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Tue seurakuntaasi!
Tietoa seurakunnan taloudesta
Kevään ohjelma

Rakkaat seurakuntalaiset!
Paaston aika, jonka olemme aloittaneet tuhkakeskiviikkona, tuo esille
taas voimakkaasti pyhän Paavalin
varoituksen: ”Jumalan työtovereina
me vetoamme teihin: ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää
turhaksi! (…) Juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä.”
(2. Kor 6:1–2). Oikeastaan kristityn
näkökulmasta jokainen hetki on
oikea ja jokainen päivä on pelastuksen päivä. Mutta Kirkon liturgiassa
nämä sanat tulevat
voimakkaammin esiin paaston
aikana. Neljänkymmenen päivän
valmistautuminen pääsiäiseen tulee
kauniisti esille tuhkan vastaanottamisessa paaston alussa
tuhkakeskiviikkona: ”Kääntykää ja
uskokaa hyvä sanoma”.

Uskomme, että Hän on Herramme, ja
Hän elää keskuudessamme sakramenteissa ja omassa sanassaan,
Evankeliumissa.
Hän on ”tie, totuus ja elämä”.
Elämässä on koko ajan ”armon
hetki”.
Rakkaat ystävät, juuri nyt on oikea
hetki, juuri nyt on armon hetki.
Kutsukaa Jeesus elämäänne, etteivät
Hänen armolahjansa ja kehotuksensa
kääntymykseen jää turhaksi. Olkoon
tämä paastonaika siunattu kääntymyksen hedelmillä. Toivon teille,
sukulaisillenne ja ystävillenne runsaasti Jumalan armoa, että paastonajan kääntymys toisi aidon ja suuren
ilon pääsiäisenä teille kaikille.
Isä Peter SCJ, kirkkoherranne

Rakkaat sisaret ja veljet, kääntymys tarkoittaa, että muutamme
elämämme suunnan. Ei ole tarkoitus
”korjata” yhtä tai toista
heikkoutta, vaan suunnata elämä
Jumalan polulle. Jumala antaa meille
joka päivä uudet mahdollisuudet,
uudet neuvot, uudet suuntaviivat,
joiden mukaan kääntyä. Tämä sisältyy tuhkakeskiviikon sanoman toiseen osaan: ”uskokaa hyvä sanoma”
eli Evankeliumi. Vain Hän, Jeesus,
voi näyttää meille, mikä on oikea hetki ja pelastuksen hetki. Meidän pitää
antaa Hänelle mahdollisuus puhua.

Kära församling
Fastetiden, som vi började på
askonsdag, betonar starkt den Heliga
Paulus varning: ”Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också att inte
kasta bort den nåd ni tar emot från
Gud. (…) Nu är den rätta stunden, nu
är frälsningens dag.” 2Kor 6,1-2.
Ur en kristen synvinkel är
egentligen varje stund den rätta och
varje dag är frälsningens dag. Men
i kyrkans liturgi kommer de orden
klarast fram under
fastetiden. Att vi under fyrtio
dagar förbereder oss för Påsk
framhävs vackert under
mottagandet av askan under fastans
början på askonsdag;
”Omvänd er och tro på evangeliet.”
Kära systrar och bröder,
omvändelsen betyder att vi ändrar
riktningen av våra liv. Det handlar
inte om att rätta till en eller
annan svaghet utan om att inrikta
livet till Guds väg. Gud ger oss varje
dag nya möjligheter, nya råd, nya
riktlinjer enligt vilka vi kan omvandla
oss. Detta ingår i den andra delen av

askondagens
budskap;” Tro på de goda
budskapet”, dvs. Evangeliet. Endast
Jesus kan visa oss den rätta stunden
och räddningens stund. Vi måste ge
Honom möjlighet att tala. Vi tror att
Han är vår Herre och att Han lever
bland oss i sakramenten och i sitt eget
ord, Evangeliet.
Han är ” vägen, sanningen och livet”.
livet är fullt av nådens stunder.
Kära vänner, just nu är den rätta
stunden, just nu är nådens stund,
inbjud Jesus att vara del av era liv, så
att inte Hans nådegåvor och
uppmaning till omvändelse blir
förgäves. Låt denna fastetid vara
välsignad med omvändelsens frukter. Jag önskar er, era släktingar och
vänner Guds överflödande nåd, så
att fastetidens omvändelse må bringa
er alla en äkta och djup glädje under
Påsken.
Fader Peter scj
Er kyrkoherde

Seurakunnan sähköpostilista
Pyrimme täydentämään seurakunnan jäsenluetteloa liittämällä siihen mukaan
jäsenistön sähköpostiosoitteet. Sähköpostin avulla olisi mahdollista tiedottaa
äkillistä muutoksista ja muista tärkeistä asioista ja parantaa näin yhteydenpitoa seurakunnan sisällä. Olkaa siis ystävällisiä ja ilmoittakaa nimenne ja
sähköpostiosoitteenne osoitteeseen birgitta@katolinen.fi
Näin varmistatte sen, että saatte aina ajan tasalla olevat tiedot seurakunnan
toiminnasta.
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Seurakunnan talousarvio vuodelle 2015:
talous tiukkenee

Tulot ja menot vuonna 2015

Me emme saa kirkollisverotuloja,
vaan tärkeimpiä tulonlähteitä ovat
kolehdit ja seurakuntalaisten tilille
maksamat lahjoitukset.
Pappien saamat korvaukset erilaisista
tehtävistä (ns. stipendit) eivät ole olleet merkittäviä, mikä on hyvin epätavallista katoliselle seurakunnalle. Katolisessa kirkossa on näet tapana, että
papille suoritetaan stipendikorvaus
esim. kodin siunaamisesta, kasteesta,
hautajaisista, avioliittoon vihkimisestä
jne.
Tälle vuodelle tarvitsemme yhteensä
88 918,00 €, jolla maksetaan pastoraalisen toiminnan sekä talouden
ja kiinteistön hoidon kustannukset.
Nämä ovat seurakuntamme suurimmat menoerät.

Tulevia hankkeita

Talousneuvosto ennakoi putkiremontin vuodelle 2016. Lisäksi toivomme
katolisen hautausmaan perusparannukseen hiippakunnalta 50 000 €
määrärahaa. Pääsisäänkäyntiin pitäisi
saada inva-liuska.

Mitä Sinä voit tehdä?

Seurakunnan talouden kannalta on
erittäin tärkeää, että kaikki kantavat
kortensa kekoon. Seurakunta elää
ja toimii Sinun hyväntekeväisyytesi
varassa. Kolehti ja säännölliset maksajat ovat siksi seurakunnan talouden
perusta. Seurakuntalaista kohden
maksettu kolehdin määrä on laskenut:
Vuonna 2012 maksettiin n. 14 €/seurakuntalainen/vuosi ja vuonna 2014 n.
13 €. Vähenemä on merkittävä, sillä
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seurakuntalaisten määrä on kasvussa:
seurakunnan väkimäärä oli vuoden
vaihteessa 2013/2014 1918 henkilöä ja
vuonna 2015 noin 2025 henkilöä.
Ohessa on esimerkkitaulukko, joka osoittaa, kuinka monella maksajalla ja millä
summalla saataisiin seurakunnan vuoden
2015 menot katetuksi.
Säännöllisiä
kuukausilahjoittajia
Summa per 		
			
vuosi (€)
250				355,67
500				177,87
1000				88,92
1500				59,28
1750				50,81
2000				44,46
2025 (kaikki
seurakuntalaiset)		 43,91
Kaaviosta voi ensimmäiseltä riviltä
havaita esimerkiksi, että jos maksajia
olisi 250, maksettava summa olisi 355,67
€ vuodessa. Nykyisin säännöllisiä tilille
maksajia on alle 150 henkilöä. Jos kaikki
2025 seurakuntalaista maksaisivat, olisi
maksu vuodessa 43,91 € eli alle euron
viikossa.
Tämä on tärkeää. Talouden kannalta
säännölliset tulot ovat välttämättömiä.
Kolehtitulojen arvioiminen on vaikeaa ja
ne riippuvat monista seikoista, mm. suhdanteista. Sen sijaan säännöllinen maksu
seurakunnan tilille muistuttaa seurakuntalaisten velvollisuudesta ylläpitää
kirkkoa ja papistoa. Säännöllinen tulo
on sitä paitsi tarkemmin arvioitavissa ja
mahdollistaa suunnitelmien tekemisen
tuleville vuosille. Tällä hetkellä emme
tiedä esimerkiksi miten rahoitamme tulevan putkiremontin, vaikka putket ovat 50
vuotta vanhat.

Kuinka paljon?

Suomen evankelis-luterilaisen ja
Suomen ortodoksikirkon jäsenet maksavat kirkollisveroa, jonka suuruus
vaihtelee seurakunnittain. Se on keskimäärin 1,5 % tuloista. Jokainen valtionkirkkoon kuuluva, joka ansaitsee
esimerkiksi 2000 euroa kuukaudessa,
maksaa näin ollen kirkolleen 30 €
kuukaudessa.

Miksi?

Seurakuntamme elää vain ja ainoastaan almuista eli jäsentensä
hyväntekeväisyydestä. Kirkkomme
talousperusteet ovat siis aivan toiset
kuin valtionkirkoissa, jotka saavat
säännöllistä verotuloa. Tälle vuodelle
budjetti on jo alijäämäinen.
Talousneuvosto
Seurakunnan tilinumero:
FI40 1547 3000 0005 98
Viite: 2150

Församlingens budget för år 2015:
stramare ekonomiska tider
Intäkter och utgifter år 2015

Vår församling får inga kyrkoskatteintäkter. De viktigaste inkomstkällorna är kollekt och regelbundna
donationer av församlingsmedlemmarna.
Märkligt nog är intäkterna för prästernas tjänster (s.k. stipendier) obetydliga. Det är nämligen kutym inom
hela den katolska världen att ersätta
prästerna t.ex. för dop, hemvigning,
bröllop och jordfästning med ett penningbelopp.
Behovet för år 2015 är 88.918,00 €.
Denna summa täcker kostnaderna
för pastoralt arbete, ekonomi och
fastighetsunderhåll. Dessa poster
är de största utgiftsposterna för vår
församling.

Projekt

Ekonomirådet förutser behovet av
stambyte (rörremont) för år 2016.
Gravgården borde absolut genomgå
en grundlig ansiktslyftning, vilket

budgeterats till 50,000 €, men enda
möjligheten är att stiftet står för dessa
kostnader. Handikappramp be-hövs
till kyrkans huvudingång.

Vad kan du göra?

Med tanke på församlingens ekonomi
är det nödvändigt att alla bär sitt strå
till stacken. Församlingens liv och
funktion är beroende av din välgörenhet. Vi får inga kyrkoskattsintäkter.
Kollekterna och regelbundna donationer av församlingsmedlemmarna
utgör hela grunden för vår ekonomi.
Dessutom har kollektintäkterna per
församlingsmedlem sjunkit: År 2012
betalades c. 14,- €/församlingsmedlem/år, men i fjol bara c. 13,- €.
Nedgången är betydande då antalet
församlingsmedlemmar stiger: Vid
årsskiftet 2013/2014 var vi 1918 i församlingen, ett år senare 2025.
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Här ser du en tabell med exempel: hur många donatorer och med
hurdant belopp kunde vi täcka årets
kostnader.
Regelbundna donatorer Euro per år
250			355,67
500			177,87
1000			88,92
1500			59,28
2000			44,46
2025 (alla församlingsmedlemmar) 		
43,91
Första raden i tabellen visar t.ex. att
om vi vore 250 donatorer, skulle det
årliga be-loppet vara 355,67 €. Antalet regelbundna donatorer är för
närvarande mindre än 150. Om alla i
församlingen deltog i underhållet av
sin församling, skulle behovet vara
43,91 € för hela året, alltså under 1
euro per vecka.
Detta är viktigt. Regelbundna,
förutsägbara intäkter är nödvändiga.
Det är svårt att uppskatta och budgetera kollektintäkterna som beror på
många omständigheter, inte minst
konjunkturerna. Däremot påminner
en regelbunden donation om förpliktelsen som vi som katoliker har att
understöda vår kyrka och prästerskapet. Regel-bundna intäkter tillåter
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planering av ekonomin också för de
kommande åren. För närvarande vet
vi t.ex. inte hur vi ska finansiera stambytet som är alldeles nödvän-digt, då
kyrkofastigheten och dess vattenledningar är 50 år gamla.

Hur mycket?

Inom de lutherska och ortodoxa
statskyrkorna betalar alla kyrkoskatt.
Storleken av skatten varierar från församling till församling. I snitt uppgår
kyrkoskatten till 1,5 % av inkomsterna. Varje medlem i statskyrkan som
förtjänar t.ex. 2000 euro per må-nad
betalar alltså c. 30,- euro per månad
till sin kyrka.

Varför?

Vår församling lever blott och bart på
allmosor, dvs. församlingsmedlemmarnas väl-görenhet. Grunderna
för ekonomin i den katolska kyrkan
i Finland är alltså alldeles andra än i
våra statskyrkor som drivs med skattemedel. I budgeten för år 2015 finns
ett underskott.
Ekonomirådet
Församlingens kontonummer:
FI40 1547 3000 0005 98
Referensnummer: 2150

BUDGET ESTIMATE OF THE PARISH FOR THE
YEAR 2015

Income and expenditure 2015

Our church can not collect church
tax as do the Evangelical Lutheran
Church of Finland and the Finnish
Orthodox Church. The most important sources of income are the collections and donations which the parish
members pay into the bank account of
the parish.
The compensations to the priests for
different tasks (the so called stipends)
have not at all been significant which
is very unusual for a Catholic parish.
It is a custom in the Catholic Church
that the priest receives a stipend for
example when he comes and blesses
a home, baptizes someone, has a funeral service or performs the marriage
ceremony etc.
For this year we need 88.918,00 €. This
amount of money covers the expenses
of pastoral activities, economy and
maintenance. These are the biggest
expenditures in our parish.
FUTURE PROJECTS
The economic council anticipates that
a pipe repair will be needed in 2016.
In addition, we wish that the diocese
would grant an allowance of 50.000 €
for the improvement of the Catholic
cemetery here in Turku. The main
entrance of the church would need a
wheel chair ramp.
WHAT CAN YOU DO?
It is very important for the parish
economy that every member does

one’s bit! The life and functions of the
parish depend on your generosity!
We can not collect church tax!
The economy of the parish is founded on collections and on regular
contributions. The amount of money
put into the collection basket per one
parish member has decreased. In
2012 it was approximately 14 € / parish member/a year, in 2014 only 13 €
. The reduction is significant, because
the number of parishioners is increasing. The number of parishioners was
during the turn of 2013/2014 1918
persons and in 2015 it is approximately 2025 persons.
An example table is attached. It demonstrates how many contributors are
needed and how big a payment per
contributor would cover the expenditures of the parish for the year 2015.

Regular monthly contributors
Payment per parishioner per year
250			355,67
500			177,87
1000			88,92
1500			59,28
1750			50,81
2000			44,46
2025 (all the parishioners)43,91
The first line of the table demonstrates
that if there would be 250 contributors, the payment would be 355,67 €
/parishioner/year. At the moment
fewer than 150 members put regularly
money into the parish bank account.
If all the 2025 members would donate,
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the payment per parishioner per a
year would be 43,91 €. It is less than 1
€ /week.
This is important! For the economy
of the parish it is necessary to have
regular income. It is difficult to
estimate how much members donate
to the collections. It depends also
on many factors, for example on the
economic circumstances. Therefore a
payment on a regular basis into the
parish bank account reminds the parishioners of their duty to support the
church and the clergy. Furthermore,
the regular income can be estimated
more precisely and thus it makes it
possible to make plans for the future.
At the moment we don’t know for
example how to finance the upcoming pipe repair, even though the pipes
are 50 years old.

HOW MUCH?
The members of the Evangelical
Lutheran Church and the members
of the Orthodox Church pay church
tax, the amount of which varies from
parish to parish. On average it is 1,5%
of the income. Every member who
belongs to the state church and earns
for example 2000 €/month, pays to
his church 30 € in a month.
WHY?
Our parish can not survive without
alms that is without the generosity of
its members. The economic foundation of our church differs totally from
the one of the state churches which
get a regular tax income. The budget
already is deficient for this year.
ECONOMIC COUNCIL
ACCOUNT NUMBER OF THE PARISH: FI40 1547 3000 0005 98
REFERENCE NUMBER 2150

Marian seitsemän tuskaa
Paasto on pääsiäiseen valmistautumisen aikaa. Kuten Kristuskin
kulki ylösnousemukseensa kärsimyksen ja kuoleman, oman itsensä
kieltämisen kautta, myös jokaisen
kristityn, joka tahtoo seurata häntä
ylösnousemuksen kunniaan, on
kiellettävä itsensä, otettava ristinsä
ja seurattava häntä. Paaston aika
kokonaisuudessaan on parannuksen
teon aikaa, ja varsinkin sen viimeiset
viikot ohjaavat liturgisesti uskovat
muistelemaan Herramme kärsimystä
ja kuolemaa. Erityisesti seurakuntamme ristintiehartaudet torstaisin
(8)
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puoli kuudelta illalla paaston aikana
ovat hyvä tapa palauttaa mieleen
Vapahtajamme meidän pelastamiseksi
kokemat kärsimykset.
Kristuksen kärsimyksen muistelun
luonnollinen pari on erityisesti viime
vuosikymmeninä kirkossa vähemmälle huomiolle jäänyt autuaan
Marian tuskien muisteleminen. Hän
osallistui erityisellä tavalla Kristuksen lunastustyöhön jakamalla tämän
tuskat kärsivänä äitinä. Perisynnistä
vapaana ja itse tahrattomana hän
saattoi uhrata kaikki kärsimyksensä

muiden syntien sovitukseksi ja
osallistui näin Jeesuksen lunastustyöhön ainutlaatuisella tavalla.
Toisaalta voimme myös muistaa
omaa tehtäväämme Jumalan armon
välittäjinä, ja katsomalla Neitsyt Marian maailmaa pyhittävää kärsimystä
voimme palauttaa mieliimme oman
paastoamisemme syyn: myös me
voimme osallistua Kristuksen
kärsimyksiin sovittaaksemme omia
syntejämme, edesmenneiden uskovien syntejä tai auttaaksemme vielä
maan päällä kilvoittelevia veljiämme
ja sisariamme tiellä kohti lopullista
pääsiäistämme.
Neitsyt Marian tuskien muistelemiselle on kirkossa oma muistopäivänsä 15. syyskuuta, heti Ristin
ylentämisen juhlaa seuraava päivä,
mutta myös paaston aika on perinteisesti ollut hyvää aikaa pitää
mielessä autuaan Neitsyen tuskia.
Ristintienhartauksien yhteydessä
usein laulettava Stabat Mater -hymni
suuntaa mielemme siihen yhteyteen,
joka Neitsyt Marian ja hänen poikansa kärsimysten välillä vallitsee.
Alun perin Neitsyt Marian tuskien
muistelu perustui vanhan Simeonin
profetiaan temppelissä siitä, miten
miekka tulisi lävistämään Mariankin
sydämen. Ajan myötä vakiintui tapa
muistella erityisesti Marian elämän
seitsemää tuskallista tapahtumaa.
Taiteessa hänen rintansa alettiin kuvata seitsemän miekan lävistämänä.
Nämä seitsemän tuskaa ovat:
1. Simeonin ennustus
2. Pako Egyptiin
3. Jeesus katoaa temppelissä

4. Maria kohtaa Jeesuksen
ristintiellä
5. Jeesus naulitaan ristiin
6. Jeesus otetaan ristiltä
7. Jeesus haudataan
Joillakin katolisilla alueilla on tapana
pystyttää ristintien kaltaisia Via
Matris -asemia tai kuvatauluja, jotka
kuvaavat Marian seitsemää surua tai
tuskaa. Ilman erityisiä kuvataulujakin Marian tuskien muistelu on ollut
yleinen kansanhurskauden muoto.
Yksi tapa muistaa Marian tuskia on
rukoilla erityistä seitsemänosaista
ruusukkorukousta, Marian tuskien
ruusukkoa. Yksinkertaisimmillaan
Marian tuskia voi muistaa rukoilemalla yhden Terve Maria -rukouksen
jokaisen tuskan kohdalla ja palauttaa tuskan aihe mieleen. Joskus
tapana on rukoilla yksi Isä meidän
ja seitsemän Terve Mariaa jokaista
tuskaa kohden. Tärkeintä on kuitenkin yhdistyä rukouksessa Marian suruihin. Siksi yleinen tapa on
ristintiehartauden tapaan muistella
Marian suruja joko valmiin tekstin
avulla tai itsenäisesti mietiskellen ja
antaa Kirkon äidin itse opettaa meille
rakkautta Herraamme kohtaan, surua omista synneistämme ja myötätuntoa kärsiviä ja apua tarvitsevia
kohtaan. Seuratessamme Herramme
kärsimyksiä autuaan Neitsyt Marian
kanssa olemme paaston sanoman
sydämessä. Siunattua paaston aikaa
kaikille!
Stabat mater dolorosa
juxta Crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.
Santeri Kirsilä
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Rukous pyhälle Mikaelille
Seurakunnassamme on alettu lukea
messun lopussa rukous pyhälle arkkienkeli Mikaelille. Kysymykset täyttävät mielen: Mistä tämä rukous on
tullut ja miksi se luetaan messussa?
Miksi sitä ei ole tehty aikaisemmin?
Mikä on tämän rukouksen tarkoitus?
Rukouksen pyhälle Mikaelille kerrotaan syntyneen vuonna 1884, kun
paavi Leo XIII oli nähnyt näyn, jossa
pahat henget olivat kokoontuneet
Roomaan hyökätäkseen Kirkkoa
vastaan ja tuhotakseen sen. Näyssä
arkkienkeli Mikael kuitenkin syöksi
Saatanan joukkoinensa helvettiin.
Järkyttyneenä näkemästään Leo XIII
kirjoitti rukouksen uskomme puolustamiseksi, sillä Kirkon erityisenä suojelijana pyhälle Mikaelille on annettu
tehtäväksi taistella Saatanaa vastaan
ja suojella uskovien sieluja hänen
pahuudeltaan, erityisesti kuoleman
hetkellä.
Nykyisin on kovin helppoa ja muodikasta vähätellä paholaisen roolia
ja hänen toimintaansa. Helposti
kuvittelemme hänen olevan vain
symboli pahuudelle, jota maailmassa
päivittäin kohtaamme. Ensimmäinen
Pietarin kirje kertoo meille kuitenkin
selvästi, että ”teidän vastustajanne,
perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva
jalopeura, etsien, kenen hän saisi
niellä”. Emme saa vähätellä Saatanan
voimaa, mutta voimme aina luottaa
siihen, että Jumala suojelee meitä
häneltä. Jumalan armon ja hyvyyden tähden saamme rukoilla Hänen
(10)
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taivaallisen sotajoukkonsa päämiehen, pyhän arkkienkeli Mikaelin,
erityistä suojelusta Saatanaa ja
hänen joukkojaan vastaan.
Vuodesta 1886 alkaen määrättiin
rukous pyhälle arkkienkeli Mikaelille lausuttavaksi messun jälkeen,
mutta tämä käytäntö on sittemmin
jätetty pois. Vaikka rukous poistettiin entiseltä paikaltaan, ei sen
käyttämistä suinkaan kielletty, vaan
paavi Johannes Paavali II päinvastoin suositteli sitä kaikille kristityille, jotta saisimme apua jatkuvassa kamppailussamme pimeyden
voimia ja tämän maailman henkeä
vastaan. On helppo käsittää, että
tämän rukouksen ottaminen osaksi
päivittäistä elämäämme on erityisen tärkeää, jotta kestäisimme aina
uskollisina Kristukselle.
– Max Stucki

Seurakunta verkossa:
birgitta.katolinen.fi
katolinen kirkko
Suomessa:
katolinen.fi
Vapaaehtoisten
ylläpitämä sivusto:
katolinen.net

Kastetut:

Kirkolliset tiedotukset

1. Nguyen Ngoc Hien Clara s.
6.10.14 kaste 8.11.14
2. Xylia Valencia Akhtar s. 11.9.14
kaste 8.11.14
3. Kulmala Artur Pietari s. 30.10.14
kaste 17.11.14
4. Fokala Liora Ngum s. 6.8.14
kaste 23.11.14
5. Hiekko Neferina Magdalena s.
11.11.11 kaste 23.11.14
6. Heilä Stella Elisabet s. 2.11.14
kaste 13.12.14
7. Tran Vicky Luu Ly s. 15.10.14
kaste 14.12.14
8. Mbonu Ikenna Cyriacus s.
28.10.14 kaste 20.12.14

9. Dziok Emil Adrian s. 16.8.14
kaste 21.12.14
10. Nguyen Minh Triet Joosef s.
4.11.14 kaste 8.2.15
11. Jeriel Sapelino s. 16.2.15 kaste
16.2.15
Kaste, ensikommuunio ja vahvistuksen sakramentti 21.12.2014
David Muli Kimuli
Edesmenneet:
1. Marita Paavola 12.12.14
2. Jorge Jose Martinez 20.1.15

Seurakunnan toimintaa

Lastenkerho lauantaisin klo 10.30
14.03. 11.04. 16.05.
Teologinen opintopiiri tiistaisin
klo 18.30
10.03., 14.04., 12.05.
Miestenpiiri tiistaisin klo 18.30
3.03., 7.04., 5.05.
Informaatiokurssi tiistaisin klo 18.30
17.03. ,21.04.,19.05.
Messupalvelijat kokoontuvat joka
tiistai klo 17.00
SCJ-maallikot kokoontuvat kerran
kuukaudessa keskiviikkoisin. Hilkka
Bernard, hilkka.bernard@hotmail.com.

Birgittalaissisarten Ystävät ry
Yhdistyksen tilaisuuksiin ovat kaikki
tervetulleita.Yhteydenotot: Leena
Casagrande,
leecas@utu.fi, puh. 0505417862

Birgittalaisoblaatit yhdistää birgittalaisuudesta ja Pyhän Birgitan hengellisyydestä kiinnostuneita. Yhteydenotot: Luostari tai Markku Vähätalo
Nuortenpiiri kokoontuu kaksi kertaa
kuussa seurakuntasalissa, tervetuloa!
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Su 1.3.

Ohjelma

klo 9.00 Mässa på svenska
klo 10.30 Paastonajan 2.
sunnuntai
klo 12.30 Msza sw. po
polsku
klo 18.00 Mass in English
Ti 3.3. klo 18.30 Miestenpiiri
Pe 6.3. klo 18.00 Messu Porissa
Su 8.3. klo 9.00 Messu suomeksi
klo 10.30 Paastonajan 3.
sunnuntai
klo 12.30 Messu
vietnamiksi
klo 15.00 Messu Eurajoella
klo 18.00 Mass in English
Ti 10.3. klo 18.30 Teologinen
opintopiiri
La 14.3. klo 10.00 Messu
Ahvenanmaalla
klo 10.30 Lastenkerho
klo 12.30 Perhemessu
Su 15.3. klo 9.00 Messu latinaksi
klo 10.30 Paastonajan
4. sunnuntai
klo 12.30 Messu tagaloksi
klo 18.00 Mass in English
Ti 17.3. klo 18.30 Informaatiokurssi
La 21.3. klo 9.30 Katekeesi
klo 12.30 Perhemessu
Su 22.3. klo 9.00 Messu suomeksi
klo 10.30 Paastonajan
5. sunnuntai
klo 18.00 Mass in English
La 28.3. klo 10.00 Messu
Ahvenanmaalla
Su 29.3. klo 9.00 Messu suomeksi
klo 10.30 Palmusunnuntai
klo 15.00 Messu Eurajoella
klo 18.00 Mass in English
(12)
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TRIDUUM SACRUM
To 2.4. klo 18.00 Kiirastorstain messu
ja adoraatio
Pe 3.4. klo 9.00 Laudes
klo 15.00 Pitkäperjantain
liturgia
La 4.4. klo 9.00 Laudes
klo 12.00 Ruoan siunaaminen
klo 22.00 Pääsiäisyön vigilia
Su 5.4. klo 10.30 Pääsiäinen,
juhlapyhä
klo 12.30 Messu vietnamiksi
klo 16.00 Messu Porissa
klo 18.00 Mass in English
Ma 6.4. klo 10.30 Pääsiäismaanantain
messu
Ti 7.4. klo 18.30 Miestenpiiri
La 11.4. klo 10.30 Lastenkerho
klo 12.30 Perhemessu
Su 12.4. klo 9.00 Messu suomeksi
klo 10.30 Jumalan laupeuden
sunnuntai
klo 12.30 Msza sw. po polsku
klo 15.00 Messu Eurajoella
klo 18.0 Mass in English
Ti 14.4. klo18.30 Teologinen
opintopiiri
Pe 17.4. klo 18.00 Messu Porissa
La 18.4.klo 10.00 Messu
Ahvenanmaalla
klo 9.30 Katekeesi
klo 12.30 Perhemessu
Su 19.4. klo 9.00 Messu latinaksi
klo 10.30 Piispanmessu ja
kirkkoonottaminen
klo 12.30 Messu tagaloksi
klo 18.00 Mass in English
Ti 21.4. klo 18.30 Informaatiokurssi
La 25.4. klo 10.00 Messu
Ahvenanmaalla

Ohjelma

Su 26.4. klo 9.00 Messu suomeksi
klo 10.30 Päämessu
klo 15.00 Messu Eurajoella
klo 18.00 Mass in English
Su 3.5. klo 9.00 Mässa på svenska
klo 10.30 Päämessu
klo 18.00 Mass in English
Ti 5.5. klo 18.30 Miestenpiiri
Pe 8.5. klo 18.00 Messu Porissa
Su 10.5.klo 9.00 Messu suomeksi
klo 10.30 Ensikommuunio
klo 12.30 Messu
vietnamiksi
klo 15.00 Messu
Eurajoella
klo 18.00 Mass in English
Ti 12.5. klo 18.30 Teologinen
opintopiiri
To 14.5. klo 10.30 Helatorstai, 		
juhlapyhä
klo 18.00 Mass in English
La 16.5. klo 10.00 Messu
Ahvenanmaalla
klo 10.30 Lastenkerho
klo 12.30 Perhemessu
Su 17.5. klo 9.00 Messu latinaksi
klo 10.30 Päämessu
klo 12.30 Messu tagaloksi
klo 18.00 Mass in English

Ti 19.5. klo 18.30 Informaatiokurssi
La 23.5. klo 10.00 Messu
Ahvenanmaalla
Su 24.5. klo 9.00 Messu suomeksi
klo 10.30 Helluntai,
juhlapyhä
klo 15.00 Messu
Eurajoella
klo 18.00 Mass in English
Su 31.5.
klo 9.00 Messu suomeksi
klo 10.30 Pyhän
Kolminaisuuden juhlapyhä
klo 18.00 Mass in English
klo 18.00 Messu Porissa
klo 15.00 Piispanmessu
Koroisissa
Su 7.6.
klo 9.00 Mässa på svenska
klo 10.30 Kristuksen
Ruumiin ja Veren juhlapyhä
klo 12.30 Msza sw. po polsku
klo 18.00 Mass in English
Pe 12.6. klo 18.00 Jeesuksen
Pyhän Sydämen juhlapyhä
Su 14.6. klo 9.00 Messu suomeksi
klo 10.30 Päämessu
klo 12.30 Messu vietnamiksi
klo 15.00 Messu Eurajoella
klo 18.00 Mass in English
Pe 3.6.
La 6.6.
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Viikon messuaikataulu

Su 09.00 Messu ruotsiksi, suomeksi tai latinaksi
10.00 Ruusukkorukous
10.30 Päämessu
18.00 Iltamessu englanniksi
Kuukauden 1.su: 12.30 Messu puolaksi
Kuukauden 2. su: 12.30 Messu vietnamiksi
Ke, pe, la 07.30 Aamumessu
Ti, to 18.00 Iltamessu
To 17.30 Adoraatio/paaston aikana Ristin tie

Sön 09.00 Mässa på svenska, finska eller latin
10.00 Rosenkrans
10.30 Högmässa
18.00 Kvällsmässa
Den 1. söndagen i månaden polska Högmässa 12.30
Den 2. söndagen i månaden vietnamesisk Högmässa 12.30
Onsdagar, fredagar, lördagar Morgonmässa 7.30
Tisdagar, torsdagar Kvällsmässa 18.00, torsdagar 17.30 Adoration/
fastetidens Korsvägs andakt
Sun 09.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish
10.00 Rosary
10.30 High Mass in Finnish
18.00 Mass in English
1st Sunday of each month: 12.30 Mass in Polish
2nd Sunday of each month: 12.30 Mass in Vietnamese
Wed, Fri, Sat 7.30 Mass in Finnish,
Tues, Thurs 18.00 Mass in Finnish,
Thurs 17.30 Adoration/Season of Lent, Stations of the Cross

Diaspora:
Messut Porissa
Pe 6.03. klo 18.00, Su 5.04. klo 16.00, Pe 17.04. klo 18.00,
Pe 8.05. klo 18.00, Pe 3.06. klo 18.00,
Messut Eurajoella sunnuntaisin klo 15
8.03., 29.03., 12.04., 26.04., 10.05. 24.05., 14.06.
Messut Ahvenanmaalla lauantaisin klo 10.00
14.03., 28.03., 18.04., 25.04., 16.05., 23.05.
Rippitilaisuus - puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan/
Bikt, halv timme före Mässorna och enligt överenskommelse/
Confession 30 minutes before Masses or time by telephone
02-231 43 89
(14)
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Vuosi Jumalalle
Monien seurakuntalaisten hyvin
tuntema messupalvelija Pasi Kukkanen lähti keväällä 2014 Skotlantiin
liittyäkseen Craig Lodgen yhteisöön.
Katolinen perheen ja rukouksen talo
sijaitsee Dalmallyn kylässä vuorien
ympäröimänä Skotlannin länsirannikolla. Nuorille, lähinnä 18–30-vuotiaille tarkoitettu yhteisö toimii retriittikeskuksena. Se koostuu vuodeksi
yhteisön rukouselämään sitoutuneista
nuorista aikuisista sekä paikallisista
Argyllin alueella elävistä perheistä.
Craig Lodge on vastaus Neitsyt Marian pyhyyden kutsuun Medjugorjessa
Bosniassa. Toiminnan tunnusmerkkinä on juuri Medjugorjen hengen
innoittama tiivis rukouselämä:
ruusukko, hetkipalvelus, adoraatio
sekä tietysti eukaristia. Yhteisö vastaanottaa mielellään myös vieraita,
jotka haluavat hiljentyä rukoukseen ja
mietiskelyyn.

meitä itseämme varten.
Craig Lodgessa vietetty elämäntapa on
erityinen ilmaisu universaaliin kutsuun
pyhyyteen ja rakkauteen. Me elämme
yhteisönä Neitsyt Marian, Rauhan Kuningattaren kunniaksi!
God Bless, Pasi from Craig Lodge and
Dalmally!”
Pasin valinta lähteä pohtimaan kutsumustaan Skotlantiin ja lahjoittaa vuosi
elämästään Jumalalle ja Craig Lodgen
kaltaiselle yhteisölle on harkitsemisen
arvoinen vaihtoehto kaikille tulevaisuuttaan pohtiville nuorille. Pysähtyminen
elämän ratkaisevien päätösten äärelle
ja sekä Jumalan äänen että itsensä
kuunteleminen päätöksiä ja ratkaisuja tehdessä on varmasti tarpeellista.
Etäisyyden otto arkipäivästä ja tutusta
ympäristöstä antaa mahdollisuuden
tarkastella asioita kokonaan uudesta
näkökulmasta. TK

“On ainutlaatuinen kokemus antaa
itsensä kokonaan Jumalalle ja muiden
palvelemiselle yhdeksi vuodeksi.
Yhteisössä eläminen on myös kasvun ja kokemuksen paikka. Oppia
tuntemaan itseään ja omia vahvuuksia ja heikkouksia. Itselleni jo kieli on
asettanut haasteita, mutta asiat ovat
menneet hyvin ja kommunikointi on
alkanut sujua. Craig Lodgen House
of Prayerissa käytetään vain ja ainoastaan englantia. Hengellisyys täällä
on hyvin ravitsevaa ja antoisaa sielulle. Päämäärämme on tulla pyhäksi
ja pohtia kukin omalla kohdallamme,
mikä on Jumalan suunnitelma juuri
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Kirkkoherra/Kyrkoherde
Isä/Fader Peter Gebara SCJ
birgitta@katolinen.fi
Kappalainen
Isä/Fader Anders Hamberg
birgitta@katolinen.fi

Tätä lehteä tekivät:
Kirsti Ellilä, kirsti.ellila@gmail.com
Timo Kirsilä, Santeri Kirsilä,Nita Kirsilä,
Max Stucki
Svenska texter: Anders Hamberg
Marianne Nkegbe, mnkegbe02@gmail.com

Siunattua joulua
ja onnellista
uutta vuotta 2015

Siunattua
paastonaikaa ja
armorikasta
Pääsiäistä!
Isä Peter SCJ
isä Anders
sisaret
lehden toimituskunta

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15
20100 Turku
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