18.00 Mass, Tues. 7.00 Mass in 
Sisters’ Chapel, Thurs. 18.00 Adoration and Mass, 
Fri. 18.00 Mass. Sat. 10.00 or 12.15 Mass (Cat-
echesis once a month at 9.00). Confessions Thurs. 
17.30-17.55 and Sun. 10.00-10.25 and 11.40-11.55 
or by appointment. For the latest updated program, 
see olavi.katolinen.fi.

9.4. la 9.00 katekeesi, 12.15 perhemessu
10.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 päämes-

su, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
17.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai, kolehti pap-

pisehdokkaiden hyväksi: 10.30 päämessu, 
12.00 messu englanniksi/Mass in English

24.4. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 päämes-
su, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

25.4. ma pyhä evankelista Markus: 18.00 
messu

28.4. to 14.00 messu senioreille
29.4. pe pyhä Katariina Sienalainen: 18.00 

messu
1.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30 päämes-

su, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
3.5. ti pyhät apostolit Filippus ja Jaakob: 7.00 

messu
5.5. to Herran taivaaseenastuminen (velvoitta-

va juhlapyhä): 18.00 messu
8.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30 päämes-

su, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
14.5. la pyhä apostoli Mattias: 10.00 messu
15.5. su helluntaisunnuntai: 10.30 päämessu, 

12.00 messu englanniksi/Mass in English

KATEKEESI  9.4. la 9.00

DIASPORA
Pyhän Olavin seurakunnan diasporapaikka-
kunnat ovat siirtyneet Pyhän Joosefin seura-
kunnalle. Täten tässä kohtaa aiemmin olleet 
messuajat löytyvät nyt Pyhän Joosefin seura-
kunnan ohjelman alta.

Huom! Ohjelmaan voi tulla muutoksia. Päivi-
tetty ohjelma löytyy seurakunnan kotisivulta 
osoitteesta olavi.katolinen.fi.

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-
2127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@

katolinen.fi. Kotisivu risti.katolinen.fi.

• Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 
16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu eng-
lanniksi. Ma, ke, to, pe 18.00 messu. Ke 17.40 
vesper, ti, to ja pe 18.30 adoraatio. La messu-
aika vaihtelee. Rippi joka päivä puoli tuntia 
ennen messua tai sopimuksen mukaan. Huom. 
matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. 
saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen 
aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaih-
televat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finn-
ish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in Eng-
lish. Mon., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass. Wed. 
17.40 Vespers, Tues., Thurs. and Fri. 18.30 Adora-
tion. Sat. Mass time varies. Confessions every day 
half an hour before Mass or by appointment. Please 
check the bulletin board at the back of church for 
possible changes. Masses also in other cities. (See 
the Mass schedule for diaspora below.)

10.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 päämes-
su, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

16.4. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
17.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämes-

su, 14.00 messu puolaksi/Msza po polsku, 
17.00 messu englanniksi/Mass in English

23.4. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
24.4. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 pää-

messu, 11.30 opetus vahvistettaville nuoril-
le, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

1.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30 päämes-
su, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

5.5. to Kristuksen taivaaseenastuminen: 10.30 
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päämessu, 17.00 messu englanniksi/Mass in 
English

8.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30 päämes-
su, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

14.5. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
15.5. su helluntaisunnuntai: 10.30 päämessu, 

11.30 opetus ensikommuuniolapsille, 14.00 
messu puolaksi/Msza po polsku, 17.00 
messu englanniksi/Mass in English

KATEKEESI  16.4., 14.5. la 9.50

DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon seurakuntasali, 
Matti Alangon katu 11): 3.4. su 15.00 ortodok-
sisessa kirkossa (osoite: Erottajakatu 2), 1.5. su 
15.00, 28.5. la 14.00 (Huom. aika!) messu ja en-
sikommuunio Poltinahon seurakuntatalossa 
(osoite: Turuntie 34), 5.6. su 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 
3): la klo 16.00: 23.4.
Kristiinankaupunki (ev.-lut. kirkko, Läntinen 
Pitkäkatu 20): pe klo 18.00: 15.4., 13.5.
Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja seurakun-
nasta): la klo 12.00: 23.4.
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappe-
lintie 5): klo 12.00: su 10.4., su 24.4., su 8.5.
Seinäjoki (Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): 
seurakuntasalissa klo 18.00: la 9.4., la 7.5.
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappe-
li, Rauhankatu 8 C 22): 10.4. su 16.00, 16.4. la 
12.00 messu puolaksi ja 16.00 messu suomek-
si ja englanniksi, 24.4. su 16.00, 8.5. su 16.00, 
14.5. la 16.00

KOUVOLA

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 

05-3711251. Sähköposti ursula@katolinen.fi. 
Kotisivu ursula.katolinen.fi. 

• Su 11.00 (1., 2., 4. ja 5. su) tai 18.00 (3. su) pää-
messu, to 18.00 iltamessu. Joka kuukauden 1. 
pe messu ja adoraatio klo 18.00. Rippitilaisuus 
puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mu-
kaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten tors-
taisin.
• Sun. 11.00 Mass in Finnish (1st, 2nd, 4th and 5th 
Sun.) or 18.00 (3rd Sun.). Thurs. 18.00 Mass in 
Finnish. 1st Friday of each month 18.00 Mass and 
Adoration. Confessions half an hour before Mass 
and by appointment. Pastor most easily contacted 
on Thursdays. Masses also in other cities. (See the 
Mass schedule for diaspora below.)

10.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 11.00 messu
14.4. to 18.00 iltamessu
17.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 18.00 messu
21.4. to 18.00 iltamessu
24.4. pääsiäisen 5. sunnuntai: 11.00 messu
28.4. to 18.00 iltamessu
30.4. la 13.00 perhemessu
1.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 11.00 messu
5.5. to Herran taivaaseenastuminen: 11.00 

messu
6.5. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja 

adoraatio
8.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 11.00 piispan-

messu ja vahvistuksen sakramentti
12.5. to 18.00 iltamessu
15.5. su helluntaisunnuntai: 18.00 messu

DIASPORA
Hamina: Sopimuksen mukaan seurakunta-
laisten kodeissa.
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaak-
sonkatu 2): 10.4., 8.5. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): 7.5. la 16.00
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): 
17.4., 15.5. su 12.00

KATEKEESI
Kouvola (seurakuntasali): Huom.! 30.4., 28.5. 
la 11.00-13.00 (opetuksen päätteeksi messu 
klo 13)
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 7.5. la 14.00-
16.00

Kevättalkoot Kouvolassa 23.4. klo 12.00
Mukaan tarpeelliset työvälineet sekä eväitä 
grillijuhlaa varten. Tervetuloa!

Päiväleiri vahvistettaville nuorille lauantaina 
30.4. klo 10.00-19.00. Tervetuloa!

OULU

Nasaretin pyhän perheen 
seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh ja fax 08-347834. 
Sähköposti perhe@katolinen.fi. Kotisivu 

perhe.katolinen.fi

• Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu. 
Ma, ti, ke, pe 17.00 iltamessu. To 17.00 adoraatio, 
messu adoraation jälkeen. Ti, ke, la 19.30 neoka-
tekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 
17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopi-
muksen mukaan.
• Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass 
in Finnish. Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in 
Finnish. Thurs. 17.00 Adoration, Mass after Ado-
ration. Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Ne-
ocatechumenal Way. Confessions Fri. 17.30-18.30, 
half an hour before Mass and by appointment. 
Masses also in other cities. (See the Mass schedule 
for diaspora below.)

10.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämes-
su, 17.30 messu Rovaniemellä

17.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämes-
su, 17.00 messu Kemissä

24.4. pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 
17.00 messu Raahessa

1.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämes-
su, 17.00 messu Torniossa

5.5. to Herran taivaaseenastuminen: 18.00 
juhlamessu

8.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: messu englan-
niksi/10.00 Mass in English, 11.15 päämes-
su, 17.30 messu Rovaniemellä

15.5. su helluntaisunnuntai: 10.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 
17.00 messu Kemissä

DIASPORA
Kemi (Lehtokatu 31): 17.4., 15.5. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 1.5. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 24.4. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 10.4., 8.5. su 
17.30

KUOPIO

Pyhän Joosefin seurakunta
Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio. Puh. 044-
3657142, 0449744608. Sähköposti joosef@
katolinen.fi. Kotisivu joosef.katolinen.fi.

• Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, to, pe 18.00 
messu. La 19.00 Neokatekumenaaliyhteisön li-
turgia. Kuukauden viimeinen lauantai klo 11.00 
messu karenin kielellä. Rippiaika puoli tuntia 
ennen päämessua ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 11.00 High Mass in Finnish. Mon., Tues., 
Wed., Thu., Fri. 18.00 Mass in Finnish. Sat. 19.00 
Liturgy of the Neocatechumenal Way. Last Sat. of 
each month 11.00 Mass in Karen. Confessions half 
an hour before Mass and by appointment.

10.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.00 messu 
Savonlinnassa, 10.30 rippi, 11.00 päämessu, 
17.00 messu Joensuussa

17.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 rippi, 
11.00 päämessu (kolehti hiippakunnan pap-
pisehdokkaiden hyväksi), 17.00 messu Jo-
ensuussa

24.4. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 rippi, 
11.00 päämessu, 17.00 messu Joensuussa

25.4. ma pyhä evankelista Markus: 18.00 
messu

29.4. pe pyhä Katariina Sienalainen: 18.00 
messu

1.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30 rippi, 
11.00 päämessu, 12.00 messu Kajaanissa, 
17.00 messu Joensuussa

3.5. ti pyhät apostolit Filippus ja Jaakob: 18.00 
messu

5.5. to Herran taivaaseenastuminen (velvoitta-
va juhlapyhä): 18.00 messu

8.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.00 messu 
Savonlinnassa, 10.30 rippi, 11.00 päämessu, 
17.00 messu Joensuussa

14.5. la 15.00 messu Mikkelissa
15.5. su helluntaisunnuntai: 10.30 rippi, 11.00 

päämessu, 17.00 messu Joensuussa

DIASPORA
Mikkeli (kirkon kryptassa, Savilahdenkatu 
20): 14.5. la 15.00
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 1.5. 
su 12.00 
Savonlinna (Pääskylahden ev.-lut. kirkko, 
Kaartilantie 62): 10.4., 8.5. su 9.00
Joensuu (Seurakuntasali: Kirkkokatu 32 tai 
ort. seminaarin kappeli: Torikatu 41): su klo 
17.00: 10.4 seurakuntasalissa, 17.4. kappelissa, 
24.4. kappelissa, 1.5. kappelissa, 8.5. seurakun-
tasalissa, 15.5. kappelissa

Toimistot
Katekeettinen keskus

Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 09-2416095. 
Sähköposti katekeesi@katolinen.fi. Kotisivu: 
katekeesi.katolinen.fi.

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki. 
Puh. 09-6129470, fax 09-650715. Sähköposti 
info@katolinen.fi. Kotisivu: katolinen.fi.  Auki  
ma-pe 10-16. 

Keskukset
Stella Maris

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Kotisivu www.
stellamaris.today. Kanslia puh. 040-1356381, 
sähköposti stellamaris@katolinen.fi. Isä Gianni 
Sgreva CP, 040-1382881, totustuus@hotmail.it. 
• Sunnuntaiden ja arkipäivien ohjelma kotisi-
vulla. • Sunday and weekday programme on 
the homepage. • Joka keskiviikko klo 20.00 se-
minaari paavin apostolisesta kehotuskirjeestä 
Evangelii gaudium. • Joka perjantai klo 20.30 
Lectio divina italiaksi, ja tarpeen mukaan myös 
englanniksi (suomeksi) lauantaisin klo 16.00. • 
Every Wednesday at 8 pm. a seminary on the 
papal apostolic exhortation Evangelii gaudi-
um. • Every Friday at 8.30 pm. Lectio divina in 
Italian, and if needed also in English (Finnish) 
on Saturdays at 4 pm.

Suomen Caritas
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh/fax  09-
135 7998. Sähköposti caritas@caritas.fi. Koti-
sivu www.caritas.fi. Aukioloajat vaihtelevat, 
sovithan tapaamisesta etukäteen.  

Studium Catholicum
Ritarikatu 3 b A, 00170 Helsinki. Puh. 09 612 
06711, fax 09 61206710. Sähköposti: kirjasto@
studium.fi • Kirjasto on avoinna maanan-
taina, tiistaina ja torstaina klo 13-16 sekä kes-
kiviikkona ja perjantaina klo 13-18 • Messut 
maanantaisin, keskiviikoisin ja perjantaisin klo 
12.00 • Holy Mass in English at the Studium 
Catholicum Mondays, Wednesdays, and Fri-
days at 12.00 • Lisätietoja luennoista ja muus-
ta toiminnasta kotisivulla www.studium.fi. 
Också på svenska. More information available 
in English at www.studium.fi.

Yhdistykset & yhteisöt

Academicum Catholicum
AC jatkaa toimintansa Studium Catholicumin 
kirjastossa (Ritarikatu 3 A, 3. krs).  • Lisätietoja: 
academicumcatholicum.blogspot.fi • Luennot 
ovat avoimia myös ei-jäsenille.  Ks. mainos s. 13.
   AC kommer att hålla sitt program på nytt i 
Studium Catholicums bibliotek på Riddare-
gatan 3A, 3 vån. alltid på en torsdagskväll en 
gång i månaden. • Mer information: academi-
cumcatholicum.blogspot.fi • Icke-medlemmar 
är också hjärtligt välkomna. See annons s. 13.

Birgittalaisoblaatit
Birgittalaisoblaatit – luostarisääntökunnan 
maallikkojen ryhmä • kotisivut www.ko-
lumbus.fi/birgitta.turku/oblaatit. • Birgitta-
laisoblaatit kokoontuvat kerran kuukaudes-
sa Turun birgittalaisluostarissa. Kokous alkaa 
kello 16.30 yhdessä birgittalaissisarten kanssa 
vesperillä Turun kirkossa, ja sen jälkeen on ko-
kous luostarissa. Oblaattien lisäksi myös muut 
birgitttalaisuudesta kiinnostuneet ovat terve-
tulleita mukaan. • Seuraavat kokoukset ovat 
perjantaina 29. huhtikuuta ja perjantaina 27. 
toukokuuta. • Yhteyshenkilö Raija Markkula, 
e-mail raija.markkula7@gmail.com, puhelin: 
040 578 3024. 

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass or Adoration in Latin 
with Readings and Homily in English in Saint 
Henry’s Cathedral on the following Tuesday 
evenings at 18.00: 19.4. • 3.5. • 17.5. • After-
wards, a nice get-together in the parish hall. 
Welcome! More information: cschelsinki.wor-
dpress.com.

Fransiskaanimaallikot OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Kevät 2016 – 
68. toimintavuosi • Ohjelmalliset kokoukset 
tiistaisin kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän 
Marian seurakuntasalissa, jonka jälkeen mah-
dollisuus iltamessuun klo 18. Kokoukset ovat 
avoimia kaikille. Loppukevään ohjelma: • 
12.4. Risto Mantovani OFS kertoo Tuomas 
Kempiläisen teoksesta Ruusutarha. • 10.5. isä 
Manuel Prado kertoo Opus Dein toiminnas-
ta ja hengellisyydestä.  Lisätietoja kotisivuilla: 
fransiskaanimaallikot.blogspot.fi.

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni • Kotisivu gre-
goriusyhdistys.wordpress.com. • Puheenjoh-
taja Marko Tervaportti, mtervaportti@gmail.
com. Moderaattori Anders Hamberg. • Tule-
vista tridentiinisistä messuista ilmoitetaan yh-
distyksen kotisivulla ja/tai Facebookissa. Seu-
raava tridentiininen messu Pyhän Henrikin 
katedraalissa sunnuntaina 1.5. klo 13.00.

Jeesuksen pyhän sydämen 
maallikot (SCJ)

Moderaattori Zenon Strykowski SCJ. Puheen-
johtaja Silvia Bertozzi, silvia.bertozzi@gmail.
com. • Helsinki: yhdyshenkilö Silvia Bertozzi, 
silvia.bertozzi@gmail.com. • Helsingin koko-
ukset joka kuukauden ensimmäisenä torstaina 
Pyhän Marian seurakuntasalissa iltamessun ja 
adoraation jälkeen. • Tampere: Yhdyshenkilö 
Sinikka Meurman, gsm 040-4197077, E-mail si-
nikka.meurman@gmail.com • Turku: Yhdys-
henkilö Hilkka Bernard, gsm 040-5243676, E-
mail hilkka.bernard@hotmail.com

Karmeliittamaallikot (OCDS)
Vastuuhenkilö: Eeva Kaario-Kela OCDS, gsm 
050-3562427, postitusosoite Martintie 19, 02270 
Espoo. Kotisivu: https://sites.google.com/
site/karmeliittamaallikot. • Pyhän Jeesuksen 
Teresan Täydellisyyden tie -opintopiiri, klo 17–
18.30 Studium Catholicum, Ritarikatu 3 b A.  
•  22.5. ”Oletteko sitä mieltä, että se, joka toden 
teolla rakastaa Jumalaa, samalla rakastaa tur-
hanpäiväisiä asioita?” 

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu Henrikin seurakuntasalissa klo 18 
seuraavina maanantai-iltoina: 11.4 Nura Farah: 
Aavikon tyttäret • 16.5  Kirja, joka on ollut mi-
nulle merkittävä. Vapaavalintainen kirja. • Ter-
vetuloa kaikki kirjoista kiinnostuneet!

Maallikkodominikaanit OP
Laici ordinis praedicatorum • Vastuuhenkilö: 
Nikodemus Heikman OP, puh. 050-564 0686, 
sähköposti: nikodemus.heikman@gmail.com. 
Kotisivu maallikkodominikaanit.blogspot.fi. 
Katso erillinen ilmoitus sivulla 17.

Maanantai-illat Henrikissä
jatkuvat edelleen. Valitettavasti huhtikuun maa-
nantait oli kaikki varattu, mutta maanantai-
na 23.5 klo 18.30 maallikkodominikaani Tuula 
Luoma kertoo pyhiinvaelluksista. Tarjolla myös 
kahvia, teetä ja pikku naposteltavaa. Tervetuloa!

(Jatkuu sivulla 17)
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Artikkeleita

Isä Marco ja hänen laumansa

Pyhiinvaelluksella 
Roomassa

Pyhän Henrikin seurakunnan 
pyhiinvaellus laupeuden rie-
muvuonna keräsi katolilaisia 
ympäri Suomea, kaukaisin tu-
li Torniosta saakka. Joukkoon 
mahtui myös muutama orto-
doksi ja luterilainen. Matkas-
ta muodostui antoisa – tosin 
myös useimpien mielestä lii-
an lyhyt.

Matkalle oli laadittu hen-
gellisesti runsas ohjelma, 
jonka katkaisivat siirty-
miset bussilla paikasta 

toiseen, jonotukset turvatarkastuksiin 
ja pakolliset runsaat aterioinnit. Liian 
nopeasti kiitävien päivien anti oli niin 
runsas, että sen sulattaminen ja sisäistä-
minen vie aikansa.

Ensimmäinen ilta jäi kaikille hieman 
sumuiseksi, pitkä ajomatka Fiumicinon 
lentokentältä läpi Rooman valomeren, 
saapuminen Piazza Farneselle Casa di 
Santa Brigidaan, missä odotti birgitta-
laissisarten illallinen, suomalaisen sisar 
Marja-Liisan tapaaminen, huoneiden ja-
ko... siis olen täällä, Roomassa, riemu-
vuoden pyhiinvaelluksen alussa. Aamul-
la varhainen herätys kello seitsemältä, 
aamiaisen jälkeen bussilla Vatikaaniin 
paavin yleisaudienssiin.

Paluu juurille

Siitä alkoi todellinen hengellinen vael-
lus, se, mitä olimme tulleet hakemaan. 
Sille päivälle osui myös matkamme täy-
dellisin sää, aurinko paistoi, oli lämmin, 
ihmisjoukot täyttivät hiljalleen koko 
aukion. Onneksi olimme istumapaikoil-
la, missä saattoi hyvin seurata ihmisten 
tuloa paikalle. Sisaria ryhminä, pyhiin-
vaeltajia eri maista lippujensa kanssa. 
Tämä päivä jäi useimpien mieleen vai-
kuttavimpana kaikista, sillä siellä tunsi 
todella kuuluvansa yhteen, suureen, 
katoliseen perheeseen. Meillä kaikilla tu-
hansilla ihmisillä oli yhteinen isä, yhtei-
nen usko, yhteinen elämä. Se oli jotakin, 
mitä suomalainen katolilainen kaipaa ja 
haluaa kokea edes joskus elämässään. Ei 
se vaadi esittelyjä, hienoja vaatteita, pok-
kurointia tärkeiden ihmisten edessä. Se 
on paluuta juurille.

Juurille palasimme myös ensimmäisen 
päivän messussa Santa Maria Maggio-
ren basilikassa. Isä Marco oli hankkinut 
meille loistavan oppaan, Chiara Sanmo-
rin, jonka johdatus läpi kirkon histori-
an siellä olevien vanhojen mosaiikkien 
avulla vei meidät aivan uskomme alku-
ajoille saakka. Sinne, varhaiskristilliseen 

aikaan sukelsimme myös läheisessä San-
ta Prasseden basilikassa, jossa säilyte-
tään palaa siitä paalusta, johon Kristus 
sidottiin ruoskittavaksi. Praxedeen ja hä-
nen sisarensa Prudentinan isä oli rooma-
lainen senaattori Pudens, jonka Paavali 
mainitsee toisessa kirjeessään Timoteuk-
selle.

Tuokiokuvia

Matka on mielessäni sarjana tuokioku-
via. Isä Marco huolestuneena laskemassa 
päitä bussissa – ovatko kaikki mukana? 
Piispan johdolla viettämämme messu 
Lateraanikirkossa, missä keväällä diako-
niksi vihitty Oskari Juurikkala osallistui 
messun viettoon yhdessä piispa Teemun 
ja isä Marcon kanssa. Pietarinkirkon Py-
hälle ovelle kiemurteleva jono, messu 
San Paolo fuori le murassa, jossa äkilli-
nen ukkoskuuro ja rakeitten ropina kat-
toon kesti juuri messun ajan. Perimätie-
don mukaan keisari Konstantinus Suuri 
rakennutti kirkon apostoli Paavalin hau-
tapaikalle. Kun San Paolossa suoritettiin 
arkeologisia kaivauksia vuosina 2002-
2006, löytyi kirkon kryptasta sarkofagi, 
jonka otaksutaan olevan apostoli Paava-
lin viimeinen leposija.

Paavi Franciscuksen viettämä paran-
nuksen liturgia Pietarinkirkossa, siihen 
liittyvä ripin mahdollisuus – huomasin 
yllättäen olevani hyvin “yksityinen” ih-
minen. Yhtäkkiä en halunnutkaan osal-

listua sakramenttiin, jota olin odot-
tanut... aloin epäillä itseäni, kysyä, 
vaikuttiko minuun paikan juhlallisuus ja 
komeus, paavin läsnäolo, ihmisjoukko, 
joka odotti samaa mahdollisuutta.  Tun-
ne kumosi järjen äänen – sakramentti on 
kaikkein tärkein, ei sen jakaja eikä ym-
päristö. Todennäköisesti kadun sitä vie-
lä, etten osallistunut. Kun pappien jouk-
ko paavin johdolla alkoi valmistautua 
kuuntelemaan ripittäytyjiä ja jakamaan 
anteeksiannon sakramenttia, jäin istu-
maan paikalleni. En ollut ainoa, joka ei 
osallistunut. Mietiskelin niitä seitsemää 
ruumiillista ja seitsemää hengellistä lau-
peudentyötä, joista paavi oli puhunut, ja 
ajattelin miten kaukana olemme niiden 
tekemisestä. Mieleeni tuli myös lause 
Euroopasta, joka on kadottanut sielun-
sa ja omantuntonsa. Mietin, mikä aarre 
meillä katolilaisilla on juuri ripin sakra-
mentissa. Mahdollisuus katua, tunnus-
taa ja saada syntinsä anteeksi. Ajattelin 
myös niitä ei-katolilaisia, jotka osallistui-
vat pyhiinvaellukseen kanssamme – mi-
ten he kokivat sen, etteivät ainakaan vie-
lä voineet vastaanottaa tätä laupeuden ja 
armon sakramenttia?

Ikuinen Rooma

Lähtöpäivän aamuna kävelimme lähei-
seen Chiesa Nuovaan, missä vietimme 
messun pyhän Filippo Nerin hauta-
kappelissa. Muistin edelliseltä Rooman 

matkaltani kaksikymmentä vuotta sitten 
vierailuni katakombeissa ja siellä Filippo 
Nerin kryptassa viettämämme messun. 
Tuntui hyvältä päättää tämä hengellinen 
vaellus juuri näin. Palatessamme takai-
sin sisarten taloon oli sivukujan rotan-
raato jo korjattu pois.

Rooman monikerroksellisuus, kah-
dentuhannen vuoden historia apostolien 
päivistä tähän päivään, kirkon historian 
ja tradition elävyys kaikkialla, läsnäolon 
tuntu, yhteisyys ja yhteenkuuluvuus tu-
hansien ja tuhansien eri puolilta maail-
maa saapuneiden pyhiinvaeltajien kans-
sa jäivät mieleeni näistä päivistä. Uudet 
ystävät, joihin tutustuin, isä Marcon vä-
symätön huolenpito laumastaan, joka 
välillä pyrki hajoamaan houkuttelevil-
le sivukujille. Sisar Marja-Liisan ilo, kun 
hän tapasi suomalaisia katolilaisia, tele-
visiohuoneessa seurattu paavin Ange-
lus-rukous, kun emme enää jaksaneet 
lähteä seisomaan Pietarinkirkon aukiol-
le. Lähes pakollinen käynti Fontana di 
Trevillä, missä kolikot takasivat paluun 
Roomaan.

En olisi halunnut menettää tätä riemu-
vuoden pyhiinvaellusta, niin paljon se 
antoi minulle hengellistä ravintoa. Kii-
tos kaikille ystäville, jotka tekivät tämän 
matkani mahdolliseksi!

Tuula Luoma OP


