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Pääkirjoitus

Uutisia

TOIMITUKSELTA

Rauhaa maan päälle
Kohta 52 vuotta sitten pyhä paavi Johannes XXIII julkaisi kiertokirjeen Pacem in terris kansojen välisestä rauhasta. Siinä paavi nostaa esiin kestävän rauhan neljä peruspilaria, totuuden, oikeudenmukaisuuden, rakkauden ja
vapauden.
Julkaisuvuonna 1963 toisesta maailmansodasta ei ollut
kulunut vielä kahtakymmentä vuotta, kylmä sota oli
kuumimmillaan ja suurvaltojen aseiden tuhovoima riitti jo moninkertaisesti tuhoamaan kaiken elämän maapallolta. Ei ihme, että paavi Johannes, jatkaen omalta osaltaan paavien yhteiskunnallisten kiertokirjeiden
sarjaa, otti teemakseen rauhan.
Ensyklika alkaa seuraavasti: ”Kaikki ihmiset ovat aina sydämestään kaivanneet
rauhaa maan päälle. Rauha voidaan solmia ja saada säilymään vain silloin, kun
ihmiset noudattavat omantunnontarkasti Jumalan säätämää järjestystä.” (PT, 1)
Mutta se ei tietenkään ole helppoa. Vähän myöhemmin Johannes jatkaa: ”Universumin verraton järjestys ja yksityisten ihmisten ja kansojen välinen surkea
epäjärjestys ovat kuitenkin surkeassa ristiriidassa keskenään.” (PT, 4) Nämä sanat pätevät vielä tänäänkin. Tämä ”epäjärjestys” ihmisten keskuudessa on valtavan suurta, niin kuin olemme viime päivinä saaneet nähdä – vakavin seurauksin.

Piispa Bürcher
eroaa

R

eykjavikin piispa Peter Bürcher on tammikuun 9. päivänä jättänyt eroanomuksen paavi Franciscukselle. Syynä eroon on piispa Bürcherin heikentynyt terveys. Piispa Bürcher
pysyy virassaan aina siihen saakka, kunnes paavi tekee päätöksensä.
69-vuotias Peter Bürcher on viimeisten vuosien ajan sairastellut vakavasti. Viime vuonna
hän kärsi vakavasta keuhkotulehduksesta, jonka jälkeen hänen terveytensä ei ole palautunut
ennalleen, vaan lääkärit ovat suositelleet hänelle asumista lämpimässä ilmanalassa jossakin eivulkaanisessa maassa.
Piispa Bürcher suunnittelee muuttavansa ainakin aluksi Pyhälle maalle, jossa hän aikoo omistautua rukoukselle sekä mahdollisuuksien mukaan pitää retrettejä ja järjestää pyhiinvaelluksia.
Peter Bürcher on syntynyt 20.12.1945 Fieschissä, Oberwallisin kantonissa Sveitsissä. Hänet on
vihitty papiksi 1971 ja nimitettiin ja vihittiin piispaksi 1994. Hän toimi Lausannen, Geneven ja
Fribourgin apulaispiispana aina vuoteen 2007
asti, jolloin paavi Benedictus XVI nimitti hänet
Reykjavikin piispaksi.

Yksi tärkeimmistä viisauksista kiertokirjeessä – oikea tiivistetty paketti siitä,
mitä ihmisyydessä ja yhteiskunnassa on olennaista – on seuraava:
”Hyvin järjestyneen ja menestyksekkään inhimillisen yhteiselämän perusperiaate on se, että jokainen ihminen on oma persoonansa. Hän on järjellinen ja tahdoltaan vapaa olento; niinpä hänellä on luonnostaan välittömiä ja yhtaikaa voimassa olevia oikeuksia ja velvollisuuksia. Niitä ei voi mistään syystä vaatia tai
luovuttaa pois, sillä ne ovat yleispäteviä ja loukkaamattomia.” (PT, 9)
Rauha maan päällä on vain kaunis utopia, ellemme me ihmiset kaikkialla maailmassa pysty parempaan. Siihen tarvitaan ihmisen arvostamista sellaisena kuin
hän on, hänen kohtelemistaan oikeudenmukaisesti ja rakastaen, hänen vapautensa kunnioittamista. Mutta siihen tarvitaan myös sitä, että me ihmiset itse ymmärrämme, etteivät edellä mainitut oikeudet ole vain oikeuksia; ne ovat samalla
velvollisuuksia, kehotuksia siitä, millä tavalla meidän on suhtauduttava toisiin
ihmisiin.
Rauha on mahdollinen, kun muistetaan, että se koskee jokaista ihmistä, ja pidetään mielessä, että yksikin ihminen pystyy sen tuhoamaan. Pitäkäämme parempaa huolta toisistamme.
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Monsignore Vello Salon tie

K

atolilaisten määrä maapallon väestöstä on
nykyisin 17,49% ja absoluuttisina lukuina
määrä on kasvanut jokaisella mantereella.
Kirkon papiston määrä on kasvanut hieman
ja on uusimmassa tilastossa 414 313, sääntökuntasisarten määrä sen sijaan pienenee edelleen ja
on nyt 702 529. Maallikkolähetystyöntekijöiden
määrä on myös vähentynyt jonkin verran ja on
nyt 362 488. Katekeettojen määrä on kasvanut ja
on nyt 3 170 643.
Kaikilla eri osa-alueilla kasvu on voimakkainta Aasiassa ja Afrikassa. Tarkemmat tilastotiedot löytyvät täältä: http://www.fides.org/en/
stats/36622-last
KATT/fides.org
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Kannen kuva: Uuden vuoden messusta Pietarinkirkosta 1.1.2015. Kuva Cristian Gennari / SIR

P

yhä isä Franciscus viittasi heti Charlie Hebdon iskun jälkeisen aamun saarnassaan
8.1.2015 Casa Santa Martassa Pariisissa 7.1. tapahtuneeseen terroritekoon seuraavin sanoin:
”Eilinen attentaatti Pariisissa panee meidät

ajattelemaan tällaista julmuutta, inhimillistä julmuutta; terrorismia, sekä yksittäistä terrorismia
että valtioiden harjoittamaa terrorismia. Minkälaiseen julmuuteen ihminen pystyykään! Rukoilkaamme tässä messussa tämän julmuuden
uhrien puolesta. Paljon! Ja rukoilkaamme myös
julmuuden tekijöiden puolesta, jotta Herra kääntäisi heidän sydämensä.”
Samana päivänä Vatikaanin valtiosihteeri, kardinaali Pietro Parolin lähetti hänen pyhyytensä nimissä sähkeen Pariisin arkkipiispalle, kardinaali André Vingt-Trois’lle. Sähkeessä Parolin
sanoo paavin osallistuvan rukoillen uhrien perheiden kipuun ja kaikkien ranskalaisten murheeseen. Hän uskoo kaikki uhrit Jumalan haltuun ja
pyytää häntä ottamaan heidät vastaan valoonsa
ja antamaan uhrien omaisille tukea ja lohdutusta.
Pyhä isä myös tuomitsee jälleen kaiken väkivallan, joka aiheuttaa näin paljon kipua.
KATT/VIS

Emerituspaavi: Kutsukaa minua
isä Benedictukseksi!

B

enedictus XVI on kertonut saksalaiselle
Frankfurter Allgemeine Zeitung -sanomalehdelle antamassaan haastattelussa, että hän
toivoo itseään kutsuttavan nimellä “isä Benedictus”.
Joulukuun 7. päivänä julkaistussa artikkelissa
hän kertoo halunneensa tulla kutsutuksi tällä nimellä jo heti eronsa jälkeen, mutta liian heikon
kunnon vieneen häneltä voimat, niin että hän
olisi jaksanut ilmaista tahtonsa tarpeeksi selvästi. Toiveensa isä Benedictus kertoi kumpuavan
osaltaan halusta erottua nykyisestä paavi Franciscuksesta, ettei syntyisi epäselvyyksiä, kuka todellinen paavi on.
Emerituspaavi raotti haastattelussa myös suhdettaan paavi Franciscukseen ja kertoi heidän pitävän yhteyttä säännöllisesti ja hyvässä hengessä toistensa kanssa. Nykyistä paavia hän kuvasi
mieheksi, joka on olemukseltaan vahva – toisin
kuin hän itse “fyysisten ja henkisten voimien
heikkouden” vuoksi.
Haastattelussa käsiteltiin myös kuluneen syksyn erityistä piispainsynodia, jota isä Benedictus
kommentoi asiaksi, josta hän on koettanut py-

syä niin hiljaa kuin mahdollista. Haastattelussa hän toi omana kantanaan kuitenkin ilmi, että
opetus uudelleenavioituneiden mahdollisuudesta osallistua eukaristian sakramenttiin tulisi pitää ennallaan. Samalla hän kuitenkin toivoi, ettei
uudelleenavioituneille sysättäisi minkäänlaisia
ylimääräisiä taakkoja ja muistutti myös heidän
tarvitsevan kirkon rakkautta.
KATT/FAZ
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Ajankohtaista

Paavi nimittää uusia kardinaaleja

P

• Montevideon arkkipiispa Daniel
Fernando Sturla Berhouet SDB
• Valladolidin arkkipiispa Ricardo
Blázquez Pérez
• Davidin (Panamá) piispa José Luis
Lacunza Maestrojuán OAR
• Santiago de Cabo Verden piispa
Arlindo Gomes Furtado
• Tongan piispa Soane Patita Paini Mafi

aavi Franciscus ilmoitti sunnuntain Angelus-rukouksen yhteydessä 4.1.2015 nimittävänsä 20
uutta kardinaalia ja antavansa heille kardinaalin arvon 14.2.2015 kokoontuvan
kardinaalikonsistorin yhteydessä. Nimitettävistä arkkipiispoista ja piispoista konklaavikelpoisia eli alle 80-vuotiaita on 15.
Pyhä isä pyysi rukoilemaan valittavien
kardinaalien puolesta, että he uudistuneina rakkaudessaan Kristukseen voisivat todistaa evankeliumista Roomassa ja
koko maailmassa ja tukea paavia apostolisen palvelutehtävänsä hoidossa.

Kardinaalin arvon kiitoksena
elämäntyöstään saavat lisäksi seuraavat
yli 80-vuotiaat prelaatit:

Konklaavissa äänioikeutetut tulevat
kardinaalit ovat
• Apostolisen signatuurin ylimmän
oikeusistuimen prefekti, arkkipiispa
Dominique Mamberti
• Lissabonin patriarkka, arkkipiispa
Manuel José Macario do Nascimento
Clemente
• Addis Abeban arkkipiispa
Berhaneyesus Demerew Souraphiel
CM
• Wellington arkkipiispa John
Atcherley Dew

• Ancona-Osimon arkkipiispa Edoardo
Menichelli
• Hanoin arkkipiispa Pierre Nguyên
Văn Nhon
• Morelian (Meksiko) arkkipiispa
Alberto Suàrez Inda

• Yangonin (Myanmar) arkkipiispa
Charles Maung Bo SDB
• Bangkokin arkkipiispa Francis Xavier
Kriengsak Kovithavanij
• Agrigenton arkkipiispa Francesco
Montenegro

• Manizalesin emeritusarkkipiispa
José de Jesús Pimiento Rodriguez
• arkkipiispa Luigi De Magistris,
ylin katumustuomari emeritus
• arkkipiispa Karl-Joseph Rauber,
apostolinen nuntius
• Tucumánin emeritusarkkipiispa
Luis Héctor Villaba
• Xai-Xain emerituspiispa Júlio Duarte
Langa
http://www.news.va/en/news/popeannounces-names-of-new-cardinals
KATT/VIS/zenit.org

Veli Gabrielin diakoniksi
vihkiminen

Sisar Annikki Rauhamäki CPPS
on kuollut

H

K

elsingin piispa Teemu Sippo SCJ
vihkii veli Gabriel Salmelan OP
diakoniksi lauantaina 31.1. klo 11.00 alkavassa juhlallisessa messussa Pyhän Henrikin katedraalissa. Sunnuntaina piispa
viettää katedraalin päämessun klo 11 uuden diakonin kanssa. Edellisen suomalaisen dominikaanin, isä Martti Voutilaisen (1926-2001) diakoniksi vihkiminen
tapahtui kesällä 1960.

Studium Catholicumin dominikaaniyhteisössä elää tällä hetkellä kolme veljeä: isä Antoine Lévy, joka on Studium
Catholicumin johtaja, diakoni MarieAugustin Laurent-Huyghues-Beaufond,
assistentti, ja veli Gabriel Salmela, varajohtaja.
KATT
Kuva Pekka Rantakari

alleimman Veren sisar Annikki
(Mary Margit) Rauhamäki on kuollut. Sisar Annikki nukkui pois kirkon
sakramenttien vahvistamana maanantaiiltana 5. tammikuuta 2015.
Annikki Rauhamäki syntyi Kuopiossa 23.12.1929. Myöhemmin hän tutustui
Kalleimman Veren sisariin Helsingissä
ja lähti maaliskuussa 1947 Yhdysvaltoihin, jossa hän pian liittyi sisarkuntaan.
Hän suoritti novisiaattinsa sääntökunnan pääluostarissa O’Fallonissa, Missourissa. Sääntökunnan koko nimi on Sisters
of the Adoration of the Most Precious Blood
of O’Fallon – O’Fallonin kalleimman veren adoraatiosisaret.
Sisar Annikki palasi Suomeen kesällä 1950 ja antoi ensimmäiset luostarilu-

pauksensa 10.8.1951. Hän toimi opettajana niin Helsingissä kuin Tampereellakin
sekä Yhdysvalloissa.
Rauha hänen sielulleen.
KATT

Hiippakunnan
jäsenmaksu

Membership fee
of the Diocese

Saaja: Katolinen kirkko Suomessa
Pankkitili: FI78 1014 3000 2374 91
NDEAFIHH
Viitenumero: 90010
Lisätietoja: katolinen.fi

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

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

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.

AJANKOHTAISTA • RUKOUS

Sunnuntait ja juhlapyhät

Rukous

18.1. kirkkovuoden 2. sunnuntai (II)
1L 1. Sam. 3:3b-10, 19
Ps. 40:2+4ab, 7-8a, 8b-9, 10. - 8b+9a
2L 1. Kor. 6:13c-15a, 17-20
Ev. Joh. 1:35-42

1.2. kirkkovuoden 4. sunnuntai (IV)
1L 5. Moos. 18:15-20
Ps. 95:1-2, 6-7c, 7d-9. - 7d-8a
2L 1. Kor. 7:32-35
Ev. Mark. 1:21-28

19.1. maanantai, PYHÄ HENRIK,
PIISPA JA MARTTYYRI,
HIIPPAKUNNAN JA KOKO
SUOMEN SUOJELIJA, juhlapyhä
1L Sir. 45:12-20, 4-5
Ps. 126:1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6. -6
2L 2. Kor. 5:14-20
Ev. Joh. 4:34-39
Tai: 1L Viis. 3:1-9, Ps. 124:2-3a, 3b-5,
7b-8. -7a, 2L Room. 8:31b-39,
Ev. Matt. 10:28-33

2.2. maanantai, HERRAN
TEMPPELIINTUOMINEN –
KYNTTILÄNPÄIVÄ, juhla
1L Mal. 3:1-4
tai 1L Hepr. 2:14-18
Ps. 24:7, 8, 9, 10. -8a
Ev. Luuk. 2:22-40
tai Ev. Luuk. 22:22-32

25.1. kirkkovuoden 3. sunnuntai (III)
1L Joona 3:1-5, 10
Ps. 25:4-5ab, 6+7bc, 8-9. - 4a
2L 1. Kor. 7:29-31
Ev. Mark. 1:14-20

8.2. kirkkovuoden 5. sunnuntai (i)
1L Job 7:1-4, 6-7
Ps. 147:1-2, 3-4, 5-6. - vrt. 3a
2L 1. Kor. 9:16-19, 22-23
Ev. Mark. 1:29-39

Rukous Jumalalle vihityn
elämän vuotta varten

J

5

umala, kautta aikojen sinä olet kutsunut naisia ja miehiä elämään täydellisen
rakkauden täyttämää elämää evankelisten neuvojen, köyhyyden, naimatto-

muuden ja kuuliaisuuden, avulla. Tämän Jumalalle vihityn elämän vuoden aikana me kiitämme sinua näistä rohkeista uskon todistajista ja innoituksen lähteistä.
Pyhä elämä, jota he tavoittelivat, opettaa meitä uhraamaan itsemme sinulle yhä
täydellisemmin. Me pyydämme sinua: Rikastuta kirkkoasi edelleenkin kutsumalla poikia ja tyttäriä, jotka tämän kallisarvoisen helmen löydettyään arvostaisivat
taivasten valtakuntaa yli kaiken. Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Vapaa käännös Yhdysvaltain piispainkokouksen julkaisemasta rukouksesta.

Piispan kalenteri

Rukouksen apostolaatti
Tammikuun 2015 rukouksen apostolaatin palsta

G

eneven pyhä piispa Franciscus de Sales, joka eli 1600 luvulla, oli viisas sielunhoitaja ja kirkon johtaja. Hän oli sitä mieltä, että hoitaessaan asioita on
antoisampaa käyttää hunajaa kuin etikkaa. Tämä ei ollut vain hänen taktiikkaansa, vaan se oli elämänasenne, jonka hän oppi Vapahtajan suhtautumistavasta
ihmisiin. Sen takia häntä on pidetty kristillisenä humanistina. Nykyaikaan sovelluttua hunaja olisi hänen mielestään dialoginen elämänasenne. Etikka olisi sitä vastoin
ihmisarvoa loukkaava suhtautumistapa. Se ei kunnioita meitä ihmisinä, vaan tekee
väkivaltaa meidän omalletunnollemme. Silloin meitä joko manipuloidaan henkisesti
tai kidutetaan ruumiillisesti, jotta meidän tahtomme murtuisi ja mukautuisimme orjallisesti toisten aikomuksiin.
Historiassa on ollut kansoja, jotka kävivät verisiä sotia pelkästään oman valtansa
laajentamiseksi ja kunniansa korostukseksi. Samassa tarkoituksessa kansojen johtajat mielellään ovat käyttäneet hyväkseen uskontokuntien vaikutusvaltaa. Nykyisin
tämä uskontojen hyväksikäyttäminen politiikan eduksi on häviämässä lukuun ottamatta joitakin fundamentaalisista ryhmiä, jotka yhä ajattelevat, että Jumalan nimessä
ja Jumalan kunniaksi kaikki keinot ovat hyväksyttävissä, väkivaltaisetkin.
Pyhä paavi Johannes Paavali II oli aikoinaan jo sitä mieltä, että kaikissa maailman
uskonnoissa on monia yhteisiä arvoja, kuten elämän kunnioitusta, rauhantyötä ja
luomakunnan suojelua. Siksi hän kutsui vuonna 1990 kaikkien maailman uskontojen
edustajia Assissiin rukoilemaan rauhan puolesta. Jokainen teki sen omalla tavallaan
rukoilemalla luojaansa tai millaiseksi he nimittivätkään maailmankaikkeuden yhdessä pitävää voimaa. Hänen seuraajansa paavi Benedictus XVI jatkoi samassa hengessä, ja nykyinen paavi Franciscus on puheissaan kutsunut kaikkia uskontoja paitsi
rukoilemaan rauhan puolesta, myös vahvistamaan rauhan mieltä omiensa keskuudessa ja toimimaan yksimielisesti ihmisystävällisten ja ihmisarvoisten elämänolojen
puolesta eri puolilla maailmaa. Sillä tavalla paavin toivomuksen mukaan kansojen
levottomuus rauhoittuisi ja tarve kansannousuihin, kansallisiin selkkauksiin tai maailmansotiin vähenisi.
Paras lääke väkivaltaisen mielen parantamiseksi on elämä dialogin hengessä.
Oikea vuoropuhelu edellyttää ensiksikin ihmisten ja kansojen valmiutta keskustella siitä, millä tavalla he voivat paremmin ymmärtää toisiansa, toisekseen sitä, että he
yhdessä etsivät yhteistyön mahdollisuuksia, ja lopuksi sitä, että he tekevät päätökset, jotka konkreettisesti edesauttavat ihmisten hyvinvointia syntymästä kuolemaan
saakka. Yleisen hyvinvoinnin tasapuolisen jakautumisen puute on suuri syy kansojen levottomuuteen.
Dialoginen elämänasenne ei ole tärkeätä vain kristittyjen näkyvän ykseyden kannalta tai maailman uskontojen toiminnan koordinoimisen hyväksi, vaan myös yhteistyön kannalta kaikkien hyväntahtoisten ihmisten välillä riippumatta ihmisryhmästä, luokasta, kansasta tai rodusta.
Tässä mielessä tammikuussa meitä kutsutaan rukoilemaan erityisesti sen puolesta, että eri uskonnollisiin traditioihin kuuluvat ja kaikki hyvän tahdon ihmiset ponnistelisivat yhdessä maailman rauhan puolesta.			

isä Frans Voss SCJ

Rukoilkaamme...

18. - 23.1. Ekumeeninen pyhiinvaellus Roomaan 			
pyhän Henrikin juhlan merkeissä 				
Porvoon piispan Björn Vikströmin kanssa.
25.1.

Saarna Tuomasmessussa Turun Mikaelin kirkossa.

31.1.

Veli Gabriel Salmelan OP diakoniksi vihkiminen 		
Pyhän Henrikin katedraalissa.

1.2.

Päämessu katedraalissa uuden diakonin kanssa.

2.2.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston uusien toimitilojen 		
siunaaminen.

3. - 4.2.

Vierailu Joensuussa. Neokatekumenaalisen tien 		
Missio ad Gentes alkaa.

6. - 8.2.

Jerusalemin Pyhän Haudan ritarikunnan retretti 		
Tallinnassa.

Tammikuu
• Että eri uskonnollisiin traditioihin kuuluvat ja kaikki hyvän tahdon ihmiset
tekisivät yhteistyötä rauhan edistämiseksi.
• Että tänä vuonna, joka on omistettu Jumalalle vihitylle elämälle,
sääntökuntalaiset löytäisivät uudelleen Kristuksen seuraamisen ilon ja
palvelisivat köyhiä suurella innolla.
Januari
• Att de som tillhör religiösa traditioner och alla människor av god vilja
samarbetar för att främja freden.
• Att under detta år, som är tillägnat det gudsvigda livet, gudsvigda män och
kvinnor återupptäcker glädjen i att följa Jesus och att sträva efter att tjäna de
fattiga med hängivenhet.
Helmikuu
• Että vankien, erityisesti nuorten, olisi mahdollista rakentaa uudelleen 		
arvokas elämä.
• Että eronneet aviopuolisot kokisivat itsensä tervetulleiksi ja tuetuiksi
kristillisessä yhteisössä.
Februari
• Att fångar, speciellt de unga, skall kunna bygga upp ett nytt liv i värdighet.
• Att de gifta par som separerat välkomnas och får stöd i den kristna gemenskapen.
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T

uksensa Pyhälle Neitsy-

R

elle: ”Siunattu olet sinä,

tarjoaa meille Herran siunauksen täytey-

änään
leemme

palaavat

mie-

sanat,

joilla

Elisabet lausui siuna-

akkaat veljet ja sisaret! Jeesus
Kristus on siunaus jokaiselle ihmiselle ja koko ihmiskun-

nalle. Antamalla meille Jeesuksen kirkko

naisista siunatuin, ja siunattu sinun koh-

den. Juuri tämä on Jumalan kansan teh-

tusi hedelmä! Kuinka minä saan sen kun-

tävä: säteillä kaikille kansoille Jumalan

nian, että Herrani äiti tulee minun luok-

siunausta, joka on tullut lihaksi Jeesuk-

seni?” (Luuk. 1:42-43). Tämä siunaus on

sessa Kristuksessa. Maria, Jeesuksen en-

jatkuvuudessa sen papillisen siunauksen

simmäinen ja täydellinen opetuslapsi,

kanssa, jonka Jumala antoi Moosekselle

ensimmäinen ja täydellinen uskova, py-

välitettäväksi Aaronille ja koko kansalle:

hiinvaeltavan kirkon esikuva, avaa meil-

”Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon si-

le tämän kirkon äitiyden tien ja tukee

nua, Herra kirkastakoon sinulle kasvon-

aina tätä äidillistä tehtävää, joka on suun-

sa ja olkoon sinulle armollinen. Herra

nattu kaikille ihmisille. Hänen hienotun-

kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja

teinen ja äidillinen todistuksensa saattaa

antakoon sinulle rauhan” (4. Moos. 6:24-

kirkkoa alkuvaiheista asti. Hän, Jumalan

26). Viettäessään pyhän Jumalansynnyt-

äiti, on myös kirkon äiti ja kirkon kautta

täjän Marian juhlapyhää kirkko muistut-

kaikkien ihmisten ja kansojen äiti.

taa meille, että Maria on tuon siunauksen

H

ensisijainen vastaanottaja. Hänessä se
saa täyttymyksensä. Kukaan toinen luotu ei ole nähnyt Jumalan kasvoja kirkastuneina puoleensa niin kuin Maria, joka
antoi ihmiskasvot ikuiselle Sanalle, jotta
me kaikki voisimme katsella häntä.

J

Paavin saarna

umalan kasvojen mietiskelemi-

1. tammikuuta 2015,
Pyhän Jumalansynnyttäjän
Marian juhlapäivänä ja
Maailman rauhanpäivänä

sen lisäksi voimme myös kiittää
ja ylistää häntä kuten paimenet,

jotka palasivat Betlehemistä kiittäen ja
ylistäen nähtyään lapsen ja hänen nuoren
äitinsä (vrt. Luuk. 2:16). He olivat yhdes-

sä niin kuin he olivat yhdessä Golgatallakin, sillä Kristus ja hänen äitinsä ovat

ankkikoon tämä lempeä ja rakastava äiti meille Herran siunauksen koko ihmiskuntaa

varten. Erityisesti tänään, kun vietämme
Maailman rauhanpäivää, pyytäkäämme
hänen esirukoustaan, jotta Herra antaisi
rauhan meidän päivinämme: rauhan sydämiin, rauhan perheisiin, rauhan kansakuntien välille. Tänä vuonna Maailman rauhanpäivän erityinen viesti on ”ei
enää orjia, vaan veljiä”. Meidät kaikki on
kutsuttu olemaan vapaita, olemaan lapsia, joilla jokaisella on omat velvollisuutensa, taistellaksemme orjuuden moderneja muotoja vastaan. Yhdistäkäämme
voimamme jokaisesta kansasta, kulttuu-

erottamattomat. Heidän välillään on hyvin läheinen suhde, niin kuin on jokaisen

historiaan. Siksi Jeesusta ei voi ymmär-

lastaakseen meidät ja joka elää keskel-

rista ja uskonnosta. Ohjatkoon ja tuke-

lapsen ja hänen äitinsä välillä. Kristuksen

tää ilman hänen äitiään.

lämme. Missä voimme kohdata hänet?

koon meitä hän, joka tehdäkseen meistä

Kohtaamme hänet kirkossa, pyhässä hier-

kaikista veljiä tuli palvelijaksemme.

htä lailla erottamattomia ovat

arkkisessa äitikirkossamme. Juuri kirk-

Kristus ja kirkko, koska kirkko

ko sanoo meille tänään: ”Katso, Jumalan

K

liha, joka on pelastuksemme saranakohta (Tertullianus), on punottu Marian kohdussa (vrt. Ps. 140:13). Tämä erottamat-

Y

ja Maria kuuluvat aina yhteen –

karitsa”. Juuri kirkko julistaa häntä. Juu-

joka oli ennalta valittu tulemaan Lunas-

ja tämä juuri on kirkollisen yhteisön nai-

ri kirkossa Jeesus jatkuvasti toteuttaa ar-

tajan äidiksi, jakoi hänen lähetystehtä-

seuden salaisuus. Jeesuksen toteuttamaa

mon tekoja eli sakramentteja.

vänsä pysyen Poikansa vierellä aina Gol-

pelastustyötä ei voi ymmärtää ilman kir-

gatalle saakka.

kon äitiyttä. Jeesuksen erottaminen kir-

tomuus käy ilmi myös siitä, että Maria,

M

kosta olisi mieletöntä, kuten autuas

T

atsokaamme Mariaa, mietiskelkäämme pyhää Jumalanäitiä. Kehotan teitä tervehtimään

häntä yhdessä, kuten Efeson rohkea kansa, joka huudahti paimentensa edessä

ämä kirkon toiminta ja lähetys-

näiden tullessa kirkkoon: ”Pyhä Jumalan

tehtävä ilmaisee kirkon äitiyttä.

äiti!” Kuinka kaunis tervehdys se onkaan

Kirkko on kuin äiti, joka hellästi

äidillemme. Kerrotaan, on se totta tai ei,

aria on niin läheisesti liit-

Paavali VI kirjoitti (vrt. apostolinen ke-

tynyt

koska

hotuskirje Evangelii nuntiandi, 16). Ei ole

varjelee Jeesusta ja antaa hänet iloiten ja

että joillakuilla tuosta kansasta oli kepit

sai tuntea hänet sydämes-

mahdollista ”rakastaa Kristusta, mutta ei

auliisti kaikille. Mikään Kristuksen ilme-

kädessään, ehkä siksi, että saisivat piis-

sään, sai tuntea hänet uskossa, jota ruok-

kirkkoa, kuulla Kristusta, mutta ei kirk-

neminen, edes mystisinkään, ei voi olla

pat ymmärtämään, mitä heille tapahtuisi,

kii äidin kokemus ja läheinen side Poi-

koa, kuulua Kristukselle, mutta kirkon

erillään kirkon ruumiista ja verestä, Kris-

jos heillä ei olisi rohkeutta julistaa Mari-

kaan. Pyhä Neitsyt on uskon nainen, joka

ulkopuolella” (ibid.). Juuri kirkko, suu-

tuksen ruumiin historiallisesta konkreet-

aa Jumalanäidiksi. Kehotan teitä – ilman

teki Jumalalle sijaa sydämessään ja suun-

ri Jumalan perhe, tuo meille Kristuksen.

tisuudesta. Ilman kirkkoa Jeesuksesta

keppejä – nousemaan ja tervehtimään

nitelmissaan. Hän on uskova, joka ky-

Uskomme ei ole abstraktia oppia tai fi-

Kristuksesta tulee pelkkä idea, moraali-

häntä kolminkertaisesti tuolla varhaiskir-

keni ottamaan vastaan Poikansa lahjan,

losofiaa, vaan elävä ja täysi suhde per-

oppi tai tunne. Ilman kirkkoa suhteem-

kon tervehdyksellä: ”Pyhä Jumalanäiti!”

”kun aika oli täyttynyt” (Gal. 4:4), kun

soonan kanssa: Jeesuksen Kristuksen,

me Kristukseen olisi mielikuvituksem-

Jumala valiten ihmisenä olemisen nöy-

Jumalan ainosyntyisen Pojan, joka tuli

me, tulkintojemme ja mielialojemme

rän tien astui persoonallisesti pelastus-

ihmiseksi, kuoli ja nousi kuolleista pe-

armoilla.

Jeesukseen,

Franciscus
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Paavi Franciscuksen yleisaudienssi
Pietarinkirkon aukiolla keskiviikkona 17.12.2014

Perheestä
Osa 1 – Nasaret

P

iispainsynodi perheestä, jota äskettäin vietettiin, oli ensimmäinen vaihe matkalla, joka päättyy
ensi lokakuussa pidettävään toiseen kokoukseen. Sen aiheena on “Perheen kutsumus ja lähetystehtävä kirkossa ja maailmassa”. Rukoukseen ja mietiskelyyn,
joita tällä matkalla tarvitaan, kutsutaan
koko Jumalan kansaa. Haluaisin liittää
myös nämä keskiviikkoisten audienssien mietiskelyt tähän yhteiseen matkaan.
Siksi olen päättänyt, että tänä vuonna
mietiskelen teidän kanssanne juuri perhettä, tätä suurta lahjaa, jonka Herra on
tehnyt maailmalle alusta asti, siitä asti,
kun hän antoi Aadamille ja Eevalle tehtävän lisääntyä ja täyttää maa (vrt. 1. Moos.
1:28). Tuon lahjan Jeesus vahvisti ja sinetöi evankeliumissaan.

Joulun läheisyys luo valon tähän
salaisuuteen. Jumalan Pojan lihaksi tuleminen avaa uuden alun miehen ja naisen
yleismaailmallisessa historiassa. Ja tämä
uusi alku tapahtuu perheessä, Nasaretissa. Jeesus syntyi perheeseen. Hän olisi
voinut tulla loistokkaasti, tai kuin sotilas,
keisari… Ei, ei – hän tulee perheen poikana, perheeseen. Tämä on tärkeää: nähdä
seimessä tämä hyvin kaunis näky. Jumala valitsi syntyä ihmisperheeseen, jonka
hän itse muodosti. Hän teki sen syrjäisessä kylässä Rooman valtakunnan periferiassa. Ei Roomassa, joka oli valtakunnan
pääkaupunki, ei suuressa kaupungissa,
vaan lähes näkymättömällä ja jopa huonomaineisella syrjäseudulla. Tästä muistuttavat myös evankeliumit sanoessaan:
“Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?”
(Joh. 1:46). Ehkäpä, monissa osissa maailmaa, mekin puhumme vielä tällä tavalla,
kun kuulemme jonkin suuren kaupungin
syrjäisen kolkan nimen. Ja niin, juuri siellä, suuren valtakunnan syrjäseudulta alkoi kaikkein pyhin ja parhain kertomus,
kertomus Jeesuksesta ihmisten keskuudessa! Ja siellä oli myös tämä perhe.

Jeesus eli tuolla syrjäseudulla 30
vuotta. Evankelista Luukas kuvailee tuota aikaa näin: “Jeesus ... oli heille [siis
Marialle ja Joosefille] kuuliainen” (Luuk.
2:51). Ja joku voisi sanoa: “Mutta tämä
Jumala, joka tulee pelastamaan meitä, on
hukannut 30 vuotta siellä, huonomaineisella syrjäseudulla!” Hän halusi niin. Jeesuksen tie oli tuossa perheessä. “Kaiken,
mitä oli tapahtunut, hänen äitinsä kätki sydämeensä. Jeesukselle karttui ikää
ja viisautta; Jumalan ja ihmisten suosio
seurasi häntä” (Luuk. 2:52). Ei puhuta ihmeistä tai parantumisista, eikä saarnoista
— tuona aikana hän ei niitä tehnyt — tai

Kuva Marko Tervaportti

väentungoksista. Nasaretissa kaikki vaikutti sujuvan normaalisti, niin kuin israelilaisen, hurskaan ja ahkeran perheen
tapoihin kuului: Tehtiin työtä, äiti laittoi
ruokaa ja hoiti kaikkia kodin asioita, silitti paitoja… kaikkea sitä, mitä äidit tekevät. Isä, puuseppä, työskenteli ja opetti
poikaa tekemään töitä. 30 vuotta. “Mitä
tuhlausta, Isä!” Jumala toimii ihmeellisillä tavoilla. Mutta tärkeätä siellä oli perhe!
Eikä se ollut turha! He olivat suuria pyhiä: Maria, kaikkein pyhin nainen, tahraton, ja Joosef, kaikkein oikeudenmukaisin mies… Perhe.

Meitä varmasti liikuttaa kertomus, kuinka nuori Jeesus seurasi uskonnollisen yhteisönsä aikatauluja ja yhteisen elämän velvollisuuksia; tieto, kuinka
hän nuorena työntekijänä työskenteli
Joosefin kanssa ja kuinka hän osallistui
kirjoitusten lukemiseen, psalmien rukoilemiseen ja niin moniin jokapäiväisiin tapahtumiin. Evankeliumit muuhun keskittyessään eivät kerro mitään Jeesuksen
nuoruudesta vaan jättävät sen hartaan
mietiskelemisen meille. Taide, kirjallisuus ja musiikki ovat käyneet läpi tämän
mielikuvituksen tien. Ei varmastikaan
ole vaikeata kuvitella, kuinka paljon äidit voisivat oppia Marian huolenpidosta tuota Poikaa kohtaan! Ja kuinka paljon

isät voisivat ottaa opikseen Joosefin, vanhurskaan miehen esimerkistä. Vaikeina
aikoina hän omisti elämänsä lapsesta ja
puolisosta – omasta perheestään – huolehtimiseen ja heidän suojelemiseensa.
Puhumattakaan siitä, kuinka paljon lapset voivat saada rohkeutta nuorelta Jeesukselta ja ymmärtää perustavimmasta
kutsumuksestaan huolehtimisen välttämättömyyden ja kauneuden ja unelmoisivat suuria! Jeesuskin piti noiden 30
vuoden aikana huolta kutsumuksestaan,
jota varten Isä oli hänet lähettänyt. Eikä
Jeesus koskaan tuona aikana menettänyt rohkeuttaan, vaan hänen rohkeutensa kasvoi, niin että hän sitten pystyi tekemään saamansa lähetystehtävän.

Jokainen kristillinen perhe – aivan niin kuin Maria ja Joosef tekivät – voi
ennen kaikkea ottaa Jeesuksen vastaan,
kuunnella häntä, puhua hänen kanssaan, huolehtia hänestä, suojella häntä,
kasvaa hänen kanssaan ja siten parantaa maailmaa. Tehkäämme sydämissämme ja päivissämme tilaa Herralle. Niin
tekivät myös Maria ja Joosef, eikä se ollut helppoa: mitä vaikeuksia heidän olikaan voitettava! Heidän perheensä ei
ollut pinnallinen tai epätodellinen. Nasaretin perhe kannustaa meitä löytämään
uudelleen perheen kutsumuksen ja teh-

tävän, jokaisen perheen. Ja niin kuin tapahtui niiden 30 vuoden aikana Nasaretissa, niin voi tapahtua myös meille:
että rakkaudesta tulee normaalia, ei vihasta, että keskinäisestä auttamisesta tulee yleistä, ei välinpitämättömyydestä tai
vihamielisyydestä. “Nasaret” ei siis tarkoita “sitä, joka kätkee”, niin kuin Maria, joka – evankeliumin sanoin – “kätki
sydämeensä kaiken” (vrt. Luuk. 2:19,51).
Siitä alkaen joka kerta, kun joku perhe
kätkee tämän salaisuuden, vaikka se olisi
maailman syrjäseudulla, toiminnassa on
Jumalan Pojan salaisuus, Jeesuksen salaisuus, hänen, joka tulee pelastamaan meidät. Hän tulee pelastamaan maailman.
Ja tämä on perheen suuri tehtävä: tehdä
tilaa Jeesukselle, joka tulee, ottaa Jeesus
vastaan perheessä, lasten, puolisoiden,
isovanhempien persoonassa… Jeesus on
siellä; ottaa hänet vastaan perheessä, jotta hän kasvaisi siinä henkisesti.

Suokoon Herra meille tämän armon näinä viimeisinä päivinä ennen joulua. Kiitos.

Franciscus
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Kirpeänä (viime) lokakuun lopun aamuna ajamme ystäväni
kanssa Tallinnan Piritan birgittalaisluostarin portille. Tyylikkään modernin luostarin
vieressä kohoaa upea raunioitunut 1400-luvun luostarikirkko, joka yhä erottuu maamerkkinä Tallinnan lautalle.

O

lemme menossa tapaamaan luostarin sielunhoitajaa,
monsignore
Vello Saloa, jolla on katoliseksi papiksi hyvin vaiherikas elämäntarina.
Vello Salo on kiireinen tavatessamme.
Muutaman päivän päästä 89-vuotta täyttävä Salo on nuorin Suomen-pojista eli
niistä virolaisista vapaaehtoisista, jotka
osallistuivat Suomen jatkosotaan. Niinpä hän on virolaisen joukko-osaston JR
200:n veteraanien sihteeri ja valmistelee
toista Suomen-poikien matrikkelia. Joten on luonteva kysyä keskustelun aluksi, kuinka paljon Suomen-poikia kaikkiaan oli?
”Meillä on kirjoissa ainakin 3353. Puolet heistä lähti länteen sodan jälkeen.
Nyt on tiedossa, että 300 miestä on vielä elossa. Virossa on 88 miestä, jotka yhä
pysyvät pystyssä. Hyvä oli se näkkileipädieetti, joka meillä aikanaan oli, kun
kymmenen prosenttia miehistä on vielä
elossa. Vanhin oli juuri Helsingissä kuollut 104-vuotias ja nuorin on 88 vuotta.
Viidestäkymmenestä miehestä me emme tiedä mitään.”

Monsignore Vello Salo Piritan luostarin sisarten ja ystävien seurassa keväällä 2006.

Suomen-pojasta Toronton yliopiston professoriksi
ja Piritan birgittalaisluostarin sielunhoitajaksi

Monsignore
Vello Salon tie

Kun olemme Piritan birgittalaisluostarissa, niin puhumme aluksi hieman sen
upeasta historiasta, joka alkoi jo 1400-luvulla.
”Vuonna 1407 tällä paikalla ei ollut mitään. Sitten rakennettiin luostarin kirkko, joka valmistui vuonna 1436. Se näkyi,
kun lähestyi mereltä. Kirkko oli suurempi kuin Tallinnan kirkot. Ehkä he halusivat näyttää, että ritarit ovat muuta kuin
kauppamiehet. Luostarissa oli ensimmäinen suuri ammattikuoro, jolla oli kolme
viiden tunnin konserttia päivässä. Sitä
kesti 150 vuotta ja sitten tuli hyvä naapuri ja lopetti laulun.”
Vello Salo viittaa Moskovan suuriruhtinaskunnan joukkojen suorittamaan
luostarin ryöstämiseen ja tuhoamiseen.
Virallisen historian mukaan Piritan luostarihankkeen takana olivat juuri loistoaikaansa eläneen Tallinnan kauppiaat, jotka kutsuivat Vadstenan luostarin
munkkeja neuvomaan luostarin perustamisessa. Kuten Vadstenassa myös Piritan
luostarissa oli sekä miehiä että naisia.
Liivinmaalla (nykyinen Viro ja Latvia)
seurasi 1600-luvulla Ruotsin valta, joka
ei suvainnut katolisuutta. Sitten vuonna
1710 alue siirtyi Venäjälle. Venäjän mo-

niuskontoinen imperiumi alkoi 1700-luvun lopulla suvaita myös katolilaisia,
joita oli valloitusten myötä tullut sen
alamaisiksi. Erityisesti armeijan uskonnolliset tarpeet huomioitiin. Tallinnassa sallittiin katoliset messut 1780-luvulla
ja entinen dominikaaniluostarin refectorium luovutettiin katoliselle seurakunnalle vuonna 1799. Sen pohjalle Carlo
Rossi rakensi 1840-luvulla Pyhien Pietarin ja Paavalin kirkon, nykyisen katedraalin.
Viron itsenäistyessä katolinen kirkko sai täydet oikeudet. Mutta sitä seurasi uskontovihamielinen neuvostomiehitys vuosien 1940 ja 1991 välillä.
Tallinnan apostolinen administraattori,
piispa Edouard Profittlich (1890-1942)
kuoli Kirovin vankilassa. Hänen kanonisaatioprosessinsa alkoi vuonna 2004.
Saksan miehitys vuosina 1941-1944 oli
kristillisille kirkoille suopeampi. Katedraalisssa vietettiin tuolloin myös
Wehrmachtin messuja. Vasta toisen
neuvostomiehityksen jälkeen tuli uskonnonvapauden ja Piritan luostarin uuden
tulemisen aika. Vello Salo jatkaa:

”Vasta neuvostomiehityksen jälkeen
tuli äiti Tekla, birgittalaissisarien ylisisar, Roomasta 1993 ja sanoi, että tämä
on kaunis paikka ja aloitamme toiminnan jälleen. Hän meni pyytämään Tallinnan kaupungilta, että rauniot saataisiin
takaisin, mutta vastaus oli ei, sillä meidänhän pitäisi rakentaa sitten uudet rauniot. Ja sisaret ostivat vierestä kaistaleen
omaa maata ja rakensivat uuden luostarin. Piritan vanhaan luostarikirkkoon
mahtuu väkeä vaikka kuinka. Piritan festivaalissa, joka ei ole meidän vaan kaupungin tapahtuma, siihen mahtuu 1500
ihmistä. Meidän uuden luostarin kappeliin mahtuu 60 ihmistä, mutta kyllä jouluna ja pääsiäisenä ihmisiä on enemmän.
Ja tämä on ainoa kirkko Piritalla. Pirita
on Virossa ainoa kaupunki tai kaupunginosa, jolla on perustajan nimi: Birgitta
– Pirita. Ja meillä on yhä Virossa käytössä tytönnimi Piret. Täällä ei ole koskaan
ollut muuta kirkkoa kuin luostarikirkko.
Silloin, kun vanha luostarikirkko oli raunioina, ei ollut yhtään kirkkoa, mutta nykyisin luostarikirkko on ainoa Piritalla,
jossa asuu noin 17 000 ihmistä. Neuvos-

toaikana ei tietenkään kirkkoon saanut
mennäkään, koska se oli ateistista aikaa
ja kirkossakäynnistä rangaistiin.”

Nyt on aika kysyä, miten Vello Salo
päätyi Piritan uuden luostarin sielunhoitajaksi.
”Oikeastaan se ei ollut minun päätökseni, vaan sota vei minut Roomaan
vuonna 1945. Siellä otin yhteyttä Suomen
Vatikaanin lähetystöön, jossa oli lähetystösihteerinä Göran Stenius, kirjailija ja
katolilainen. Minä en tiennyt katolilaisista yhtään mitään. Kerroin että olen palvellut Suomen armeijassa ja kysyin, mitä
voisin tehdä. Hän vei minut ensimmäiseksi yöksi birgittalaisluostariin, Rooman
Casa di Santa Brigidaan.”
Hämmentynyt virolaispoika ei ensin
ymmärtänyt luostarin päälle mitään.
”Siellä oli outoja ämmiä enkä minä
heistä tiennyt. Mutta sitten aloin ajatella,
mitä elämälläni tekisin. Olin suuri murhaaja. Isäni oli kaatunut taistelussa venäläisiä vastaan, kun minä olin Suomessa
aliupseerikoulussa, ja minä päätin, että
ammun ne kaikki 80 miljoonaa. Olin ras-
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kaan konekiväärijoukkueen johtajana sodassa, vaikka olin vasta 18-vuotias. Birgittalaisten talo oli täynnä juutalaisia.
Olin ollut myös Saksan armeijassa, koska
se oli ainoa armeija, joka ampui oikeaan
suuntaan. Olin jo kahden armeijan sankari 19-vuotiaana. Juutalaiset sanoivat,
että olimme tappamassa juutalaisia. Saksan armeijassa en ollut kuullut juutalaisten tappamisesta mitään. Ja sitten meni
päivä tai pari ja aloin ajatella, että parempi on auttaa kuin tappaa.”

Tässä välissä kannattaa kertoa, miten
monsignore Vello Salo päätyi juuri Roomaan. Hän oli Suomen-poikien kotiin
paluun jälkeen osallistunut virolaisten
omaan yritykseen puolustaa Tallinnaa
neuvostojoukkoja vastaan. Saksalaiset eivät hyväksyneet tätä toimintaa ja vangitsivat Salon tovereineen. Hänet vietiin laivalla Saksaan, jossa hän liittyi armeijaan.
”Olin Sleesiassa keväällä 1945. Siirryin

leen. Olisinpa tiennyt. Olisin kirjoittanut
asiasta. Mutta niin mä jouduin tänne.
Itse asiassa olen Saksan Münsterin hiippakunnan, jossa myös asuin kauan, pappi eikä minulla ole ollut Virossa mitään
kirkollista virkaa. Olen eläkkeellä oleva
pappi. Täällä oli suomalainen turistiryhmä, jolle aukaisin oven ja joku kysyi olenko täällä vahtimestarina. Vastasin, etten
ole vahtimestari vaan olen valitettavasti
vain kappalainen.”
Luostarissa toimii vierastalo, jolla on
tärkeä merkitys.
”No koko meidän tärkein tavoitteemme liittyy vieraanvaraisuuteen. Siinä me
eroamme hotellista. Sen, minkä teette yhdelle pienimmistä, sen te teette minulle.
Näemme Herran vieraissamme. Täällä
on tarjolla rauha, rakkaus ja ilo.”

Vello Salo ei ole tehnyt elämäntehtäväänsä vain sielunhoitajana, vaan hän
on eksegetiikkaan erikoistunut teologi-

linkin Sveitsiin Fribourgin katoliseen
yliopistoon vaikka ensin opiskelin fysiikkaa, sillä kotonakin olisin halunnut
tulla insinööriksi. Ja siellä yliopistossa
oli ihmisiä muistakin Euroopan maista ja he saivat apua Sveitsin katolilaisilta. Keskustelimme, miten voitaisiin
rakentaa uutta Eurooppaa niin, ettei
tulisi sotia, sillä olimme olleet sodassa
aika lailla. No sitten tuli esiin, että se,
mitä Virossa tarvittiin eniten, oli hyvä
Raamatun käännös, Jumalan sana.
Sillä meillä ei ollut hyvää Raamatun
käännöstä. Siksi lähdin opiskelemaan
eksegetiikkaa ja toimin myöhemmin
eksegetiikan professorina. Neljä vuotta olin Irakissa ja sitten 18 vuotta Toronton yliopistossa.Täällä Virossakin
kirjoitan ja käännän.”
Vello Salo suoritti tohtoriopinnot
Rooman Pontificium Institutum Biblicumissa ja väitteli siellä vuonna 1976
tohtoriksi foinikialais-heprealaisista
sanapareista.

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, Ritarikatu 3 b A 4, Helsinki. The study group is
open to all those who are interested.
The next English Catechisms will be on
• Monday January 26th at 18.30
For following dates please consult:
www.studium.fi/en/activitie
Contact person: Diana Kaley, 040-7235703,
diana.kaley@studium.fi. Moderator of the
group: fr. Antoine Lévy, OP.

Olin kiinnostunut

Suomen-poikia koulutuksessa alkuvuodesta 1944. Vello Salo kuvassa oikealla.

Tshekkoslovakiaan, koska tunsin Prahan
ja jouduin keskelle ’tshekkiläistä helvettiä’. Tshekit lupasivat säästää antautuvat
Saksan armeijan sotilaat, mutta aseiden
luovuttamista seurasikin usein teloitus.
Päädyin miliisin käsiin ja keksin kuulustelussa tarinan, joka ehkä pelasti minut. Sanoin olevansa puolittain italialainen, ja niinpä sain passitukseen Italiaan
lähetettävään kuljetukseen. Latinan kielen taidon pohjalta opettelin italialaisten
matkakumppanien kanssa italian kieltä
kuljetuksen aikana.”

Mutta takaisin siihen, miten Vello
Salo päätyi Piritan birgittalaisluostariin.
”No sitten on pitkä juttu, miten tulin
papiksi ja kaikki muu. Kun Piritan konventti perustettiin uudestaan vuonna
2001, kysyin äiti Teklalta tarvitaanko siellä pappia. No tarvitsivat. Ja tämä on koko
tarina. En rakentanut tätä taloa, mutta
olin sen ensimmäinen asukas. Ainoa asia
on, että tunsin autuaan äiti Elisabethin,
uuden birgittalaisten sääntökunnan, johtajan. Ja nyt kaikki kysyvät hänestä, millainen hän oli, mitä hän söi ja niin edel-

an tohtori ja Toronton yliopiston emeritusprofessori.
Siksi oli paikallaan kysyä, miten hän
päätyi opiskelemaan eksegetiikkaa?
”No ensinnäkin oli ajatus ja sitten äiti
Elisabethin rukoukset. Jo ensimmäisinä
päivinä tulin ajatukseen, että parempi oli
auttaa kuin tappaa. Olin luostarissa tutti
fare, kaiken tekijä, puutarhuri.
Kävin joka aamu myös polkupyörällä Vatikaanissa hakemassa litran maitoa.
Koska talomme isäntä kuului diplomaattikuntaan, hänellä oli oikeus saada paavillisten lehmien maitoa. Oli hieno pyöräillä kuusi kilometriä aamuisin kaikessa
rauhassa. Nyt olisi liian paljon liikennettä. Mutta mistäs minä harhauduinkaan?...”
No siitä eksegetiikasta!
”Niin. No sitten olin myös hollantilaisen pappisseminaarin palveluksessa. Osasin saksan kieltä, mutta opettelin
myös hollannin kieltä. Kerran siellä oli
vieras, joka sanoi, että olet älykäs poika, haluaisitko opiskella jotain. Sanoin
että kyllä, mutta miten. Hän sanoi, että
voi järjestää minulle stipendin. Ja niin tu-

kuulemaan
Irakin
ajasta. Vello Salo oli
Mosulin seminaarissa
1960-luvulla. Nyt sieltä
on tullut paljon ikäviä
uutisia. Mosulin kristitty väestö on ajettu pois
kaupungista. Minkälaista oli kristillinen elämä kaupungissa silloin,
kun Vello Salo oli siellä
professorina?
”No aika rauhallista sanoisin. Sellainen
normaali muslimi on
samanlainen kuin normaali kristitty, ei ollut
mitään ristiriitaa. Siellä
oli silloinkin sellainen
paikallissota kurdeja
vastaan. Meidän seminaarissa oli kurdiopiskelijoita, jotka eivät olleet käyneet kotonaan viiteen vuoteen,
kun olivat sellaiselta alueelta, missä
ei voinut käydä, sillä silloin tuli merkityksi mieheksi. Mosul oli ihan kuin
kurdikaupunki ja kaikki olivat kurdien kansallispuvussa, jotta näyttäisivät
keitä ovat.
”Mutta nyt on kaikki epävarmaa.
Näyttää siltä, että kun irakilaiset eivät saa käsiinsä amerikkalaisia, he katsovat että te olette kristittyjä ja otamme teidät. Nyt pakolaisia on tuhansia,
kymmeniä tuhansia, jotka ehkä ovat
ulkomailla rauhassa. Mutta ne, jotka
jäävät, elävät kuolemanpelossa. En tiedä, onko minun oppilaitani murhattu.
Nyt juuri tuli tieto Kalifornian kautta,
että pikkukaupungissa, jossa olen käynyt ja jossa minulla on ystäviä, tapetaan pikkulapsia. No se on kauheaa.”

Vello Salo perusti 1961 kiertokirjeen Maarjamaa, Marianmaa, mutta jo
sitä ennen hän oli Vatikaanin radion
vironkielisten lähetysten toimittaja.
Jatkuu seuraavalla sivulla

Maallikkodominikaanit
järjestävät Katekismuksen
opiskelua
Studium Catholicumissa
Ritarikatu 3, III kerr., Kruununhaka
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sivut 582 -589.
Kokoontuminen on lauantaina
17.1.2015 klo 14 - 15.50.
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olinkin kastettu ja kristillinen, olin sodassa ampumassa 80 miljoonaa ryssää.
Mutta minulle on aina ollut selvää, että
kaikki, mitä on ympärillämme, kertoo
Luojasta. Ilman häntä kaikki on älytöntä.
Se on tullut itsestään.”
Pohja siis on ollut jo ennen Rooman
vuosia?
”No kaikki on tullut selvemmäksi. Minut on kastettu ortodoksisessa kirkossa.
Siihen aikaan vannottiin, että hylättiin
kaikki skismaattiset suunnat. Kun olin
ollut vuoden Roomassa, minut otettiin
katolisen kirkon täyteen yhteyteen. Enkä
enää halunnut ampua ketään, ei ryssiä, ei
kiinalaisia, eikä mustia, ei ketään.”

Kysyin monsignore Vello Salolta lo-

Näin hän kuvaa toimittajan uraansa:
”Kun aloitin teologian opintojani Pontificia Università Gregorianassa vuonna
1948, soitin Vatikaanin radion johtajalle.
Sanoin että teillä on latvialaisia ja liettualaisia lähetyksiä. Ehkä joskus voisi olla
jotakin viroksikin. Varmasti, hän sanoi.
Olemme etsiskelleet sopivaa henkilöä,
mutta emme ole löytäneet. Milloin voisitte aloittaa? No tämä oli aika yksinkertaista sanoa, mutta olin 21-vuotias eikä minulla ollut radiokokemusta. Mutta niin
jouluna 1948 olin siellä radiossa ja ikkunat olivat auki. Teknikot sanoivat, että
tämä on maailman ainoa radio, jossa linnuilla on vapaa sana. Nyt se olisi mahdotonta, koska on niin kova liikenne. Mutta näin aloitettiin, ja tein niitä lähetyksiä
monta vuotta. Myös koko Vatikaanin II
kirkolliskokouksen ajan.”
Maarjamaa-kiertokirjeelle oli käytännöllinen tarve.
”Virolaisia katolilaisia kyllä oli, mutta heitä piti etsiskellä. Siksi perustettiin
tämä lehti Maarjamaa. Marianmaa, mikä
on ollut Viron nimi jo 800 vuotta ja pian
on juhlavuosi. Vuonna 1215 kastettiin
paljon ihmisiä ja silloin oli kirkolliskokous, jossa oli kaksi täkäläistä piispaa. Uuden kirkon tulo oli ilmassa. Merkillinen
vuosi ja siitä on nyt 800 vuotta. Ja meidän
on nyt ajateltava, miten rakennamme
kirkkoa nyt. Olen laittanut Maarjamaan
numeroita verkkosivuille.”
Vuonna 1215 paavi Innocentius III todellakin totesi Henrikin Liivinmaan kronikan mukaan Riian piispalle, että on
osoitettava samaa innokasta huolenpitoa Äidin maata kuin Pojan maata kohtaan, rinnastaen näin Liivinmaan ja Pyhän maan.

Mutta puhuimme myös tovin katolisuuden asemasta nyky-Virossa. Miten
monsignore Salo arvioi katolisen kirkon
tilannetta?
”Jokainen alku on vaikeaa. Viisikymmentä vuotta oli ateistista miehitystä

eikä kirkollisesta historiasta saanut puhuakaan. Nyt on niin, että suomalainen
on kirjoittanut Viron historian. Meillä ei
ole kirkkohistoriaakaan. On vain ateistin kirjoittama luettelo kirkon synneistä.
Suomessa on neliosainen kirkkohistoria.
Meillä ei ole mitään. Ehkä joku suomalainen kirkkohistorioitsija säälistä kirjoittaa
Viron kirkkohistorian. Mutta tällä välin
minä olen kirjoittanut lyhyen kirkkohistorian, Marianmaan historian, ja yritän
saada sen valmiiksi ensimmäiseksi adventtisunnuntaiksi.”
Virossa kristillisyyden tila näyttää
yleensäkin huonolta. Tutkimukset osoittavat, että Viro ja Tshekki ovat Euroopan
uskonnottomimpia maita. Mitä mieltä
monsignore Salo on tästä?
”En kyllä ole samaa mieltä. Meillä oli
väestölasku, jossa kysyttiin myös suhdetta uskontoon. Melkein kaikki vastasivat
tähän kysymykseen. Minua kauhistutti
että melkein 60 prosenttia vastasi, ettei
heillä ole mitään uskontoa. Mutta sitten
kolmannes sanoi, että heillä on uskonto. Meillä on noin kolmannes ihmisistä
kristittyjä kuten muuallakin. Mutta uskonnollisuus ilmenee Virossa toisin kuin
jossain muualla. Virolainen ei ole fanaattinen kirkossaistuja.
”Virossa ekumeeninen ilmapiiri on
varsin hyvä. Jos kristityt tekevät hyvää
se herättää hämmästystä. Neuvostoaikana oli poliittisesti korrektia ajatella, että
kristityt eivät tee mitään hyvää. Meillä
on jo 25 vuotta toiminut Viron kirkkojen
neuvosto ja se tekee hyvää työtä. Sanoisin että kristillisen kirkon asema on hyvä
Virossa.”

puksi, mitä hän vielä haluaisi sanoa Fideksen lukijoille?
”No niin. Meillä on Piritan uusi luostari, jonne ihmiset voivat tulla miettimään
kirkkojen yhteyttä. Yhteys on tärkeää, sillä Kristus sanoi, että siitä te tunnette minun oppilaani, että he rakastavat toisiaan. Tässä on sellainen paikka olemassa.
Mutta sitä ei käytetä niin paljon kuin voitaisiin. Tämä on ihannepaikka rippikoululle, ja Loimaalta on käynyt rippikoulu jo monta vuotta. Ja he ovat myös sitä
mieltä, että tämä on ihannepaikka. Mutta myös vanhoille, kuten te olette. Nyt
veitte rahanne muualle. Annatte meidän
kuolla nälkään. Ainakin katolilaisten pitäisi tukea omiaan.
”Meillä käy pyhiinvaeltajaryhmiä, joilla on pappi mukanaan, ja he käyttävät
meidän kappeliamme messuun, mutta
eivät yövy täällä. Ensimmäiset kahdeksan vuotta suomalaisia kävi täällä hyvin,
mutta sitten tuli niin sanottu suuri kansainvälinen lama eikä ihmisiä ole enää
käynyt niin kuin ennen.”
Siihen totesin että Pirita olisi ihanteellinen paikka myös suomalaisille retrettiä
varten, mutta monsignore Salo oikaisee
sanavalintaani:
”Tässä minä arvostelen virolaisena teitä suomalaisia. Retretti on vieras sana.
Olen luonut sen sijaan viron kieleen sanan süvi eli syventyminen. Sanaa on
käytettykin, mutta se ei ole vielä sanakirjoissa. Siis syvennytään, mennään syvemmälle, ollaan läsnä, eikä mennä pois.
Ensimmäinen askel on, että mennään
rauhalliseen paikkaan, ja sen voi tehdä
yksin. Saksassa on hyvä sana Heimkehr,
kotiinpaluu.”
Vello Salo palaa vetoomukseensa Piritan luostarin käyttämisestä.
”Vanhoissa katolisissa maissa, esimerkiksi Saksassa, on piispainkonferenssissa
vielä vastustusta pyhiinvaelluksille periferiaan. Suomi on samassa asemassa
kuin me. Turussa on birgittalaisten vieraskoti, mutta se ei ole vielä hyvin tiedossa. Tässä asiassa on tekemistä. ”
Aulis Kallio

Kun saavumme elämämme
vuoren huipulle, meitä odottaa uskomattoman kaunis
näkymä, joka yllättää meidän rohkeimmatkin odotuksemme. Olemme ehkä väsyneitä, mutta iloisia. Näky
auttaa meitä unohtamaan
nopeasti kiipeilyn vaivat.

P

ikemminkin
päädymme
ihmettelemään, miten ylipäänsä olemme päässeet
niin korkealle. Tajuamme
kiitollisin mielin, että emme olisi saavuttaneet tätä päämääräämme, ellei
Jumala itse olisi jatkuvasti rohkaissut
meitä ja vetänyt meitä luokseen Poikansa ja hänen kirkkonsa kautta.
Jumala voisi ottaa meidät luokseen
tavalla, joka olisi helpompi niin hänelle itselleen kuin meillekin. Mutta
silloin tuskin olisimme oppineet tuntemaan Jumalan pyhyyden ja rakkauden syvyyttä emmekä olisi saaneet tuntea hänen ihmiseksi tullutta
Poikaansa. Silloin Jeesus ei olisikaan
voinut jakaa meille omaa Henkeänsä, joka mahdollistaa meille elämisen
rakkauden suhteessa luojaamme, kolmiyhteiseen Jumalaan. Silloin olemme
kiitolliset Herralle siitä, että hän opetti meitä olemaan sydämeltämme nöyriä sekä lempeitä, myötätuntoisia ja
uhrautuvaisia – niin kuin hän itse on.
Opimme häneltä jopa sen, miten keveäksi meidän ristimme tuli, kun kannoimme sitä hänen meille valitsemana ristinä, yhdessä hänen kanssaan ja
kirkon muiden jäsenten kanssa (Matt.
11:39).
Toisaalta, kun taivaassa meille
avautuu Jumalan kaiken kattava ikuinen totuus, emme tarvitse enää uskon
lahjan apua. Samoin kokiessammme
Jumalan äärettömän hyvyyden, emme
tarvitse enää toivon lahjaa. Iloitsemme
siellä myös taivaan kauneudesta, jonka kirkkautta me voimme maan päällä
vain aavistaa. Vuoren huipulla näemme Jumalan verhotta, sellaisena kuin
hän on. Hänen rakkautensa täyttää
meidän sydämemme pohjia myöten.
Tässä ajassa tarvitsemme uskon ja rakkauden haarniskan ja päähämme pelastuksen toivon kypärän (vrt. 1. Tess.
4:7). Mutta kun elämän kilvoitus päättyy, saamme rauhassa nauttia Jumalan
läheisyydestä.

Monsignore Salo sanoi taannoin virolaislehden haastattelussa, että hän ei
ole koskaan epäillyt Jumalan olemassaoloa eikä hänellä näin ole takanaan suurta kääntymystä. Oliko hänen lapsuudenkotinsa uskonnollinen?
”Tämä tulee hyvässä yhteydessä. Sillä mitä tämä uskonto oikein on? Vaikka

Verkkosivuja:
Maarjamaan verkkosivut: http://salo.pri.ee
Piritan luostarin verkkosivut, myös
englanniksi: www.piritaklooster.ee
Katolisen kirkon verkkosivut, myös
englanniksi: www.katoliku.ee

Taivaallinen Jerusalem
Pyhän Raamatun viimeinen kirja, Ilmestyskirja, kuvaa omalla tavallaan
sitä todellisuutta, joka odottaa meitä, kun olemme päässeet elämämme
ikuiseen päämäärään. Ilmestyskirjan
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Toivo kristityn
elämän ankkurina

Elämä toivossa ja rauhassa
tässä ajassa

vesi kastelee elämänpuuta niin runsaasti,
että se antaa kerran kuukaudessa uuden
sadon. Puun lehdet ovat ihmeitä tekeviä.
Ne parantavat haavat ja estävät sairastumasta. Autuaat ovat myös vapaat kirouksen pahoista seurauksista. He palvelevat
yksimielisesti Jumalaa. He hallitsevat
ikuisesti kaupunkia Vapahtajansa kanssa hänen kuninkaallisella arvovallallaan.

Elämä taivaassa
esikuvana

näkijä, apostoli Johannes, kertoo meille,
kuinka Jumalan enkeli näytti hänelle pyhän kaupungin, Jumalan omilleen valmistaman asuinpaikan, taivaassa. Näkijällä oli vaikeuksia löytää oikeita sanoja
kaupungin kauneuden kuvaamiseksi.
Kaupunki loistaa Jumalan kirkkautta
ja säihkyy taivaan rikkautta. Kaikki sen
rakennusaineet ovat olleet mitä arvokkaimpia jalokiviä ja arvometalleja. Teksti mainitsee pyhässä kaupungissa olevan
kaksitoista peruskiveä, muuria ja porttia.
Luku kaksitoista on merkityksellinen. Se
muistuttaa meitä apostolien ja heidän
seuraajiensa, piispojen, erikoisesta johtamistehtävästä Jumalan valtakunnassa. Kaupunki on neliönmuotoinen, ja sen
mitat, kaksituhatta stadionmittaa pituutta, leveyttä ja korkeutta, korostavat sitä
täydellistä sopusointua, joka kaupungissa kaikkialla vallitsee – myös sen pyhissä asukkaissa. Heissä on hyvin näkyvissä
Jumalan kuva, joksi heidät oli luotu, sekä
Jeesuksen kaltaisuus ja Pyhän Hengen sinetti.

Taivaallisessa Jerusalemissa ei ole
temppeliä, eikä kaupunki tarvitse auringon ja kuun valoa, eikä kadun valaisemista yötä varten. Jumala itse on sen
valo. Kaupungin temppeli on itse Jumala ja Karitsa. Temppelissä taivaan joukot
kiittävät iloisesti uudesta ja ikuisesta liitosta, jonka Jumalan Karitsa solmi omassa ruumiissaan ja veressään taivaan ja
maan välille. He vietävät yhdessä Karitsan häitä lukemattomien pelastettujen
kanssa. Merkkinä Jumalan kaupungissa
vallitsevasta rauhasta ja sen asukkaitten
turvallisuudesta ja ykseydestä kaupungin portteja ei suljeta koskaan. Jokainen
pääsee vapaasti sisään ja ulos millä hetkellä tahansa. Kuitenkaan sinne ei pääse
sisään valheen palvelijoita, jotka omahyväisyydessään pakahtuvat omaan tärkeyteensä ja hyvyyteensä. Luvan astua pyhään kaupunkiin saavat ainoastaan ne,
joiden nimet on kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan. Kaupungin läpi virtaa kristallinkirkas joki. Sen vesi kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Virran

On vaikea kuvata taivaassa olemisen täydellistä onnentilaa. Filosofit väittävät,
että me emme saa puhua asioista, joista
emme tiedä mitään. Tieteen tutkijan mielestä tämä asenne ehkä tuntuu järkevältä, mutta uskovat suhtautuvat Luojaansa ja Jumalaansa toisella tavalla. Heidän
mielestään Jumala on valtava mysteeri.
Samalla hetkellä, kun oivallemme jotakin
Jumalan olemuksesta, meissä herää heti
uusia kysymyksiä. Sen takia ajallisessa
elämässään Herramme itse mielellään
puhui vertauskuvilla apostoleilleen, koska on asioita, jotka kaipaavat paitsi järkeä
myös uskoa ja rakkautta, joka auttaa meitä kasvamaan päivästä päivään Jumalan
tuntemisessa.
Taivaassa Jumala avaa meille kolmiyhteisyytensä mysteerin. Se tyydyttää
syvimmät kaipauksemme ja on täydellinen vastaus ymmärryksemme, tahtomme ja intohimojemme pyrkimyksiin sekä
kanssaihmisiimme kohdistuviin sosiaalisiin tarpeisiin, koska Jumalan rakkauden
Henki eheyttää meidän sisimpämme ja
yhdistää meidät lujasti toisiimme.
Apostoli Paavalin mukaan meidän on
puhuttava tästä tulevaisuuden näystä.
Sitä on usein rukouksissamme mietiskeltävä ja kontemploitava. Sehän koskee
meidän elämämme tarkoitusta ja päämäärää. Olisimme ilman sitä niin kuin
laiva merellä ilman kompassia. Taivaassa saamme iloita täysin sydämin Jumalan
läheisyydestä, hengittää vapaasti totuuden ja rakkauden ilmaa ja nauttia ikuisesti hyvien ihmisten seurasta. Tämä on
yksi syy siihen, miksi me emme koskaan
ikävysty taivaassa. Toinen syy on se, että
siellä meillä ei ole enää mitään toivottavaa. Jopa kuolema on voitettu. Siitä on
tullut portti taivaallisen Isän kaupunkiin. Saarnatessaan taivaan onnentilasta kirkonopettaja pyhä Augustinus sanoi
hiippakuntalaisille: ”Miten onnellisesti ja
turvallisesti kaikuukaan Halleluja-laulu siellä ylhäällä ilman ketään vastustajaa. Siellä ylistetään Jumalaa, niin kuin
maailmassakin. Täällä kuitenkin kiitämme Häntä huolten keskellä, mutta siellä
turvassa ja rauhassa, täällä kuolevaisina,
mutta siellä alati voittajina, täällä toivossa ja siellä todellisuudessa, täällä matkalla ja siellä isänmaassa.”

Ilmestyskirjan kertomus taivaallisesta Jerusalemista täyttää sydämemme toivolla. Tämä toivo ei ole lapsellista luulottelua, vaan Jumalan meihin panema
kutsu ja kyky vaeltaa yhdessä kohti taivaan ikuista kaupunkia. Pyhä kaupunki on ikään kuin malli, jonka mukaan
voimme jo tässä ajassa rakentaa yhdessä Vapahtajan kanssa Jumalan totuuden,
pyhyyden ja rakkauden, oikeuden ja rauhan valtakuntaa, kunnes se aikojen lopussa saa täydellisen muotonsa Jumalan
ollessa kaikki kaikessa. Viettäessämme
maan päällä omassa kaupungissamme
ja seurakunnassamme pyhää eukaristiaa
saamme ammentaa toivoa niistä elävän
veden virroista, jotka kumpuavat Jeesuksen sydämestä ja jotka virtaavat taivaasta
alas meihin. Nämä armon lahjat antavat
meille voiman pyhittää ja elävöittää maailmaamme, sen eri kulttuuria ja ihmisten
keskinäisiä suhteita evankeliumin hengessä (ks. Joh. 7:38).
Nykyisin toivo elämänasenteena on
ehkä tarpeellisempaa kuin koskaan aikaisemmin sekä jokaiselle ihmiselle että
kokonaisille kansoille. Toivo vapauttaa
meidät pelon ja vihan tuhoavasta voimasta, joka estää meitä ajattelemasta loogisesti ja tekemästä vapaasti hyviä valintoja elämässämme. Ilman toivon lahjaa ei
ole tulevaisuutta kenellekään, ei meille
eikä ihmiskunnalle, koska toivottomuus
tappaa luottamuksemme Jumalaan, lähimmäisiin ja omaan itseemme. Me kärsimme, kun puuttuu vapaus tehdä jotakin, mistä pidämme, tai jättää tekemättä
sitä, mistä emme pidä. Sitä vastoin luodessaan meidät Jumala ei antanut meille vapauden lahjaa ainoastaan meidän
omaksi eduksemme ja huvitukseksemme, vaan jotta me erottaisimme elämässämme hyvän pahasta ja valitsisimme
vapaasti sen mikä on hyvää ja tekisimme sitä minkään tai kenenkään estämättä. Sillä tavalla vastaamme parhaiten
taivaallisen Isän rakkauteen meihin, kiitämme häntä elämän lahjasta ja näin tulee meidän elämästämme Kristuksen
käyntikortti maailmalle. Apostoli Paavali muistuttaa meitä tästä kirjeessään galatalaisille sanoen: ”Vapauteen Kristus
meidät vapautti” (Gal. 5:1). Sen tähden
elämme maan päällä myös toivossa, ja
pääsemme kerran Jumalan kirkkauteen.
Tämä toivo ei ole turha, sillä Jumala
on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen. Pysyköön tämä toivo lujana meissä,
ja olkoon se elämämme ankkurina (Hepr.
6:19).
isä Frans Voss SCJ

Heilige Messen
in deutscher Sprache
Sonntag 25.1.2015 um 15 Uhr
Sonntag 29.3. um 12 Uhr
(5. Sonntag im Monat)
Sonntag 31.5. um 11.30 Uhr
(5. Sonntag im Monat)
Pater Frans Voss SCJ zelebriert
die Messen in St. Marien,
Mäntytie 2, 00270 Helsinki.
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Suomen Caritaksen kehitysyhteistyöhanke toteutetaan
yhteistyössä paikallisen toimijan, Caritas Corocoron ja
Sveitsin Caritaksen kanssa.
Suomen osuus hankkeesta
on vastata kahden kylän, Sixilla Bajan ja Candialin vesijärjestelmistä.

K

ylät sijaitsevat Sapahaquín
kunnassa, 2300-2600 metriä merenpinnan yläpuolella. Vaikeakulkuisen vuoristoseudun kylissä asuvia alkuperäiskansaan
kuuluvia perheitä tuetaan mahdollistamalla puhdas vesi kyliin ja samalla opastetaan hygienia-asioissa. Näin tuetaan
kyläyhteisöjen sosiaalista kehitystä ja parannetaan naisten asemaa. Hankkeen piirissä on yhteensä 1415 kyläläistä.

Caritas auttaa Boliviassa
Agua es Vida – Vesi on elämä
AGUA –ohjelman puitteissa ja linjauksia
noudattaen.

Vesi on elämä -hankkeen päätavoitteena on osaltaan vähentää veden välityksellä leviäviä tauteja ja parantaa koko
väestön terveyttä tarjoamalla heille parempaa elämänlaatua. Tähän pyritään
rakentamalla kyliin vesiyhteys ja -verkosto, sekä kouluttamalla kyläläisiä organisoitumisessa ja veden käytössä sekä
antamalla heille hygieniakasvatusta.
Hankkeen kestävyyttä parannetaan osallistamalla kyläläiset hankkeen suunnittelu-, toteutus- ja evaluaatiovaiheeseen
ja ottamalla heidät mukaan päätöksentekoon, jotta yhteisön kehittäminen voidaan jäsentää osaksi paikallista päätöksenteko- ja julkista hallintoprosessia.

Bolivia on Latinalaisen Amerikan
toiseksi köyhin maa Paraguayn jälkeen
ja se lasketaan alemman keskitulotason
maaksi. Noin 30 prosenttia Bolivian väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella.
Viime vuosien talouskasvun ansiosta Bolivian taloudellinen tilanne on kuitenkin kohentunut hieman. Siitä huolimatta
vain 72 prosentilla maaseudun väestöstä
on puhdasta vettä ja vain 24 prosentilla
sanitaatiomahdollisuus. Puhtaan veden
ja hygienian puute aiheuttaa laajoja terveysongelmia kuten korkeita lapsikuolleisuuslukuja (51 menehtynyttä 1000 elävänä syntynyttä lasta kohden). Veden

Candialin ja Sixilla Bajan kyli-

välityksellä leviävät taudit ovat erityisen kohtalokkaita köyhien syrjäseutujen
ja maaseudun asukkaille, jotka asuvat
usein äärimmäisessä köyhyydessä. Suuri osa syrjäseutujen asukkaista kuuluu
alkuperäiskansoihin. Bolivia on monietninen ja monikansallinen maa, jonka väestöstä 30 % on quechua-intiaaneja, 30 %
mestitsejä, 25 % aymara-intiaaneja ja 15
% prosenttia valkoisia. Espanjan lisäksi
maassa puhutaan 36 virallista kieltä.

Bolivian valtion virallisen sosiaalisektorin ohjelman MI AGUA, minun
veteni, ensisijaisena tavoitteena on laajentaa puhtaan juomaveden saatavuutta maassa, parantaa maatalouden tuottavuutta ja huolehtia elintarvikehuollosta
keinokasteluhankkeiden avulla. Suomen
Caritaksen hanke ”Vesi on elämä” ja aikaisempi hanke ”Elämänlaatua puhtaan
juomaveden kautta Tapacarín kunnassa
Boliviassa” toimivat ja ovat toimineet MI

en pääelinkeino on maatalous. Tavallisimpia hyötykasveja ovat peruna, oka,
kaali, porkkana, sipuli, salaatti, maissi
ja kvinoa. Lisäksi alueella viljellään päärynöitä, viikunoita, persikoita ja pakayhedelmiä. Asukkaat syövät myös marsun- ja kananlihaa. Vihannekset eivät
kuitenkaan ole pääosassa ruokavaliota
ja 34 prosenttia alle 2-vuotiaista lapsista
kärsii aliravitsemuksesta. Yli 98 prosenttia väestöstä kuuluu köyhiin, eikä saa
tyydytettyä perustarpeitaan.
Kylät ovat osallistuneet aktiivisesti hankkeen kulkuun. He ovat antaneet
oman panoksensa työn muodossa, sekä
hankkimalla osan rakennusmateriaaleista kuten hiekan, kiven ja soran ympäröiviltä vuorilta. Jokainen perhe on vuorollaan osallistunut rakennustöihin ja
kyliin on perustettu vesikomiteat, jotka
pitävät huolta vesisysteemin toiminnasta
ja keräävät kyläläisiltä vesimaksut.

Candialissa jokaiselle kylän perheelle rakennetaan oma vesijohtoyhteys
ja omassa kodissa oleva vesihana. Lisäksi koulun yhteyteen rakennetaan yksi
yhteinen, julkinen vesijohtoyhteys. Ky-
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“The Healing of Families”
St Marys Parish, Helsinki
By Fr. Yozefu-B. Ssemakula
13.3.2015-15.3.2015
Venue: St Mary’s Parish Mäntytie 2, 00270 Helsinki
Registration: ljoannoujyranki@gmail.com
and info: Phone: 0443140847

Why	
  Attend	
  	
  
“The	
  Healing	
  of	
  Families”	
  Seminar?	
  
• Have	
  you	
  prayed	
  for	
  years	
  for	
  
healing	
  of	
  your	
  family	
  and	
  
nothing	
  has	
  happened?	
  
• Learn	
  this	
  form	
  of	
  prayer	
  that	
  is	
  
effective	
  for	
  those	
  stubborn	
  
personal	
  and	
  family	
  problems.	
  
• Through	
  your	
  participation,	
  
experience	
  family-‐wide	
  relief	
  and	
  
healing	
  of	
  spiritual,	
  physical,	
  and	
  
emotional	
  problems.	
  	
  
• “Redeem”	
  your	
  relationships	
  and	
  
change	
  the	
  course	
  of	
  your	
  
family’s	
  history.	
  
	
  
“THE	
  HEALING	
  OF	
  FAMILIES”	
  SEMINAR	
  
Plan	
  of	
  the	
  Seminar	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

lässä on viiden hevosvoiman vahvuinen pumppu, jonka kunta oli asentanut
jo hankkeen alkaessa. Kyläläiset ja erityisesti vesikomitean jäsenet koulutetaan
huoltamaan ja korjaamaan vesijohtoverkon, pumpun ja vesitankin mahdollisia
vikoja ja komitealle luovutetaan perustyökalupaketti korjauksia varten. Sixilla
Bajan vesisysteemi toimii painovoiman
avulla, joten pumppua ei tarvita.

Koululaisille ja kyläläisille on järjestetty koulutuksia ja kampanjoita hygieniaan, terveelliseen ruokavalioon, vedenkäyttöön ja kierrätykseen liittyen.
Koululaiset ovat avainasemassa koko kylän hygieniakasvatuksessa. He ovat valmistaneet ohjetauluja kylään ja heidän
avullaan tietoa levitetään myös heidän
vanhemmilleen ja koko kylälle.

Lisäksi kyläläisille järjestetään koulutuksia vesisysteemin huoltoon, vesimittareiden lukuun, järjestäytymiseen sekä
vesikomitean toimintaan ja taloudenhoitoon liittyen. Näin parannetaan hankkeen kestävyyttä,
Kyläläiset ovat tyytyväisiä hankkeen
toteutumiseen ja ovat sitoutuneita ylläpitämään toimivaa vesisysteemiä. Hankkeen aluksi San Andrésin yliopisto analysoi alueen veden. Analysoinnin tulokset
ovat positiivisia. Projektin jälkeen vesihanoista tuleva vesi analysoidaan uudelleen kaikissa hankekylissä.

Hankkeen alkuvaiheessa suurin

Our	
  Image	
  of	
  God	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  Our	
  Freewill	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  The	
  5	
  Cardinal	
  Points	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  The	
  4	
  Access	
  Points	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  Scripture	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  Christ	
  Our	
  Way	
  Out	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  The	
  Prayer	
  Process	
  	
  

	
  
Schedule:	
  13/03	
  to	
  15/03	
  
SCHEDULE	
  
	
  	
  	
  	
  	
  Training	
  
2015.	
  
What	
  do	
  I	
  need	
  for	
  the	
  
Friday:	
  09:00	
  –	
  Holy	
  Mass.	
  
seminar?	
  
Sessions	
  from	
  10:15	
  –	
  21:00	
  
1.	
  Your	
  notebook	
  and	
  Bible.	
  
Sunday:	
  From	
  Morning	
  Mass	
  
2.	
  Acquire,	
  or	
  better,	
  read	
  the	
  
until	
  seminar	
  ends	
  at	
  21:00	
  
book:	
  The	
  Healing	
  of	
  Families.	
  
Saturday:	
  
3.	
  Cost	
  of	
  the	
  seminar:	
  Free,	
  
09:00-‐09:40	
   Holy	
  Mass	
  
only	
  travel	
  costs	
  of	
  Fr.	
  Yozefu.	
  
09:40	
  -‐	
  10:00	
   Break/coffee	
  
You	
  may	
  make	
  a	
  love	
  offering.	
  
10:00	
  -‐	
  11:30	
   Session	
  
4.	
  Other	
  relevant	
  materials	
  
11:30	
  -‐	
  12:00	
   Break	
  
will	
  be	
  available	
  for	
  purchase.	
  
12:00-‐13:30	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Session	
  
	
  
13:30	
  	
  -‐	
  14:30	
  	
   Lunch	
  Break	
  
14:30	
  –	
  15:30	
  	
  	
  	
  	
  Session	
  

osa vesimaksusta kuluu vesisysteemin
huoltoon, mutta tulevaisuudessa osa
siitä voitaisiin hyödyntää omarahoitusosuutena uusien hankkeiden toimeenpanemiseen kylissä. Sekä Candialin että
Sixilla Bajan kylä esitti toiveen saada
hanke, jolla rakennettaisiin kylään suihkuja, joita ei tällä hetkellä ole ainoassakaan talossa.
Agua es Vida -hanke on edistynyt hyvin ja se päättyy vuonna 2015. Caritas
on suunnittelemassa uutta kaksivuotista
hanketta samojen yhteistyökumppaneiden kanssa alkavaksi vuonna 2016.
Suomen Caritas ry

TRIDENTIINISIÄ MESSUJA
Pyhän Henrikin katedraalissa
Sunnuntaina 1.2.2015
klo 13.00. Messun viettää
isä Wojciech Grygiel FSSP.
Gregorius-yhdistyksen järjestämiä tridentiinisiä messuja
vietetään Pyhän Henrikin katedraalissa aina kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 13.00.
A Tridentine Mass is celebrated
again on Sunday, Jan. 4, in Saint
Henry’s Cathedral at 13.00. These
Masses are celebrated in the
Cathedral every first Sunday of a
month at 13.00.
Societas Sancti Gregorii Magni
gregoriusyhdistys.wordpress.com

	
  
ἵνα πάντες ἓν ὦσιν - Ut unum sint – Että he olisivat yhtä

As the starting point for this series of three seminars serves the Faith and Order convergence document The
Church: Towards a Common Vision. The document raises up the ecclesiologically relevant convergence, wh
has already been achieved in various multilateral and bilateral theological dialogues. One of the still remaining
questions, which still needs further elaboration is the question of “Authority” in the Church, which has close l
with the questions regarding normative teaching, oversight and the universal ministry of unity. Through this se
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Katolisen kirkon katekismus
Jumalalle vihitystä elämästä
Yleistä

V

Katse tulevaisuuteen!
Pyhä Henki lähettää teidät tekemään voimallisia tekoja!

”J

eesus, rakkauteni, kutsumukseni. Lopultakin olen löytänyt
sen, kutsumukseni on rakkaus! … Niin, olin todella löytänyt paikkani ja sinä, rakas Jumalani, olet antanut sen
minulle… Tulen olemaan rakkaus äitini,
kirkon sydämessä. Siten olen kaikki, ja niin
unelmani vihdoin toteutuu.”

Näin kirjoitti Lisieuxin Jeesus-lapsen Teresa kutsumuksestaan, mutta ennen kuin
nämä sanat saattoivat syntyä, tarvittiin
paljon rukouksia, etsimistä, kyselyä, kannustusta, luottamusta ja kaikkein syvimmällä hänen sydämessään pohjaton kaipaus kohti Jumalaa, kaipaus, joka oli
saanut hänet liikkeelle. Ja liikkeelle lähdettyään hän oli kohdannut suurimman
Kaipaajan, joka on Jeesus Kristus itse.
Hän seisoo jokaisen ihmisen sydämen
ovella kolkuttamassa. ”Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen
luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja
hän” (Ilm. 3:20). Teresa oli kuullut Jeesuksen kutsun ja hän vastasi siihen: rakkauden seikkailu oli alkanut.
Kirkossa adventtina alkanut Jumalalle vihityn elämän vuosi sisältää kutsun
rukoilla sääntökuntalaisten ja kutsumusten puolesta. Voisimmeko yhdessä hiippakuntana rukoilla kutsumusten puolesta? Me sääntökuntalaiset piispa Teemun
tukemana tahdomme rohkaista kaikkia
hiippakuntalaisia, yksin, yhdessä perheinä, yhdessä rukouspiireissä, yhdessä
seurakuntana rukoilemaan esim. ruusukkoa.
Yksi ikään kuin näkymätön ”rukousketju” voisi tulla jollain tavoin näkyväksi, jos jokaisena kuukautena yksi seurakunta tai keskus rukoilisi tietoisemmin
kutsumusten puolesta. Seurakuntalaiset voivat yhdessä sääntökuntalaisten ja
pappien kanssa yhdessä sopia, millä tavoin heidän seurakunnassaan rukoillaan
kutsumusten puolesta. Kutsumus-teema
voisi tulla esille myös erityisessä tapahtumassa. Olemme laatineet rukousketjun
kalenterin koko vuodeksi.

Tässä vuoden kalenteri:
Tammikuu 2015
Helmikuu 2015
		
Maaliskuu 2015
Huhtikuu 2015
		
Toukokuu 2015
Kesäkuu 2015
Heinäkuu 2015
Elokuu 2015
		
Syyskuu 2015
Lokakuu 2015
Marraskuu 2015
Joulukuu 2015
Tammikuu 2016

Henrikin srk Helsinki
Ristin srk Tampere ja
kappelit
Studium Catholicum
Pyhän perheen srk 		
Oulu
Ursulan srk Kouvola
Stella Maris (leirit)
Karmeliittaluostari
koko hiippakunta
(hiippakuntapäivä)
Olavin srk Jyväskylä
Birgitan srk Turku
Kuopio
Marian srk Helsinki
koko hiippakunta

Vuoden aikana on erilaisia tilaisuuksia
ja tapahtumia eri paikkakunnilla. Niistä saamme tietoa etukäteen ja varmaan
myös jälkikäteen. Kukaan ei tänään tiedä, millainen tämä vuosi hiippakunnassamme tulee olemaan. Meitä kaikkia
kutsutaan rakentamaan sitä yhdessä. Jokainen meistä on ainutkertainen ja jokaisella meistä on ainutkertainen paikkamme tässä maailmassa ja kirkossa.
Rukoilkaamme Jumalaa, että hän näyttäisi meille suunnan ja tehtävän, niin että
se, mitä teemme tekisimme rakkaudesta.
Voimmeko kuvitella kirkkoa ilman niitä lukemattomia pyhiä, jotka vuosisatojen aikana ovat seuranneet Kristusta
köyhinä, naimattomina ja kuuliaisina?
Millainen olisikaan hiippakuntamme ilman sääntökuntalaisia? Rukoilkaamme
yhdessä Jumalaa, että hän kutsuisi nuoria seuraansa, ja että se, joka tuntee sydämessään kaipauksen Jeesuksen seuraamiseen, saisi uskallusta ja voimia ”jättää
kaiken ja lähteä katsomaan”, mihin Jeesus
tahtoo kuljettaa hänet. Jeesus itse antaa
meille tulevaisuuden ja toivon.
Sääntökuntalaisten puolesta
Jeesuksen pikkusisar Leila

aikka ”[k]aikki uskovat ovat todellisesti samanarvoisia arvoltaan ja toiminnaltaan Kristuksessa tapahtuneen uudestisyntymisen
perusteella”, kaikilla heistä on oma asemansa ja tehtävänsä, jonka mukaisesti
he toimivat yhteistyössä. Kukin uskova
on ”omalla tavallaan ja oman elämäntilanteensa mukaisesti” kutsuttu ”täyttämään sitä tehtävää, jonka Jumala on uskonut kirkolle tässä maailmassa”. (Vrt.
KKK 871-872.)
”Vieläpä eroavaisuudetkin, jotka Herran tahdon mukaan vallitsevat hänen
ruumiinsa jäsenten välillä, palvelevat sen
ykseyttä ja tehtävää”: kirkossa vallitsee
erilaisuus palvelussa, mutta ykseys lähetystehtävässä. Apostoleille ja heidän seuraajilleen Kristus luovutti tehtävän opettaa, pyhittää ja johtaa hänen nimessään
ja hänen vallallaan. Maallikot sitä vastoin … toteuttavat kirkossa ja maailmassa omaa osuuttaan koko Jumalan kansan tehtävästä. ”Kummassakin ryhmässä
[papistossa ja maallikoissa] on uskovia,
jotka tunnustamalla evankeliset neuvot
… vihkiytyvät Jumalalle … ja palvelevat omalla tavallaan kirkon lähetystehtävää.” (Vrt. KKK 873.)

ja tulemaan yhä enemmän hänen kaltaisikseen. He vihkivät elämänsä Jumalalla
kukin omalla tavallaan. Pyhän Hengen
innoittaminan useat heistä viettivät erakkoelämää tai perustivat hengellisiä yhteisöjä, joille kirkko kernaasti antoi arvovaltaisen hyväksymisensä.” (KKK 918)
Tällaisia Jumalalle vihityn elämän muotoja ovat
• erakkoelämä (KKK 920-921)
• vihkiytyneet neitsyet ja lesket (KKK
922-924)
• sääntökuntaelämä (KKK 926-927)
• maallikkoinstituutit (KKK 928-929)
• apostolisen elämän yhteisöt (KKK 930)

Jumalalle vihitty elämä
Jumalalle vihitty elämä on elämänmuoto, joka perustuu evankelisiin neuvoihin
sitoutumiseen. Se ei kuulu kirkon hierarkkiseen rakenteeseen, mutta on erottamattomasti sidottu kirkon elämään ja
pyhyyteen. (Vrt. KKK 914.)
Evankeliset neuvot kaikessa monitasoisuudessaan on osoitettu jokaiselle Kristuksen opetuslapselle. Vihittyyn
elämään sisältyy tämän lisäksi velvoitus
elää siveinä naimattomuudessa Jumalan
valtakunnan tähden sekä köyhyydessä
ja kuuliaisuudessa. Tämän elämäntavan
tuntomerkki on lupaus noudattaa näitä
neuvoja (naimattomuus, köyhyys ja kuuliaisuus) kirkon hyväksymässä, pysyvässä säädyssä. (Vrt. KKK 915.)
Vihitty elämä merkitsee siis eräänlaista ”syvempää vihkiytymistä”, jonka juuret ovat kasteessa ja joka merkitsee kokonaista antautumista Jumalalle. Vihityssä
elämässä uskovat tekevät Pyhän Hengen
liikkeelle panemina päätöksen seurata
Kristusta kiinteämmin, antautua Jumalalle, jota he rakastavat yli kaiken, sekä
kuvata ja julistaa kirkossa tulevan maailman kirkkautta, pyrkimällä täydellisempään rakkauteen Jumalan valtakunnan
palveluksessa. (Vrt. KKK 916.)

Suuri puu monine oksineen
”Kirkon alkuajoista saakka on ollut miehiä ja naisia, jotka ovat evankelisia neuvoja noudattamalla mahdollisimman vapaina pyrkineet seuraamaan Kristusta

Merkitys
”Jumalalle itsensä antanut ihminen, joka
rakastaa Jumalaa yli kaiken ja joka jo kasteessa oli omistettu hänelle, on näin tullut syvemmin pyhitetyksi Jumalan palvelemiseen ja asetettu elämään kirkon
parhaaksi. Jumalalle vihityllä säädyllä
kirkko todistaa Kristuksesta ja osoittaa,
kuinka Pyhä Henki toimii siinä ihmeellisellä tavalla. Niiden tehtävänä, jotka antavat lupauksen noudattaa evankelisia
neuvoja, on lähinnä elää vihkimyksensä
mukaisesti. Mutta koska ’he omistautuvat vihkimyksellään palvelemaan kirkkoa, heidän velvollisuutensa on osallistua erityisellä tavalla lähetystyöhön
instituuttinsa luonteen mukaisesti’.”
(KKK 931)
”Kirkossa, joka on ikään kuin sakramentti, toisin sanoen Jumalan elämän
merkki ja välikappale, vihitty elämä näkyy erityisenä merkkinä lunastuksen
salaisuudesta. Seurata ja jäljitellä ’yhä
kiinteämmin’ Kristusta, ilmaista ’selkeämmin’ hänen itsestäluopumistaan,
on samaa kuin olla Kristuksen sydämessä ’syvemmin’ läsnä oman ajan ihmisille. Sillä ne, jotka kulkevat tätä ahtaampaa
tietä, kannustavat esimerkillään veljiään
ja sisariaan ja antavat selvän ja ylevän todistuksen siitä, ’ettei maailmaa voi muuttaa ja uhrata Jumalalle ilman vuorisaarnan autuaaksijulistusten henkeä’.” (KKK
932)
KATT

NUORILLE
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Nuorille

Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Puu ja hedelmät
Matt. 12:33-37
Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on
hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu
tunnetaan.
Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette
pahoja! Mitä sydän on täynnä, sitä suu
puhuu.
Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa.
Minä sanon teille: jokaisesta turhasta
sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän
on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi
perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan
syylliseksi.

Kommentti
Jeesuksen sanat tarjoavat meille selvän
varoituksen ja samaan aikaan sopivan
mittarin. Se näyttää, mitä minun sydämessäni on: ”Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä” ja ”Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu”.
Inhimillisessä elämässä omantunnon
tutkiskelua käytetään usein eri tilanteis-

sa. Esimerkiksi kaupan omistaja miettii liikkeen sulkemisen jälkeen, miten
myynti meni sinä päivänä. Onko tulos
parantunut vai myydäänkö jotakin tuotetta liian harvoin? Myöskin hyvä valmentaja pohtii tappion jälkeen, mitä
joukkueessa tapahtui, korjatakseen tilanteen ja virheet seuraavaa ottelua varten.
Kaikki, jotka haluavat kehittyä ja edistyä
missä tahansa elämän aspektissa, joutuvat tekemään itsetutkistelua sen tiimoilta.

Welcome to the Catholic Church in Finland

Kristillinen elämäkin vaatii huolellista
hoitoa, ja tämä elämän aspekti on kaikkein tärkein. Jos kauppani myynti menee
ylöspäin tai minun joukkueeni voittaa, se
on tietysti hyvä asia minulle, mutta raha
tai ilo ei takaa ikuista elämää. Vain kristillinen elämä takaa sen ja näin ollen tekee minusta myös hyvän ihmisen, kauppiaan tai valmentajan.
Sen vuoksi neuvon sinulle yhden hyvän hartausharjoituksen. Joka ilta ennen
nukkumaanmenoa voisit kysyä itseltä-

si, minkälaisia hedelmäsi olivat tänään:
Olenko tehnyt hyviä tekoja Jumalaa, perhettä ja kavereitani kohtaan? Kiitos Jumalani, onnistuin sinun armosi avulla.
Olen ollut Jeesukselle uskollinen, ja näin
ollen minun sieluni on se hieno ja hyvä
puu, joka tuottaa hyviä hedelmiä. Niitä
kasvaa ainoastaan Jeesuksen kautta.
Toisaalta voisin kysyä, olenko tehnyt
pahoja tekoja, onko minulla ollut pahoja ajatuksia tai olenko haavoittanut toisia
sanoillani tänä päivänä. Herrani, pyydän
anteeksi, armahda minua! Huomenna
yritän toimia paremmin armosi vaikutuksesta!
Toinen kysymys omantunnon tutkiskelussa syntyy muistaessamme Jeesuksen sanat: ”Mitä sydän on täynnä, sitä
suu puhuu.” Mistä olen puhunut ja keskustellut tänään? Se on hyödyllinen kysymys, jotta tietäisin, mitä sydämessäni
on. Puhunko usein itsestäni? ”Minusta
tuntuu…, minun mielestäni…, minä, minulle, minun…” Ehkä olen itsekäs. Keskustelenko joskus muiden kanssa Jumalasta, uskosta ja ikuisesta elämästä etsien
heidän hyvyyttänsä? Jos teen näin, se on
hyvä merkki siitä, että Jumala asuu sydämessäni.
isä Raimo Goyarrola

Ave Maria!
Catholic Students’ Club — Helsinki
Spring 2015

The Spring 2015 open programme of the Welcoming Team:
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.
08.02
08.03
10.05
31.05

The dates and subjects for the Spring gatherings (subject to change):

Spiritual exercises
Christian prayer
The liturgical year and Holy Mass
Kindergarten presentation

Rosary and Holy Mass or Adoration
in Latin and English
in St. Henry’s Cathedral
on the following Tuesday
evenings at 18.00:
Jan. 13, 27
Feb. 10, 24
March 10, 24
April 7, 21
May 5, 19

The Welcoming Team is a group of volunteers from different countries working for our Diocese
to find the best possible way to welcome people with different backgrounds and cultures and help
them to find their way and feel at home in the Church while growing together in faith. The
group works together with the priests of the parishes. The gathering place of the group is the
Studium Catholicum, a Catholic cultural centre in Helsinki.

All students and young adults and
others interested in the Catholic
Faith, welcome! Afterwards, a nice
get-together. Many other activities
as well. Confession during Rosary.

We have a monthly gathering where everyone is welcome. The programme includes discussion,
coffee and presentations on various interesting topics. You can also contact us if you want to
know more about other activities in the Church and meet new people!

cschelsinki.wordpress.com

Our website with pictures from earlier gatherings: www.studium.fi/en/groups/welcoming

The contact person: Lucia Indren (Indonesia) 040-4145861 lucia.indren@studium.fi

Our contact persons in the parishes:
Saint Henry’s parish
Joran Wauters (Belgium) 044-9723738
Sara Nevalainen (Finland) 040-5604120
Pio Simonsen (Denmark) 040-4428499
Steve Arnold (UK) 045-1101053
Pablo Sopelana (Spain) 050-3173392
Pekka Rantakari (Finland) 040-5147360

Saint Mary’s parish
Mervi Yaghmour (Finland) 050-4524997
Jan-Peter Paul (Finland) 045-2675939
Ilona Ennelin (Finland) 040-7264025
Lydia Padilla-Rinne (Philippines) 050-5223580
Nevil Genjang (Cameroon) 044-3601059
Teemu Terho (Finland) 046-8448621
Janne Marno (Finland) 041-5873793
Päivi Perttilä (Finland) 045 1289376

BENEDICTUS XVI

MAAILMAN VALO

Paavi, kirkko ja ajan merkit
”Nykyisten ihmiseen kohdistuvien uhkien kontekstissa
Kristuksen ilmoittamasta Jumalan, ”laupeuden Isän”
salaisuudesta tulee ikään kuin ainutlaatuinen kirkolle
osoitettu vetoomus.” KATT, 208 sivua, hinta 20,- eur

www.katolinenkirjakauppa.net
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På svenska

Kyrkan och de fattiga
Kyrkan har ett ansvar för de
fattiga i samhället. Under
medeltiden tog kyrkan på sig
ett betydande socialt ansvar
för de fattiga i samhället, som
idag handhas av staten.

I

bibeln och katekesen (#2544 – 2547)
lyfter kyrkan fram vårt ansvar för de
fattiga. Utgångspunkten är kärleken
till nästan och förståelsen att det vi äger
är endast till låns. Att inte ge till de fattiga anser den helige Khrysostomos som
stöld. Vi har en uppgift som vi fått av Kristus själv att ge mat åt de hungriga, bostad
åt de bostadslösa och kläder åt de nakna.
Under 1900- och 2000-talen har dock
fattigdomsbegreppen betydligt förändrats
i synnerhet i de nordiska länderna. Fattigdom betraktas som en dysfunktion, eller
kanske som en anomali, i det moderna
samhället. Fattigdomen är ett hot mot lag
och ordning och har en intern säkerhetsdimension som gäller samhällets fortbestånd och utveckling. Bekämpningen av
fattigdom är en fråga av nationell säkerhet. Rasvåldet i Förenta Staterna, i Malmö
i Sverige, och viljan för många invandrare
att delta under ISIS ledning i krig i Mellanöstern och Afrika är bara några exempel på detta hot.

Forskningsresultat
Fattigdom anses bero på välanalyserade
faktorer såsom socio-ekonomisk hierarki, kön, ålderdom, skilsmässor och boendekostnader samt en allmän behovs- och
resursminskning i samhället dvs effekter
av en lägre ekonomiskt BNP-tillväxt. Fattigdomsbegreppet är sålunda mångfacetterat och mångdimensionellt.
Idag talar man allmänt om tre olika fattigdomskategorier, eller förståelser av fattigdom, nämligen
• ekonomisk fattigdom eller brist på
ekonomiska resurser
• ackumulerad fattigdom eller bristande levnadsstandard och
• socialbidragstagande eller mottagande av socialbidrag (deprivation).
Alla dessa former av fattigdom tacklas av
det allmänna dvs staten och kommunerna. Det är ju deras ansvar att bevara den
sociala freden i samhället. Forskare, såsom Helleröd (1991), har försökt analysera
sannolikheten för olika samhällsgrupper
att falla i en fattigdomsfälla och därigenom bli potentiella hot för den nationella
interna säkerheten.
Risken för ekonomisk fattigdom gäller
följande samhällsgrupper eller personer
som fyller vissa sociala eller samhälleliga
kriterier.
Sannolikhet över 70 %
• ensamstående student, under 25 år,
utan barn, som bor hemma med föräldrarna
Sannolikhet 30 – 50 %
• hemarbetande med två eller tre barn,
som saknar högre utbildning

• ensamstående ålderspensionär med
eller utan högre utbildning
De som har den lägsta sannolikheten att
bli offer för ekonomisk fattigdom är medelålders gift eller samboende person utan
eller med hemma boende barn. Ekonomisk fattigdom gäller också sällan för gifta eller samboende ålderspensionärer.
Risken för ackumulerad fattigdom eller
bristande levnadsstandard (deprivation)
är betydande hos storstadsbo som saknar
konsumtionsutrymme, ej facklärd arbetare, förtidspension 60 år och ensamstående
(nästan 80 %). Sannolikheten mellan 30 –
50 % har storstadsbo, utan konsumtionsutrymme, ej facklärd arbetare samt nordisk invandrare.
Minska sannolikheten för deprivation
har storstadsbo med höga inkomster (över
medelinkomst) och utan ovannämnda attribut. Pengar tycks garantera både hygglig levnadsstandard och lycka (Nars 2006).
Den tredje fattigdomskategorien, socialbidragstagare, varierar beroende på
människans levnadssituation bla. arbetslöshet och hälsoproblem spelar här en stor
roll.
Sannolikhetsgrad 70 – 100 %
• 30 år, saknar konsumtionsutrymme, arbetslöshetsproblem, lågutbildad, förtidspensionär, ekonomiska problem,
hälsoproblem och ensamstående med
två barn
• 23 år, invandrare, saknar konsumtionsutrymme, lågutbildad, arbetslöshetsproblem, ekonomiska problem
• 30 år, ensamstående med två barn, saknar konsumtionsutrymme, ekonomiska
problem, lågutbildad, hälsoproblem
Minsta risken för deprivation har medelåldersperson som saknar alla ovannämnda kriterier samt har en inkomst över
medelinkomsten samt person 23 år gammal, student med eget boende som bor
tillsammans med sina föräldrar.
Det är av betydelse att observera att
ekonomisk fattigdom inte är det samma
som socialbidragstagande som anses vara
uttryck för andra sociala problem.
Den mest avgörande faktorn är den allmänna ekonomiska BNP-tillväxten. Den
påverkar alla kategorier av ”fattigdom”.
Arbetslösheten samt familjesplittring,
skilsmässor, tycks vara den främsta bidragande faktorn som leder till fattigdom
inom alla kategorier.

Katolskt svar
Hur skall då en katolik förhålla sig till ”de
fattiga”. För det första bör vi älska vår
nästa och visa hen kristen kärlek. Det är
inte längre endast fråga om att ge pengar till ”de fattiga”. Samhället har ju tagit
på sig denna roll i alla fall i Norden. Fattigdomen är också mer mångfacetterad än
tidigare och är allt mer beroende av ”andra sociala frågor”. De ”fattiga” i samhället beräknas till ca 4 % av den aktiva befolkningen under normala ekonomiska
tider. Idag är de betydligt fler i alla fall i de
sydliga EU-länderna. De största grupperna består av de unga lågutbildade, äldre

personer som lämnat arbetslivet samt vissa grupper av invandrare.
Enligt min mening kan katoliker öppna
sig för ”de fattiga” i kyrkan och i sina
hem. Man borde i första hand skapa sociala gemenskaper och klubbar/föreningar
samt tillfällen var ”de fattiga” kan träffas
och träffa andra. Detta kunde ske i första
hand inom församlingarna. För det andra
kunde man besöka ”de fattiga” och försöka
hämta glädje till deras vardag i synnerhet
under jultiden och den kommande fastan.

De ensamma får inte lämnas ensamma utan borde få möjlighet att dela sitt liv
med andra också i en större gemenskap.
Slutna föreningar och klubbar gynnar inte
detta. Det grundläggande för det kristna
livet är öppenhet och kristlig kärlek till
nästan.

Jan-Peter Paul
Halleröd B. (1991) Den Svenska fattigdomen,
Lund
Nars K. (2006) Pengar och Lycka, Tammi

KARNEVAALIT TULEVAT – oletko valmis?
Lauantaina 14.2. klo 18.30 jälkeen
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa.
Bändi soittaa ja laulu raikaa, on ruokaa ja juomaa,
mukavaa oloa, kilpailuja, arpajaiset.
Kaikki tämä 25 euroa + arvat + kolikkoja kilpailuun.
Lippuja myyvät Marian ja Henrikin kirkkokahveilla
Rita Kaira p. 040 767 9157 ja
Marja-Leena Rautakorpi p. 045-3199509 !!!

TERESA RY:N KEVÄÄN 2015 OHJELMA
Ti 10.2.2015 Kevätkauden aloitus
Esitelmäilta isä Rafal Czernia SCJ kertoo muistoja sapattiajastaan Roomasta.
Ti 10.3.2015 Vuosikokous, vaalikokous, keskustelua
Ti 14.4.2015 Esitelmäilta, aihe tarkentuu myöhemmin
		
Ti 5.5.2015 Kevätkauden päätös
Esitelmäilta teologian tohtori, dosentti Päivi Salmesvuori kertoo
tutkimuskohteestaan: Pyhä Birgitta – Aatelisneidosta kosmopoliitiksi.
		

Pyhiinvaellus Puolaan
14.–17.5.2015
pyhän Ursulan ja pyhän Johannes Paavali II:n
jalanjäljissä
Matkakohteina :
Krakova, Czestochowa, Sieradz ja Pniewy

P y h i i n va e l l u k s e n hi n t a on a r v i ol t a 700 eu r oa ( 2 h en gen
h u o n e i s s a ) . Y h d e n h en gen h u on een l i s ä 50 eu r oa .
Pyhiinvaelluksen hintaan kuuluvat muun muassa:
• suorat lennot: Helsinki-Krakova, paluu: Berliini-Helsinki
• oma bussi koko matkan ajan
• majoitukset aamiaisen kera (Krakovassa hotellissa, Czestochowassa
Birgittalaisluostarissa, Pniewyssä Ursuliinisisarten luostarissa)
• kolme illallista ja kaksi lounasta
• opastus, sisäänpääsymaksut ja runsaan ohjelman rukoushetkineen
ja messuineen
Sit ova ilm o itt a u tu m in en ja ennakkomaksu 2 0 0 € 15 .1 . 2 015 mennessä
tilille: U r su liin ie n Sisa r k unt a, FI3 4 2 219 1 8 0 0 01 2 2 0 6
Ilm o itt a u tu n e e t sa ava t t ar kemmat ohjeet .

I l m o i t t a u t u m i s et j a ti ed us t el ut i s ä Ma r co Pa s i n a t o,
puh. 050 5377775

Welcome to the Catholic Church in Finland
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Ilmoitukset

JUHLITAAN AKVINOLAISTA
JUHLITAAN AKVINOLAISTA
/CELEBRATING
AQUINAS
CELEBRATING AQUINAS
	
  
7. maaliskuuta, pyhän Tuomaan Dies Natalis (kuolinpäivänä) /
March 7th; Dies Natalis (Date of the death) of St. Thomas

The Spring 2015 open programme of the Welcoming Team:
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.

08.02
08.03
10.05
31.05

The dates and subjects for the Spring gatherings (subject to change):

Spiritual exercises
Christian prayer
The liturgical year and Holy Mass
Kindergarten presentation

The Welcoming Team is a group of volunteers from different countries working for our Diocese
to find the best possible way to welcome people with different backgrounds and cultures and help
them to find their way and feel at home in the Church while growing together in faith. The Caritas-kiittää kaikkia Adventtikeräykseen
group works together with the priests of the parishes. The gathering place of the group is the
osallistuneita ja toivotta onnellista
Studium Catholicum, a Catholic cultural centre in Helsinki.
We have a monthly gathering where everyone is welcome. The programme includes discussion,
coffee and presentations on various interesting topics. You can also contact us if you want to
know more about other activities in the Church and meet new people!

ja siunauksellista uutta vuotta 2015!

Our website with pictures from earlier gatherings: www.studium.fi/en/groups/welcoming

Lauantaina 7.3. klo 13-15 Studium Catholicumissa
/ Saturday 7.3 at 13-15 at the Studium Catholicum

WILFRID STINISSEN

The contact
person: Lucia Indren (Indonesia) 040-4145861 lucia.indren@studium.fi
Ohjelma/Programme:

–lukupiiri keväällä 2015

13.00-14.00
Dominikaanisen
riituksen messu /
•
Our
contactVanhan
persons
in the parishes:

Mass in the Old Dominican Rite
Saint Mary’s parish
Saint
Henry’s
parishon Akvinolainen ja sääntökuntaelämäkutsumus
Pyhän Teresan syntymän 500-vuotisjuhlavuoden (2015) kunniaksi
Mervi Yaghmour (Finland) 050-4524997
Saarna veli
Gabriel
Salmela
Joran Wauters (Belgium) 044-9723738
Jan-Peter Paul (Finland) 045-2675939
karmeliittamaallikot järjestävät lukupiirin, jossa luetaan Wilfrid Stinissenin
(2015: Jumalalle
pyhitetyn
elämän040-5604120
vuosi) /Sermon by br. GabrielIlona
Salmela
on
Sara Nevalainen
(Finland)
Ennelin (Finland) 040-7264025
teosta Maria Raamatussa ja meidän elämässämme.
Pio
Simonsen
(Denmark)
040-4428499
Aquinas and the calling to religious life (2015: Year of Consecrated
LydiaLife)
Padilla-Rinne (Philippines) 050-5223580
Steve Arnold (UK) 045-1101053
Nevil
Genjang
(Cameroon)
044-3601059
14.00-15.00 Lyhyt panaalikeskustelu Tuomas Akvinolais
•Pablo
Sopelana (Spain) 050-3173392
Lukupiiri kokoontuu klo 16.30-17.40 Studium Catholicumin kirjastossa,
Teemu Terho (Finland) 046-8448621
opintojen
Suomessa
Short panel discussion on the state
Pekka tilasta
Rantakari
(Finland)/040-5147360
JanneofMarno (Finland) 041-5873793
Ritarik. 3 b A.
Thomas Aquinas studies in Finland
Päivi Perttilä (Finland) 045 1289376
• 18.1. Maria ennen Jeesuksen syntymää (luvut 1-4)
• 1.2. Jumalan äiti. Maria Jeesuksen lapsuudessa. (luvut 5-7)
STUDIUM CATHOLICUM
• 15.3. Maria Jeesuksen elämässä (luvut 8-9)
Ritarikatu 3 A , 00170 Helsinki www.studium.fi
• 12.4. Maria kirkon elämässä (luvut 10-12)
• 3.5. Maria meidän elämässämme (luvut 13-15)

Lauantaina 7.3. klo 13-15 Studium Catholicumissa

Meditaatioharjoitus 17.45- 18.30 (18.1. Hänen nimiensä luetteleminen;
1.2. Avoimet kädet; 15.3. Ristimeditaatio; 12.4. ”Nostakaa päänne”;
3.5. Rauhan virta)

Ohjelma
13.00-14.00 Vanhan Dominikaanisen riituksen messu

Preparation for Holy Week

Saarna veli Gabriel Salmela on Akvinolainen ja sääntökuntaelämäkutsumus (2015:

Kirjan voi ostaa (14 e) ensimmäisellä kerralla tai etukäteen Katolisesta
tiedostuskeskuksesta tai www.katolinenkirjakauppa.net.

3-Day Retreat on the
Mystery of Easter and
14.00-15.00 Lyhyt panaalikeskustelu Tuomas Akvinolais opintojen tilasta Suomessa
Pieniä asioita,
suurella rakkaudella
the Book of Revelation

Jumalalle pyhityn elämän vuosi)

March 27th- 29th

Ritarikatu 3 A , 00170 Helsinki www.studium.fi

at the Studium Catholicum

with Fr. David Sanders,OP, Blackfriars,Oxford

Äiti Teresan peittopiiri
kokoontuu Stella Mariksessa kerran
kuukaudessa 3. keskiviikkona klo 14-16.
Tervetuloa! Voit myös lähettää kutomasi
palat (18x18cm, kudottu ainaoikeaa yli
50% villalangasta) postitse osoitteella
Anne Kärnä, Sirkkoontie 22, 09630
Koisjärvi. Tiedustelut puhelimitse 0409370227 (klo 9-10, muulloin tekstiviesti).
Tervetuloa!

Friday, March 27th at
16.30 - 19.30
Saturday,March 28th at
10.00 - 15.30
th

Sunday, March 29 at
14.00 - 17.00

Places are limited.

The fee is 25 euros. The

deadline for registration and
payment is March 17th. Please
pay to : Studium Catholicum
Nordea FI40 2001 2001 0002 81
and inform
lucia.indren@studium.fi
or 040 414 5861

Ritarikatu 3 A , 00170
Helsinki www. studium.fi

Verbi Dei sono
Schola cantorum
Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for weddings, funerals and other occasions.
Yhteys, Contact: Markus Mäkelä 044-5021206.

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

Kirjakauppasi netissä

www.katolinenkirjakauppa.net
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Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs • 16.1.-15.2.
TURKU

HELSINKI

Pyhän Marian seurakunta

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
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 9.45
messu englanniksi (1., 2. ja 4. su) tai latinaksi ja
englanniksi (3. su), 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe
18.00 messu, ti ja to 7.30 messu. Ke 17.30 ruusukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika
la 17.00-17.45 ja sopimuksen mukaan.
• Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun.
9.45 Mass in English (1st, 2nd and 4th Sun.) or
English and Latin (3rd Sun.), 11.00 High Mass
in Finnish, 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 and by appointment. Masses also
in other cities.
16.1. pe 19.00 avioliittokurssi seurakuntasalissa
17.1. la 10.00-12.45 ensikommuunio-opetus,
17.15 pyhän Henrikin juhlallinen vesper,
18.00 aattomessu
18.1. su pyhä Henrik: 9.45 messu latinaksi
ja englanniksi/Mass in Latin and English,
11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/
Mässa på svenska, 15.00 messu Porvoossa,
18.00 iltamessu
20.1. ti 14.00 seniorit
22.1. to 18.00 lectio divina kabinetissa
23.1. pe 19.00 avioliittokurssi seurakuntasalissa
24.1. la 11.00-13.00 vahvistusopetus seurakuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
25.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.45
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 12.30 messu italiaksi/Messa in
italiano, 15.00 messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
26.1. ma 18.30 johdantokurssi
27.1. ti 16.30-19.00 vahvistusopetus seurakuntasalissa, 18.00 CSC: ruusukko ja messu
30.1. pe 19.00 avioliittokurssi seurakuntasalissa
31.1. la 11.00 veli Gabrielin diakoniksi vihkiminen, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
1.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.45 messu
englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 gregoriaaninen messu, 16.00 messu
puolaksiMsza po polsku, 18.00 iltamessu
5.2. to 18.00 urkukonsertti kirkossa
6.2. pe 19.00 avioliittokurssi seurakuntasalissa
7.2. la 10.00-12.45 ensikommuunio-opetus,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu
8.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.45 messu
englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio,
18.00 iltamessu
9.2. ma 18.30 johdantokurssi
10.2. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
12.2. to 18.00 elokuvakerho seurakuntasalissa
13.2. pe 19.00 avioliittokurssi seurakuntasalissa
14.2. la 11.00-15.00 nuorten lectio divina seurakuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu,
19.00 karnevaalit seurakuntasalissa
15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.45
messu latinaksi ja englanniksi/Mass in Latin
and English, 11.00 päämessu, 12.30 messu
ruotsiksi/Mässa på svenska, 15.00 messu
Porvoossa, 18.00 iltamessu
DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 18.1., 15.2.
su 15.00
Tikkurila (ort. kirkko, Läntinen Valkoisenlähteentie 48): 25.1. su 15.00

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 suomeksi.
Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu (1. su ruotsi, 2. su perhemessu englanniksi, 3. su vietnami, 4. su perhemessu, 5. su saksa), su 16.00 messu (2. su
espanja, 3. su puola), 17.30 ruusukkorukous
englanniksi, 18.00 messu englanniksi. Ma, ke,
pe 7.30 laudes, 8.00 messu suomeksi, ma, ti,
ke, to, pe 18.00 iltamessu, 18.30–19.00 adoraatio, ti 17.30 ruusukkorukous. Rippiaika ma, ti,
ke, to, pe, la 17.30–17.55, su 9.30-9.55 ja 17.30–
17.55. Seurakunnan kanslia avoinna ti 13–16 ja
ke 9-12.
• 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 English, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass,
5th Sun. German), 16.00 Mass (2nd Sun. Spanish,
3rd Sun. Polish), 17.30 Rosary in English, 18.00
Mass n English. Mon., Wed., Fri. 7.30 Laudes, 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. Confessions Mon.,
Tues., Wed. Thurs., Fri., Sat. 17.30-17.55, Sun.
9.30-9.55 and 17.30-17.55. Parish office open Tues.
13-16 and Wed. 9-12.
18.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
messu vietnamiksi, 13.00 ukrainalainen liturgia, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po
polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass
in English
25.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
perhemessu, 15.00 messu saksaksi/Messe
auf Deutsch, 16.00 messu tagalogiksi/Mass
in Tagalog, 17.30 ruusukko englanniksi/
Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
1.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 15.00
messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 17.30
ruusukko englanniksi/Rosary in English,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
4.2. ke 8.00 messu suomeksi, 14.00 messu suomeksi ja Maria-klubi, 18.00 messu suomeksi
8.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
perhemessu englanniksi/Family Mass in
English, 16.00 messu espanjaksi/Santa Misa
en Castellano, 17.30 ruusukko englanniksi/
Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
9.2. ma 8.00 messu suomeksi, Huom. illalla ei
messua!
14.2. la 10.00–14.00 lauantaikurssi Englantilaisessa koulussa, 11.00 messu suomeksi, 18.00
messu suomeksi
15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
messu vietnamiksi, 16.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
DIASPORA
Stella Maris (Sirkkoontie 22, Koisjärvi): joka
sunnuntai klo 11.00
Hanko (Täktomin kappeli, Kappelitie 36): 7.2.,
21.3., 25.4., 23.5. la 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu
13): 24.1., 21.2., 28.3., 11.4., 16.5. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko,
Lärkkullantie 26): 10.1., 7.2., 21.3., 25.4., 23.5.
la 13.00

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 suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 2.
sunnuntai: 12.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu englanniksi. Ke, pe, la 7.30 aamumessu,
ti, to 18.00 iltamessu. To 17.30 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen 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.)
18.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 9.00
messu latinaksi, 10.30 päämessu, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
20.1. ti 18.30 informaatiokurssi
24.1. la 10.00 messu Ahvenanmaalla, 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
25.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.00
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00
messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
31.1. la 9.30 katekeesi, 12.30 perhemessu
1.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.00 messu
ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po
polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
3.2. ti 18.30 miestenpiiri
6.2. pe 18.00 messu Porissa
8.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.00 messu
suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu
vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 18.00
messu englanniksi/mass in English
10.2. ti klo 18.30 teologinen opintopiiri
15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.00
messu latinaksi, 10.30 päämessu, 18.00
messu englanniksi/Mass in English

Confessions Thurs. 17.30-17.55 and Sun. 10.0010.25 and 11.40-11.55 or by appointment.
117.1. la 9.00 katekeesi lapsille ja nuorille,
12.15 perhemessu
18.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English, 17.00 Messu Kuopiossa
19.1. ma pyhä Henrik: 18.00 Messu
22.1. to 14.00 messu senioreille
25.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English, 18.00 ekumeeninen vesper Pyhän
Joosefin kirkossa
1.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English
2.2. ma Herran temppeliintuominen: 18.00
messu
6.2. pe 19.00 johdantokurssi
7.2. la 15.00 messu Mikkelissa, 18.30 messu
Varkaudessa
8.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass
in English, 12.00 messu Kajaanissa, 17.00
messu Kuopiossa
14.2. la pyhät Kyrillos ja Methodios: 10.00
messu
15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass
in English, 9.00 messu Savonlinnassa, 17.00
messu Joensuussa
KATEKEESI 17.1. la 9.00
DIASPORA
Joensuu (ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32):
15.2. su 17.00 messu
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 8.2.
su 12.00
Kuopio (Pyhän Joosefin kirkko, Lönnrotinkatu 24): 18.1. su 17.00, 8.2. su 17.00
Mikkeli (ev.lut. srk-keskuksen Pirttiniemi-sali, Savilahdenkatu 20, 2. kerros): 7.2. la 15.00
Savonlinna (Pääskylahden ev.lut. kirkko,
Kaartilantie 62): 15.2. su 9.00 messu
Varkaus (ort. kirkko, Relanderinkatu 5): 7.2.
la 18.30
Huom! Ohjelmaan voi tulla muutoksia. Päivitetty ohjelma löytyy seurakunnan kotisivulta
osoitteesta olavi.katolinen.fi.

TAMPERE

KATEKEESI 31.1. la 9.30
DIASPORA
Ahvenanmaa: 24.1. la 10.00
Eurajoki: 25.1., 8.2. su 15.00
Pori: 6.2. pe 18.00

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014612659, 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, ke 7.00 laudes sisarten kappelissa, 18.00 messu, to 18.00 adoraatio ja messu, pe 7.00 messu sisarten kappelissa,
18.00 messu. La 10.00 tai 12.15 messu (katekeesi kerran kuussa klo 10.00). Rippiaika to 17.3017.55 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, Wed. 7.00 Laudes in Sisters’ chapel,
18.00 Mass, Thurs. 18.00 Adoration and Mass, Fri.
7.00 Mass in Sisters’ chapel, 18.00 Mass. Sat. 10.00
or 12.15 Mass (Catechesis once a month at 10.00).

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 032127280, fax 03-2147814. Sähköposti risti@
katolinen.fi. Kotisivu risti.katolinen.fi.
• Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 17.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu
englanniksi. Ma, ke, to, pe 18.00 messu, ti 7.30
messu. Ke 17.40 vesper, to ja pe 18.30 adoraatio. La messu kysy papilta. Rippi joka päivä
puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen
mukaan. Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain
messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish,
17.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English.
Mon., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass, Tues. 7.30
Mass. Wed. 17.40 Vespers, Thurs. and Fri. 18.30
Adoration. Sat. Mass schedule 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.)
17.1. la 10.00 katekeesi, 14.00 perhemessu
18.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.30
päämessu, 14.00 messu puolaksi/Msza po
polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in
English
24.1. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
25.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.30
päämessu, 14.30 ekumeeninen hartaus, 17.00
messu englanniksi/Mass in English
1.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.30 pää-
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messu, 17.00 messu englanniksi/Mass in
English
8.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.30 päämessu, 17.00 messu englanniksi/Mass in
English
15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.30
päämessu, 17.00 messu englanniksi/Mass
in English
KATEKEESI 17.1. la 10.00
DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon seurakuntasali,
Matti Alangon katu 11): su klo 15.00: 1.2., 1.3.,
12.4. (Huom. päivämäärä!)
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu
3): klo 16.00: su 25.1., su 22.2., la 7.3., ma 6.4.
Kristiinankaupunki (ev.-lut. kirkko, Läntinen Pitkäkatu 20): klo 18.00: pe 23.1., pe 20.2.,
la 28.3.
Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): 31.1. la 12.00, 7.2. la 15.00, 21.2. la 12.00,
7.3. la 12.00, 21.3. la 12.00, 7.4. ti 12.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): klo 12.00: su 25.1., su 1.2., su 8.2., la
14.2., su 22.2., su 1.3., su 8.3., su 29.3., ma 6.4.
Seinäjoki (Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu
1): klo 18.00: pe 30.1. toimituskappelissa (kellotornin vieressä), pe 13.2. seurakuntasalissa,
pe 27.3. seurakuntasalissa, la 25.4. toimituskappelissa
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli,
Rauhankatu 8 C 22): klo 16.00 messu suomeksi
ja englanniksi: la 24.1., la 31.1., su 1.2., su 8.2., la
14.2., Huom. su 15.2. klo 12.00 messu puolaksi!,
la 21.2., su 1.3., su 8.3., la 21.3., su 29.3.
USKONNONOPETUS
kouluikäisille lapsille ja nuorille diaporassa
Hämeenlinna (Poltinahon seurakuntatalo,
rippikoululuokka, Turuntie 34):
klo 10.00-11.30 seuraavina lauantaina: 24.1.,
7.2., 14.2., 21.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5.
Opettajana toimii katolisen uskonnon opettaja
Marita Eronen.
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli,
Rauhankatu 8 C 22): seuraavina lauantaina:
14.2., 21.3., 18.4., 16.5.
Opetus tapahtuu kahdessa ryhmässä:
- 1., 2. ja 3. -luokkalaiset sekä kaikki lapset,
jotka eivät vielä ole saaneet ensikommuuniota, klo 10.00–12.00
- ensikommuunion jo saaneet, klo 13.15-15.15
Opettajana toimii Mari Malm. Hän antaa opetusta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Häntä
avustaa toinen seurakuntalaisemme. Vanhemmat/huoltajat voivat olla läsnä opetuksen aikana. Vanhempia ja isompia sisaruksia,
jotka haluavat auttaa opetuksessa ja välipalan
valmistamisessa, pyydetään ilmoittautumaan
Mari Malmille (puh. 040-5425303).

KOUVOLA

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 053711251. Sähköposti ursula@katolinen.fi.
Kotisivu ursula.katolinen.fi. Pankkiyhteys:
Sampo 800015-1888441.
• Su 11.00 (1., 2., 4. ja 5. su) tai 18.00 (3. su) päämessu, to 18.00 iltamessu. Joka kuukauden 1.
pe messu ja adoraatio klo 18.00. Rippitilaisuus
puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten torstaisin.
• 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.)
18.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 18.00
messu
19.1. ma pyhä Henrik: 18.00 juhlamessu
22.1. to 18.00 iltamessu
25.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 11.00
messu
29.1. to 18.00 iltamessu

1.2. su Herran temppeliintuominen: 11.00
juhlamessu
5.2. to pyhä Agatha: 18.00 iltamessu
6.2. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja
adoraatio
8.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 11.00
messu
12.2. to 18.00 iltamessu
15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 18.00
messu
DIASPORA
Hamina: Sopimuksen mukaan seurakuntalaisten kodeissa.
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): 8.2. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): 7.2. la 16.00
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): 28.1.,
15.2. su 12.00
KATEKEESI
Kouvola (seurakuntasali): 14.2. la 11.00-13.00
(opetuksen päätteeksi messu klo 13)
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 7.2. la 14.00–
16.00

OULU

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

Keskukset
Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 0409370227 (klo 9-10, muulloin tekstiviesti).

Suomen Caritas
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh/fax 09135 7998. Sähköposti caritas@caritas.fi. Kotisivu www.caritas.fi. Avoinna arkisin 9.00-14.00.

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 0961206711, fax 09-61206710. Sähköposti: kirjasto@studium.fi. • Kirjasto on avoinna tiistaina
ja torstaina klo 13-16 sekä keskiviikkona ja perjantaina klo 13-18, kirjasto on syyskuusta alkaen auki vapaaehtoisvoimin myös maanantaisin
klo 13-16. • Messut keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12.00. • Lisätietoja luennoista ja muusta toiminnasta kotisivulla www.studium.fi.

Yhdistykset / Yhteisöt
Nasaretin pyhän perheen
seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Fax ja puh 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 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe
17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen 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 Adoration. Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal 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.)
118.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Kemissä
19.1. ma pyhä Henrik: 17.00 messu
25.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Raahessa
1.2. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Torniossa
2.2. ma Herran temppeliintuominen: 17.00
messu
8.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
15.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Kemissä
KATEKEESI la 17.1., 7.2., 21.2.
KATEKEESI AIKUISILLE
26.1., 29.1., 2.2., 5.2. klo 18.00
Messupalvelijoiden kokoontuminen
pe 6.2. klo 18.00
Ekumeenisen rukousviikon tapahtuma
kirkossamme: 25.1. klo 14.00
DIASPORA
Kemi (Lehtokatu 31): 18.1., 15.2. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 1.2. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 25.1. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 8.2. su 17.30

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

Academicum Catholicum
AC jatkaa toimintansa Studium Catholicumin
kirjastossa (Ritarikatu 3 A, 3. krs) kerran kuukaudessa aina torstai-iltaisin. • Academicum
Catholicumin ja Studium Catholicumin yhteisluento: TT Aku Visala esitelmöi suomeksi aiheesta ”Vapaita vai vankeja – vapaa tahto
tieteen ja teologian ongelmana” to 22.1.2015.
Ovet aukeavat klo 18.30, luento alkaa klo 19.00.
Lisätietoja: academicumcatholicum.blogspot.fi
• Luennot ovat avoimia myös ei-jäsenille.
AC kommer att hålla sitt program på nytt
i Studium Catholicums bibliotek på Riddaregatan 3A, 3 vån. alltid på en torsdagskväll en gång i månaden. • Mer information:
academicumcatholicum.blogspot.fi • Ickemedlemmar är också hjärtligt välkomna.

B. de Mille: Kymmenen käskyä • 9.4. Kurjat,
Les Misérables (musikaali) • 7.5. Sadan miekan mies (kun paavinkirkko yritti saada Suomen takaisin äitikirkon helmaan...) • Tervetuloa kaikki elokuvan ystävät!

Jeesuksen pyhän sydämen
maallikot (SCJ)
Moderaattori Zenon Strykowski SCJ. Puheenjohtaja Silvia Bertozzi, silvia.bertozzi@gmail.
com. • Helsinki: yhdyshenkilö Silvia Bertozzi,
silvia.bertozzi@gmail.com. • Helsingin kokoukset joka kuukauden ensimmäisenä torstaina
Pyhän Marian seurakuntasalissa iltamessun ja
adoraation jälkeen. • Tampere: Yhdyshenkilö
Sinikka Meurman, gsm 040-4197077, E-mail sinikka.meurman@gmail.com • Turku: Yhdyshenkilö Hilkka Bernard, gsm 040-5243676, Email hilkka.bernard@hotmail.com

Karmeliittamaallikot (OCDS)
Vastuuhenkilö: Eeva Kaario-Kela OCDS, gsm
050-3562427, postitusosoite Martintie 19, 02270
Espoo.

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu edelleen Studium Catholicumissa
Ritarikatu 3b A, 3. krs seuraavina maanantaipäivinä klo 18: 15.12. Donna Tartt: Tikli • 19.1.
Nikolai Gogol: Kuolleet sielut • 16.2. Hernán
Rivera Letelier: Elokuvankertoja • 16.3. Yasunari Kawabata: Tuhat kurkea • 20.4. Jussi Valtonen: He eivät tiedä mitä tekevät • 7.5. Tove
Jansson: Kesäkirja.

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

Maria-klubi
Kokoontuu Marian kirkon tiloissa kuukauden 1. keskiviikkona. Pyhä messu kirkossa klo
14.00, sitten kahvitus srk-salissa. • 4.2. Matkailukuulumisia • 4.3. Esitelmä, Helene Nygård

Marian legioona

Birgittalaisoblaatit

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

Birgittalaisoblaatit – luostarisääntökunnan
maallikkojen ryhmä, kotisivut: www.kolumbus.fi/birgitta.turku/oblaatit. Vs. yhteyshenkilö Markku Vähätalo, vahatalo@iki.fi.

Vironkatu 6 A 12, 00170 Helsinki, puh. 0409601211. • Adoration on Monday at 17:30.

Rakkauden lähetyssisaret

Catholic Students’ Club

Seniorit

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: Jan. 13, 27; Feb. 10, 24; March
10, 24; April 7, 21; May 5, 19. Afterwards, a nice
get-together in the parish hall. Welcome! See:
cschelsinki.wordpress.com.

Seniorit kokoontuvat tiistaina 20.1. Messu
kello 14.00 Pyhän Henrikin katedraalissa ja sen
jälkeen kahvit seurakuntasalissa. Tervetuloa.

Fransiskaanimaallikot OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Kevät 2015 –
67. toimintavuosi • Ohjelmalliset kokoukset
tiistaisin kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän
Marian seurakuntasalissa, jonka jälkeen mahdollisuus iltamessuun klo 18. Kokoukset ovat
avoimia kaikille. • KEVÄÄN OHJELMA ja aiheet: 13.1. keskusteluilta menneestä ja tulevasta toimintavuodesta • 10.2. Fransiskaaninen
köyhyys, alustus Liisa Kärkkäinen OFS post.
• 10.3. Naispyhimykset, alustus isä Frans Voss
SCJ, moderaattori • 14.4. Espanjalaiset mystikot, alustus Jarno Tarkoma OFS • 12.5. Pyhät
elokuvissa ja valkokankaalla, alustus Tuula
Luoma OP • Kotisivut: www.fransiskaanimaallikot.blogspot.fi.

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni • Kotisivu gregoriusyhdistys.wordpress.com. • Puheenjohtaja Marko Tervaportti. Tridentiininen messu
su 1.2. klo 13.00 Pyhän Henrikin katedraalissa.

Henrikin elokuvakerho
kokoontuu Henrikin seurakuntasalissa seuraavien hyvien elokuvien parissa torstaisin
klo 18: • 12.2. Ida. ohj. Pawel Pawlikovski.
Nuori noviisi joutuu kohtaamaan menneisyyden. Esitetty Rakkautta ja anarkiaa-ohjelmistossa, englanninkielinen tekstitys. • 12.3. Cecil

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

Teresa ry
Teresa ry:n kevään 2015 esitelmäillat tiistaina
10.2., 10.3., 14.4. ja 5.5. Katso tarkempi ohjelma ja aiheet erillisestä ilmoituksesta sivulta 16.
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TAKASIVU

Ajankohtaista

Katolisen perheen vahvuus

Ekumeeninen
rukousviikko 2015

Tutustu konferenssin ohjelmaan ja
järjestelyihin tarkemmin osoitteessa:
http://familiekonference.katolsk.dk/

ristittyjen ykseyden ekumeenista rukousviikkoa vietetään 18.-25. tammikuuta. Vuoden 2015 rukousviikon aineisto on
valmisteltu Brasiliassa. Se perustuu Johanneksen
evankeliumin tekstiin 4:1–42. Lisätietoja ekumeenisen rukousviikon tapahtumista voi kysyä omasta seurakunnasta. Tietoja löytyy myös sivulta www.
ekumenia.fi.
Katoliset seurakunnat ovat
mukana ainakin
seuraavissa rukousviikon tapahtumissa:
Espoossa sunnuntaina 18.1.
klo 15.30 on Ekumeeninen kirkkovaellus Olarista Tapiolaan,
jossa mm. klo 16
katolis-luterilainen rukoushetki
Olarin kirkolla (Olarinluoma 4), mukana isä Zdzislaw Huber SCJ. Sieltä vaellus kulkee Espoon helluntaikirkon (Luomanportti 8) ja Tapiolan ev.lut.kirkon
(Kirkkopolku 6) kautta ortodoksiseen Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkkoon (Kaupunkalliontie 2),
jossa on iltapalvelus. Palveluksen jälkeen on keskustelutilaisuus ”Vastakkainasettelusta yhteyteen”, TM
Emil Anton.
Helsingissä tiistaina 20.1. klo 14-16 on englanninkielinen keskustelutilaisuus ”Authority in the
Church, Catholic, Lutheran and Orthodox perspectives” (Saksalainen ev. lut. seurakunta, Bernhardinkatu 4). Mukana ovat piispa Matti Repo (lut.), isä
Antoine Lévy OP sekä isä Heikki Huttunen (ort.)
Torstaina 22.1. klo 8.30 on ekumeeninen aamurukous Studium Catholicumissa, mukana veli Gabriel Salmela OP.
Mikkelissä sunnuntaina 25.1. klo 18.00 on kristittyjen yhteinen ilta Tuomiokirkossa (Ristimäenk. 2).
Katolisesta kirkosta (Pyhän Olavin seurakunnasta)
on mukana Mi Reh.
Oulussa torstaina 22.1. klo 19 on ekumeeninen jumalanpalvelus Nasaretin Pyhän Perheen kirkossa,
Liisantie 2. Kirkkokahvit palveluksen jälkeen.
Turussa torstaina 22.1. Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin kirkossa (Ursininkatu 15a) on klo 17.30
adoraatio ja klo 18 messu (rukouksia ekumenian
puolesta).

K

P

ohjoismaiden katolinen perhekonferenssi järjestetään toukokuun alussa Kööpenhaminassa. Pohjoismaiden piispainkokouksen
tukeman konferenssin painopiste on perheen ja erityisesti kristillisen perheen vahvuus modernissa yhteiskunnassa.
On pitkään vaiettu salaisuus, että perhe pitää
huolta tärkeistä yhteiskunnallisista arvoista kuten
kunnioituksesta, rakkaudesta ja solidaarisuudesta
kansojen välillä; lasten kasvatuksesta, koulutuksesta ja työstä; demokratiasta ja taloudellisesta vakaudesta. Kristillinen perhe nimenomaisesti lisää tähän
listaan vielä kristillisen uskon ja perinteen. Kristittyinä me uskomme, että kristilliset arvot ovat monen
sellaisen asian taustalla, joita me arvostamme tämän
päivän maailmassa.
Tämä on pitkään unohduksissa ollut salaisuus, sillä median, poliitikkojen, ja joskus jopa kirkon johtajien huomio keskittyy muihin asioihin. Pidämme helposti perhettä takuuvarmana ja heittäydymme siksi
keskusteluihin esimerkiksi kolmannen maailman
kehityksestä, kansalaisoikeuksista ja homoliitoista.
Katolisina kristittyinä meidän on toki osallistuttava
näihinkin keskusteluihin.
Mutta, tässä konferenssissa, me tarjoamme kristillisille perheille ajan ja paikan, jossa he voivat keskittyä perheeseen: tutkia ja löytää vahvuutemme
perheinä. Kuinka me pidämme arvossa kristillistä uskoa ja perinnettä jokapäiväisessä elämässämme? Mikä on nuoren perheen avuksi? Mikä onnistuu
perheessä, jossa on teinejä? Miten vanhemmat, jotka
kuuluvat eri kristillisiin tunnustuksiin tai traditioihin, harjoittavat uskoaan? Tai jos jompikumpi vanhemmista ei tunnusta mitään uskoa? Entä jos vanhemmilla on eri etninen tausta?
Pohjoismaiden katolinen perhekonferenssi tarjoaa
mahdollisuuden oppia toinen toisiltamme, herätellä
vanhoja vahvuuksia ja löytää uusia, saada uusia ideoita ja käytäntöjä, jotta voisimme yhä paremmin olla
ja toimia kristillisinä perheinä tämän päivän maailmassa.
Konferenssissa pärjää skandinaaviskan ja/tai englannin taidoilla. Majoitushinta sisältää kaikki ruokailut. Konferenssipaikka on Ishöj’ssä lähellä Kööpenhaminaa sijaitseva leirikeskus.

Perhekonferenssin järjestäjät tutustuivat leirikeskuksen vehreään
maisemaan syyskuussa 2014. Kuva Marko Tervaportti.

Pohjoismaiden katolinen
PERHEKONFERENSSI
Kööpenhamina 1.-3. toukokuuta 2015

TEEMA: KATOLISEN PERHEEN VAHVUUS
Keskusteluryhmiä • Messuja • Juhlaa • Viihdettä
Ohjelmaa myös lapsille ja nuorille.
Tarkoitus on vahvistaa perheiden yhteisyyttä
ja tehdä avioliiton sakramentista voima
meidän aikamme uuteen evankeliointiin.

Merkitse päivät jo nyt kalenteriisi!

Lisätietoja ohjelmasta ja tapahtumista:

familiekonference.katolsk.dk

KATT/www.ekumenia.fi

KATT/NBK

JOHDANTOKURSSI 2014-2015 HELSINGISSÄ

H

elsingin katolisten seurakuntien syyskuussa alkanut yhteinen johdantokurssi
jatkuu keväällä, yleensä joka toisena maanantaina klo 18.30 Pyhän Henrikin
katedraalin seurakuntasalissa (Pyhän Henrikin aukio 1) oheisen aikataulun
mukaisesti.
Johdantokurssi on tarkoitettu sekä niille, jotka haluavat oppia tuntemaan
katolisuutta entistä paremmin, että niille, joiden on tarkoitus liittyä katoliseen
kirkkoon. Kaikille avoin kurssi päättyy toukokuussa. Kurssi on ilmainen eikä sille
tarvitse ilmoittautua.
Kurssin materiaalina käytetään pääasiassa Katolisen kirkon katekismusta.
Katekismus ja muuta katolista kirjallisuutta on esillä sekä kurssilla että
Katolisessa kirjakaupassa: katolinenkirjakauppa.net.
Lisätietoja pappiloista (Henrik 09-637853 tai Maria 09-2411633).

KRISTILLISEN SALAISUUDEN VIETTO
12.1.2015
Rippi ja sairaiden voitelu (isä Joosef Dang)
26.1.2015
Avioliitto (isä Manuel Prado)
9.2.2015
Pappeus (isä Zdzislaw Huber SCJ)
ELÄMÄ KRISTUKSESSA
23.2.2015
Käskyt I (isä Marco Pasinato)
9.3.2015
Käskyt II (Javier Salazar)
23.3.2015
Käskyt III (isä Ryszard Mis SCJ)
RUKOUS KRISTILLISESSÄ ELÄMÄSSÄ
13.4.2015
Kirkkovuosi, rukous ja hartauksia (isä Federico Spanó)
27.4.2015
Neitsyt Maria ja pyhät (sisar Barbara USJK)
4.5.2015
Sääntökunnat ja kongregaatiot (Tuula Luoma)
11.5.2015
Eläminen kirkon yhteydessä (Marko Tervaportti)
Kirkkoonotto ilmoitetaan myöhemmin.

