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AjankohtaistaPääkirjoitus

Paavi Franciscus aloitti pääsiäissunnuntain ter-

vehdyksensä sanoilla: ”Rakkaus on voittanut vi-

han, elämä on voittanut kuoleman, valo on kar-

kottanut pimeyden!” Me kristityt tunnistamme 

näissä lauseissa saman totuuden: Jumala ja hy-

vyys kuuluvat erottamattomasti ja lopullisesti yh-

teen.

Mutta eivät kaikki ne, jotka sanovat toimivansa Jumalan nimissä, tavoit-

tele (yhteistä) hyvää, toimi hyvin tai toteuta hyvää. Samassa tervehdyk-

sessään paavi ei vain siloitellut maailman kasvoja, vaan hän myös käänsi 

huomion maailman kriiseihin: Syyriaan ja Irakiin; Pyhään maahan; Li-

byaan; Nigeriaan, Etelä-Sudaniin, Sudanin eri alueisiin ja Kongoon sekä 

terrori-iskun kohteeksi juuri joutuneeseen Keniaan; viimein myös Ukrai-

naan.

Jumala on rakkaus, hän luo ja ylläpitää elämää ja on valo pimeyden kes-

kellä. Muistutuksen tästä hyvästä paavi Franciscus tarjoaa vastalääkkeek-

si terrorille, vihalle ja tuholle rauhan ja toivon lahjana kaikkien kriisien 

keskelle. Mutta sen vastaanottaminen vaatii muutakin kuin vain hyvää 

sydäntä. Se vaatii myös päättäväisyyttä ja tekoja. Maailman ihmisten 

on sanottava ”ei” väkivallalle. Valtionjohtajien, päättäjien ja uskontojen 

edustajien on kaikkien sanottava ”ei”, sillä tälläkin hetkellä ISIS ja sen si-

sarjärjestöt tekevät yhä tuhojaan esimerkiksi eri puolilla Lähi-itää ja Itä-

Afrikkaa. 

Uskonnollisesta vainosta joutuvat maailmanlaajuisesti eniten kärsimään 

juuri kristityt. Riippumatta siitä, kuinka maallistuneita länsimaat tänä 

päivänä ovat, ne eivät voi ummistaa silmiään uskonnolliselta vainolta ja 

uskonnonvapauteen tai muihin syihin vedoten pysyä sen edessä välinpi-

tämättöminä. Väkivalta on pysäytettävä ja tähän työhön täytyy sitouttaa 

kaikki voimat, jotka ylipäätään kuuntelevat järkipuhetta ja haluavat luo-

da jotakin hyvää ja kestävää, maailmanlaajuisesti, uskontojen rajat ylit-

täen.

Pääsiäinen on voimallinen muistutus siitä, että Jeesus Kristus on lopulli-

sesti voittanut kuoleman. Hän on rakkaus, elämä ja valo. Tämä on se vies-

ti, joka väkivallan tekijöidenkin pitäisi kuulla, joka heidän täytyy kuulla.
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Rakkaus, elämä ja valo

Vasta perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutuma-

ton Aito avioliitto -yhdistys on tehnyt uuden kansalais-

aloitteen, jonka tavoitteena on kumota viime syksynä Eduskun-

nassa hyväksytty niin sanottu sukupuolineutraali avioliittolaki. 

Näin voitaisiin säilyttää avioliitto myös lainsäädännöllisesti 

miehen ja naisen välisenä instituutiona.

Kansalaisaloitteen yleiset perustelut ovat seuraavat: ”Kansalais-

aloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen 

ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain 

kumoamisesta. Sukupuolineutraali avioliitto riistää adoptiolap-

selta mahdollisuuden korvaavaan kokemukseen eri sukupuolta 

olevista vanhemmista, isästä ja äidistä. Lapsen oikeus olla isän 

ja äidin hoidettavana ei voi toteutua samaa sukupuolta olevien 

avioliitossa. Samaa sukupuolta olevien parien oikeudet on huo-

mioitu riittävällä tavalla parisuhdelaissa.”

Kansalaisaloitteen käsittely Eduskunnan lakivaliokunnassa 

edellyttää vähintään 50 000 äänioikeutetun Suomen kansalaisen 

allekirjoitusta. Allekirjoituksen voi tehdä täyttämällä esitäytetty 

lomake (linkki: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/kannatusil-

moituslomake/Kansalaisaloite-1175-kannatusilmoitus.pdf) ja 

lähettämällä se Aito avioliitto -yhdistykselle (Aito avioliitto ry, 

PL 155, 00171 HELSINKI) tai sähköisesti pankkitunnuksia käyt-

täen (linkki: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1175).

KATT

Uusi aloite avioliittolain 
palauttamiseksi ennalleen
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AJANKOHTAISTA

Sisällys

Kannen kuva: Andrea Mantegna, ”La Résurrection”, 1459. Musée des Beaux-Arts de Tours.  

Kardinaali Koch vierailee Suomessa

Paavillisen kristittyjen ykseyden edistämisen 
neuvoston puheenjohtaja, kardinaali Kurt 

Koch vierailee Suomessa 25.-29.4.2015. Ekumee-
nisen vierailun aikana hän tapaa myös tasavallan 
presidentin Sauli Niinistön.

Sunnuntaina 26.4. klo 17.30 kardinaali Koch viet-
tää pyhän messun latinaksi Pyhän Henrikin kated-
raalissa. 

Maanantaiaamuna 27.4. kardinaali tutustuu Hel-
singin tuomiokirkkoon ja Uspenskin katedraaliin 
sekä Pyhän Marian kirkkoon. Iltapäivällä hän osal-
listuu juhlapuhujana Kontulan Mikaelin kirkossa 
Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja yhteistyötaho-
jen järjestämään ekumeeniseen iltapäivään, jonka 
teema on ”Reformaation merkkivuosi ekumeeni-
sena mahdollisuutena”. Kardinaali puhuu aihees-
ta ”The commemoration of the Reformation as an 
ecumenical opportunity. Towards a joint declarati-
on on Church, ministry and Eucharist? (Reformaa-
tion merkkivuoden yhteinen viettäminen ekumee-
nisena mahdollisuutena. Kohti yhteistä julistusta 
kirkosta, virasta ja ehtoollisesta?)”. Tilaisuus alkaa 
klo 14, varsinainen seminaari klo 14.30. Tapahtu-
ma päättyy klo 18 alkavaan ekumeeniseen iltakirk-
koon, jossa kardinaali saarnaa.

Tiistaina 28.4. sveitsiläiskardinaali pitää Helsin-
gin yliopiston teologisen tiedekunnan järjestämän 

Den svenska katolska kulturskriften Signum 
berättar i sina websidor att påven Francis-

kus kommer snart att fullborda det sista utkastet 
till en encyklika om miljö. Encyklikan är plane-
rad att offentliggöras till sommaren, säger Vati-
kanens ställföreträdande presschef, pater Ciro 
Benedettini CP, enligt Signum.

Studia Generalia -luennon klo 10.15 alkaen. Paik-
ka on vielä varmistamatta.

Kardinaali Kurt Koch on syntynyt Emmen-
brückessä Sveitsissä vuonna 1950. Jänet vihittiin 
papiksi 1982 ja Baselin piispaksi vuonna 1996. 
Vuonna 2010 paavi Benedictus XVI nimitti hä-
net Paavillisen kristittyjen ykseyden edistämisen 
neuvoston puheenjohtajaksi. Kardinaaliksi hä-
net nimitettiin 20.11.2010.

KATT/SEN

Påven berättade om sina pla-
ner under flygningen mellan Sri 
Lanka och Filippinerna den 15 ja-
nuari. ”Det är viktigt att det för-
flyter viss tid mellan denna publi-
kation och nästa, alltså FN:s nästa 
toppmöte om klimatfrågor i Pa-
ris i december”, sade Franciskus. 
Det senaste toppmötet ägde rum i 
Lima, Peru, i december 2014. ”Det 
var inte mycket som beslutades i 
Peru”, sade påven. ”Jag blev be-
sviken över bristen på mod.”

Enligt påven behövs det också 
dialog mellan religionerna: ”En 
dialog mellan världsreligionerna 
är en nyckel till framgång i frågor 

rörande miljö och klimatförändring, liksom be-
träffande många andra frågor.” Sedan den resan 
har påven hållit institutionerna i Vatikanen foku-
serade på miljöfrågor.

KATT/VIS/SIGNUM

”Dtoppa terroristgruppen Boko Harams 
våld i Nigeria och i grannländerna.” 

Detta krävde Msgr. Silvano Tomasi, den Heliga 
Stolens ständiga observatör vid FN i Genève, när 
han talade nyligen i FN:s råd för mänskliga rät-
tigheter.

Situationen ”kräver ett effektivt motstånd från 
de inblandade länderna, tillsammans med soli-
daritet från det Världssamfundet. Vi ser en konti-
nuerlig utveckling och spridning av denna radi-

Ärkebiskop Tomasi i FN: Boko Haram 
och IS är en cancer att stoppa

kala extremism, som är inspirerad av en ideologi 
som rättfärdigar sina brott i religionens namn. 
Men brott i religionens namn kan aldrig rättfär-
digas!”

”Vi kan inte vara blinda för att extremistgrup-
perna växer som en cancer. … Vi kan inte tillåta 
oss att vara likgiltiga och inte åtgärda dessa fruk-
tansvärda brott.”

KATT/RV

Påven skriver miljöencyklika
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Paavi Franciscus on päättänyt 
julistaa ylimääräisen riemu-
vuoden eli pyhän vuoden, 
joka keskittyy laupeuteen. 

Laupeuden pyhä vuosi alkaa peri-
synnittömän sikiämisen juhlapy-
hänä (8. joulukuuta 2015) ja päät-

tyy 20. marraskuuta 2016 Kristuksen, 
kaikkeuden kuninkaan sunnuntaina. 
Paavi ilmoitti asiasta katumusliturgian 
saarnassaan perjantaina 13. maaliskuu-
ta, jolloin hän avasi ”24 tuntia Herralle” 
-tapahtuman. 13. maaliskuuta oli myös 
Franciscuksen paaviksi valitsemisen toi-
nen vuosipäivä.

Pyhän vuoden järjestelyistä vastaa 
Paavillinen uuden evankelioimisen edis-
tämisen neuvosto. Pyhän vuoden vi-
rallinen ja juhlallinen ilmoittaminen ta-
pahtuu 12. huhtikuuta 2015, Jumalan 
laupeuden sunnuntaina, jolloin luetaan 
bulla Pietarinkirkon pyhän oven luona.

Pyhä vuosi alkaa Pietarinkirkon pyhän 
oven avaamisella. ”Pyhä ovi” on Roo-
man neljässä tärkeimmässä basilikassa: 
Pietarinkirkossa, Lateraanikirkossa, Py-
hän Paavalin basilikassa ja Santa Maria 
Maggiore -basilikassa – Pietarinkirkon 
pyhän oven avaamisen jälkeen tuo ovi 
avataan myös muissa basilikoissa. Pyhä 
ovi on avoinna ainoastaan riemuvuosi-
en aikana, jolloin uskovat pyhiinvaeltajat 
voivat käydä tästä ovesta saadakseen rie-
muvuoteen liittyvän täydellisen aneen.

Paavi Franciscus perusteli pyhän vuo-
den julistamista saarnassaan näin: ”Rak-
kaat veljet ja sisaret, olen usein pohtinut 
sitä, kuinka kirkko voisi tehdä näkyväm-
mäksi tehtävänsä todistaa laupeudesta. 
Se on tie, joka alkaa hengellisestä kään-
tymyksestä, ja meidän on kuljettava sitä 
tietä. Siksi olen päättänyt julistaa ylimää-
räisen riemuvuoden, joka keskittyy Ju-
malan laupeuteen: siitä tulee laupeuden 
pyhä vuosi. Haluamme elää sitä Herran 
sanan valossa: ’Olkaa armahtavaisia niin 
kuin Isä’ (vrt. Luuk. 6:36). Tämä koskee 
erityisesti rippi-isiä! Niin paljon laupeut-
ta! …

Olen vakuuttunut siitä, että koko kirk-
ko – joka niin paljon tarvitsee laupeutta, 
koska olemme syntisiä – voi tänä riemu-
vuonna löytää ilon, oppia uudelleen tun-
temaan Jumalan laupeuden ja saada sen 
kantamaan hedelmää. Meitä kaikkia kut-
sutaan lohduttamaan Jumalan laupeu-
della jokaista aikamme miestä ja naista. 
Älkäämme unohtako, että Jumala antaa 
anteeksi kaiken ja Jumala antaa anteeksi 
aina. Älkäämme väsykö pyytämään an-
teeksiantoa. Uskokaamme tämä vuosi jo 
nyt Marian, laupeuden äidin huomaan, 
jotta hän kääntäisi katseensa meihin ja 
valvoisi tietämme.”

KATT/VIS

 

Laupeuden pyhä vuosi 

Lisätietoa Laupeuden 
pyhästä vuodesta

Paavillisen uuden 
evankelioimisen 
edistämisen neuvoston 
tiedote

Paavi Franciscus ilmoitti tänään 13. maa-
liskuuta 2015 Pietarinkirkossa ylimää-
räisen pyhän vuoden viettämisestä. Tuo 
laupeuden riemuvuosi alkaa Pietarinkir-
kon pyhän oven avaamisella perisynnit-
tömän sikiämisen juhlapyhänä 8. joulu-
kuuta 2015 ja päättyy 20. marraskuuta 
2016 Kristuksen, kaikkeuden kuninkaan 
juhlapyhänä. Vuoden alussa pyhä isä sa-
noi: ”Tämä on laupeuden aikaa. On tär-
keää, että uskovat maallikot elävät sitä 
todeksi ja tuovat sen eri sosiaalisiin ym-
päristöihin. Eteenpäin!”

Ilmoitus riemuvuodesta annettiin paa-
vi Franciscuksen paaviksi valitsemisen 
toisena vuosipäivänä, saarnassa katu-
musliturgiassa, jolla pyhä isä avasi ”24 
tuntia Herralle” -tapahtuman. Tämä Paa-
villisen uuden evankelioimisen edistämi-
sen neuvoston tapahtuma kehottaa pitä-
mään kaikkialla maailmassa kirkkojen 
ovet avoinna erityisen ajan ja kutsuu pa-
rannuksen sakramentin viettoon. Tämän 
vuoden teema on pyhän Paavalin kirjees-
tä Efesolaisille: ”Jumala, laupeudesta ri-
kas” (Ef. 2:4).

Riemuvuoden avaus tapahtuu Vati-
kaanin II kirkolliskokouksen päättymi-
sen (1965) 50-vuotispäivänä. Siten sillä 
on erityinen merkitys ja se kehottaa kirk-
koa jatkamaan Vatikaanin II kirkollisko-
kouksen aloittamaa työtä.

Riemuvuoden aikana kirkkovuoden 
tavallisen ajan sunnuntaiden evankeliu-
milukukappaleet ovat Luukkaalta, jota 
kutsutaan ”laupeuden evankelistaksi”. 
Dante Alighierin sanoin hän on ”scri-
ba mansuetudinis Christi”, ”Kristuksen 
lempeyden kirjuri”. Luukkaan evanke-

liumin vertaukset laupeudesta ovat hy-
vin tunnettuja: kadonnut lammas, ka-
donnut hopearaha, tuhlaajapojan laupias 
isä.

Pyhän vuoden virallinen ja juhlallinen 
ilmoittaminen tapahtuu bullan lukemi-
sella pyhän oven luona Jumalan laupeu-
den sunnuntaina (12. huhtikuuta 2015) 
– tuota pyhän Johannes Paavali II:n aset-
tamaa juhlaa vietetään pääsiäisen jälkei-
senä sunnuntaina.

Vanhassa juutalaisessa traditiossa rie-
muvuosi oli pyhäksi kutsuttu vuosi, jota 
vietettiin joka 50. vuosi ja jonka tarkoitus 
oli palauttaa kaikkien israelilaisten tasa-
vertaisuus. Se antoi uuden mahdollisuu-
den perheille, jotka olivat menettäneet 
omaisuutensa ja jopa henkilökohtaisen 
vapautensa. Rikkaille riemuvuosi muis-
tutti, että tulisi aika, jolloin israelilaiset 
orjat tulisivat uudelleen tasavertaisiksi 
heidän kanssaan ja saisivat oikeutensa 
takaisin. ”Israelin lain mukaan oikeuden-
mukaisuus oli ennen kaikkea heikkojen 
suojelemista” (pyhä Johannes Paavali II, 
Tertio Millennio Adveniente, 13).

Katolisessa kirkossa pyhän vuoden 
tradition aloitti paavi Bonifatius VIII 
vuonna 1300. Bonifatius VIII oli suun-
nitellut riemuvuotta vietettävän kerran 
sadassa vuodessa. Vuodesta 1475 alka-
en tavallista riemuvuotta alettiin viettää 
joka 25. vuosi, jotta jokaisella sukupolvel-
la olisi mahdollisuus kokea ainakin yksi 
riemuvuosi. Ylimääräisen riemuvuoden 
vietto sitä vastoin saatetaan julistaa eri-
tyisen merkittävän tapahtuman johdosta.

Tavallista riemuvuotta on tähän men-
nessä vietetty 26 kertaa, viimeksi riemu-
vuonna 2000. Ylimääräisen riemuvuoden 
traditio alkoi 1500-luvulla. Viimeksi yli-
määräistä riemuvuotta on vietetty 1933 
Pius XI:n julistamana lunastuksen 
1900-vuotisjuhlan johdosta ja 1983 Johan-
nes Paavali II:n julistamana lunastuksen 
1950-vuotisjuhlan johdosta.

Katolinen kirkko on antanut juuta-
laiselle riemuvuodelle hengellisemmän 

merkityksen. Siinä on kyse yleisestä an-
teeksiannosta, kaikille avoimesta aneesta 
ja mahdollisuudesta uudistaa suhde Ju-
malaan ja lähimmäiseen. Pyhä vuosi on 
aina tilaisuus uskon syventämiseen ja 
kristillisen elämäntodistuksen uuteen si-
toutumiseen.

Laupeuden pyhän vuoden myötä paa-
vi Franciscus haluaa kiinnittää huomi-
on armahtavaan Jumalaan, joka kutsuu 
kaikkia palaamaan luokseen. Jumalan 
kohtaaminen innoittaa laupeuden hy-
veeseen.

Pyhän vuoden avajaisriitti on pyhän 
oven avaaminen. Tuo ovi avataan aino-
astaan pyhän vuoden aikana, muulloin 
se pysyy kiinni muurattuna. Pyhä ovi 
on Rooman neljässä tärkeimmässä basili-
kassa: Pietarinkirkossa, Lateraanikirkos-
sa, pyhän Paavalin basilikassa muurien 
ulkopuolella ja Santa Maria Maggiores-
sa. Pyhän oven avaamisen riitti ilmaisee 
symbolisesti sitä, että riemuvuoden ai-
kana uskoville tarjotaan ”erityinen tie” 
kohti pelastusta. Muiden basilikojen py-
hät ovet avataan Pietarinkirkon pyhän 
oven avaamisen jälkeen.

Laupeus on paavi Franciscukselle hy-
vin rakas teema. Jo piispana hän oli va-
linnut tunnuslauseekseen ”miserando 
atque eligendo”. Se on sitaatti pyhän Be-
dan saarnasta, joka kommentoidessaan 
evankeliumin kertomusta pyhän Matte-
uksen kutsumisesta kirjoitti: ”Vidit ergo 
Iesus publicanum et quia miserando at-
que eligendo vidit, ait illi Sequere me” 
(Jeesus näki publikaanin ja katsoi häntä 
armahtaen ja valiten ja sanoi: Seuraa mi-
nua). Tuo saarna ylistää Jumalan laupe-
utta. Tunnuslauseen voisi ilmaista myös: 
”laupeuden silmin”.

Ensimmäisessä valintansa jälkeises-
sä Angelus-rukouksessa pyhä isä sanoi: 
”Laupeuden tunteminen, tuo sana muut-
taa kaiken. Se on parasta, mitä voimme 
tuntea: se muuttaa maailman. Vähäinen-
kin laupeus tekee maailmasta vähem-
män kylmän ja oikeudenmukaisemman. 
Meidän on ymmärrettävä hyvin tämä Ju-
malan laupeus, tämä armahtava Isä joka 
on niin kärsivällinen” (Angelus 17. maa-
liskuuta 2013).

Angelus-rukouksessa 11. tammikuu-
ta 2015 paavi totesi: ”Nykyään laupeut-
ta tarvitaan niin paljon ja on tärkeää, että 
uskovat maallikot elävät sitä todeksi ja 
vievät sen eri sosiaalisiin ympäristöihin. 
Eteenpäin! Elämme laupeuden aikaa, 
tämä on laupeuden aikaa.” Paastoviestis-
sään 2015 pyhä isä sanoi: ”kuinka toivon-
kaan, että paikat, joissa kirkko ilmenee –
seurakuntamme ja yhteisömme – olisivat 
laupeuden saaria välinpitämättömyyden 
meressä!”

Apostolisessa kehotuskirjeessä Evan-
gelii gaudium (Evankeliumin ilo) paavi 
mainitsee laupeuden noin 30 kertaa.

Paavi Franciscus on uskonut laupeu-
den riemuvuoden järjestelyt Paavilliselle 
uuden evankelioimisen edistämisen neu-
vostolle.

Luettelo aiemmista riemuvuosista s.9

Kirjakauppasi netissä

katolinenkirjakauppa.net

Kuva Siciliani-Gennari/SIR
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Sunnuntait ja juhlapyhät Rukous

12.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai eli 
Jumalan laupeuden sunnuntai (II)
1L Ap.t. 4:32-35
Ps. 118:2-4, 16-18, 22-24. - 1 
2L 1. Joh. 5:1-6 
Ev. Joh. 20:19-31
 
19.4. Pääsiäisen 3. sunnuntai (III)
1L Ap.t. 3:13-15, 17-19
Ps. 4:2, 4+7, 9. - 7b 
2L 1. Joh. 2:1-5a 
Ev. Luuk. 24:35-48
 
26.4. Pääsiäisen 4. sunnuntai (IV)
1L Ap.t. 4:8-12
Ps. 118:1+8-9, 21-23, 26+28-29. - 22 
2L 1. Joh. 3:1-2 
Ev. Joh. 10:11-18 

3.5. Pääsiäisen 5. sunnuntai (I)
1L Ap.t. 9:26-31
Ps. 22:26b-27, 28+30bc, 31-32. - 26a 
2L 1. Joh. 3:18-24 
Ev. Joh. 15:1-8 

10.5. Pääsiäisen 6. sunnuntai (II)
1L Ap.t. 10:25-26, 34-35, 44-48
Ps. 98:1, 2-3ab, 3cd-4. - 2b 
2L 1. Joh. 4:7-10 
Ev. Joh. 15:9-17

14.5. torstai, HERRAN 
TAIVAASEENASTUMINEN 
– HELATORSTAI, juhlapyhä, 
velvoittava
1L Ap.t. 1:1-11
Ps. 47:2-3, 6-7, 8-9. - 6 
2L Ef. 4:1-13 tai 2L Ef. 4:1-7, 11-13 
Ev. Mark. 16:15-20
 
17.5. Pääsiäisen 7. sunnuntaiI (III)
1L Ap.t. 1:15-17, 20a, 20c-26
Ps. 103:1-2, 11-12, 19-20. - 19a 
2L 1. Joh. 4:11-16 
Ev. Joh. 17:11b-19

 

Apostoli Paavalin mukaan Herramme ylösnousemus on meidän uskomme 
ydin. Jos Kristusta ei ole herätetty kuolleista, meidän uskomme on pohjaa 
vailla ja meidän uskomme on turha. Olisimme yhä syntiemme vallassa ja il-

man toivoa liittymisestä kuolemamme jälkeen häneen. Kristus herätettiin esikoisena 
kuolleista ja hänelle annettiin valta tehdä meidät osallisiksi omasta ylösnousemuk-
sestaan. 

Alkukirkossa kaikki, jotka tunsivat uskon piston sydämessään ja ottivat vastaan 
kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, saivat syntinsä anteeksi ja uskon lahjan Py-
hältä Hengeltä. Pyhä Henki teki heistä kirkon, sen yhteisön, jossa he pysyttelivät us-
koen yhdessä ja ylistivät Jumalaa. He olivat kansan suosiossa ja pelastettujen joukko 
kasvoi päivä päivältä, koska he elivät yksimielisesti Jeesuksen autuaaksi tekevien ju-
listusten hengessä (Ap.t. 2:37-47). 

Nämä julistukset olivat heidän elämäohjeinaan, vahvistivat heidän uskoaan ja 
lohduttivat heitä, etenkin kun he pian joutuivat kokemaan mestarinsa lailla vastus-
tusta ja vainoamista. Silloin he muistivat Herran sanat: ”Autuaita olette te, kun teitä 
minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea 
pahaa” (Matt. 5:11). Kun hän on meidän kanssamme, meillä ei ole mitään pelättävää, 
mehän olemme arvokkaampia kun kaikki varpuset, joista Jumala ei yhtäkään unoh-
da. Olkaamme vain luottavaisella mielellä. Kun vainon hetki koittaa, Pyhä Henki 
neuvoo meitä, mitä meidän on sanottava (Luuk. 12:12).

Erään eurooppalaisen turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön tekemän tutkimuksen 
mukaan nykyään joka viides minuutti jossakin päin maailmaa yksi kristitty kuolee 
uskonsa tähden, puhumattakaan muista ihmisistä, jotka elämänvakaumuksensa täh-
den kärsivät syrjintää ja vainoa. Valitettavasti, ottaen huomioon uskonnonvapauden 
huonon tilanteen ja kasvavan pakolaisten lukumäärän maailmassa, tämä arvio näyt-
tää oikealta. 

Näyttää siltä, että meidän aikanamme on enemmän marttyyreitä kuin kirkon 
ensimmäisinä vuosisatoina. Nykyisin ei tapeta uskonsa tähden vain lähetystyös-
sä olevia sääntökuntalaisia, veljiä, sisaria ja pappeja, vaan myös piispoja ja tavallisia 
kristittyjä, kuten tämän vuoden alussa Libyassa.  Helmikuussa islamilainen funda-
mentalistijärjestö ISIS teloitti Libyassa röyhkeästi 21 viatonta egyptiläistä koptikris-
tittyä, jotka olivat siellä siirtotyöläisinä. Sanottiin, että vainoajat tekivät sen kostoksi 
keskiajan ristiretkistä. Tästä murhasta tehtiin jopa video, jonka he näyttivät televisi-
ossa ylpeillen teostaan! 

Myös meidän sivistyneessä Euroopassamme on syntynyt uusia marttyyreitä, hei-
tä, jotka olivat valmiit antamaan henkensä uskonsa puolesta. Esimerkiksi vuonna 
1993 Sisilian kaupungin Palermon mafiosot murhasivat kirkkoherransa Giuseppe 
(Pino) Puglisin. Hän veti nuoria pois mafiasta ja esti mafian osallisuutta seurakun-
nan juhlakulkueessa. Ennen don Pinoa mafia oli jo murhannut tutkintatuomareita, 
jotka pyrkivät lopettamaan mafian tuhoisan toiminnan. 

Kuusi vuotta myöhemmin heidän kuolemansa kantoi hyvää hedelmää. Vanhan 
kristillisen sananparren mukaan marttyyrien kuolema on lähetystyön siemen. Kaksi 
vuotta sitten paavi Franciscus julisti don Giuseppe Puglisin autuaaksi sanoen, että 
pappi voitti murhaajansa yhdessä ylösnousseen Herransa kanssa. Meidän on rukoil-
tava, että kaikki Kristuksen nimen tähden vainotut saisivat ylösnousemuksen toivos-
ta rohkeuden kestää loppuun saakka vainon aiheuttamat ahdistukset ja tuskat. 

                                                                               

            isä Frans Voss SCJ

Rukoilkaamme...

Huhtikuu
• Että ihmiset oppisivat kunnioittamaan luomakuntaa ja huolehtimaan siitä 

Jumalan lahjana.
• Että vainotut kristityt tuntisivat ylösnousseen Herran lohduttavan läsnäolon 

ja koko kirkon solidaarisuuden.

April
• Att människor lär sig respektera skapelsen och vårda den som en Guds gåva.
• Att förföljda kristna känner den uppståndne Herrens tröstande närvaro och 

hela kyrkans solidaritet.

Toukokuu
• Että torjuen välinpitämättömyyden kulttuurin voisimme pitää huolta 

kärsivistä läheisistämme, etenkin sairaista ja köyhistä.
• Että Marian esirukoukset rohkaisisivat maallistuneiden kulttuurien keskellä 

asuvia kristittyjä julistamaan Jeesuksesta.

Maj
• Att vi står emot likgiltighetens kultur och tar hand om våra grannar som har 

det svårt, speciellt de sjuka och fattiga.
• Att Marias förbön hjälper kristna i sekulariserade kulturer att vara beredda att 

tala om Jesus.

Rukouksen apostolaatti
Huhtikuun 2015 rukouksen apostolaatin palsta

Piispan kalenterista

13.4.  Piispanneuvoston kokous

14.4. Vierailu Helsingin Teresa-yhdistyksessä

15.4. Ekumeeninen jumalanpalvelus Helsingin tuomiokirkossa  
 valtiopäivien päättyessä

17.4. Pyhän Ursula Ledóchowskan syntymän    
 150-vuotismuistomessu Pyhän Henrikin katedraalissa

19.4. Aikuisten kirkkoonottaminen päämessun yhteydessä   
 Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin kirkossa.

23.4. Suomen Caritas ry:n vuosikokous

26.4. Iltamessu yhdessä kardinaali Kurt Kochin kanssa 
 Pyhän Henrikin katedraalissa

27.4. Suomen Ekumeenisen Neuvoston kevätkokous   
 Helsingissä

1. - 3.5. Pohjoismainen katolinen perhekonferenssi    
 Kööpenhaminassa

5.5. Ekumeeninen Auktoriteetti kirkossa -seminaari   
 Helsingissä

10.5. Päämessu Nasaretin pyhän perheen kirkossa Oulussa

Rukous

Kristus, toivoni, on noussut ylös, 

ja hän käy teidän edellänne Galileaan. … 

Sinä voittaja ja kuningas, armahda meitä. 

Aamen.

(Pääsiäissekvenssistä Victimae Paschali laudes)
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Tämä yö on vigilian, val-
vomisen, yö. Herra ei 
nuku, kansansa varjelija 

valvoo (vrt. Ps. 121:4) viedäkseen 
sen pois orjuudesta ja avatakseen 
sille tien vapauteen.

Herra valvoo, ja rakkautensa voi-
malla hän vie kansan Punaisen-
meren poikki. Hän vie Jeesuksen 
kuoleman ja tuonelan pimeyden 
halki.

Tämä oli valvomisyö Jee-
suksen opetuslapsille, 
miehille ja naisille: tus-

kan ja pelon yö. Miehet jäivät si-
sälle huoneeseen. Naiset sen si-
jaan lähtivät sapatin jälkeisenä 
päivänä aamunkoitteessa hau-
dalle voidellakseen Jeesuksen 
ruumiin. Heidän sydämensä oli 
täynnä liikutusta ja he kyselivät 
toisiltaan: ”Kuinka pääsemme si-
sään, kuka auttaisi meitä ja vierit-
täisi kiven hautakammion ovel-
ta?” Mutta ensimmäinen suuren 
tapahtuman merkki oli, että suuri 
kivi oli jo vieritetty pois ja hauta 
oli avoinna!

”Sisälle hautaan menty-
ään he näkivät oikeal-
la puolella istumassa 

nuorukaisen, jolla oli yllään val-
koiset vaatteet” (Mark. 16:5). Nai-
set näkivät ensimmäisenä tämän 
suuren merkin, tyhjän haudan, ja 
naiset menivät ensimmäisinä si-
sälle.

”Mentyään sisälle 
hautaan”. Mei-
dän on hyvä tänä 

Paavi Franciscuksen saarna 
pyhän pääsiäisyön vigiliassa

vigilian yönä pysähtyä mietis-
kelemään Jeesuksen naisopetus-
lasten kokemusta, joka haastaa 
myös meidät. Itse asiassa juuri 
sen vuoksi olemme täällä: men-
näksemme sisälle, mennäksem-
me sisälle salaisuuteen, jonka 
Jumala toteutti rakastavalla val-
vomisellaan. 

Pääsiäistä ei voi elää todek-
si käymättä sisälle salai-
suuteen. Se ei ole intellek-

tuaalinen teko, pelkkää tietämistä 
tai lukemista... se on paljon enem-
män! Salaisuuteen sisälle mene-
minen merkitsee kykyä ihmettyä, 
mietiskellä, kuunnella hiljaisuut-
ta ja kuulla ”hiljainen humina” 
(vrt. 1. Kun. 19:12), jossa Jumala 
puhuu meille.

Salaisuuteen sisälle me-
neminen edellyttää, että 
emme pelkää todellisuut-

ta, emme sulkeudu itseemme ja 
pakene sitä, mitä emme ymmär-
rä, emme sulje silmiämme ongel-
milta, emme kiellä niitä, emme 
vältä kysymyksiä...

Salaisuuteen sisälle käy-
minen merkitsee muka-
van turvallisuutemme, 

laiskuutemme ja välinpitämättö-
myytemme voittamista ja totuu-
den, kauneuden ja rakkauden et-
simistä. Se merkitsee syvemmän 
merkityksen etsimistä, enemmän 
kuin helpon vastauksen etsimistä 
kysymyksiin, jotka saattavat us-
komme, uskollisuutemme ja jär-
kemme kriisiin.

Salaisuuteen sisälle mene-
minen edellyttää nöyryyt-
tä, nöyryyttä alentaa itsen-

sä, laskeutua ylpeän minämme ja 
pöyhkeytemme jalustalta. Nöy-
ryyttä ajatella itseämme uudes-
taan tunnistaen sen, mitä todelli-
suudessa olemme: luotuja, joilla 
on vahvuutemme ja heikkoutem-
me, syntisiä, jotka tarvitsevat an-
teeksiantoa. Salaisuuteen sisälle 
käyminen edellyttää meiltä tätä 
alentumista voimattomuuteen, 
omista epäjumalistamme luopu-
mista... ja palvomista. Ilman pal-
vomista salaisuuteen ei voi käydä 
sisälle. 

Kaiken tämän Jeesuksen 
naisopetuslapset opetti-
vat meille. He valvoivat 

tänä yönä yhdessä Jeesuksen äi-
din kanssa. Hän, Neitsyt Maria, 
auttoi heitä olemaan menettämät-
tä uskoa ja toivoa. Näin he eivät 
jääneet pelon ja tuskan vangeik-
si, vaan heti aamunkoitteessa he 
lähtivät ulos voiteitaan kantaen, 
sydän rakkauden voitelemana. 
He lähtivät ulos ja löysivät hau-
dan avoinna. He menivät sisään, 
valvoivat, menivät ulos ja kävivät 
sisään salaisuuteen. Oppikaam-
me heiltä valvomaan Jumalan ja 
äitimme Marian kanssa, käydäk-
semme sisälle salaisuuteen, joka 
johtaa meidät kuolemasta elä-
mään. 

Franciscus

Kuva Siciliani-Gennari/SIR
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English-language 
Catechism for Adults

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

The next English Catechisms will be on
• Monday April 13th at 18.30
• Monday April 27th at 18.30
• Monday May 11th at 18.30

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

Maallikkodominikaanit 
järjestävät Katekismuksen 

opiskelua

Studium Catholicumissa
Ritarikatu 3, III kerr., Kruununhaka

Kokoonnumme la 18.4. 
klo 14.00-15.50 ja tutkimme 

Katekismuksen viimeistä osaa 
Kristillinen rukous, s. 630 - 646. 
Lopuksi rukoilemme vesperin.

Kevään viimeinen 
kokoontuminen on la 9.5

Kokoontumisissa on mukana 
joku papeista. Ilmoittautumista ei 
tarvita. Oma Katekismus mukaan.

Tervetuloa!

Maallikkodominikaanit

K U T S U

Pyhän Ursulan 

seurakuntaneuvoston viesti: 

Isä Stanislaw Szymajdalle SCJ 

on tulossa 65-vuotispäivä. 

Vietämme sitä Pyhän Ursulan 

kirkossa 10.5.2015 klo 11 messussa, 

jonka jälkeen on yhteinen tilaisuus 

seurakuntasalissa. Olemme 

perustaneet lahjatilin. Sen numero 

on FI62 5750 0120 2672 90. 

Saajaksi kirjoitetaan ”lahjatili”. 

Tervetuloa! 

Rakkaat veljet ja sisaret, hyvää pääsiäistä!

Jeesus Kristus on ylösnoussut!

Rakkaus on voittanut vihan, elämä on 
voittanut kuoleman, valo on karkot-

tanut pimeyden!
Jeesus Kristus luopui rakkaudesta 

meihin jumalallisesta kirkkaudestaan, 
hän tyhjensi itsensä, otti orjan muodon 
ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ris-
tinkuolemaan asti. Sen tähden Jumala on 
korottanut hänet ja tehnyt hänet koko 
maailman Herraksi. Jeesus on Herra!

Kuolemallaan ja ylösnousemuksel-
laan Jeesus osoittaa kaikille elämän 

ja onnellisuuden tien. Tämä tie on nöy-
ryys, mikä merkitsee nöyrtymistä. Tämä 
tie johtaa kirkkauteen. Vain se, joka nöy-
ryyttää itsensä, voi kulkea kohti ”sitä 
mikä on ylhäällä”, kohti Jumalaa (vrt. 
Kol. 3:1-4). Ylpeä katsoo ”ylhäältä alas”, 
nöyrä katsoo ”alhaalta ylös”.

Pääsiäisaamuna Pietari ja Johannes 
juoksivat naisten hälyttäminä hau-

dalle ja huomasivat sen olevan avoinna 
ja tyhjä. Silloin he menivät lähemmäs ja 
”kumartuivat” mennäkseen sisälle hau-
taan. Sisään käyminen salaisuuteen mer-
kitsee ”kumartumista”, nöyrtymistä. 
Vain se, joka alentaa itsensä, ymmärtää 
Jeesuksen kirkastamisen ja voi seurata 
häntä hänen tiellään.

Maailma kehottaa korostamaan it-
seämme mihin hintaan hyvän-

sä, kilpailemaan, vallitsemaan… Mutta 
kristityt ovat kuolleen ja ylösnousseen 
Kristuksen armosta toisenlaisen ihmi-
syyden versoja, ihmisyyden, jossa py-
rimme elämään toinen toistemme palve-
luksessa, olemaan ylimielisyyden sijasta 
kunnioittavia ja valmiita auttamaan.

Tämä ei ole heikkoutta, vaan todellis-
ta voimaa! Sen, joka kantaa itsessään 

Jumalan voimaa, hänen rakkauttaan ja 
oikeudenmukaisuuttaan, ei tarvitse käyt-
tää väkivaltaa, vaan hän puhuu ja toimii 
totuuden, kauneuden ja rakkauden voi-
malla.

Tänään pyydämme ylösnousseelta 
Herralta armoa olla lankeamatta yl-

peyteen, joka ruokkii väkivaltaa ja sotia, 
ja sen sijaan nöyrää rohkeutta anteeksi-
antoon ja rauhaan. Pyydämme Jeesus-
ta, kuoleman voittajaa, lievittämään niin 
monien hänen nimensä tähden vainottu-
jen veljiemme kärsimyksiä, kuten myös 
kaikkien niiden kärsimyksiä, jotka epä-
oikeudenmukaisesti kohtaavat jatkuvien 
konfliktien ja väkivallan seuraukset. Nii-
tä on paljon!

Pyydämme ennen kaikkea rauhaa rak-
kaaseen Syyriaan ja Irakiin, jotta asei-

den pauhu vaikenisi ja rauhanomaiset 
suhteet palaisivat näiden maiden väestö-
ryhmien välille. Älköön kansainvälinen 
yhteisö vaietko näissä maissa kehitty-
neen humanitäärisen tragedian ja valta-
van pakolaismäärän edessä.

Pyydämme rauhaa kaikille Pyhän 
maan asukkaille. Kasvakoon israeli-

laisten ja palestiinalaisten välille kohtaa-
misen kulttuuri ja alkakoon uudelleen 
rauhanprosessi, jotta kärsimysten ja ja-
kautumisten vuodet päättyisivät.

Pyydämme rauhaa Libyaan, jotta jär-
jetön verenvuodatus ja barbaarinen 

väkivalta päättyisivät ja kaikki ne, joille 
maan kohtalo on tärkeä, työskentelisivät 
sovinnon edistämiseksi ja sellaisen veljel-
lisen yhteiskunnan rakentamiseksi, jossa 
ihmisen arvokkuutta kunnioitetaan. Toi-
vomme, että myös Jemenissä kasvaisi 

tahto rauhaan koko 
kansan hyväksi.

Samalla uskom-
me täynnä toi-

voa laupiaalle Her-
ralle näinä päivinä 
Lausannessa saa-
vutetun sopimuk-
sen, jotta se olisi rat-
kaiseva askel kohti 
turvallisempaa ja 
veljellisempää maa-
ilmaa.

Pyydämme ylös-
nousseelta Her-

ralta rauhan lah-
jaa Nigeriaan, Ete-
lä-Sudaniin, Suda-
nin eri alueille se-
kä Kongon demok-

raattiseen tasavaltaan. Kohottakoot 
kaikki hyvän tahdon ihmiset jatkuvan 
rukouksen niiden puolesta, jotka ovat 
menettäneet henkensä – ajattelen eri-
tyisesti viime torstaina Garissan yli-
opistossa Keniassa surmattuja nuoria – 
jotka on siepattu, jotka ovat joutuneet 
jättämään kotinsa ja rakkaansa.

Herran ylösnousemus tuokoon va-
loa rakkaaseen Ukrainaan, ennen 

kaikkea niille, jotka ovat kärsineet vii-
me kuukausien konfliktin väkivaltai-
suuksista. Löytäköön maa rauhan ja 
toivon kaikkien osapuolten yhteisten 
ponnistusten tuloksena.

Pyydämme rauhaa ja vapautta niil-
le miehille ja naisille, jotka rikollis-

järjestöt ovat alistaneet uusiin ja van-
hoihin orjuuden muotoihin. Rauhaa 
ja vapautta huumekauppiaiden uh-
reille, huumekauppiaiden, jotka usein 
ovat liitossa niiden kanssa, joiden pi-
täisi puolustaa ihmisperheen rauhaa 
ja sopusointua. Pyydämme rauhaa täl-
le maailmalle, joka on asekauppiaiden 
uhrina, asekauppiaiden, jotka rikastu-
vat miesten ja naisten verellä.

Syrjityille, vangituille, köyhille ja 
siirtolaisille, joika usein torjutaan, 

kohdellaan huonosti ja heitetään pois; 
sairaille ja kärsiville; lapsille, erityises-
ti väkivallasta kärsiville; niille, jotka 
tänään surevat; kaikille hyvän tahdon 
miehille ja naisille kaikukoon Her-
ran Jeesuksen lohduttava ja paranta-
va ääni: ”Rauha teille!” (Luuk. 24:36) 
”Älkää pelätkö, olen ylösnoussut ja 
olen aina luonanne!” (vrt. Roomalai-
nen messukirja, pääsiäissunnuntain al-
kuvirsi).

Franciscus

Paavi Franciscuksen 
pääsiäistervehdys ”Urbi et orbi”

Kuva Siciliani-Gennari/SIR
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Kun buenosairesilainen kardi-
naali, arkkipiispa Jorge Mario 
Bergoglio oli valittu paaviksi 
ja ottanut Assisin köyhän 
Franciscuksen nimen omak-
seen, hän astui kansan eteen 
ja tervehti ihmisiä sydämelli-
sesti tavallisella ”hyvää iltaa” 
-toivotuksella. 

S en jälkeen hän pyysi heitä ru-
koilemaan hänen puolestaan 
Isä meidän-rukouksen, koska 
valinnastaan huolimatta hän 

tiesi itsensä syntiseksi ihmiseksi. Hän ei 
pitänyt itseään muita parempana. Hän 
oli solidaarinen kaikille ihmisille, jotka 
kärsivät omien syntiensä ja toisten teke-
mien syntien pahoista seurauksista. Hän 
tarvitsee niin kuin muutkin ihmiset esi-
rukouksia voidakseen hoitaa hyvin elä-
mäntehtäväänsä. Rukouspyyntö yllätti 
Pyhän Pietarin aukiolla läsnä olevat. He 
ehkä eivät tulleet ajatelleeksi sitä tosiasi-
aa, että uusi pyhä isä tarvitsee Jumalan 
apua ja heidän esirukouksiaan. 

Tietysti joku ihminen on ehkä synti-
sempi kuin toinen ja joku pyhempi kuin 
toinen, mutta ilman Jumalan armahta-
vaisuutta kukaan ei voi olla tekemättä 
syntejä eikä voi kasvaa päivästä päivään 
pyhyydessä ja nöyryydessä ylösnous-
seen Herran kaltaisuuteen. 

Jäseniinsä nähden kirkko on syntisten 
ihmisten yhteisö, mutta kirkon päähän 
nähden kirkko on pyhä. Tämä on mah-
dollista, koska kirkon pää on Jumalan ih-
miseksi tullut ja kuolleista ylösnoussut 
Poika, joka on aina läsnä kirkossaan. Hän 
pyhittää ruumiinsa jäsenet antaen meil-
le osan omasta kirkkaudestaan. Eräässä 
paastosaarnassaan paavi Leo Suuri (k. 
461) sanoi tästä, että Vapahtaja teki kai-
ken ja kärsi yksin meidän pelastuksek-
semme tähden, jotta se hyvyyden voima, 
joka on päässä, vallitsisi myös koko ruu-
miissa. 

Maailma huomaa ennen kaikkea kir-
kon jäsenten syntisyyden merkkejä ja 
syyttää meitä kristittyjä siitä, että me 
olemme tekopyhiä. Me itse emme aina 
tee sitä hyvää, mitä me julistamme. Jot-
kut pitävät tätä havaintoa syynä vieraan-
tua kirkon elämästä, elleivät he suoras-
taan lähde kirkosta.

Miksi sitten toiset jäävät kirkkoon ja 
pitävät sitä itselleen jopa elintärkeänä 
asiana? Mikä ero on heidän ja niiden vä-
lillä, jotka eivät enää usko? Ero on siinä, 
että uskovat tietävät, milloin he tekevät 
syntejä ja miten he voivat vapautua syn-
tikuormasta. He osaavat käsitellä synte-
jään, kun taas toiset eivät osaa tehdä niin 
tai pahimmassa tapauksessa jopa eivät 
välitä tekemästään pahasta. Kuitenkaan 
emme saa tuomita ketään. Se ei ole mei-
dän tehtävämme.

Kirkon suuruudesta 
ja puutteellisuudesta 

Antamalla syntimme anteeksi ylös-
noussut Herramme täyttää meidät sa-
malla Pyhällä Hengellä, jonka kautta hän 
syntyi Neitsyt Mariasta meidän elämäm-
me uudistajaksi. Pyhän Hengen avul-
la Herramme liittää meidät yhä syvem-
min omaan mystiseen ruumiiseensa, joka 
on kirkko. Hän auttaa meitä kasvamaan 
hänen kaltaisuudessaan ja ykseydes-
sä häneen toistemme ja muiden ihmis-
ten kanssa. Ajan mittaan se tekee meistä, 
kirkon jäsenistä, pyhiä ihmisiä niin kuin 
morsian, joka on vailla tahraa, ryyppyä 
tai virhettä (Ef. 5:25-27). 

Kirkko Kristuksen 
sakramenttina

Kirkon tarkoituksena ei ole kilpailla val-
tion tai ihmiskunnan kanssa vallasta. 
Evankeliumin hengessä se vain kehot-
taa jäseniään lojaalisti palvelemaan kan-

sansa yhteistä hyvinvointia, noudatta-
maan hallituksensa asettamia lakeja ja 
olemaan käyttämättä väkivaltaa Jumalan 
pelastussanoman läpiviemiseksi. Kirkko 
toivoo vain saavansa vapauden elää Ju-
malan sanan viisaudella ja palvella ih-
miskuntaa pyyteettömällä rakkaudella, 
mihin oikeastaan sisältyy pelkästään hy-
vää kaikille ihmisille ja kansoille. 

Jos kirkon jäsenet eivät noudata Ju-
malan tahtoa, kirkko kehottaa jäseniään 
tekemään parannusta. Näin teki pyhä 
paavi Johannes Paavali II toisen vuosi-
tuhannen päättymisen juhlallisuuksien 
yhteydessä. Hän pyysi anteeksi koko kir-
kon historian ajalta kaikkien sen jäsenten 
tekemiä syntejä.  

Maailman on vaikea ymmärtää, että 
kirkossa on paitsi inhimillinen puoli 
myös jumalallinen puoli. Kumpikin puo-
li on tärkeä. Molemmat puolet kuuluvat 
yhteen. Niin kuuluvat yhteen ihmisen 

pää ja hänen ruumiinsa. Tämä on kirkon 
sakramentaalinen luonne. Sen takia Va-
tikaanin II kirkolliskokouksen dogmaat-
tisessa konstituutiossa Lumen Gentium 
(Kirkosta) on korostettu sitä, että kirkko 
”on Kristuksessa ikään kuin sakrament-
ti, ts. mitä läheisimmän Jumala-yhteyden 
ja koko ihmiskunnan ykseyden merkki 
ja välikappale...jotta kaikki ihmiset, joi-
ta nykyään liittävät toisiinsa entistä kiin-
teämmin erilaiset sosiaaliset, teknilliset 
ja sivistykselliset siteet, saavuttaisivat 
myös täydellisen ykseyden Kristuksessa 
(LG, 1). 

Kirkon ruumiin inhimilliseen yhtei-
söön sisältyy tässä ajassa paljon hyvää, ja 
kirkko on tehnytkin paljon hyvää, vaik-
ka se kirkon jäsenten inhimillisen rajoit-
tuneisuuden ja syntien tähden ei ole vir-
heetön, moitteeton tai täydellinen, kuten 
kirkkohistoria on osoittanut. Mutta tämä 
ei myöskään merkitse, että muut inhimil-

Kirkko syntisten ja pyhien ihmisten yhteisönä

Kuva Siciliani-Gennari/SIR

”Kirkko on Kristuksessa ikään kuin 

sakramentti, ts. mitä läheisimmän Jumala-

yhteyden ja koko ihmiskunnan ykseyden 

merkki ja välikappale...jotta kaikki ihmiset, 

joita nykyään liittävät toisiinsa entistä 

kiinteämmin erilaiset sosiaaliset, teknilliset 

ja sivistykselliset siteet, saavuttaisivat myös 

täydellisen ykseyden Kristuksessa.” 
(LG1)
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liset yhteisöt, kuten valtion, yhteiskun-
nan ja muut instituutiot tässä ajassa, ei-
vät tekisi mitään hyvää tai että ne aina 
toimisivat uskottavammin kuin kirkko.

Kirkon tarkoitus on erilainen kuin val-
tion ja yhteiskunnan, joiden tarkoitus 
on järjestää oikeudenmukaisesti ihmis-
ten yhteiselämä ja edistää yleistä hyvin-
vointia maailmassa. Sen sijaan kirkon ja 
kaikkien sen jäsenten tehtävä on palvel-
la ihmiskuntaa Jumalan 
rakkauden ja laupeuden 
hengellä, edistää ihmis-
ten elämän pyhyyttä ja 
onnellisuutta ja myötä-
vaikuttaa pysyvään rau-
haan ja ykseyteen kanso-
jen ja ihmisten välillä.

Tämä kaikki on tullut 
mahdolliseksi Kristuk-
sen sovitustyön ansios-
ta. Sovituksen armon ja-
kamista varten kirkko on 
saanut Pyhältä Hengeltä 
kolme peruslahjaa: Raa-
matun, kirkon sakramen-
tit ja kirkon jäsenten vil-
pittömän yhteiselämän. 
Kirkon on tarkoitus olla 
se paikka, jossa me vastaanotamme Ju-
malan anteeksiantamuksen Kristuksel-
ta ja opimme rakastamaan niin kuin hän 
ja yhdessä hänen kanssaan taivaallista 
Isäämme, kanssaihmisiämme ja itseäm-
me.

Kirkko on pyhiinvaeltava 

Tässä yhteydessä emme saa olla ihaile-
matta niitä lukemattomia pyhiä ihmi-
siä, jotka kautta aikojen ovat seuranneet 
Kristusta ja joiden elämää meidän on pi-
dettävä esikuvanamme ja rohkaisunam-
me. 

Ensimmäisessä kirjeessään apostoli 
Pietari selitti kauniisti Rooman kristityil-
le Kristuksen ruumiin jäsenten ylevän ar-
von: ”Te olette valittu suku, kuninkaalli-
nen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma 
kansa, määrätty julistamaan Hänen suu-
ria tekojaan, joka teidät on pimeydestä 
kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Ennen 
te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Ju-
malan kansa. Ennen te olitte armoa vail-
la, mutta nyt on Jumala teidät armahta-
nut” (1. Piet. 2:9-10). 

Voidaksemme elää tämän suuren ar-
von mukaisella tavalla meidän on mais-
tettava säännöllisesti Jumalan rakkauden 
ja laupeuden leipää, eläen yhteydes-
sä ylipappimme Jeesuksen Kristuksen 
kanssa ja rakentuen elävinä kivinä hen-
gelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papis-
toksi, joka tekee elämästään taivaalliselle 
Isälle otollisen kiitosuhrin.  

Vanhan testamentin kertomus juu-
talaisten vapautumisesta Egyptin or-
juudesta ja kansan matkasta luvattuun 
maahan voisi auttaa meitä hiukan ym-
märtämään Uuden testamentin Jumalan 
kansan, meidän kristittyjen, toivioretkeä. 
Jumala näki juutalaisten kovan kohtalon 
Egyptissä ja johdatti Mooseksen avul-
la kansansa takaisin luvattuun maahan. 
Matkan aikana Jumala teki heidän kans-
saan liiton Siinailla. Tällöin heistä tuli Ju-
malan oma kansa. Lopulta kansa pääsi 
luvattuun maahan, mutta pian se taju-
aisi, että Palestiina ei vielä ollut ihmisen 

elämän määräpää. Profeetat auttoivat 
kansaa tuntemaan paremmin Jumalan 
lupaaman pelastuksen ja valmistautu-
maan Messiaan tuloon, mutta valitetta-
vasti vain pieni uskollinen joukko tun-
nisti hänet Nasaretin Neitsyt Marian 
Pojassa. 

Nyt mekin kristityt olemme yhdessä 
vaeltamassa Jumalan teillä. Meidän py-
hiinvaelluksemme tarkoitus ei ole vain 

yhden kansan vapautus, 
vaan koko ihmiskunnan, 
eikä vain ihmisten ylei-
nen hyvinvointi, vaan 
ennen kaikkea ihmisten 
vapautuminen todellis-
ta elämää varten. Uute-
na Mooseksena Kristus 
kutsuu jokaisen ihmi-
sen kirkon karavaaniin 
ja haluaa johtaa meidät 
kaikki taivaalliseen koti-
maahamme, Isänsä val-
takuntaan. Sinne hän itse 
on käynyt meidän edel-
lämme. 

Sovitettuaan rak-
kaudesta Isäänsä mei-
dän syntimme ristillä ja 

noustuaan ylös taivaisiin hän vapautti 
meidät synnin painolastista ja tuli mei-
dän elämämme tieksi, totuudeksi ja elä-
mäksi. Tästä huolimatta joitakin kristit-
tyjä kovasti ärsyttänee kokemus, että he 
eivät vielä ole päässeet perille, vaikka 
omasta mielestään he ovat tehneet par-
haansa. He ovat ikään kuin autiomaas-
sa vaeltavat juutalaiset, jotka tyytymät-
töminä Jumalan huolenpitoon kaipasivat 
takaisin Egyptin lihapatojen äärelle. Sil-
loin valittajat saivat kärsiä myrkkykäär-
meiden puremia. Mutta ne, jotka katsoi-
vat katuvin mielin Mooseksen tekemää 
pronssikäärmettä, jäivät eloon (4. Moos. 
21:6-9). He saivat uskottomuutensa syn-
nin anteeksi.  

Samoin uskon puutteesta Jumalan 
kaitselmukseen ja elämän ainutlaatui-
seen päämäärään jotkut kristityt eivät 
jaksa kulkea eteenpäin. He eivät hyväk-
sy Kristuksen ristin salaisuutta eivätkä 
tunne hänen ikeensä kuorman keveyt-
tä (Matt. 11:29-30). Heitäkin Kristus on 
aina puoltamassa Isälleen, jotta elämän 
matkalla myös heidän uskonsa syvenisi 
ja viisastuisi, heidän toivonsa vahvistuisi 
ja heidän rakkautensa puhdistuisi. Siksi 
evankelista Johannes korosti, että ne, jot-
ka katsovat Vapahtajan ristiin ja uskovat 
häneen, jonka he ovat lävistäneet, saavat 
iankaikkisen elämän (vrt. Joh. 3:14-15 ja 
19:37).

Tästä Vatikaanin II kirkolliskokouksen 
kirkkokonstituutio muistuttaa meitä sa-
noen: ”Kirkko kulkee pyhiinvaellusmat-
kaansa maailman vainojen ja Jumalan 
lohdutuksen keskellä julistaen Herran 
ristiä ja kuolemaa siihen asti, kunnes hän 
tulee (vrt. 1. Kor. 11:26). Ylösnousseen 
Herran voimasta se saa vahvistusta voit-
taakseen kärsivällisyydellä ja rakkau-
della sisäiset yhtä hyvin kuin ulkonaiset 
ahdistuksensa ja vaikeutensa ja ilmoit-
taakseen maailmassa uskollisesti, vaik-
kakin verhotusti, hänen salaisuuttaan, 
kunnes se aikojen lopussa tulee julki täy-
dessä loistossaan” (LG 8). 

isä Frans Voss scj

TRIDENTIINISIÄ MESSUJA

Pyhän Henrikin katedraalissa

Sunnuntaina 3.5.2015 
klo 13.00. Messun viettää 
isä Wojciech Grygiel FSSP.

Gregorius-yhdistyksen järjestä-
miä tridentiinisiä messuja viete-
tään Pyhän Henrikin katedraa-
lissa normaalisti aina kuukauden 
ensimmäisenä sunnuntaina klo 
13.00. 

A Tridentine Mass is celebrated 
again on Sunday,  May 3, in 
Saint Henry’s Cathedral at 13.00. 
These Masses are celebrated in the 
Cathedral normally every first 
Sunday of a month at 13.00.

Societas Sancti Gregorii Magni
gregoriusyhdistys.wordpress.com

”Kirkko kulkee 

pyhiinvaellusmat-

kaansa maailman 

vainojen ja Jumalan 

lohdutuksen keskellä 

julistaen Herran 

ristiä ja kuolemaa 

siihen asti, kunnes 

hän tulee.”(LG8)

Kirkon riemuvuodet  
1300  (Bonifatius VIII)
1350  (Clemens VI)
1390  (vuoden julisti Urbanus VI ja 
  sitä vietettiin Bonifatius IX:n johdolla)
1400  (Bonifatius IX)
1423  (Martinus V)
1450  (Nicolaus V)
1475  (vuoden julisti Paavali II ja sitä 
  vietettiin Sixtus IV:n johdolla)
1500  (Aleksanteri VI)
1525  (Clemens VII)
1550  (vuoden julisti Paavali III ja sitä 
  vietettiin Julius III:n johdolla)
1575  (Gregorius XIII)
1600  (Clemens VIII)
1625  (Urbanus VIII)
1650  (Innocentius X)
1675  (Clemens X)
1700  (vuoden avasi Innocentius XII ja    

 sen päätti Clemens XI)
1725  (Benedictus XIII)
1750  (Benedictus XIV)
1775  (vuoden julisti Clemens XIV ja sitä   

 vietettiin Pius VI:n johdolla)
1825  (Leo XII)
1875  (Pius IX)
1900  (Leo XIII)
1925  (Pius XI)
1933  (Pius XI)
1950  (Pius XII)
1975  (Paavali VI)
1983  (Johannes Paavali II)
2000  (Johannes Paavali II)
2015  (Franciscus)

Vuosina 1800 ja 1850 ei ollut riemuvuotta tuon ajan 
poliittisten olosuhteiden takia.
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Aika rientää nopeasti. 
17.4.2015 pyhän Ursula 
Ledochowskan syntymästä 
on kulunut 150 vuotta. Hän 
syntyi Loosdorfissa Itävallassa 
puolalais-sveitsiläiseen 
perheeseen. Tämän suuren 
juhlan kunniaksi haluaisin 
kutsua sinut, pyhä Ursula, 
matkalle niihin paikkoihin 
Pohjoismaissa, joissa toimit 
1900-luvun alussa.

Aloitamme matkamme Karja-
lasta, Sortavalasta. Valitetta-
vasti toisen maailmansodan 
jälkeen tämä alue jäi Venä-

jälle. Vuonna 1908 ostit palstan Sortava-
lan läheltä, jonne rakensit talon, koulun 
ja tyttöjen asuntolan. Kesäaikaan siellä 
asui myös muutamia lomailijoita. Paik-
ka oli kaunis, Laatokan rannalla, korkei-
den mäntyjen keskellä. Kesäsiirtolasta 
tuli ympäri vuoden asuttava asunto, jo-
hon kuului myös kappeli. Otit yhteyttä 
isä Leo Dehoniin ja vuonna 1910 Jeesuk-
sen pyhän sydämen papit aloittivat siel-
lä pastoraalityön. Paikan nimi oli Stella 
Maris, koska omistit sen Neitsyt Marial-
le, joka vie turvallisesti perille sekä me-
renkulkijat että uskovat. Järven rannalle 
pystytit Marian patsaan. Valitettavasti se 
tuhottiin sisarten lähdön jälkeen. 

Ensimmäinen ja toinen maailmansota 
jätti omat jälkensä, mutta haluaisin ker-
toa sinulle iloisen uutisen. Vuonna 2008 
ursuliinisisaret palasivat takaisin Venä-
jälle, Pietariin. He ovat löytäneet Sorta-
valasta koulun ja kirkon rauniot. Järven 
rannalle he pystyttivät uuden Neitsyt 
Marian patsaan. Kesäisin he pitävät lei-
rejä ja kertovat nykysukupolvelle paikan 
ihmeellisestä historiasta, sinun histori-
astasi. He kertovat, kuinka paljon välitit 
lapsista, sisarista, mutta myös lähistöllä 
asuvista suomalaisista.

Organisoit muun muassa sairaanhoi-
toa, mutta ennen kaikkea halusit antaa 
ihmisille Jumalan, jota he kaipasivat. Tä-
män takia opiskelit suomen kieltä.  Muis-
tathan kuinka Selma Carling opetti si-
nulle sitä.  Ja kun osasit suomea, käänsit 
katekismuksen, rukoukset, Marian laulu-
ja ja perustit kirkkokuoron. Suomalaisia 
luterilaisia tuli rukoilemaan Stella Marik-
sen kappeliin, osallistui pyhään messuun 
ja hartauksiin. Näin luonnollisella tavalla 
ekumenia kehittyi kirkkokansan keskuu-
dessa jo 50 vuotta ennen Vatikaanin II 
kirkolliskokousta. Eräs luterilainen rou-
va, jota kutsuit vanhaksi Mariaksi, toisti 
sinulle usein sanat: ”kunnioitamme yhtä 
ja samaa Jumalaa”. Sisarten talo ja kappe-
lin ovet olivat heille aina avoinna.

Pyhän Ursulan 
syntymästä 150 vuotta

Vuonna 1911 Venäjällä alkoivat us-
konnolliset vainot. Oli pakko sulkea kap-
peli ja toimia maan alla. 7.9.1914 sait Ve-
näjän viranomaisilta käskyn lähteä pois 
Suomesta, koska sinulla oli itävaltalainen 
passi. Nyt sinun oli jätettävä tytöt ja si-
saret Meren tähteen ja Pietariin. Tämä oli 
vaikeaa, mutta ei ollut muuta vaihtoeh-
toa. Kirjoitit silloin näin: ”Minä, niin hen-
to nainen, olin uhkana Venäjän imperiu-
mille.” Jumala otti vastaan sinun uhrisi ja 
62 vuoden jälkeen ursuliinisisaret palasi-
vat Suomeen, ensin Jyväskylään ja myö-
hemmin Helsinkiin. Uskomme, että tämä 
paluu tapahtui Marian, Meren tähden, 
ansiosta.

Joskus tuntuu siltä, että Venäjällä asiat 
eivät ole muuttuneet kovin paljon moni-
en kymmenien vuosien aikanakaan. 

Oli syksy 1914. Syyskuussa jätit Me-
ren tähden ja Pietarin taaksesi ja matkus-
tit siviilivaatteissa junalla Raumalle, ja 
sieltä laivalla Tukholmaan. Ruotsissa ul-
komaalaisten luostarien toiminta oli kiel-
letty, et siis voinut käyttää sisarten pu-
kua.

Olit yksin tuntemattomassa ympäris-

tössä, ilman ystäviä ja kielitaidottomana, 
tietämättä, mitä voisit tehdä. Suuntasit 
Grand Hoteliin. Seuraavan päivän aa-
muna menit pyhään messuun kirkkoon, 
jossa toimivat jesuiittapapit. 

Kurkistamme nyt niihin aikoihin ja 
paikkoihin.

 Avaamme kirkon ovet ja astumme si-
sään. Menemme tabernaakkelin eteen ja 
polvistumme. Herää muisto niistä epä-
varmoista ajoista ja monista kysymyksis-
tä, jotka silloin askarruttivat sinua: Mikä 
on Jumalan tahto? Mitä täytyy tehdä nyt? 
Minne mennä? Sinä olit täällä, mutta si-
nun ajatuksesi lensivät sisarten luokse 
Suomeen. Mietit, voitko vielä joskus olla 
heidän kanssaan? Mikä on heidän ja si-
nun tulevaisuutesi? Ainoa lohdutus oli 
tieto, jonka sait heiltä päivittäin kirjeitse. 

Rukoilit Jumalaa ja pyysit, että hän 
auttaisi sinua. Itsestäsi totesit: ”Olen peli-
nappulana Luojan käsissä. Tämä tarkoit-
taa, että ei ole sattumaa. Jeesus sekoit-
taa joskus minun suunnitelmani, mutta 
myöhemmin korjaa sen. Voin luottaa hä-
neen koko sydämestäni”. Ja sisarille kir-
joitit: ”Ainoa toivo on Jumalassa, ja vaik-
ka taivas olisi pimeä, toivokaa!”

Tapahtumien palat alkoivat vähitel-
len loksahdella paikoilleen. Elisabeth-si-
saret olivat niin ystävällisiä, että he tar-
josivat sinulle yöpymispaikan, kunnes 
vuokrasit pienen huoneen Cormerychin 
perheen luona osoitteessa Klara Öst-
ra Kyrkogatan 12. Rahat elämiseen sait 
opettamalla Ison-Britannian suurlähet-
tilään Esme Howardin pojille ranskaa. 
Pikkuhiljaa opit ruotsin kieltä ja tutustuit 
uusiin mielenkiintoisiin ihmisiin. Monis-
ta heistä tuli sinun ystäviäsi. Löysit oman 
paikkasi yhteiskunnassa ja paikalliskir-
kossa ja yritit vastata ihmisten tarpeisiin.

Tammikuussa 1916 aloit toimittaa 
Ruotsin katolisen kirkon ensimmäistä 
lehteä ”Solglimtar”, johon itsekin kirjoi-
tit artikkelit mm. lähetystyöstä ja kirkon 
elämästä. Kun huomasit, että katoliset 
tytöt tarvitsevat uskonnonopetusta ja 
laajempaa teologista tietoa, perustit hei-
tä varten ”Marian sodaliteetit” sekä pidit 
retrettejä. Retkien aikana tutustutit heitä 
kirkon historiaan, mm. sisterssiläisiin ja 
Vadstenan luostariin sekä pyhän Erikin 
ja pyhän Birgitan historiaan. 

Vuonna 1915 perustit Djursholmissa 
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lähellä Tukholmaa tyttöjen kielikoulun 
nimeltä Språkinstitutet. Koulun yhtey-
dessä toimi myös asuntola.

Koulun perustaminen oli Jumalan 
huolenpidon merkki. Kouluvuosi oli ni-
mittäin pian alkamassa, mutta sinulla, 
Ursula, ei ollut tietoa huoneistosta, vuok-
rarahoista eikä oppilaista koulua varten.  
Laitoit ilmoituksen paikallislehteen kou-
lusi perustamisesta. Ja tapahtui ihme: hy-
vin lyhyessä ajassa 15 tyttöä ilmoittau-
tui kouluun. 15.9. koulun toiminta alkoi. 
Joulusta lähtien koulussa oli kaksikym-
mentäkuusi 17–24-vuotiasta tyttöä. He 
olivat varakkaista perheistä ja heitä kiin-
nostivat kaikki muut asiat kuin Jumala ja 
kirkko. Et yrittänyt käännyttää heitä ka-
tolisuuteen, mutta kiinnitit usein heidän 
huomionsa tärkeisiin asioihin kielten-
opetuksessa. Kirjoitit: ”Uskon, että mel-
kein huomaamatta heitetty jyvä joskus 
tulevaisuudessa itää ja kasvaa.” Opetuk-
sessa sinua auttoivat sekä Venäjältä tul-
leet sisaret että ranskan kielen opettaja 
Marie Paput. 

Ja vihdoin tuli aika, jolloin kaikki Ve-
näjälle jääneet sisaret muuttivat Ruotsiin. 
Oli suuri ilo olla taas yhdessä. Voi mikä 
helpotus! Jumalalle kiitos!

Vaikka olit asunut monissa maissa, sil-
ti isänmaa Puola oli sinulle aina hyvin lä-
heinen ja rakas. Kärsit siitä, että Puola oli 
jaettu Itävallan, Saksan ja Venäjän kes-
ken. Rauha ja kansojen itsenäisyys oli si-
nun mielestäsi yksi tärkeimmistä aatteis-
ta. Kuinka ajankohtainen asia se on tänä 
päivänäkin Euroopassa.

Vuonna 1915 sinua pyydettiin yh-
teistyöhön sodasta kärsivien uhrien yh-
distykseen, joka toimi puolalaisten so-
tauhrien hyväksi. Sen perusti Sveitsissä 
asuva puolalainen kirjailija, nobelisti 
Henryk Sienkiewicz. Suostuit projektiin 
mielelläsi. Perustit saman yhdistyksen 
Ruotsissa ja kutsuit siihen mm. Uppsa-
lan arkkipiispan Nathan Söderblomin, 
ruotsalaisen kirjailijan Selma Lagerlöfin 
sekä Tukholman korkeakoulun rehtorin, 
matemaatikko Ivar Bendixsonin, joka oli 
juutalainen. 

Olit innokas ja väsymätön puhuja. 
Muistatko vielä, kun matkustit – puola-
laisena kreivittärenä – satoja kilometre-
jä junan neljännessä luokassa yhdessä 
työläisten ja kulkukauppiaiden kanssa. 
Pakkasit pieneen matkalaukkuun vaih-
tovaatteet, palan leipää, suklaapalan ja 
luentomuistiinpanot.

Luennoit 80 kertaa kuudella kielellä: 
ranskaksi, saksaksi, englanniksi, ruot-
siksi, tanskaksi ja norjaksi, Ruotsissa, 
Tanskassa ja Norjassa, kerätäksesi varoja 
ruokaa ja lääkkeitä varten. Luennoillesi 
osallistuivat hyvin yksinkertaiset kuuli-
jat, mutta myös merkittävät henkilöt ku-
ten runoilijat, kirjailijat, poliitikot, tiede-
miehet ja jopa Norjan kuningas Haakon 
VII. Halusit viestittää Euroopalle ennen 
kaikkea sen, että Puola elää, vaikka sen 
rajoja ja nimeä ei löytynyt silloin kartal-
ta. Puola eli, koska sen kansalaiset elivät 
ja he rakastivat omaa maataan yli kaiken. 
Sanoit maailmalle, että tällä kansalla niin 
kuin kaikilla muillakin on oikeus olla it-
senäinen. Puola oli ollut osaa Eurooppaa, 
sen kulttuuri on rikas ja arvokas, ja sen 
yli 1000 vuoden historia on täynnä san-

kareita, jotka ovat maksaneet korkean 
hinnan vapaudesta. 

Vuonna 1916 lähdit puhumaan Puo-
lan asiasta kahdeksi viikoksi Norjaan. 
Opiskelit kieltä ahkerasti. Matkan orga-
nisoimisessa sinua auttoi kuninkaan ho-
viin kuuluva Ekberg.  Kävit Kristianian 
[Oslon entinen nimi vuoteen 1925] yli-
opistossa, vierailit kuninkaan luona. Olit 
Trondheimissa, josta matkustit laivalla 
Kristiansundiin, ja sieltä meren ja kallioi-
den keskellä olevaan kalastajien kaupun-
kiin Aalesundiin. Eräässä päivälehdessä 
kirjoitettiin: ”Tähän asti kukaan Euroo-
pan suurista tähdistä ei ole pystynyt vai-
kuttamaan puheillaan niin kuin kreivitär 
Ledochowska.” 

Tanska ja lapset

Luentomatkalla Tanskassa, Aalborgis-
sa, tapasit kamilliaanien esimiehen isä 
Sassen. Hän kertoi sinulle, kuinka vai-
kea puolalaisten työntekijöiden ja heidän 
lastensa tilanne oli. Lapsista ei voitu pi-
tää huolta, kun vanhemmat olivat työs-
sä. Monet heistä olivat hyvin köyhiä ja 
orpoja. Samalla hän ehdotti, että perus-
taisit lastenkodin. Ajatus oli houkuttele-
va ja vastasit pyyntöön mielelläsi, mut-
ta rahan puute teki sen mahdottomaksi. 
Luotit Jumalaan ja uskoit, että historia 
osoittaa, ettei Jumalalle mikään ole mah-
dotonta.

Isä Sasse huomasi kiinnostuksesi asi-
aan. Hän aloitti sopivan talon etsimisen 
ja löysi sellaisen lähellä kamilliaanien 
kirkkoa. Nähdessäsi sen päätit, että ra-
hapulasta huolimatta ostat talon. ”Vas-
tapäätä oli vuokrattavana kaunis huvila 
puutarhoineen. Täällä voi olla tyttökou-
lu, ja työstä ansaittu raha voidaan käyt-

tää lastenkodin ylläpitämiseen. Kaikki 
on Jumalan käsissä.” Allekirjoitit sopi-
muksen ja annoit ennakkomaksun.

Aikaa oli vähän ja velkoja oli makset-
tavana. Päätit vielä kerran kerätä rahaa 
kiertämällä Pohjoismaita ja kertomalla 
tilanteesta. Kun luennoit Kööpenhami-
nassa, totesit: ”Olen päättänyt kaksi kuu-
kautta sitten oppia tanskan kieltä ja tästä 
syystä istuin koulun penkissä kun kou-
lulainen. Puolalaisten lasten vuoksi tein 
kaiken, mitä olisin voinut tehdä. Tiedän, 
että kahden kuukauden aikana ei voi op-
pia hyvin kieltä. Pyydän teitä, älkää kiin-
nittäkö huomiota ääntämiseeni, vaan sii-
hen, mitä sydämeni haluaa teille sanoa 
jokaisella huonosti lausumallani sanalla, 
ja pyydän teitä auttamaan minua pelas-
tamaan köyhiä puolalaisia lapsia fyysi-
sestä ja henkisestä kurjuudestaan. Aut-
takaa minua kasvattamaan lapsia, jotka 
nyt kuljeskelevat kaupunkien kaduilla 
päivät pitkät. Haluaisin kasvattaa heitä, 
että he voisivat tulevaisuudessa tuottaa 
kunniaa.” Järjestit arpajaiset, karnevaali-
juhlat, kirjoitit ruotsiksi näytelmän puo-
lalaisista lapsista, jota esitettiin Grand 
Hotelissa Djursholmissa. Ja näin sait so-
pivan summaan talokauppaan. Teit kai-
ken, koska olit varma, että lapsista huo-
lehtiminen oli Jumalan tahto. 

Ja niin vuonna 1917 alkoi lasten-
kodin, talouskoulun ja sisarten yhteisön 
historia. Koulun nimi oli Stella Maris 
Suomen muistoksi. Sisaret, jotka toimi-
vat opettajina, osallistuivat koulutukseen 
parantaakseen ammattitaitoaan ja ollak-
seen päteviä työntekijöitä. 

Lastenkotiin tuotiin jatkuvasti uusia 
lapsia sitä vauhtia, että alkoi olla ahdas-
ta. Muistatko, kun jesuiittapappi toi ker-
ran pienen lapsen? Sanoit: ”Tietysti otan 

hänet. Laitan hänet nukkumaan pyyk-
kikoriin, olkoon se Jumalan ja isänmaan 
kunniaksi.” Ja toisena päivänä: ”Eilen 
kysyttiin redemptoristien luostarista, 
voiko 2-vuotiaan orpotytön tuoda. Totta 
kai, otin hänet. Mietin vain, mistä voisin 
saada rahaa, että kaikille olisi vaatteita 
ja ruokaa.” Yksi puolalaisista työnteki-
jöistä kirjoitti näin: ”Kootaan lapsia Köö-
penhaminasta Saksan rajaan asti. Äiti Ur-
sula otti kaikki, kastettuja tai ei. Kaikki 
olivat hänelle yhtä tärkeitä. Hän pyysi 
vain usein minua suostumaan kummik-
si. Näin lastenkodissa oli 40 tyttöä ja poi-
kaa.”

Tuli vuosi 1918. Sota loppui ja Puo-
la sai 123 vuotta odotetun itsenäisyyden.

Olisiko nyt sopiva aika palata lasten ja 
sisarten kanssa Tanskasta Puolaan, maa-
han, jossa heidän juurensa olivat. Mutta 
minne ja milloin? Ja näin aloitit viimeisen 
kerran varainkeruun. Luennoit Ruotsis-
sa ja Tanskassa pystyäksesi ostamaan ta-
lon Puolasta, Pniewystä Poznanin lähel-
lä. Varmasti muistat, kun olit puhumassa 
Kristianiassa. Sali oli täynnä kuulijoita. 
Luennon jälkeen luoksesi tuli Tanskas-
sa asuva Norjan konsulin vaimo, rouva 
Stolt–Nielsen. Kotiin tultuasi puhelin soi 
ja itse Norjan konsuli ilmoitti sinulle, että 
haluaa lahjoittaa talon ostamiseen 20 000 
kruunua.  Allekirjoitettu sekki oli nou-
dettava hänen kotoaan. Paluumatkalla 
Nielsenin luota kiitit Jumalaa ja rukoilit 
kuiskaten: ”Jumala siunatkoon heitä!” 

Vuonna 1920 palasit ensimmäisten 
20 lapsen kanssa Puolaan. Viimeiset sisa-
ret ja lapset tulivat vuonna 1922. Norjan 
kunniaksi lastenkoti Pniewyssä sai py-
hän Olavin nimen. Kanssasi palanneis-
ta sisarista syntyi ursuliinisisarten uusi 
haara, ns. ”harmaat ursuliinisisaret”.

Muutaman viikon kuluttua pieni ryh-
mä Suomesta vierailee Pniewyssä. Ta-
paamme siis siellä. Haluamme kiittää Ju-
malaa kaikista hyvistä teoista, jotka hän 
sinun kauttasi teki myös Suomelle ja 
Suomen kirkolle. Haluamme viedä ter-
veisiä sinulle ja pyytää sinun suojelustasi 
ja rukoustasi meidän puolestamme. Ha-
luamme oppia sinulta avoimuutta Juma-
lan tahdolle, rajatonta luottamusta, kes-
tävyyttä toiminnassa, kirkon ja isänmaan 
rakkautta, ihmisten kunnioittamista, eri-
laisuuden hyväksymistä, itsensä kieltä-
mistä ja iloa. Pyhä Ursula – rukoile puo-
lestamme!                     

sisar Barbara

Urkumusiikin 
juhlaa katedraalissa

Urkureita läheltä ja kaukaa

LIISA AHLBERG
(Helsinki)

Urkukonsertti Pyhän Henrikin 
katedraalissa torstaina 

7. toukokuuta 2015 klo 18.00.
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Lähes 800 vuotta sitten 
Lateraanin IV kirkolliskokouk-
sessa paavi Innocentius III 
ilmoitti Liivinmaan omista-
misesta Neitsyt Marialle. Sii-
tä lähtien Viro on ollut Marian 
maa (Terra Mariana). Voimme 
sanoa, että nyt, vuonna 2015, 
olemme erityisesti yhdessä 
Neitsyt Marian kanssa, koska 
haluamme viettää tätä 
omistamista hengellisesti 
ja juhlallisesti.

T
ämä pyhittäminen ei ole 
pelkästään symbolinen ta-
pahtuma, se on Jumalan 
huolenpitoa: Poika tietää, 
että Jumalan Pojan maan 

(Pyhä maa) lisäksi on olemassa myös Ju-
malanäidin maa – Marian maa (Maarja-
maa).

”Maarjamaa ei ole pelkästään kaunis-
ti soiva nimi. Viron omistaminen Neitsyt 
Marialle 800 vuotta sitten on ollut yksi 
niistä tapahtumista historiassamme, jot-
ka muistuttavat, kuinka Kristus lähes-
tyy Viron kansaa ja kolkuttaa jatkuvasti 
jokaisen eestiläisen sydämen ovelle. Jos-
kus olemme kuin opetuslapset Emma-
uksen tiellä, jotka eivät tunne Kristusta, 
kuin hän lähestyy ja puhuu kanssamme 
ja selittää meille pyhää Raamattua”, sa-
noo katolisen kirkon Viron piispa Philip-
pe Jourdan.

Viron ja Pohjois-Liivinmaan omista-
minen Neitsyt Marialle on erityisen tär-
keä, koska se koskee sekä historiaa että 
kulttuuria. Katolilaiset elävät tätä vuotta 
erikoisella tavalla, yhdistäen rukouksen-
sa Neitsyt Marian rukouksiin, ja kutsu-
vat myös kaikkia uskovia Marian maalla 
tekemään samoin. Mutta kyseessä ei ole 
ainoastaan uskovien tapahtuma, vaan 
Viron koko kansan ja valtion tapahtu-
ma, jolla on suuri ja syvällinen merkitys. 
Koko kansa yhdessä pyrkii viettämään 
tätä vuotta – ei pelkästään historiallisena 
tapahtumana eikä menneisyyden muis-
tona, vaan ikään kuin hengellisenä pol-
kuna. 

Historiallisia lähteitä Neitsyt Ma-
rialle omistamisesta ei ole kovin paljon.  
Ei ole säilynyt yhtäkään virallista doku-
menttia, paitsi Henrikin Liivinmaan kro-
nikka.[1] Piritan luostarin pappi isä Vello 
Salo on kuitenkin kirjoittanut Maarja-
maan tarinan, jossa hän mainitsee, että to-
dellisuudessa Maarjamaan historia alkaa 
vuonna 1215. Henrikin ansiosta voimme 
tietää yksityiskohtia, jotka on hyvä muis-
taa. Ensinnäkin Lateraanin IV kirkollis-
kokoukseen osallistui jopa kaksi piispaa 
”meidän alueeltamme”, nimittäin Riikan 
piispa Albert ja jo vuonna 1210 eestiläis-
ten piispaksi vihitty sisterssiläinen Theo-
deric. Albert oli hakemassa Riikan risti-

Maarjamaa 
– 800 vuotta

retkeläisille samaa anetta, joka oli luvattu 
Pyhän maan (Pojan maan) asukkaille. In-
nocentius ei sitä antanut ja lohdutti Rii-
kan piispaa lupauksella, että hän haluaa 
huolehtia myös ”Äidin maasta”, kirjoit-
taa Vello Salo.[2] 

Kuinka sitten kirjoitti Henrik? ”Piis-
pa lausui: ’Pyhä isä, sinä et ole lakannut 
alttiilla pyhyydelläsi vaalimasta Jerusa-
lemin pyhää maata, joka on Pojan maa. 
Samalla tavalla sinun ei pidä jättää Lii-
vinmaata yksin tälläkään kertaa. Liivin-
maa on Äidin maa, jota sinä tähänkin asti 
olet lohduttavalla huolenpidollasi laajen-
tanut pakanoiden keskuuteen. Sillä Poi-
ka rakastaa Äitiään, eikä hän – niin kuin 
ei halua oman maansa joutuvan hukkaan 
– halua etenkään Äitinsä maan joutuvan 
vaaraan.’ Paavi vastasi hänelle sanoen: 
’Me huolehdimme siitä, että me isällisel-
lä huolenpidolla ja myötätunnolla aina 
autamme myös Äidin maata, niin kuin 
olemme huolehtineet Pojan maasta.’”[3]

On tärkeää nähdä, että todellisuudes-
sa on säilynyt Maarjamaan hengellinen 
ja kulttuurinen mitta. Se on pysynyt aina 

ihmisten sieluissa ja kansa säilyttänyt sen 
itsessään. Ei ehkä ole oikeampaa hakea 
historiallista totuutta kuin sitä hengellis-
tä totuutta, että Eesti on Marian maa.

Tänä vuonna on Maarjamaan teema-
vuoden johdosta monia erilaisia tapah-
tumia. Yksi suurimmista on varmasti 
Maarjamaan laulujuhla kesällä ja Mari-
an ikonin jälleensijoitus Tarttoon tämän 
vuoden keväällä. Jo syksyllä 2014 teki 
ETV (Viron kansallistelevisio) 10-osaisen 
tv-sarjan Maarjamaasta, jossa etsittiin 
historiallisia juuria pyhän Pietarin kau-
pungista Roomasta. 

Maarjamaa voisi tulla myös pyhiin-
vaelluskohteeksi kaikille uskoville, jotka 
rakastavat Mariaa. Pyhiinvaeltajan sielu, 
joka yhtyy Marian maalla Marian kanssa, 
voi löytää hengellistä virkistystä ja olla 
näin myös lähempänä Poikaa. Monet va-
paaehtoiset yhdistykset ovat kehittäneet 
tätä varten reittejä Viron sisällä. Pyhiin-
vaeltaja voi esimerkiksi vaeltaa Piritan 
luostarista Vana-Vastseliinaan Etelä-Vi-
roon ja tehdä tämän matkan Neitsyt Ma-

rian suojeluksessa.[4] 
Katolinen arkkipiispa Eduard Profitt-

lich (arkkipiispa 1936, kuoli 1942 Kirovin 
vankilassa) puhui Mariasta ”yliluonnol-
lisen armon salaisuuden kantajana”[5]. 
Maria on armon salaisuuden kantaja. 
Ehkä juuri se on paras viesti, jotta voisim-
me ymmärtää, mitä Maarjamaan vuosi 
tarkoittaa, ja elää sitä sieluissamme. Ol-
koon se juuri Maarjamaan teemavuoden 
hengellinen ja kulttuurinen mitta, jotta 
voimme yhdessä lähestyä Kristusta Ma-
rian sanoilla: ”Mitä hän teille sanookin, 
tehkää se (Joh. 2:5)”.

Marge-Marie Paas
Suomennos Mari Järvi

[1] Liivimaa Kroonika (Heinrici chronicon Livoniae) 
on käännetty myös suomeksi: Henrikin Liivinmaan 
kronikka, suom. Maijastiina Kahlos & Raija Sarasti-
Wilenius (SKS 2003).
[2] http://www.katoliku.ee/index.php/et/
maarjamaa800/287-vello-salo-maarjamaa-lugu.
[3] Henrikin Liivinmaan kronikka, XIX,7.
[4]  http://www.palverand.ee/teekond/
[5] Isä Eduard Profittlich Kiriku Elu -lehdessä vuon-
na 1933.

Viro – Terra Mariana – Marian maa

Piritan vanhan luostarin rauniot. Kuvat www.maarjamaa800.ee
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Pyhiinvaellus

Mariaaninen pyhiinvaellus 
Helsingistä Lohjan kautta 

Stella Marikseen

Pyhän Marian ja Pyhän Henrikin 
seurakuntien Tervetuloa kirkkoon 

-ryhmän (Welcoming Team) järjestämä 
Mariaaninen pyhiinvaellus Helsingistä 

Lohjalle ja sieltä Stella Marikseen 
järjestetään la-su 5.-6. syyskuuta 2015. 

Yksityiskohtainen aikataulu 
ilmoitetaan myöhemmin.

Hinta 38 euroa sisältää: linja-
autokuljetukset (lauantaina Helsingistä 
Pyhän Henrikin kirkolta Pyhän Marian 
kirkon kautta Lohjalle ja sunnuntaina 

takaisin Helsinkiin), ateriat Stella 
Mariksessa (lauantaina iltapala, 

sunnuntaina aamupala ja lounas) sekä 
majoituksen (omat makuupussit tai 

lakanat) Stella Mariksessa.
Maksu tilille FI08 1819 3000 0003 59. 

Lisätietoja Lucia Indren, Studium 
Catholicum, sähköposti: lucia.indren@

studium.fi tai Pablo Sopelana
Sähköposti: psopelana@hotmail.com

...............
Marian Pilgrimage from 

Lohja to Stella Maris

The Marian Pilgrimage from Helsinki 
to Stella Maris organised by the 

WelcomingTeam of the parishes of St. 
Mary and St. Henry will take place on 

Saturday 5th and Sunday 6th September 
2015. Detailed timetable to follow.

Price 38 euros which includes 
transportation by bus from Helsinki to 

Lohja and from Stella Maris to Helsinki, 
meals at Stella Maris (dinner, breakfast 

and lunch), and accommodation 
in own sleeping bags.

Please make your reservation by 
making the payment to account 

No. FI08 1819 3000 0003 59.
Additional information

Lucia Indren at lucia.indren@studium.fi
or Pablo Sopelana at 

psopelana@hotmail.com

..............
Pilgrimsfärd i ära av Jungfru 

Maria från Helsingfors via 
Lojo till Stella Maris

Santa Maria och Sankt Henrik 
församlingarnas välkomstkommitté 
(Welcoming Team) organiserar en 

pilgrimsfärd i ära av Jungfru Maria från 
Helsingfors via Lojo till Stella Maris 5 

och 6 september 2015. 
Detaljerat program följer. 

Pilgrimsfärden kostar 38 euro som 
omfattar alla busstransporter (H:fors 

till Lojo och Stella Maris till H:fors), tre 
måltider i Stella Maris samt logi i egna 

sovsäckar eller lakan. 
Betalning till konto 

FI08 1819 3000 0003 59.
Tilläggsinformation:

Lucia Indren, 
e-post: lucia.indren@studium.fi

Pablo Sopelana, e-post: 
psopelana@hotmail.com

P aikalla, jossa tänä päivänä si-
jaitsee Tarton yliopisto, oli en-
nen Pyhän Marian kirkko. Se 
rakennettiin 1200-luvulla, oli 

saksalaisen seurakunnan omistukses-
sa ja ulottui Jakobin kadulta Jaanin ka-
dulle asti. Vuodesta 1583 kirkko kuului 
Puolan jesuiitoille. Tässä kirkossa oli py-
hän Neitsyt Marian ihmeitä tekevä iko-
ni. Ruotsalaisten saapumisen ja jesuiitto-
jen pakenemisen yhteydessä, luultavasti 
vuonna 1625, vietiin ihmeitä tekevä pyhä 
ikoni nykyiseen Latviaan, Latgalen kun-
nassa sijaitsevaan Pyhän Johannes Kasta-
jan kirkkoon.

Latvialainen katolinen pappi Janis Svi-
lans kirjoitti kirjassaan ”Latvijas Romas-
Katoļu Baznīcas” (Roomalaiskatoliset 
kirkot Latviassa”) tästä ikonista seuraa-
vaa: ”1600-luvulla Tarton jesuiittojen 
kirkko oli tunnettu, koska siellä sijaitsi 
Neitsyt Marian ihmeitä tekevä ikoni. Kun 
Eestin vallanneet ruotsalaiset pakottivat 
jesuiitat poistumaan Tartosta, ottivat he 
ikonin mukaansa ja veivät sen Kraslavan 
kirkkoon, koska kreivi Johannes von Lü-
dinghausen-Wulff – myös jesuiitta – oli 
perustanut Kraslavaan jesuiittojen lähe-
tyskeskuksen. Tarton Jumalanäidin kuva 
tuli kansan keskuudessa kuuluisaksi, 
koska tapahtui uusia ihmeitä. Jesuiitto-
jen oli pakko poistua Kraslavasta vuonna 
1756 ja siirtyä Indricaan. Kraslavaan jäi 
ikonista hyvin tehty kopio ja Jumalanäi-
din hopeakruunu. Kun lasaristit saapui-

Maarjan ihmeitä 
tekevä ikoni

vat Kraslavaan ja huomasivat pyhän ku-
van (nimittäin lasaristien ja jesuiittojen 
välilla oli ristiriita), lähettivät he kopion 
jesuiitoille Indricaan. Vuonna 1799 pois-
tuivat jesuiitat myös Indricasta ja meni-
vat Daugavpilsiin ja ottivat Tarton iko-
nin mukaan, mutta Indrican kirkoon jäi 
taas kopio. 1811 oli jesuiittojen taas pak-
ko poistua Daugavpilsista ja siirtyä Izval-
taan. Jumalanäidin ikoni vietiin Izvaltan 
puukirkkoon. Kun vuonna 1820 heidän 
oli taas pakko poistua, jättivät he kuvan 
Izvaltan kirkkoon. 1896 rakennettiin Iz-
valtaan kivikirkko ja alkuperäiskappale 
sijoitettiin sivualttariin. Pyhä kuva tuli 
taas kuuluisaksi kristittyjen keskuudes-
sa. Tarton Jumalanäidin ihmeitä tekevän 
pyhänkuvan alkuperäiskappale hävisi 
vuonna 1941 pommituksesta syttyneessä 
tulipalossa.”

Pyhän kuvan kopio sijaitsee edelleen 
Indrican Pyhän Johannes Kastajan kato-
lisessa kirkossa. Se on pieni puinen ky-
läkirkko maalauksellisella alueella Dau-
gavan joen rannalla. Se on ansainnut 
paikallisten asukkaiden ja pyhiinvaelta-
jien rakkauden. Paikallinen kansa kun-
nioittaa pyhää kuvaa ja tuntee tämän 
jesuiittoilta perityn ikonin yhä Tarton ih-
meitä tekevän Neitsyt Marian ikonina – 
latviaksi ”Tērbatas brīnumdarītājas Jau-
navas Marijas glezna”.

Marge Maarja Paas, Andres Männart
Suomennos Mari Järvi

Tarton Jumalanäidin 

ihmeitä tekevän 

pyhänkuvan 

alkuperäiskappale 

hävisi vuonna 1941 

pommituksesta 

syttyneessä 

tulipalossa.

Pyhän kuvan kopio 

sijaitsee edelleen 

Indrican Pyhän 

Johannes Kastajan 

katolisessa kirkossa.

Kirjat

Tuula Luoma

Käsikirja katolisista 
pyhimyksistä

ISBN 978-952-68301-2-4
Koko 19 x 13 cm, 230 sivua
Amanda-kustannus

Keitä ovat pyhimykset? He 
ovat kristilliselle kutsumuksel-
leen uskollisina eläneitä ihmi-
siä. Nuoria, vanhoja, oppineita, 
oppimattomia, vastuunalaisissa 
tehtävissä olleita, yksinkertaista 
elämää viettäneitä, luostarivä-
keä, sisaria ja veljiä, muutama 
paavikin. Heidän joukossaan 
on hankalia ihmisiä, itsepäisiä 
ja jopa riidanhaluisia, sekä lem-
peitä ja rakastettavia ihmisiä, 
suuria johtajia ja rohkeita tais-
telijoita, toisille eläviä ja kaik-
kia auttavia ihmisiä, ihmisinä 
ihmisten joukossa. Siis sellaisia 
kuin me olemme. Tässä kirjassa 
Tuula Luoma avaa pyhimys-
ten maailmaa 229 henkilön elä-
mäkertatietojen kautta kahden 
vuosituhannen ajalta kaikista 
maanosista. Kirjassa ovat Hel-
singin katolisen hiippakunnan 
kalenterin pyhät sekä suuri 
joukko muita.

”Pyhimyksille ei ole harmia sii-
tä, että heidän virheensä ker-
rotaan siinä kuin heidän hy-
veensäkin. Mutta paljon pahaa 
saavat aikaan ne kirjoittajat, jot-
ka peittelevät vikoja, vaikka se 
tapahtuisikin pyhimysten kun-
niaksi, tai pelosta että kunnioi-
tuksemme heidän pyhyyttään 
kohtaan pienenisi.”

 – Pyhä Frans Salesilainen

”Kaikissa niissä asioissa, jotka 
eivät kuulu uskon velvollisuuk-
siin, pyhimyksillä oli oikeus toi-
sistaan eroaviin mielipiteisiin, 
aivan kuten meilläkin.”

– Pyhä Tuomas Akvinolainen

Tuula Luoma liittyi katoliseen 
kirkkoon viisikymmentä vuotta 
sitten. Hän kuuluu Pyhän Hen-
rikin katedraaliseurakuntaan ja 
maallikkodominikaaneihin.
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Kristillisten sosiaalidemo-
kraattien liitto järjesti liitto-
kokouksensa yhteydessä lau-
antaina 14.3.2015 Vuosaaressa 
ortodoksien kulttuurikeskus 
Sofiassa seminaarin aiheesta 
”Euroopan unioni – uskonto-
rauhan projekti?” 

Seminaarin alustuspuheen piti 
ulkoministeri Erkki Tuomio-
ja. Paneelikeskusteluun osal-

listuivat piispa Tapio Luoma evanke-
lis-luterilaisesta kirkosta, metropoliitta 
Ambrosius ortodoksisesta kirkosta, Pia 
Jardi, joka edusti maamme muslimiyh-
teisöjä, sekä dosentti Jan-Peter Paul ka-
tolisesta kirkosta. Paneelikeskustelun 
puheenjohtajana toimi kanslianeuvos 
Kari T. Ahonen. Tilaisuuteen osallistui 
noin 40 henkilöä, myös Ruotsista. 

Ulkoministeri Tuomioja, joka pu-
hui sekä suomeksi että ruotsiksi, tote-
si aluksi, että EU on maailmanhistorian 
menestyksellisin uskontorauhaprojek-
ti, eikä ole sattumaa, että EU:lle on 
myönnetty Nobelin rauhanpalkin-
to. EU:n jäsenvaltiot eivät perusta tur-
vaa sotilaallisin keinoin, vaan rauhan-
omaisesti on muodostettu Euroopasta 
rauhan ja vakauden alue. EU:lla ei ole 
omaa etupiiriä eikä politiikka perustu 
etupiiriajattelulle. Päinvastoin EU:n jä-
senyyttä jonotetaan. 

EU:n perustamisesta alkaen sotaa ei 
ole ollut jäsenvaltioitten kesken. Tasa-
painoa uhkaavat kuitenkin monet ul-
koiset seikat, varsinkin globalisaatio ja 
voimakas väestönkasvu. Vuonna 1940 
maailmassa oli 2,3 miljardia ihmistä ja 
vuonna 2015 noin 7,3 miljardia. Tämä 
rasittaa ympäristöä ja monen väestö-
ryhmän traditionaalista tapaa elää. 

On siirrytty ”kansojen riippuvuu-
den aikaan”, jonka tunnusmerkki on 
keskinäinen riippuvuus. Sen olennai-
sia elementtejä ovat mm. monikulttuu-
risuus, etnisyys, monet kielet ja jatkuva 
maahanmuutto. Kehitys on peruut-
tamaton. Toisaalta kehitys tuo muka-
naan myös kielteisiä piirteitä, kuten 
ääriliikkeitä, fundamentalismia, vas-
takkainasettelua ja rasismia. Ominaista 
on myös uusien viholliskuvien synty, 
väkivalta ja nationalismi. 

Oleellisia syitä tähän on se, ettei tun-
neta historiaa, ja siten yhteinen arvo-
pohja puuttuu. Eletään tai ainakin py-
ritään elämään sekulaariyhteiskunnan 
periaatteiden mukaisesti ja siten ”neut-
raalisti”. Vain näin voidaan toimia 
myös uskonnon saralla. 

EU on ulkopoliittinen globaali toi-
mija, joka käyttää pehmeää voimaa (ta-
loudellisia ”porkkanoita” ja ”risuja” eli 
sanktioita), mutta myös kriisinhallin-
taa, jopa sotilaallista. EU pyrkii vähen-
tämään epäluuloja sitä kohtaan.

Paneelin kommenttipuheenvuorois-
sa piispa Luoma nosti esiin sekulaa-
riyhteiskunnan ja sekularismin väli-
sen eron. Sekularismin hän näki omaa 
etuaan ajavana ohjelmana, jolla on po-
liittinen luonne. Luoma totesi, että us-
konnot ovat tai ainakin voivat olla 
rauhanrakentajia. Metropoliitta Am-

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka 
uskonnolliselta näkökannalta

brosius painotti ulkoisen rauhan merki-
tystä sisäisen rauhan takaajana. Hän nosti 
esiin luostareiden aseman rauhan edistäji-
nä painottaen marttyyrien perinnettä. Met-
ropoliitta nosti myös esiin Ukrainan tilan-
teen ja kysyi, onko EU kriisin osapuoli vai 
jopa sen aiheuttaja. 

Muslimiyhteisöjen edustaja Pia Jardi 
totesi, että uskonrauha on uskonnon jat-
ke. Nykyiset ristiriidat ja ongelmat johtu-
vat osittain historiallisesta siirtomaapolitii-
kasta ja pilakuvista. Hän painotti Suomen 
asemaa rauhanrakentajana. Pia Jardi pai-
notti, kriittiseen sävyyn, etteivät esimer-
kiksi muslimit ja katolilaiset Suomessa saa 
kunnollisia avustuksia valtiolta eikä heille 
ole annettu oikeutta kerätä jäsenmaksuaan 
valtion kautta. Muutenkin Jardi suhtautui 
myönteisesti katolilaisiin ja katoliseen kirk-
koon. Monet katolilaiset ovat henkilökoh-
taisesti auttaneet muslimeja sekä Suomessa 
että muualla. Keskustelun aikana syntyi-
kin allekirjoittaneen ja muslimien edusta-
jan välille toisiaan tukevia lausuntoja mm. 
arvoista ja inhimillisyydestä, uskonnonva-
paudesta ja sen harjoittamisesta, kuten us-
konnollisten symbolien käytöstä. 

Allekirjoittanut toi esille COMECE:n 
työn ja toiminnan EU:n rauhantyössä, mm. 
vaikuttamisen Lissabonin sopimuksen mu-
kaisesti EU:n lainsäädäntötyössä ja arvo-
keskustelussa, sekä EU:n resoluution 16. 
marraskuuta 2009, jossa painotetaan uskon-
vapautta.  Myös eri uskontojen välinen yh-
teistyö ja yhteiset kokoukset katolilaisten, 
juutalaisten ja muslimien välillä ovat hyviä 
esimerkkejä rauhantyöstä. Paul painotti ka-
tolisen kirkon globaalia luonnetta ja syväl-
listä tuntemusta maailman eri osista. 

Katolinen kirkko on myös uskontojen 
välisen dialogin rakentaja. Tässä paaveilla 
on ollut ja on merkittävä rooli mm. koski-
en Lähi-itää, jossa paavi on tavannut sekä 
Palestiinan että Israelin valtion edustajia. 
Paavin matkat moneen islaminuskoiseen 
maahan ovat myös olleet tärkeitä ymmär-
ryksen kehittämisessä. Uskontojen väliset 
seminaarit pyhillä paikoilla, kuten Lourde-
sissa, ovat merkittävä osa katolisen kirkon 
rauhanedistämisen ja keskinäisen ymmär-
ryksen työtä. Tämä arvokas kokemus on 
oleellinen kirkon rauhantyössä mm. Cari-
taksen kautta. Paul toi esille katolisen kir-
kon kansainvälisyyden Suomessa ja työn 
uusien maahanmuuttajien kanssa, kuten 
messut monella kielellä, järjestöjen toimin-
nan ja Welcoming Team –projektikokeilun.  

Kysymys ja vastaus-vaiheessa puheen-
johtaja nosti esille paavi Benedictuksen pu-
heen Regensburgissa koskien islamin so-
taisaa luonnetta. Paneelissa syntyi hetkeksi 
syvä hiljaisuus, jonka rikkoi piispa Luoma 
selvittäen paavin puheen kokonaisuutta ja 
hänen lausuntonsa kontekstia. Siirryttiin 
nopeasti yleisökysymyksiin. Kysymykset 
koskivat mm. Tunisian salafisteja, Kyprok-
sen jakautumista kahdeksi maaksi, EU:ta 
rauhanrakentajana vai konfliktien edistäjä-
nä, kirkon ja maallisen yhteiskunnan suh-
detta uskontojen symboleihin kuten huivin 
ja ristin käyttöön. Kysyttiin myös Jumalan 
luonteesta juutalaisuudessa, islamissa ja 
kristinuskossa. Keskustelu oli vilkasta. Pu-
heenjohtaja lopetti lyhyeen yhteenvetoon, 
jossa hän totesi, että EU on rauhanprojekti.

Jan-Peter Paul

Birgitasta kasvoi aito kosmopoliitti

häntä koskevia lähteitä on säilynyt niin pal-
jon, Päivi Salmesvuori sanoo.

Lähteiden välittämä kuva rakentaa osittain 
pyhää Birgittaa, mutta monin paikoin on löy-
dettävissä myös verta ja lihaa ollut nainen, 
joka halusi kulkea kutsumuksensa mukaan.

Esitelmässä pohditaan erityisesti Birgitan 
äitiyttä, leskeyttä ja Kristuksen morsiameksi 
tuloa.

Päivi Salmesvuoren artikkeli Birgitta – aa-
telisneidosta kosmopoliitiksi ilmestyi vuon-
na 2003. Salmesvuori on ollut myös toimitta-
massa kirjaa Taivaallista seksiä – kristinusko 
ja seksuaalisuus yhdessä Minna Aholan ja 
Marjo-Riitta Antikaisen kanssa. Yhdessä Ter-
hi Utriaisen kanssa hän on toimittanut kirjan 
Finnish Women Making Religion: Between 
Ancestors and Angels. 

Esitelmäilta on avoin kaikille kiinnostuneil-
le.

Marja Kuparinen

–Kyllä hän oli poikkeuksellinen nai-
nen, sanoo teologian tohtori ja 
yliopiston lehtori Päivi Salmes-

vuori Ruotsin Birgitasta (1303–1373), josta tuli 
pyhä 18 vuotta kuolemansa jälkeen. Birgitta 
oli jo eläessään Ruotsin ensimmäinen Euroo-
pan laajuisesti tunnettu nainen ja Kaikkein 
Pyhimmän Vapahtajan sääntökunnan eli bir-
gittalaisjärjestön perustaja. 

Hänen vaikutuksensa myös Suomeen oli 
huomattava: Naantalin birgittalaisluostari on 
ensimmäinen laitos Suomessa, joka jakoi sivis-
tystä myös naisille.

Salmesvuori kertoo Birgitan tiestä kansain-
väliseksi vaikuttajaksi Teresa ry:n kevätkau-
den viimeisessa kokouksessa tiistaina 5.5. 
kello 18.30. 

Tilaisuus pidetään Pyhän Marian kirkon 
(Mäntytie 2) seurakuntasalissa heti kello 18 al-
kaneen iltamessun päätyttyä.

– Birgitan kohdalla jännittävintä on, että 

M inulle osoitetun pyynnön joh-
dosta esitän seuraavassa joita-
kin maallikon ja lääkärin nä-

kökulmia otsikon aiheeseen.
Kokemus pahasta on ihmiskunnassa uni-

versaali ilmiö. Pahana pidetään sitä, mikä ai-
heuttaa ahdistusta, kipua ja kärsimystä, mikä 
estää ja tuhoaa hyväksi nähdyn toteutumi-
sen ihmisen elämässä. Perimmäiset syyt näi-
den kokemusten takana voivat jäädä yksilöl-
le epäselviksi ja käsittämättömiksi aiheuttaen 
avuttomuuden tunnetta, lisääntyvää pelkoa ja 
epätoivoa. Maailmankatsomuksesta riippuen 
on eri kulttuureissa ja uskonnoissa kautta ai-
kojen senhetkisen ymmärryksen ja saavutetun 
tiedon valossa turvauduttu mitä moninaisim-
piin selitysmalleihin ja keinoihin pahan hallit-
semiseksi ja eliminoimiseksi.

Sielunhoidon lähtökohta on ihmisen oman 
maailmankuvan kunnioittaminen ja ihmisen 
auttaminen myös hänen omaa käsitemaail-
maansa ymmärtäen. Siksi kristityt ja kirkon 
jäsenet ovat tietyissä tilanteissa aina hakeu-
tuneet mieluummin pappien puheille kuin 
esim. psykiatrin tai psykologin vastaanotol-
le, jolle kristillinen ajatusmaailma on vieras. 
Ongelmat voivat kuitenkin olla monisyisiä ja 
voivat vaatia tosiasiassa useamman ammatti-
alan tuki- ja hoitotoimenpiteitä. Tästä syystä 
on aiheellista pohtia myös sielunhoidon rajo-
ja. Tämä haaste korostuu vaativissa ja intensii-
visissä sielunhoidollisissa tilanteissa, joissa ih-
minen kokee keinottomuutta pahojen voimien 
vallassa ja niiden vainoamana. 

Kristillisessäkin perinteessä pahan voi ko-
kea käsitteellisenä personifioituna merkitys-
suhteena, Paholaisena. Tällöin paha paikan-
tuu subjektina, sen voi ”kohdata”, sitä voi 
”käskeä” ja sen voi ”karkottaa”. Kirkko nä-
kee tässä olennossa langenneen enkelin (KKK 
391). Kyseessä on näin ilmaistuna koetun to-
dellisuuden hallintaa edesauttava hengellinen 
kuvasto, jossa Paholainen ilmenee pelkkänä 
henkenä. Siksi kirkon opetuksessa vahvem-
maksi tiedetty henki, Pyhä Henki, voittaa sen 
ja vapauttaa ihmisen sen vallasta. Tähän tie-
toisuuteen perustuu myös rukouksen rauhoit-
tava voima. 

Kirkon piirissä harjoitetun pahan karkotta-
misen eli eksorkismin juuret ovat Raamatussa 
ja Jeesuksen omassa toiminnassa ja se ankku-
roituu syvälle kirkon traditioon ja teologiaan. 
Jo kastetapahtumassa suoritetaan eksorkisti-
nen irtisanoutuminen Paholaisesta. Jokainen 

kirkon jäsen saa alusta lähtien runsaan kei-
novalikoiman elääkseen pelotonta ja toivon-
täyteistä elämää ja jokainen pappi voi tukea 
häntä siinä. Tämän lisäksi hiippakuntaan on 
vielä voitu nimetä sielunhoitajana kokenut 
pappi erityiseksi ”viralliseksi eksorkistiksi”, 
joka toimii kirkon valtuutuksella seurakun-
talaisten ja muiden pappien tukena erityistä 
huomiota vaativissa tilanteissa. Hän voi myös 
opastaa ja auttaa kirkon ulkopuolisia ihmisiä, 
jotka pyytävät katoliselta kirkolta apua. Kyse 
on kuitenkin aivan normaalista rukous- ja sie-
lunhoitotoiminnasta eikä sisällä sinänsä mi-
tään omituisuuksia tai erityistä dramatiikkaa.

Kirkko on eksorkismin kohdalla hillitty ja 
varovainen ja alleviivaa nimenomaan asian 
hengellistä luonnetta. Kirkko edellyttää, että 
toimitaan viisaasti ja pitäydytään kirkon laa-
timiin sääntöihin. On varmistuttava mm. siitä, 
että kyseessä ei ole psyykkinen sairaus, johon 
edellytetään muita asianmukaisia toimenpi-
teitä (KKK 1673).

Esim. lääketieteellinen diagnostinen DSM-
järjestelmä tuntee lukuisan määrän tiloja, jois-
sa sairaudentunto, psyykkinen toimintakyky 
tai todellisuudentaju on alentunut, sisältäen 
joskus uskonnollista ideointia. Oireyhtymis-
sä voi esiintyä esim. psykoottisia piirteitä, har-
haluuloisuutta, pakkomielteitä, vainoharhai-
suutta ja voimakasta ahdistuvuutta. Tilanteen 
arviointi rajatapauksissa voi olla vaikeaa ja ih-
miset voivat kokea loukkaavana, jos heiltä ky-
sytään aikaisempaa hoitohistoriaa tai heille 
suositellaan terapeutin, psykologin tai lääkä-
rin puoleen kääntymistä.  

Toinen asia on, että mieleltään järkkynyt-
kin voi kaivata oikeutetusti hengellistä tukea 
sielunhoitajana toimivalta papilta. Olennaista 
tässä on se, miten henkilö itse ymmärtää tilan-
sa ja hänelle tarjotun avun luonteen. Moniin 
psyykkisiin sairauksiin liittyy seurannaisvai-
kutuksina häpeää, syyllisyyttä, pelkoa, yksi-
näisyyttä ja itsetunnon puutetta. Rauhoittavat 
rukoushetket ja luottamukselliset keskustelut 
voivat olla erittäin voimaannuttavia ja vai-
kuttaa psyykkisten oireiden  vähenemiseen ja 
kuntoutumisprosessin vahvistumiseen. Kir-
kon ja sielunhoitajan edustamat näköalat pa-
han voittamisesta, toivosta, armosta, ihmisen 
perimmäisestä arvosta, rakkaudesta ja yhtei-
syydestä voivat rakentaa ratkaisevalla tavalla 
vakavien mielenterveysongelmienkin keskel-
lä kamppailevaa ihmistä. 

Heimo Langinvainio, LKT

Sielunhoidollisia näkökohtia 
pahan ongelmaan
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ARTIKKELEITA

Paavi Franciscuksen kirje 
paljasjalkaisten 
karmeliittojen sääntökunnan 
yleisesimiehelle pyhän 
Jeesuksen Teresan syntymän 
500-vuotisjuhlan johdosta

”Kunnianarvoisa veli, isä Saverio Can-
nistrà, paljasjalkaisten karmeliittojen 
sääntökunnan yleisesimies

Rakas veli,

Koska on kulunut 500 vuotta pyhän Jee-
suksen Teresan syntymästä, tahdon yh-
dessä koko kirkon kanssa yhtyä suuren 
paljasjalkaisten karmeliittojen perheen – 
nunnien, munkkien ja maallikkojen – kii-
tokseen tämän poikkeuksellisen naisen 
karismasta.

Kaitselmuksen armosta tämä vuosi-
juhla osuu yhteen Jumalalle vihityn elä-
män vuoden kanssa, jossa tämä Avilan 
pyhä säteilee luotettavana oppaana ja 
puoleensavetävänä esikuvana täydelli-
sestä itsensä antamisesta Jumalalle. Tässä 
on vielä yksi syy katsoa menneisyyteen 
kiitollisina ja löytää se innoituksen kipi-
nä, joka innoitti perustajia ja ensimmäi-
siä yhteisöjä (kirje Jumalalle vihityille, 21. 
marraskuuta 2014).

Kuinka hyvää meille kaikille jatku-
vasti tekevätkään hänen vihkiytymisen-
sä antama todistus, joka syntyi suoraan 
kohtaamisesta Kristuksen kanssa; hänen 
rukouskokemuksensa jatkuvana vuoro-
puheluna Jumalan kanssa, ja hänen yh-
teisöelämänsä, joka on juurtunut kirkon 
äitiyteen!

Pyhä Teresa on ennen kaikkea ruko-
uksen opettaja. Hänen kokemuksessaan 
keskeistä oli Kristuksen ihmisyyden löy-
täminen. Tahtoen jakaa tuon henkilökoh-
taisen kokemuksen toisten kanssa hän 
kuvasi sitä elävästi ja yksinkertaisesti ja 
kaikkien saavutettavissa olevana, sillä se 
on yksinkertaisesti ”ystävien kanssakäy-
mistä…hänen kanssaan, jonka tiedämme 
rakastavan meitä” (pyhä Jeesuksen Te-
resa, Elämäni, 8, 5). Usein hänen kerto-
muksensa muuttuu rukoukseksi, ikään 
kuin hän haluaisi johdattaa lukijan sisäi-
seen vuoropuheluunsa Kristuksen kans-
sa. Teresan rukous ei rajoittunut tiettyyn 
tilaan tai hetkeen päivästä, vaan se syntyi 
spontaanisti eri tilanteissa: ”Olisi kovaa, 
jos rukoilla voisi vain suljetuissa paikois-
sa” (vrt. Las Fundaciones, 5, 16). Hän oli 
vakuuttunut jatkuvan rukouksen arvos-
ta, vaikka se ei aina olisi täydellistä. Pyhä 
Teresa kehottaa meitä olemaan kestäviä 
ja uskollisia myös kuivuuden, henkilö-
kohtaisten vaikeuksien tai kiireellisten 
huolten keskellä.

Jumalalle vihityn elämän uudistami-
seksi tänään Teresa jätti meille suuren 

Pyhän Jeesuksen Teresan 
syntymästä 500 vuotta 
28.3.1515 – 4.10.1582

aarteen, joka on täynnä konkreettisia oh-
jeita, rukoilemisen teitä ja metodeja, jotka 
eivät sulje meitä itseemme tai johda pelk-
kään sisäiseen tasapainoon vaan saavat 
meidät aina lähtemään liikkeelle Jeesuk-
sesta käsin. Ne ovat autenttinen koulu 
kasvamiseksi rakkaudessa Jumalaa ja lä-
himmäistä kohtaan.

Lähtien kohtaamisesta Jeesuksen kans-
sa pyhä Teresa eli ”toista elämää”, hänes-
tä tuli väsymätön evankeliumin välittä-
jä (vrt. Elämäni, 23,1). Haluten palvella 
kirkkoa ja kohdaten aikansa raskaat on-
gelmat hän ei rajoittunut olemaan ym-
päröivän todellisuuden tarkkailija. Nai-
sena ja terveysongelmineen hän päätti 
omien sanojensa mukaan ”tehdä sen vä-
hän, mikä minusta riippui…eli noudat-
taa evankelisia neuvoja niin täydellisesti 
kuin mahdollista ja pitää huolta siitä, että 
niin tekevät myös nämä muutamat täällä 
olevat sisaret” (Camino, 1,2). Näin alkoi 
teresiaaninen uudistus, jossa hän pyy-
si sisariaan olemaan hukkaamatta aikaa 
puhuen Jumalalle ”vähäpätöisistä asiois-
ta”, kun ”maailma on liekeissä” (ibid., 
1,5). Tämä missionaarinen ja kirkollinen 

ulottuvuus on aina ollut tunnusomaista 
paljasjalkaisille karmeliitoille.

Kuten tuolloin, nykyäänkin pyhä Te-
resa avaa meille uusia näköaloja, kutsuu 
meidät koolle suureen työhön, katso-
maan maailmaa Kristuksen silmin, etsi-
mään sitä, mitä hän etsii ja rakastamaan 
sitä, mitä hän rakastaa.

Pyhä Teresa tiesi, että rukous ja lähe-
tystehtävä eivät kestä ilman autenttista 
yhteisöelämää. Siksi hän asetti luosta-
riensa perustaksi veljeyden: ”Täällä kaik-
kien on rakastettava toisiaan, tahdottava 
hyvää toisilleen ja autettava toisiaan vas-
tavuoroisesti” (ibid., 4,7). Hän varoitti si-
sariaan vakavasti itseriittoisuuden vaa-
rasta veljellisessä elämässä, joka koostuu 
”kokonaan tai melkein kokonaan itsem-
me ja mukavuutemme kieltämisestä” 
(ibid., 12,2) ja itsemme asettamisesta tois-
ten palvelukseen. Tuon vaaran välttämi-
seksi Avilan pyhä Teresa suositteli sisaril-
leen ennen kaikkea nöyryyden hyvettä. 
Se ei ole ulkonaista välinpitämättömyyt-
tä eikä sielun sisäistä arkuutta, vaan sitä, 
että jokainen tuntee omat mahdollisuu-
tensa ja sen, mitä Jumala voi tehdä meis-

PYHÄN JEESUKSEN 
TERESAN SYNTYMÄN

500-VUOTISJUHLA

Sunnuntaina 26.4. klo 17.30 alkavan 
(HUOM aika!) iltamessun jälkeen 

Pyhän Henrikin katedraalin srk-salissa

Teresanpäivän malja pyhälle Teresalle, 
joka täytti 500 vuotta 28.3.2015                                                                   

Paljon onnea vaan!  ¡Cumpleaños feliz! 
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Nada te turbe                                                             
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Laulu sisäisestä linnasta – Rukous 

hiljaisuutta ja hengellisyyttä etsivälle                                
Eeva Kaario OCDS, lausunta 

Salve Regina
Karmeliittojen virtuaalikuoro

TERVETULOA! VÄLKOMMEN!
Karmeliittamaallikot 
Sekularkarmeliterna

sä (vrt. Relaciones, 28). Sen vastakohta on 
se, mitä Teresa kutsuu ”kunnianhimok-
si” (Elämäni, 31, 23): se on lähteenä juo-
ruille, kateudelle ja kritiikille, jotka va-
kavasti vahingoittavat suhdetta toisiin. 
Teresan nöyryys on itsensä hyväksymis-
tä, tietoisuutta omasta arvokkuudestaan, 
missionaarista rohkeutta, itsensä tunte-
mista ja itsestään luopumista Jumalassa.

Näin jalot juuret omaavia teresiaani-
sia yhteisöjä kutsutaan tulemaan yhtey-
den taloiksi, jotka todistavat veljellisestä 
rakkaudesta ja kirkon äitiydestä ja tuovat 
Herralle jakautumisten ja sotien haavoit-
taman maailman tarpeet.

Rakas veli, lopuksi haluan kiittää te-
resiaanisia karmeliittayhteisöjä, jotka 
erityisellä rakkaudella uskovat paavin 
Karmel-vuoren Neitsyt Marian suojeluk-
seen ja saattavat rukouksellaan kirkkoa 
sen suurissa koettelemuksissa ja haas-
teissa. Pyydän Herralta, että teidän elä-
mäntodistuksenne Teresan lailla säteili-
si evankeliumin todeksi elämisen iloa ja 
kauneutta ja houkuttelisi monia nuoria 
seuraamaan Kristusta läheisemmin.

Koko teresiaaniselle perheelle annan 
sydämestäni apostolisen siunaukseni.

Vatikaanissa 28. maaliskuuta 2015

Franciscus



FIDES 4 16
Nuorille

Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Jeesuksen 
ylösnousemus

(Matt. 28:1-11)

Sapatin päätyttyä, viikon ensimmäisen 
päivän koittaessa, tulivat Magdalan Ma-
ria ja se toinen Maria katsomaan hautaa.
Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sil-
lä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän 
tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuu-
tui sille. Hän oli hohtava kuin salama 
ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin 
lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että 
alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin 
kuolleet.

Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sa-
noi: ”Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että 
te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän 
ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin 
kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa 
on paikka, jossa hän makasi. Menkää kii-
reesti sanomaan hänen opetuslapsilleen: 
’Hän on noussut kuolleista. Hän menee 
teidän edellänne Galileaan, siellä te näet-
te hänet.’ Tämä oli minun sanomani teil-
le.”

Naiset lähtivät heti haudalta, yhtaikaa 
peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät vie-
mään sanaa Jeesuksen opetuslapsille.

Mutta yhtäkkiä Jeesus tuli heitä vas-
taan ja tervehti heitä. He menivät hänen 
luokseen, syleilivät hänen jalkojaan ja ku-
marsivat häntä. Silloin Jeesus sanoi heille: 
”Älkää pelätkö! Menkää sanomaan vel-
jilleni, että heidän pitää lähteä Galileaan. 
Siellä he näkevät minut.”

Naisten ollessa matkalla muutamat 
vartiomiehistä menivät kaupunkiin ja 
kertoivat ylipapeille kaiken, mitä oli ta-
pahtunut.

Kommentti

Kaksi rohkeaa naista saapuu Herran hau-
dalle. Toinen on Magdalan Maria ja toi-
nen todennäköisesti Jaakobin ja Joosefin 
äiti, jotka ovat Jeesuksen sukulaisia. Le-
popäivän päätyttyä he voivat valmistella 
paremmin Jeesuksen viimeistä lepopaik-
kaa ja tarjota Jeesukselle viimeiset rak-
kaudenosoitukset. Tässä on kaksi eri nais-
ta, joilla kuitenkin on sama nimi. Onko 
tässä vertauskuvallisesti kaksi eri kansaa 
– pakanat ja juutalaiset – läsnä saman ni-
men alla, samassa uudessa kansassa?

Vaikka evankeliumissa ei sanota tästä 
mitään, voimme hyvin ajatella, että en-
simmäinen ihminen, jolle Jeesus ilmestyi, 
oli hänen äitinsä. Voimme vain kuvitella 
sitä seurannutta syleilyä täynnä hellyyt-
tä! Se olisi tyypillistä Jeesukselle – lapsen 
rakkautta täynnä oleva kiitoksenosoitus 
äidille tämän uskollisuudesta.

Yö muuttuu päiväksi, pimeys valok-
si. Maa vavahtelee: pitkänäperjantaina 

osoittaakseen surua, tällä kertaa osoit-
taakseen iloista riemua Jeesuksen nous-
tua kuolleista. Luotu maa antaa takaisin 
maan Herran, oman Luojansa, luoma-
kunnan kuninkaaksi. Helvetti puolestaan 
järisee kärsiessään lopullista murskatap-
piotaan.

Niin kuin Betlehemissä enkelit toivat 
ilosanoman Messiaan syntymästä kan-
salle, myös nyt enkelit ilmoittavat, että 
Jeesus elää kuolleista nousseena. Juma-
la haluaa käyttää pelastushistoriassa 
apunaan viestintuojia välittäjinä ja sa-
noman saaneita todistajina. Vaikka hän 
on kaikkivaltias Jumala, hän tahtoo, että 
mekin voisimme olla osallisina hänen 
kaitselmuksessaan. Kuolevainen Jeesus 
astui maailmaan Neitsyt Marian kohdus-
sa siinneenä. Tänä päivänä puolestaan 
kuolematon Jeesus astuu ulos maan koh-
dusta.

Haudan peittävä kivi edustaa Vanhan 
testamentin kiveen kirjoitettua lakia. Se ei 
nytkään mene rikki, vaan siirtyy paikal-
taan antaakseen tilaa Uuden testamentin 

laille: ylösnousseelle Jeesukselle. Enkeli 
istuu kiven päällä osoittaen oman aukto-
riteettinsa. Hänellä on ilosanoma tuota-
vanaan: Jeesus elää voittaen synnin val-
takunnan, kuoleman. Tässä on meidän 
uskomme pääkohta.

Enkelten vaatteet muistuttavat meitä 
hääaterian vaatteista, joista Jeesus puhui 
monta kuukautta sitten. Vaate kuvastaa 
tässä jumalallista armoa. Meidänkin on 
pukeuduttava valkoisiin vaatteisiin. Nyt 
se on mahdollista, koska elävä ja voitokas 
Jeesus tarjoaa niitä meille.

Valkea kuin salama ja lumi. Salama 
aiheuttaa pelkoa. Se on toivotonta pel-
koa roomalaisille sotilaille, mutta luotta-
musta herättävää pelkoa pyhille naisille. 
Olemme tässä suuren mysteerin edessä. 
Lumen pehmeys rauhoittaa naisia. Hel-
lällä rohkeudella naiset uskaltavat syleil-
lä Jeesuksen jalkoja. He eivät halua me-
nettää häntä uudestaan. Jeesus vahvistaa 
heidän uskonsa ja rakkautensa antamal-
la tärkeän tehtävän, mission: Menkää sa-
nomaan veljilleni näin! Jumalan Poika 
nimittää apostoleita veljiksi. Onko mah-
dollista pyytää Jumalalta tätä enemmän 
läheisyyttä?

Miksi Jeesus sitten määrää heidät ta-
paamaan hänet Galileassa? Voidaan aja-
tella, että juuri siellä kaikki sai alkunsa, 
sillä juuri Neitsyt Marian Jumalalle an-
taman myönteisen vastauksen kautta Ju-
malan Sana tuli ihmiseksi. Pian Jeesus, 
tosi Jumala ja tosi ihminen, astuu ylös tai-
vaaseen. Toisaalta Galilea nimenä merkit-
see paljastamista tai vaellusta. Tämä on 
sopiva nimi vahvistamaan uuden liiton 
merkitystä. Siellä apostolit näkevät Jee-
suksen – Jumalana ja ihmisenä – ja sieltä 
he lähtevät ilmoittamaan kaikille, että Jee-
sus on meidän elävä Pelastajamme.

isä Raimo Goyarrola

Pyhän Katariina 
Sienalaisen juhla

Pyhän Henrikin katedraalissa
ke 29.4.2015 messu klo 18

Sen jälkeen seurakuntasalissa
diakoni, veli Gabriel Salmela OP

puhuu aiheesta ”Pyhä ja pyhyys”.
Simatarjoilu. Järjestäjänä
Maallikkodominikaanit.

Tervetuloa!

5-day Hebrew Crash Course

for Beginners

June 3-7th

at the Studium Catholicum

Registration: 0404145861 Lucia.Indren@studium.fi

Do you want to learn
the Hebrew alphabet
and basic vocabulary
from the Bible?
Do you want to learn more
about the Jewish way of
reading the Bible?

with Rabbi James Baaden
(Sha’arei Tsedek Reform Synagogue,

London, UK)

Ritarikatu 3 B 00170 Helsinki www.studium.fi

Join this course on
Biblical Hebrew!

Detailed programme and cost will be communicated later
Järjestäjinä Tampereen seudun seurakunnat, Pirkanmaan Pipliaseura ja Suomen Pipliaseura
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TIEDOTE                                        16.2.2015
   
RAAMATTUTAPAHTUMA AVAA KESÄN 
 KAIKILLA KIÆLILLÄ  16.–17. TOUKOKUUTA 

 

Pipliaseuran kevään 2015 ekumeenista Raamattutapahtumaa Kaikilla kiælillä vietetään 16.–17. 

toukokuuta Tampereella. Valtakunnalliseen tapahtumaan kokoontuu ihmisiä eri puolilta 

Suomea. Lähdethän sinäkin! 

Tapahtuman nimi Kaikilla kiælillä viittaa Pipliaseuran ydintehtävään kääntää ja levittää Raamattua 

kaikkialle maailmaan. Kielellistä väriä nimeen tuo merkki æ, jota suomen kieli ei tunne, mutta 

lausumme sen hyvillä mielin ä:nä, tamperelaisittain. Tapahtumaviikonlopun ajaksi Tampereesta 

tuleekin keskipiste maailman kartalla, mitä tapahtuman ilme leikkisästi todistaa. 

Tapahtuma painottuu alueellisesti Intiaan, josta paikalle saapuu vieraita, mm. Intian Pipliaseuran 

pääsihteeri Dr. Mani Chacko. Ohjelman pääpaino on lauantailla; viikonlopun aloittaa kuitenkin jo 

perjantain nuortenilta. Lauantaina vietetään avajaisia, käydään keskustelua Raamatusta 

monikulttuurisessa yhteiskunnassa sekä kokoonnutaan Tuomiokirkon Intia-konserttiin, jonka 

pääesiintyjänä on Pauli Hanhiniemi. 

Viikonlopun ohjelma ja viimeisimmät tiedot aina piplia.fi:n tapahtumasivulla 

http://www.piplia.fi/raamattutapahtuma-2015-tampere/ sekä Facebookissa 

www.facebook.fi/pipliaseura  

 
 

Järjestäjinä Tampereen seudun seurakunnat, Pirkanmaan Pipliaseura ja Suomen Pipliaseura

P
voimasanoja 

IPLiA.  Kaikilla kiælillä

Raamattutapahtuma16.—17.5.2015 Tampere

Kaikilla 
kiælillä

 TAMPERE

www.piplia.fi/raamattutapahtuma-2015-tampere/

Katolinen kirkko Suomessa  on 
Suomen Pipliaseuran jäsenkirkko.
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Ilmoitukset

Verbi Dei sono 
Schola cantorum 

Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja 
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for wed-
dings, funerals and other occasions. 
Yhteys, Contact: Markus Mäkelä 044-5021206.

Huom! Kaikkia ilmoittajia ja kirjoitta-
jia pyydetään painokkaasti pitämään 
kiinni sivun 2 alalaidassa annetuista 
aineiston viimeisistä jättöpäivistä (dea-
dline). Toimitus ei voi taata, että viimeisen 
jättöpäivän jälkeen toimitettuja muutoksia 
ehdittäisiin huomioida. Deadline on aina 10 
päivää ennen lehden julkaisupäivää, joka on 
kuukauden toinen perjantai.

Uutuudet ja klassikot 

Kirjakauppasi netissä 

www.katolinenkirjakauppa.net

 
STUDIUM CULTURAL NIGHT 
Living and studying as a Dominican 
brother in England: Oxbridge and 
beyond 
by brother Matthew Jarvis, OP, Blackfriars, Oxford 

 

 

 

 

 

Friday, April 17 at 18.45-21.00 at the Studium Catholicum  

Studium Cultural Night is a new programme of friendly and 
informal gatherings with various activities, such as music, films, 
talks, pop-up café etc. It will be held once a month on a 
Friday.   

Everybody is very welcome!  

Ritarikatu 3 A 00170 Helsinki  www.studium.fi          

Lastenleiri Stella Mariksessa 
7.–13./19. kesäkuuta 2015

Leiri on tarkoitettu 5–13-vuotiaille. 
Leirillä voi olla viikon tai kaksi viikkoa, hinta 150 eur/viikko. 
Ilmoittautuminen sisar Barbaralle, sisar.barbara@gmail.com

 

Katolinen Pyhän Henrikin 
yhdistys ry

VUOSIKOKOUS

pidetään perjantaina 24. 

huhtikuuta  klo 19.00 Pyhän 

Henrikin seurakuntasalissa. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Tervetuloa.

*  *  *

Vuoden 2015 jäsenmaksu 20 € 

maksetaan ennen kokousta 

yhdistyksen tilille Danske Bank 

FI46 8000 3710 1723 36.

Herzliche 
Einladung zum 
Franziskanischen 
Einkehrtag in 
Deutscher sprache

mit Pater Franz Richardt OFM 
(Osnabrück) am Samstag, 
den 16. Mai, im Gemeindesaal 
St Heinrich, um 14.30-19.30 Uhr.
• Das Thema des Tages:  ”Wir sind 

gerufen in Gemeinschaft, Weisheit, 
und Liebe, zu wachsen”

• Teilnahmegebühr 20 Euro, 
Bezahlung vor Ort (anschl. Kaffee)

• Information und Anmeldung bitte 
bei Herrn Marko Pitkäniemi OFS, 
Email: pitkis@katolinen.fi oder 
telefonisch 046 6175314

Herzlich Willkommen!

TERVETULOA CARITAKSEN VUOSIKOKOUKSEEN
Aika: 23.4. klo 18.00

Paikka: Pyhän Henrikin seurakuntasali, Helsinki

Suomen Caritas ry/ Caritas Finland rf elää muutosten aikaa. Pitkäaikainen järjestö-
sihteeri Sirpa Monteiro jää eläkkeelle kesään mennessä ja toimistossa on aloittanut 
1.3. uusi työntekijä Adriana Saarialho. Uusia toimitiloja etsitään yhdessä ortodok-
sisen avustusjärjestö Filantropia ry:n kanssa, millä haetaan sekä kustannussäästöjä 
että synergiaetua. Suurin Suomen Caritaksessa tapahtuva muutos tulee kuitenkin 
olemaan sääntömuutos, mistä syystä kutsumme teidät Pyhän Henrikin seurakun-
tasaliin 23.4. klo 18 alkavaan vuosikokoukseen runsain joukoin. Vuosikokouksessa 
uudet säännöt esittelee lakimies Tapio Kortelainen. Piispa Teemu Sippo SCJ kertoo 
yhdessä yhdistyksen puheenjohtajan Larissa Franz-Koiviston kanssa, mistä muutok-
sen tuulet oikein kumpuavat.

Mikä säännöissä sitten muuttuu? Aikaisemmin yhdistyksen hallitus on koot-
tu maallikoista. Nyt tuleviin sääntöihin kirjataan edustus eri tahoilta (seurakunnat, 
papisto, sisaret, jäsenistö jne.) ja puheenjohtajan vastuun ottaa kantaakseen piispa. 
Päivittäisiä yhdistyksen asioita hoitaa pääsihteeri, jonka nimittää yhdistyksen tule-
va hallitus. Sääntömuutoksen jälkeen Suomen Caritaksen rakenne tulisi vastaamaan 
muiden Pohjoismaiden Caritasten rakenteita. Ainakin aluksi pääsihteeri tulee toimi-
maan osa-aikaisena ja hänen apunaan on Caritaksen toimiston työntekijä/työnteki-
jät. Tarkempia tietoja sääntömuutoksista pääsevät jäsenet lukemaan Caritaksen koti-
sivuilta ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen tavoite on ja pysyy samana eli tehdä työtä kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien parissa sekä kehitysmaissa että kotimaassa ja lähialueilla. Caritas 
on virallinen katolisen kirkon avustusjärjestö. Suomen Caritas kuuluu osana kan-
sainvälistä Caritas-verkostoa Caritas Internationalis ja Caritas Europa -järjestöihin. 
Suomen Caritas tulee vastaamaan myös jatkossa vuosittaisista adventti- ja paastoke-
räyksistä hiippakunnassa.

Kokouksessa tavataan!

www.elie.fi

YOUR VOICE YOUR ACTION
NEW VISION NEW DIRECTION

Elie El-Khouri

Kristillisdemokraatit
Christian Democrats

Contact  / Yhteydet:Tel: +358 50 5959 668   E mail: info@elie.fi

I aim to be your VOICE & ACTION in parliament, 
where I can express your concerns, represent 
your interests, preserve your values and most 
important of all, push for real actions for the 
benefit  of this great country - Finland

Haluan olla sinun edustajasi Parlamentissa, jossa 
voin ilmaista huoliasi, edustaa etujasi, nostamaan 
esiin arvoja, ja mikä tärkeintä, painostamaan  
konkreettisia tekoja hyödyttämään tätä mahtavaa 
maata –Suomea

204

KATOLINEN VAIHTOEHTO

Olen eduskuntavaaliehdokas 2015
Helsingin Kristillisdemokraattien riveissä

MAKSETTU 
ILMOITUS

Haluan olla sinun edustajasi eduskunnassa, jossa 
voin tuoda esiin huolenaiheesi, edustaa etujasi, 
nostaa esiin arvoja, ja mikä tärkeintä, painostaa 
tekemään konkreettisia tekoja hyödyttämään 
tätä mahtavaa maata – Suomea
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HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraali seurakunta

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

katolinen.fi. Kotisivu henrik.katolinen.fi.

• La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.45 
messu englanniksi (1., 2. ja 4. su) tai latinaksi ja 
englanniksi (3. su), 11.00 päämessu, 12.30 eri-
kielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 grego-
riaaninen messu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 
18.00 messu, ti ja to 7.30 messu. Ke 17.30 ruu-
sukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika 
la 17.00-17.45 ja 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, Fami-
ly 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 Li-
turgy of the Neocatechumenal Way. Confessions 
Sat. 17.00-17.45 and by appointment. Masses also 
in other cities.

11.4. la 11.00-13.00 vahvistusopetus seurakun-
tasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

12.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 9.45 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.00 päämes-
su, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 
18.00 iltamessu

13.4. ma 18.30 johdantokurssi
14.4. ti 16.30-18.30 vahvistusopetus seurakun-

tasalissa
16.4. to 9.30 messu koululaisille
17.4. pe 18.00 juhlamessu (pyhä Ursula), 

kahvit seurakuntasalissa
18.4. la 10.00-12.45 ensikommuunio-opetus, 

17.40 vesper, 18.00 aattomessu
19.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.45 messu 

englanniksi ja latinaksi/Mass in English and 
Latin, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsik-
si/Mässa på svenska, 15.00 messu Porvoos-
sa, 18.00 iltamessu

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

23.4. to 18.00 lectio divina kabinetissa, 18.00 
Caritaksen vuosikokous seurakuntasalissa

24.4. pe 19.00 Pyhän Henrikin yhdistyksen 
vuosikokous seurakuntasalissa

25.4. la 11.00-15.00 nuorten lectio divina seura-
kuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

26.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.45 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.00 päämes-
su, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 
15.00 messu Tikkurilassa, 17.30 iltamessu 
(kardinaali Kurt Koch)

29.4. ke pyhä Katariina Sienalainen: 18.00 
messu, kirkkokahvit seurakuntasalissa

2.5. la 9.30 rippi ja ensikommuunion harjoi-
tukset kirkossa, 17.40 vesper, 18.00 iltamessu

3.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.45 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.00 päämes-
su (ensikommuunio), 12.30 gregoriaani-
nen messu, 16.00 messu puolaksi/Msza po 
polsku, 18.00 iltamessu

4.5. ma 18.00 johdantokurssi
5.5. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko 

ja messu
7.5. to 18.00 elokuvakerho seurakuntasalissa, 

18.00 urkukonsertti kirkossa
9.5. la 9.30 rippi ja ensikommuunion harjoi-

tukset kirkossa, 17.40 vesper, 18.00 aatto-
messu

10.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.45 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.00 päämes-
su, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 
18.00 iltamessu

DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi: 19.4. su 
15.00
Tikkurila (ort. kirkko, Läntinen 
Valkoisenlähteentie 48): 26.4. su 15.00

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

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

• La 9.30 (tai 11.00) messu suomeksi (katso 
aika ohjelmasta), 18.00 aattomessu suomeksi. 
Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suo-
meksi, 11.30 messu (1. su ruotsi, 2. su perhe-
messu englanniksi, 3. su vietnami, 4. su perhe-
messu, 5. su saksa), 16.00 messu (1. su espanja, 
2. ja 4. su tagalog, 3. su puola), 17.30 ruusuk-
korukous englanniksi, 18.00 messu englannik-
si. Ma, ke, pe 7.30 laudes, 8.00 messu suomek-
si, ma, ti, ke, to, pe 18.00 iltamessu, 18.30–19.00 
adoraatio, ti 17.30 ruusukkorukous. Rippiaika 
ma, ti, ke, to, pe, la 17.30–17.50, su 9.30-9.50 ja 
17.30–17.50. Seurakunnan kanslia avoinna ti 
13–16 ja to 13-16.
• Sat. 9.30 (or 11.00) Mass in Finnish (see schedu-
le below), 18.00 Mass in Finnish. Sun. 9.30 Rosa-
ry 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. Fami-
ly Mass, 5th Sun. German), 16.00 Mass (1st Sun. 
Spanish, 2nd and 4th Sun. Tagalog, 3rd Sun. Po-
lish), 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass n Eng-
lish. 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. 17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50 
and 17.30-17.50. Parish office open Tues. 13-16 and 
Thurs. 13-16.

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

12.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 9.30 
ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 
11.30 perhemessu englanniksi/Family Mass 
in English, 16.00 messu tagalogiksi/Mass 
in Tagalog, 17.30 ruusukko englanniksi/
Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

19.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.30 ruus-
ukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
messu vietnamiksi, 16.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englan-
niksi/Rosary in English, 18.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

20.4. ma 8.00 messu suomeksi, Huom. illalla 
ei messua!

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

26.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.30 ruusuk-
korukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 
perhemessu suomeksi, 16.00 messu taga-
logiksi/Mass in Tagalog, 17.30 ruusukko 
englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

1.5. pe 8.00 messu suomeksi
2.5. la 18.00 messu suomeksi
3.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.30 ruusukko-

rukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu 
ruotsiksi/Mässa på svenska, 16.00 messu 
espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 17.30 
ruusukko englanniksi/Rosary in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

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

10.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.30 ruusuk-
korukous, 10.00 messu suomeksi (ensikom-
muunio), 11.30 perhemessu englanniksi/
Family Mass in English, 16.00 messu taga-
logiksi/Mass in Tagalog, 17.30 ruusukko 
englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

DIASPORA
Hanko (Täktomin kappeli, Kappelitie 36): 
25.4., 23.5. la 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 
13): 11.4., 16.5. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, 
Lärkkullantie 26): 25.4. la 13.00, 23.5. la 12.00!

TURKU

Pyhän Birgitan ja autuaan  
Hemmingin seurakunta 

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

katolinen.fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.

• Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomek-
si, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukau-
den 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 2. 
sunnuntai: 12.30 messu vietnamiksi, 18.00 ilta-
messu englanniksi. Ke, pe, la 7.30 aamumessu, 
ti, to 18.00 iltamessu. To 17.30 adoraatio. Rip-
pitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopi-
muksen 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.)

11.4. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
12.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 9.00 

messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 15.00 
messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English

14.4. ti 18.30 teologinen opintopiiri
17.4. pe 18.00 messu Porissa
18.4. la 10.00 messu Ahvenanmaalla, 9.30 kate-

keesi, 12.30 perhemessu
19.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.00 messu la-

tinaksi, 10.30 piispanmessu ja kirkkoon otta-
minen, 12.30 messu tagalogiksi, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

21.4. ti 18.30 informaatiokurssi
25.4. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
26.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.00 messu 

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

3.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.00 messu 
ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 päämes-
su, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

5.5. ti 18.30 miestenpiiri
8.5. pe 18.00 messu Porissa
10.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.00 messu 

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

KATEKEESI 18.4. la 9.30

DIASPORA
Ahvenanmaa: 18.4., 25.4. la 10.00
Eurajoki: 12.4., 26.4., 10.5. su 15.00
Pori: 17.4., 8.5. pe 18.00

JYVÄSKYLÄ

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

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

• Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 
messu englanniksi. Ma 18.00 messu, ti 7.00 
messu sisarten kappelissa, ke 7.00 laudes sisar-
ten kappelissa, 18.00 messu, to 18.00 adoraa-
tio ja messu, pe 7.00 messu sisarten kappelissa, 
18.00 messu. La 10.00 tai 12.15 messu (katekee-
si kerran kuussa klo 10.00). Rippiaika to 17.30-
17.55 ja su 10.00-10.25 sekä 11.40-11.55 tai sopi-
muksen 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). 
Confessions Thurs. 17.30-17.55 and Sun. 10.00-
10.25 and 11.40-11.55 or by appointment.

10.4. pe 19.00 johdantokurssi
11.4. la 15.30 messu Mikkelin ortodoksises-

sa kirkossa (Huom. aika ja paikka!), 18.30 
messu Varkaudessa

12.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.30 
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English, 12.00 messu Kajaanissa, 16.00 kate-
keesi lapsille Kuopiossa, 17.00 messu Kuopi-
ossa, 17.00 messu Joensuussa

19.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.00 messu 
Savonlinnassa, 10.30 Päämessu,12.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 17.00 messu 
Joensuussa

20.-23.4. Huom. ei iltamessua!
25.4. la pyhä evankelista Markus: 9.00 kate-

keesi lapsille ja nuorille, 12.15 perhemes-
su, 15.00 seurakunnan pääsiäisretretti (isä 
Rudolf Larenz)

26.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 12.00 messu englanniksi/Mass 
in English, 17.00 messu Kuopiossa, 17.00 
Huom. ei messua Joensuussa!

29.4. ke pyhä Katariina Sienalainen: 18.00 
messu

30.4. to 14.00 seniorit
2.5. la 15.00 messu Mikkelissa, 18.30 messu 

Varkaudessa
3.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 pää-

messu, 12.00 messu englanniksi/Mass in 
English, 12.00 messu Kajaanissa, 16.00 ka-
tekeesi lapsille ja nuorille Kuopiossa, 17.00 
messu Kuopiossa, 17.00 messu Joensuussa

8.5. pe 19.00 johdantokurssi
10.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.00 messu 

Savonlinnassa, 10.30 päämessu, 12.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 17.00 messu 
Joensuussa

KATEKEESI  25.4. la 9.00

DIASPORA
Joensuu (ort. seminaari, Torikatu 41 tai 
ort. kirkon seurakuntasali, Kirkkokatu 
32): su 17.00: 12.4. seminaarissa, 19.4. 
seurakuntasalissa, 3.5. seminaarissa, 10.5. 
seurakuntasalissa
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): 12.4., 
3.5. su 12.00
Kuopio (Pyhän Joosefin kirkko, 
Lönnrotinkatu 24): 12.4. su 16.00 katekeesi, 
17.00 messu, 26.4. su 17.00 messu, 3.5. su 16.00 
katekeesi, 17.00 messu
Mikkeli: 11.4. la 15.30 Huom. ortodoksisessa 
kirkossa! (Paavalinkatu 4), 2.5. la 15.00 
tuomiokirkon kryptassa (Savilahdenkatu 20)
Savonlinna (Pääskylahden ev.lut. kirkko, 
Kaartilantie 62): 19.4., 10.5. su 9.00
Varkaus (ort. kirkko, Relanderinkatu 5): 11.4., 
2.5. la 18.30

Huom! Ohjelmaan voi tulla muutoksia. 
Päivitetty ohjelma löytyy seurakunnan 
kotisivulta osoitteestaolavi.katolinen.fi.

TAMPERE

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

katolinen.fi. Kotisivu risti.katolinen.fi.

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

11.4. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu, 18.00 
nuortenilta
12.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.30 
päämessu, 11.45 ensikommuunio-opetus, 
17.00 messu englanniksi/Mass in English
18.4. la 10.30 lastenkerho, 14.00 perhemessu
19.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 14.00 messu puolaksi/Msza święta 
w języku polskim, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English
25.4. la 17.00 messu vietnamiksi
26.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämes-
su, 11.45 vahvistusopetus, 17.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English
3.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 päämes-
su, 14.00 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 
17.00 messu englanniksi/Mass in English
9.5. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
10.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30 päämes-
su, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

KATEKEESI 11.4. la 9.50

LASTENKERHO
18.4., 9.5. la 10.30

DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon seurakuntasali, 
Matti Alangon katu 11): 12.4. Huom. 
päivämäärä!, 3.5., 7.6. su 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 
3): 30.5. la 16.00
Kristiinankaupunki (ev.-lut. kirkko, Läntinen 
Pitkäkatu 20): -
Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja 
seurakunnasta): 23.5. la 15.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, 
Kappelintie 5): klo 12.00: la 18.4., su 26.4., su 
3.5., su 10.5., la 16.5., su 24.5., la 13.6., la 27.6., 
la 11.7.
Seinäjoki (Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 
1, seurakuntasali): klo 18.00 : la 25.4., la 9.5., 
pe 26.6.
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, 
Rauhankatu 8 C 22): klo 16.00: la 18.4., su 
26.4., su 3.5., su 10.5., la 16.5., su 24.5., su 31.5. 
Huom. 14.00! (ensikommuunio), la 6.6. messu 
tagalogiksi/Mass in tagalog, la 13.6., la 27.6., 
la 11.7.

KOUVOLA

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-

3711251. 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) pää-
messu, to 18.00 iltamessu. Joka kuukauden 1. 
pe messu ja adoraatio klo 18.00. Rippitilaisuus 
puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mu-
kaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten tors-
taisin.
• Sun. 11.00 Mass in Finnish (1st, 2nd, 4th and 5th 
Sun.) or 18.00 (3rd Sun.). Thurs. 18.00 Mass in 
Finnish. 1st Friday of each month 18.00 Mass and 
Adoration. Confessions half an hour before Mass 
and by appointment. Pastor most easily contacted 
on Thursdays. Masses also in other cities. (See the 
Mass schedule for diaspora below.)

11.4. la 13.00 perhemessu
12.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 11.00 

messu
16.4. to 18.00 iltamessu
17.4. pe 18.00 juhlamessu, pyhän Ursulan 

150-vuotisjuhla
19.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 18.00 messu
23.4. to 18.00 iltamessu
26.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 11.00 messu
30.4. to 18.00 iltamessu
1.5. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja 

adoraatio
3.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 11.00 messu
7.5. to 18.00 iltamessu

9.5. la 13.00 perhemessu
10.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 11.00 juhla-

messu, messun jälkeen juhla seurakunta-
salissa

DIASPORA
Hamina: Sopimuksen mukaan seurakunta-
laisten kodeissa.
Kotka (ort. seurakuntakeskus, 
Kymenlaaksonkatu 2): 12.4., 10.5. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): 2.5. la 16.00
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): 
19.4., 17.5. su 12.00

KATEKEESI
Kouvola (seurakuntasali): 11.4., 9.5. la 11.00-
13.00 (opetuksen päätteeksi messu klo 13)
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): Huom. 2.5. 
la 14.00-16.00

KEVÄTTALKOOT 
Kouvolassa lauantaina 25.4. klo 12 alkaen.
Mukaan tarpeelliset työvälineet sekä eväitä 
grillijuhlaa varten. Tervetuloa!

OULU

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

12.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä

19.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämes-
su (ensikommuunio), 17.00 messu Kemissä

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

3.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämes-
su, 17.00 messu Torniossa

10.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämes-
su, 17.30 messu Rovaniemellä

KATEKEESI ensikommuuniota ja 
vahvistuksen sakramenttia varten
19.4. la 10.00-12.00

DIASPORA
Kemi (Lehtokatu 31): 19.4. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 3.5. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 26.4. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 12.4., 10.5. 
su 17.30

Toimistot
Katekeettinen keskus

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

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

Keskukset
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Yhteyshen-
kilö Romanos Pyrrö. Kotisivu www.stella-
maris.today, puh. 040 1356381, sähköposti 
stellamaris@katolinen.fi. Isä Gianni Sgreva CP, 
040 1382881, totustuus@hotmail.it.

Suomen Caritas
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh/fax  09-
135 7998. Sähköposti caritas@caritas.fi. Kotisi-
vu www.caritas.fi. Avoinna arkisin 9.00-14.00. 

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 
0961206711, fax 0961206710. Sähköposti: kir-
jasto@studium.fi • Kirjasto on avoinna maa-
nantaina, tiistaina ja torstaina klo 13-16 sekä 
keskiviikkona ja perjantaina klo 13-18. • Mes-
sut maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantai-
sin klo 12.00. • Lisätietoja luennoista ja muus-
ta toiminnasta kotisivulla www.studium.fi. 
Också på svenska. More information available 
in English at www.studium.fi.

Yhdistykset & yhteisöt

Academicum Catholicum
AC jatkaa toimintansa Studium Catholicu-
min kirjastossa (Ritarikatu 3 A, 3. krs) kerran 
kuukaudessa aina torstai-iltaisin. • Academi-
cum Catholicumin ja Studium Catholicumin 
yhteisluennot keväällä 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 Rid-
daregatan 3A, 3 vån. alltid på en torsdag-
skväll en gång i månaden. • Mer information: 
academicumcatholicum.blogspot.fi • Icke-
medlemmar är också hjärtligt välkomna.

Birgittalaisoblaatit
Birgittalaisoblaatit – luostarisääntökunnan 
maallikkojen ryhmä, kotisivut: www.kolum-
bus.fi/birgitta.turku/oblaatit. Uusi yhteyshen-
kilö: Raija Markkula, sähköposti raija.markku-
la7@gmail.com, puhelin 040-5783024. 

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass or Adoration in Latin 
with Readings and Homily in English in Saint 
Henry’s Cathedral on the following Tuesday 
evenings at 18.00: April 21; May 5, 19. After-
wards, a nice get-together in the parish hall. 
Welcome! See: cschelsinki.wordpress.com. 

Fransiskaanimaallikot OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Kevät 2015 – 
67. toimintavuosi • Ohjelmalliset kokoukset 
tiistaisin kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän 
Marian seurakuntasalissa, jonka jälkeen mah-
dollisuus iltamessuun klo 18. Kokoukset ovat 
avoimia kaikille. • Loppukevään ohjelma: 
14.4. Espanjalaiset mystikot, alustus Jarno Tar-
koma OFS • 12.5. Pyhät elokuvissa ja valko-
kankaalla, alustus Tuula Luoma OP • Kotisi-
vut: www.fransiskaanimaallikot.blogspot.fi.

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni • Kotisivu gre-
goriusyhdistys.wordpress.com. • Puheenjoh-
taja Marko Tervaportti. Moderaattori Anders 
Hamberg. Tridentiininen messu su 3.5. klo 
13.00 Pyhän Henrikin katedraalissa.

Jeesuksen pyhän sydämen 
maallikot (SCJ)

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

Karmeliittamaallikot (OCDS)
Vastuuhenkilö: Eeva Kaario-Kela OCDS, gsm 
050-3562427, postitusosoite Martintie 19, 02270 
Espoo. • Wilfrid Stinissen -lukupiiri 12.4. 

”Maria kirkon elämässä”; 3.5. ”Maria meidän 
elämässämme” (Studium).

 Kirjallisuuspiiri
kokoontuu edelleen Studium Catholicumissa 
Ritarikatu 3b A, 3. krs seuraavina maanantai-
päivinä klo 18: • 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 kuukau-
den 1. keskiviikkona. Pyhä messu kirkossa klo 
14.00, sitten kahvitus srk-salissa. 

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

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

Seniorit
Tiistaina 21.4.2015 messu klo 14.00 Pyhän Hen-
rikin katedraalissa. Sen jälkeen kahvit seura-
kuntasalissa. Helene Nygård kertoo itävalta-
laisesta, vuonna 2007 autuaaksi julistetusta 
Franz Jägerstätteristä. Tervetuloa.

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

Teresa ry
Teresa ry:n kevätkauden 2015 esitelmäillat: 
• Ti 14.4. piispa Teemu Sippo SCJ vierailee te-
resaillassa, keskustelua • Ti 5.5. Kevätkauden 
päätös, esitelmäilta teologian tohtori, dosent-
ti Päivi  Salmesvuori kertoo tutkimuskohtees-
taan:  Pyhä Birgitta – Aatelisneidosta kosmo-
poliitiksi.

Jälleen saatavana!  (Uusitut kannet)

Kirja on ilmestynyt aiemmin 
sarjassa Katolinen näkökulma (1996). 
Kirjan liitteenä on Vatikaanin II 
kirkolliskokouksen dogmaattinen
konstituutio Dei verbum jumalallisesta 
ilmoituksesta.
KATT 2015. 135 s. Hinta 14,–

katolinenkirjakauppa.net 
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Kirjat

Suomalaisten pyhiinvaellukset 

keskiajalla – kun maailma aukeni. 

Toim. Sari Katajala-Peltomaa, 

Christian Krötzl ja Marjo Meriluoto-

Jaakkola. 367 s. SKS 2014.

”Turun hiippakunnasta saa-
pui Roomaan eräs mies, 
joka ei osannut lainkaan 
ruotsin kieltä. Koska ku-

kaan Roomassa ei ymmärtänyt hänen pu-
hettaan, eikä hän näin ollen voinut edes 
ripittäytyä, hän pyysi neuvoa pyhältä Bir-
gitalta.” Birgitan ilmestysten kuudennes-
sa kirjassa mainittu mies, joka saapui Roo-
maan noin vuoden 1360 jälkeen, osoittaa, 
että myös tavallinen suomalainen pyhiin-
vaeltaja saattoi kulkea aina Roomaan asti.

Suomalaisten tutkijoiden mielenkiintoi-
nen kokoomateos ” Suomalaisten pyhiinva-
ellukset keskiajalla – kun maailma aukeni ” 
liittyy Tampereen museokeskus Vapriikin 
vuoden 2015 näyttelyyn. Kirja sisältää 16 
artikkelia pääasiassa läntisen kirkon osalta; 
kirjassa on yksi artikkeli myös pyhiinvael-
luksista ortodoksien Karjalan luostareihin. 
Kirja kertoo, miksi pyhiinvaellukselle läh-
dettiin, millaista matkanteko keskiaikaisil-
la teillä oli, mitä pyhiinvaeltajat matkallaan 
kokivat ja mikä heitä odotti määränpääs-
sä. Kauniisti kuvitettu teos sisältää paljon 
kuvia esineistöstä, kuten patsaista ja py-
häinjäännöslippaista, keskiaikaisia piirrok-
sia ja karttoja. Yksi nykyisemmistä kuvista 
on Suomen katolilaisten pyhiinvaelluksel-
ta Hattulan pyhän ristin kirkkoon vuodel-
ta 2012.

Keskiajalla usko, uskonto ja kirkko oli-
vat erottamaton osa yhteiskuntaa, kulttuu-
ria ja ihmisten arkipäivää. Pyhiinvaellus-
ten sanotaan olleen ”keskiajan massaliike”, 
joka yhdisti ihmisiä eri puolilta Eurooppaa. 
Vaelluksille lähtivät niin eliitti kuin talon-
pojat, miehet ja naiset, lapset ja vanhukset. 

Suomessa Raamatun henkilöiden ja var-
haiskirkon marttyyreiden ohella tärkeitä 
pyhiä olivat ajallisesti ja maantieteelliset lä-
heiset pyhät Henrik, Eerik, Olavi, Birgitta ja 
hänen tyttärensä Katariina. Neitsyt Marial-
le omistettiin lukuisia kirkkoja Suomessa, 
mutta ei ole säilynyt tietoa Marian kultti-
paikoille suuntautuneista pyhiinvaelluksis-
ta. Apostoli Jaakobin vaelluksia sen sijaan 
tiedetään tehdyn sekä Suomessa että ulko-
maille. Jaakob kuvattiin lähes aina pyhiin-
vaeltajan asussa, ja häntä kuvaavia patsaita 
ja seinämaalauksia oli keskiajalla lähes kai-
kissa pohjoismaisissa kirkoissa; Suomessa-
kin niitä on säilynyt Hattulassa, Rengossa 
ja noin 30 muussa kirkossa. Jaakobin hauta 
Santiago de Compostelassa oli yksi keski-
aikaisen Euroopan suosituimmista pyhiin-
vaelluskohteista, ja on toki sitä nykyäänkin. 
Suomesta vaellettiin myös Roomaan ja Py-
hälle maalle saakka. Pyhän vuoden julista-
minen – täydelliset aneet pyhiinvaeltajille, 
jotka kävivät pyhän vuoden aikana apos-
tolien basilikoissa – innoitti suuria pyhiin-
vaeltajajoukkoja Roomaan. Pyhän vuoden 
1350 yhteydessä löytyy mainintoja suoma-
laisistakin.

Suomalaisten pyhiinvaelluksista on vä-
hän kirjallista lähdemateriaalia. Tietoja 
heistä löytyy esimerkiksi Pohjolassa kerä-
tyistä ihmekertomuskokoelmista ja kano-
nisaatioprosesseista, joissa todistajia, ih-
meiden kokijoita ja silminnäkijöitä oli myös 
nyky-Suomen alueelta. Pyhän Henrikin le-

genda mainitsee suomalaisten kokemia ih-
meitä, joihin liittyi pyhiinvaelluksia. 

Yksittäisiä viittauksia pyhiinvaelluksiin 
on löytynyt erilaisista asiakirjoista, esimer-
kiksi pyhiinvaeltaja saattoi tehdä testamen-
tin ennen matkaa tai sen aikana; niitä on 
myös hallinnollisissa dokumenteissa, jotka 
pääasiassa käsittelivät jotakin aivan muuta 
asiaa. Tapauksia ei ole monta ja yksittäin ne 
eivät kerro paljon, mutta kontekstiin asetet-
tuina ne valottavat suomalaisia pyhiinvael-
luksia. Epäsuoraa tietoa pyhiinvaelluksista 
saa myös saarnoista, pyhimyskalentereis-
ta, liturgisista käsikirjoista ja anekirjeistä. 
Muualta Euroopasta säilyneet kirjeet, jois-
sa mainitaan Ruotsin valtakunnan alamai-
set, kertovat suomalaistenkin pyhiinvael-
lusmatkoista. 

Vaelluskohteet

Suomalaisista pyhiinvaeltajista ei juuri ole 
mainintoja kirjallisissa lähteissä ennen py-
hää vuotta 1350, mutta sen yhteydessä heis-
tä löytyy tietoja. Vuodelta 1351 löytyy asia-
kirja, jossa mainitaan kolmen suomalaisen 
seurakunnan (Virmo, Vesilahti, Finström) 
kirkkoherran tai papin kuolleen Roomassa 
pyhän vuoden aikana. Heidän matkojensa 
yksityiskohtia ei tiedetä. 

Olavi oli kaikkein suosituimpia pyhi-
myksiä Suomessa, mutta Trondheimista 
löytyy tuskin lainkaan kirjallisia lähdetie-
toja suomalaisista. Vadstenassa vieraili suo-
malaisiakin säännöllisesti, mutta kirjallisia 
tietoja on vain satunnaisesti. Tämä johtuu 
ehkä siitä, että näitä pohjoismaisia vaelluk-
sia ei katsottu niin vaarallisiksi, että mat-
kaa varten olisi hankittu suojelukirjeitä tai 
laadittu testamentteja. Vuodelta 1416 on 
säilynyt kaavamainen todistus suomalai-
sen pyhiinvaeltajan vierailusta, mikä osoit-
taa suomalaisten säännöllisistä käynneis-
tä Vadstenassa. Suomalaisissa asiakirjoissa 
mainitaan satunnaisesti ruotsalaisista py-
hiinvaelluskohteista Uppsala, Skokloster, 
Eskilstuna ja Munktorp.

Suomalaisista pyhiinvaelluskohteista on 
kirjallisissa lähteissä vieläkin vähemmän 
mainintoja. Henrikin surma- ja hautapai-
koille Köyliöön, Nousiaisiin ja Turkuun teh-
tiin varmasti säännöllisiä vaelluksia, mutta 
kirjallisina lähteinä on säilynyt ainoastaan 
kokoelma Henrikiin liittyviä ihmeteko-
ja, joista neljässä kertomuksessa mainitaan 
pyhiinvaelluksen suorittaminen. Hattu-
lan Pyhän ristin kirkko on epäilemättä ol-
lut tärkeä pyhiinvaelluskohde, mutta todis-
teet tästä ovat lähes kaikki epäsuoria. Yksi 
sitäkin merkittävämpi on kuitenkin Tans-

kan, Norjan ja Ruotsin kuningatar Marga-
retan testamenttimääräys vuodelta 1405: 
Esromin ja Sorön sisterssiläisluostarin apo-
tit saivat huomattavan summan rahaa, josta 
heidän tuli kustantaa kuningattaren sielun 
pelastamiseksi noin 130 pyhiinvaellusta 44 
eri kohteeseen. Tässä yhteydessä luetellaan 
viisi pohjoismaista Pyhän Ristin kirkkoa, 
myös Hattula (Hattulassa ei tuolloin vielä 
ollut kivikirkkoa, vaan sitä edeltänyt puu-
kirkko).

Oletettavasti Turun tuomiokirkko on ol-
lut Suomen suosituin pyhiinvaelluskohde, 
jossa oli suurin kokoelma reliikkejä. Tur-
kuun vaellettiin eniten pyhän Henrikin ta-
kia, mutta 1400-1500-lukujen taitteessa au-
tuaan piispa Hemmingin reliikit tulivat 
lähes yhtä tärkeäksi kohteeksi.

Miksi vaellukselle lähdettiin

Syitä pyhiinvaellukselle lähtemiseen oli tie-
tysti yhtä monia kuin vaeltajiakin oli. Py-
hiinvaeltajien motiiveista harras kunni-
oitus (devotio) pyhää kohtaan mainitaan 
esimerkiksi Turun piispan valtuutukses-
sa, joka koski Vadstenassa vierailevia suo-
malaisia pyhiinvaeltajia. Aneet ja syntien 
anteeksi anominen olivat toinen syy. Vael-
lukselle lähdettiin myös pyytämään apua 
esimerkiksi sairauksiin. Sairaat pyhiinva-
eltajat saattoivat oleskella pitkiäkin aikoja 
yhtäjaksoisesti reliikkien läheisyydessä – 
joissakin pyhiinvaelluskohteissa oli kirkon 
vierellä myös sairaala. Birgitan kanonisaa-
tioprosessin asiakirjat kertovat, että soke-
utunut suomalainen pappi lupasi kiitok-
sena parantumisesta käydä kolme kertaa 
pyhiinvaelluksella Vadstenassa; Pietarsaa-
resta kotoisin ollut nainen, jolla oli vakava 
vatsatauti, lupasi tehdä vuosittain kaksi py-
hiinvaellusta Vadstenaan. 

Suomalaisia pyhiinvaeltajia koskevat 
lähteet kertovat lähinnä kiitosvaelluksis-
ta. Esimerkiksi pyhän Birgitan kanonisaa-
tioprosessin pöytäkirjoissa kerrotaan, että 
vuoden 1375 tienoilla seitsenvuotias Hele-
na eksyi Pedersören lähistön metsiin. Isä 
Laurencius etsi häntä turhaan naapureiden 
kanssa ja lopulta kutsui apuun pyhää Bir-
gittaa. Helena löytyi, ja kiitokseksi isä teki 
Helenan ja etsinnöissä asuttaneiden naapu-
rien kanssa pyhiinvaelluksen Vadstenaan.

Kaikki pyhiinvaellukset eivät kuitenkaan 
olleet vapaaehtoisia. Keskiajalla pyhiinva-
elluksia saatettiin määrätä sovitukseksi va-
kaville rikoksille, yleensä tapolle ja murhal-
le. Tukholman raadin pöytäkirjoissa 1481 
mainitaan Ahvenanmaan Föglöstä kotoisin 
ollut mies, joka sovittaakseen tapon mää-
rättiin pyhiinvaellukselle Roomaan; vuon-
na 1516 Pernajasta kotoisin ollut mies mää-
rättiin taposta pyhiinvaellukselle Santiago 
de Compostelaan.

Rooman kuurian paavillisen katumus-
tuomioistuimen arkistoaineistosta löytyy 
vuosien 1448 ja 1526 välillä mainittuina yli 
sata suomalaista, joista 10 varmasti kävi 
henkilökohtaisesti Roomassa. Tämä tie-
detään esimerkiksi merkinnästä, että syn-
ninpäästön antaminen uskottiin Roomas-
sa asuneelle rippi-isälle. He olivat syyllisiä 
raskaisiin synteihin (tappo, kuolemantuot-
tamus, papin pahoinpitely, varkaus pyhis-
tä paikoista). Yksi oli maallikko, muut oli-
vat pappeja. Eräs esimerkki pahoinpitelyyn 
syyllistyneestä oli Johannes, joka oli riidel-
lyt kapakassa ja heittänyt diakoni Henricus 

Laurentiin kasvoille kolpakollisen olutta. 
Siksi piispa Maunu Särkilahti lähetti hänet 
katumuspyhiinvaellukselle Roomaan. 

Matkanteko

Pitkät vaellukset edellyttivät taloudellisia 
järjestelyjä, kuten omaisuuden myymistä 
ennen matkaa. Virmon kirkkoherra Mag-
nus Valmarsson laati vuonna 1458 testa-
mentin ja myi veljelleen maaomaisuutta 
sillä ehdolla, että sai lunastaa sen takaisin 
kolmen vuoden sisällä paluunsa jälkeen. 
Turkulainen aseseppä Lauri myi vuonna 
1488 ennen pyhiinvaellusta Santiago de 
Compostelaan tonttinsa 48 markalla, josta 
jätti 20 markkaa kotiin jäävälle vaimolleen. 
Pitkät vaellukset olivat kuitenkin mahdolli-
sia muillekin kuin varakkaille. Köyhemmät 
saivat ilmaisen majoituksen luostareissa ja 
kirkon ylläpitämissä majataloissa. Suojelu-
kirjeitä hankittiin varsinkin pitempiä vael-
luksia varten. Suojelukirjeitä on säilynyt 
myös Suomesta. Viimeinen katolinen piis-
pa ennen reformaatiota, Arvid Kurki, laati 
kirjeen Naantalin munkille Matthias Olafs-
sonille ja porvari Olaf Petterssonille, jot-
ka olivat lähdössä Roomaan, Santiago de 
Compostelaan sekä Pyhään maahan.

Pyhiinvaeltajat siunattiin kirkollises-
sa lähtöseremoniassa. Pyhiinvaeltajien asu 
erotti heidät muista ja suojeli matkalla: viit-
ta, lierihattu, sauva, laukku ja juomapul-
lo. Askeesi kuului pyhiinvaelluksiin alus-
ta lähtien, mm. paljain jaloin vaeltamisesta 
löytyy esimerkkejä myös pohjoismaisista 
lähteistä. Itse matkanteosta on vain niukas-
ti tietoja. Varsinaisia pyhiinvaellusteitä oli 
Pohjoismaissa vähän; pyhiinvaeltajat käyt-
tivät usein yleisiä maa- ja vesireittejä. Mat-
ka Euroopan pyhiinvaelluskohteeseen oli 
aluksi käytännössä aina merimatka, Ruot-
siin, Itämeren yli Tanskaan, Pohjois-Sak-
saan, Puolan rannikolle tai Suomenlahden 
yli Tallinnaan. Matkaa tehtiin jalan, suksil-
la, varakkaimmat hevoskyydillä... matkat 
saattoivat olla hitaita, raskaita ja vaarallisia-
kin. Todennäköisesti matkaan lähdettiin al-
kukesällä. Pyhiinvaellukset saattoivat ajoit-
tua pyhimyksen juhlapäiviin, jolloin koolla 
oli suuria joukkoja pyhiinvaeltajia; tosin 
harvaan asutussa Pohjolassa tilanne ei ollut 
sellainen kuin Keski-Euroopan suosituim-
missa pyhiinvaelluskohteissa. Kiitoksena 
pyhiinvaeltajat toivat pyhimyksen haudal-
le votiivilahjan, joita lähteissä ei useinkaan 
tarkemmin kuvailla. 

Vapriikin näyttelyssä tutustutaan myös 
nykyajan pyhiinvaelluksiin. Pyhiinvael-
luksen motiivit ovat osin samoja kuin kes-
kiajalla, tosin päätös lähteä vaellukselle 
on nykyään henkilökohtaisempi. Jumalan 
etsimisen ja pyhän rukoilemisen rinnalla 
pyhiinvaellukset, esimerkiksi Santiago de 
Compostela, houkuttelevat vaeltajia ilman 
erityisen uskonnollista motiivia. Myös ny-
kyajan pyhiinvaelluksella on sosiaalinen 
merkitys, se osoittaa kuulumisen ryhmään. 
Yhteisöllisyyttä koetaan myös aikaisempi-
en vaeltajien kanssa.

Katri Tenhunen

Suomalaiset pyhiinvaellukset keskiajalla 
-näyttely Tampereen museokeskus 
Vapriikissa 18.10.2015 saakka.

(Kannen kuva: pyhä Jaakob vanhempi Sauvon 
kirkosta)

Suomalaisten pyhiinvaellukset keskiajalla


