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FIDES 1

Pääkirjoitus

Ajankohtaista

TOIMITUKSELTA

”Minun tahraton
sydämeni voittaa”
Neitsyt Marian ilmestyksistä Portugalin Fatimassa tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta. Vuoden 1917 toukokuusta lokakuuhun Neitsyt Maria
ilmestyi joka kuukauden 13. päivänä kolmelle
lapselle, Lucialle, Franciscolle ja Jacintalle, jotka
paimensivat lampaita.
Vaikka Fatiman ilmestyksen voinee sanoa
saaneen suuren todistuksensa ja vahvistuksensa
juuri Marian viimeisessä ilmestyksessä lokakuun
13. päivänä, jolloin 70000 ihmistä todisti auringon tanssivan minuuttien
ajan, on hyödyllistä tarkastella ilmestysten hengellistä viestiä kokonaisuudessaan. Silloin esiin nousee enkelin ja Neitsyt Marian antamat toistuvat ohjeet Fatiman lapsille:
On pyydettävä rukouksessa anteeksi niiden puolesta, jotka eivät
usko, palvo, toivo ja rakasta Jumalaa. On tehtävä uhrauksia ja käytävä
kommuuniolla hyvityksinä maailman synneistä. On annettava itsensä
Jumalalle ja kestettävä koettelemukset syntisten kääntymiseksi. On rukoiltava ruusukkoa, joka päivä.
Heinäkuun 13. päivän ilmestyksessä Maria lupasi, että “minun tahraton sydämeni voittaa”. Vatikaanin virallisessa teologisessa kommentaarissa, jonka kirjoitti silloinen Uskonopin kongregaation prefekti, kardinaali Joseph Ratzinger, nykyinen emerituspaavi, sanotaan:
Jumalalle avoin sydän, joka on Jumalan mietiskelemisen puhdistama, on voimakkaampi kuin mitkään kiväärit tai muut aseet. Marian
“fiat” (tapahtukoon), hänen sydämensä sana, on muuttanut maailmanhistorian, sillä se toi maailmaan Pelastajan – sillä, kiitos hänen
kyllä-sanalleen, Jumala saattoi tulla ihmiseksi meidän maailmaamme ja pysyä sellaisena ainiaan. Paholaisella on valtaa tässä maailmassa, niin kuin näemme ja koemme jatkuvasti; sillä on valtaa, koska vapautemme sallii itsensä vietävän alati kauemmas Jumalasta.
Mutta koska Jumala otti itselleen ihmissydämen ja on siitä lähtien
ohjannut ihmisen vapautta kohti hyvää, kohti Jumalaa, ei viimeinen
sana enää ole vapaudella valita pahaa. Tuosta ajasta alkaen pätee
tämä: “Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina: minä
olen voittanut maailman” (Joh. 16:33). Fatiman viesti kutsuu meitä
luottamaan tähän lupaukseen.
Fatiman ilmestysten ohjeet ja viesti ovat edelleen ajankohtaisia, myös
seuraavaa vuosisataa silmällä pitäen.
Fatiman Neitsyt Marian opettama ruusukon salaisuuksien jälkeen
sanottava lisärukous: Herra Jeesus, anna meille anteeksi velkamme ja pelasta
meidät helvetin tulesta. Johdata taivaaseen kaikki sielut, erityisesti ne, jotka eniten tarvitsevat armeliaisuuttasi.

FIDES
Katolinen hiippakuntalehti
Katolskt stiftsblad
Vuosi 2017
80. vuosikerta
Päätoimittaja/Huvudredaktör
Marko Tervaportti

nro
1
2
3
4
5
6+7
8
9
10
11
12

dl
2.1.
30.1.
27.2.
3.4.
1.5.
29.5.
31.7.
28.8.
2.10.
30.10.
27.11.

ilmestyy
13.1.
10.2.
10.3.
14.4.
12.5.
9.6.
11.8.
8.9.
13.10.
10.11.
8.12.

Toimitus ja tilaukset
Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1 B
00140 Helsinki
Redaktion och prenumeration
Katolsk informationstjänst
Sankt Henriksplatsen 1 B
00140 Helsingfors
Puhelin/Telefon 09-6129470
Katolisella tiedotuskeskuksella ei enää ole
fax-numeroa. Katolsk informationstjänst har
inget fax-nummer längre.The Catholic Information Centre has no fax number any more.

Ekumeeninen delegaatio
Roomaan

R

ukousviikkoa kristittyjen ykseyden edistämisen puolesta vietetään katolisessa kirkossa vuosittain 18.-25.1.
Tämän ekumeenisen rukousviikon yhteydessä on jo pitkään
ollut tapana, että Suomesta vierailee Roomassa ekumeeninen delegaatio. Delegaatioon osallistuu Helsingin katolisen
piispan lisäksi yksi luterilainen piispa ja jatkossa ilmeisesti
melko säännöllisesti myös yksi ortodoksinen piispa.
Vierailun virallisen ohjelman keskipisteessä on Rooman historiallisessa keskustassa Santa Maria sopra Minervan basilikassa pyhän Henrikin muistoksi vietettävä, vuorovuosin
katolinen tai luterilainen messu, jossa toisen kirkkokunnan
edustaja saarnaa. Tämän lisäksi ohjelman kohokohtia ovat
yksityisaudienssi paavin luona samoin kuin keskustelut
Paavillisessa kristittyjen ykseyden edistämisen neuvostossa.
Tänä vuonna vierailulle osallistuvat piispa Teemu Sipon
SCJ lisäksi Turun evankelis-luterilainen piispa Kaarlo Kalliala ja Oulun ortodoksinen piispa, metropoliitta Elia. Torstaina 19.1. klo 16 vietettävä pyhän Henrikin päivän messu
on tänä vuonna luterilainen; siinä saarnaa piispa Sippo. Delegaatio vierailee myös Suomen Italian suurlähetystössä ja
Suomen Rooman-instituutissa Villa Lantessa.
KATT
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Uutisia ja ajankohtaista

Nimitys ja muutoksia Stella Mariksessa

S

tella Mariksen toimintaa kehitetään edelleen. Toimintakeskukseen ovat muuttaneet
jo asumaan kaksi nigerialaista Jeesuksen ja Marian rakkauden kahden sydämen sääntökuntaan
kuuluvaa sisarta, sisar Francisca Onyemaechi
Dike ja sisar Rita Maria Precious Nnoli. Tavoite on, että yhteisöön saataisiin vielä pari muuta
sisarta samoin kuin saman sääntökunnan pappi,
ehkä jo puolen vuoden sisällä.
Piispa Teemu Sippo SCJ on nimittänyt isä Toan
Tri Nguyenin 1.2.2017 alkaen Stella Mariksen johtajaksi. Isä Nguyen muuttaa myös asumaan keskukseen. Hän jatkaa edelleen pastoraalista työtään hiippakuntamme vietnamilaisten parissa.
Samassa yhteydessä Stella Mariksen hengellisestä toiminnasta vastannut isä Gianni Sgreva CP siirtyy pois toimintakeskuksesta. Piispan
mukaan hänelle etsitään yhä sopivaa toimintapaikkaa Suomesta. ”Isä Gianni on sielunhoitaja
monille ihmisille – sekä katolilaisille että luterilaisille. Hän on edelleen hiippakunnan eksorkisti. Olemme kiitollisia hänelle siitä suuresta
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Young Catholics find a home away
					 from home in Helsinki club
		

P

aavillisen talouden prefektuurin julkaisemien tietojen mukaan vuoden 2016 aikana
yhteensä 3 952 140 uskovaa osallistui erilaisiin
paavi Franciscuksen johtamiin tilaisuuksiin
Vatikaanissa. Osallistujamäärät olivat erityisen

suuria maaliskuussa pyhän viikon johdosta ja
syyskuussa äiti Teresa Kalkuttalaisen kanonisaation johdosta.
Luku koskee yksinomaan Vatikaanin sisällä tapahtuneita tilaisuuksia. Siihen eivät sisälly paavin apostoliset matkat Meksikoon, Lesbokselle,
Armeniaan, Puolaan, Georgiaan, Azewrbaidzaniin ja Ruotsiin eivätkä myöskään paavin vierailut Italiassa ja Rooman hiippakunnassa.
Osallistujamäärät on laskettu prefektuurin
saamien pääsylippupyyntöjen ja jaettujen kutsujen perusteella, ja suurten tilaisuuksien kuten Angelus-rukousten ja Pietarinkirkon aukiolla vietettyjen tilaisuuksien osallistujamäärät ovat
arvioita.
KATT/VIS

Paavi kehotti piispoja suojelemaan
lasten elämää

P

Kannen kuva: Autuaan Neitsyt Marian syntymän basilikan pihalta, taustalla
Autuaan Neitsyt Marian ilmestymisen kappeli, Šiluva, Liettua. Kuva: Aulis Kallio.

panoksesta, jonka hän on antanut Stella Mariksen hyväksi, ja toivomme, että hän vielä pitkään
voisi toimia Suomessa ihmisten hyväksi”, piispa
kertoo.
Stella Mariksen varauksista vastaa toimintakeskuksen emäntä Marja-Leena (Maane) Hänninen.
KATT
Toimintakeskus Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi, puh. 050-3055304
Sähköposti stellamaris@katolinen.fi
Kotisivu www.stellamaris.today
Säästöpankki: FI55 4006 2220 0136 11

Lähes 4 miljoonaa uskovaa paavin
luona vuonna 2016

Laudem gloriae – Pyhän 				
					 Kolminaisuuden Elisabethin elämä,
					 merkitys ja kutsumus
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aavi Franciscus osoitti kirjeen kaikille katolisen kirkon piispoille viattomien lasten
juhlana 28. joulukuuta 2016. Paavi muistutti
kirjeessään jouluunkin liittyvästä surusta: äidit
itkevät lapsiaan Herodeksen tyrannian vuoksi
(vrt. Matt. 2:18). ”Nykyäänkin kansamme keskuudessa – ja sen kirjoitan syvästi surullisena
– yhä kuullaan lukemattomien äitien, lukemattomien perheiden valitusta lastensa, viattomien
lastensa kuoleman tähden. Seimen mietiskeleminen on myös tuon itkun mietiskelemistä…”
Paavi muistutti kirjeessään, että esimerkiksi nykyään 75 miljoonaa lasta on joutunut keskeyttämään koulunkäyntinsä hätätilanteiden
ja pitkittyneiden kriisien vuoksi. Vuonna 2015
maailmassa 68 % seksiin liittyneen ihmiskaupan uhreista oli lapsia. Kolmasosan niistä lapsista, jotka elävät kotimaansa ulkopuolella, oli
pakko lähteä maastaan. Lähes puolet alle viiden
vuoden ikäisinä kuolleista lapsista kuoli aliravitsemukseen. Vuonna 2016 arviolta 150 miljoonaa alaikäistä lasta joutui tekemään työtä, monet

heistä orjuuden kaltaisissa oloissa. UNICEF:n
viimeisen raportin mukaan, ellei tilanne maailmassa muutu, vuonna 2030 maailmassa 167 miljoonaa lasta elää äärimmäisessä köyhyydessä,
vuosien 2016-2030 välillä kuolee 69 miljoonaa alle viiden vuoden ikäistä lasta ja 60 miljoonaa lasta jää ilman perusopetusta.
”Kuulkaamme näiden lasten itku ja valitus;
kuulkaamme myös äitimme kirkon itku ja valitus. Se itkee paitsi pienimmille lapsilleen aiheutetun tuskan vuoksi myös siksi, että tunnistaa
joidenkin jäsentensä synnin: alaikäisten kärsimys, joita papit käyttivät seksuaalisesti hyväkseen. Synti joka saa meidät häpeämään. Ihmiset,
joiden vastuulla oli pitää huolta näistä lapsista,
tuhosivat heidän arvokkuutensa. Valitamme tätä
syvästi ja pyydämme anteeksi… Tänään, muistaen pyhien viattomien lasten päivää, tahdon meidän uudistavan ponnistuksemme, jotta noita hirmutekoja ei enää tapahdu keskuudessamme…”
KATT/VIS
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Ajankohtaista

Messu Espoon Olarissa kerran kuussa
E

spoo on maamme toiseksi suurin
kaupunki ja samalla valitettavan
hajanainen kaupunki. Espoossa ja Kirkkonummella asuu yli 1700 katolilaista,
joiden kotikirkko on Helsingissä sijaitseva Pyhän Marian kirkko. Monille liikkuminen Helsingin Meilahteen sunnuntaimessuihin julkisilla kulkuvälineillä
on osoittautunut varsin haasteelliseksi,
sillä vuorot kulkevat harvoin ja matkan
tekoon vaaditaan vähintään kahden kulkuneuvon vaihto.
Messut Espoossa -tiimimme kokoontui ongelman tiimoilta alkusyksystä,
kun olimme ensin esitelleet asiamme
isä Rafalille. Kun kirkkoherra antoi projektillemme hyväksyntänsä, aloitimme
innolla työmme. Samalla sovimme informoivamme häntä projektin edetessä.
Aluksi selvittelimme, mihin Espoossa
oleviin kirkkoihin tai kappeleihin meillä olisi realistisia mahdollisuuksia saada katolinen messu kerran kuussa. Tilan
tulisi olla riittävän suuri ja sen johdosta muutama kappeli jäi selvittelyjemme
ulkopuolelle. Espoon tuomiokirkko olisi ollut kovin mieluisa vaihtoehto mutta
ilmeni, että se on jo nykyisellään täysin
ylikuormitettu. Pyrimme kartoittamaan
nimenomaan sitä, että messupaikalle tu-

ti hiukan työläämmän matkan takana.
Kirkkonummelaisilta uskonveljiltä ja -sisarilta messumatka lähes puoliintuu.

Espoossa vietetään seuraavat messut
Olarin kappelin tiloissa: su 5.2, su 5.3,
la 1.4, su 7.5 klo 16.00.

lisi olla kohtuullisen hyvät kulkuyhteydet eri puolilta Espoota ja Kirkkonummea.
Tiimi kokoontui syksyn mittaan pari
kertaa ja nyt työmme on tehty: Espoo saa
kerran kuussa katolisen messun. Olarin
kirkkoherra Salla-Maria Viitapohja osoitti lämmintä ymmärrystä pyynnöllemme. Ekumeenista yhteistyötä parhaimmillaan! Olarin kappeli sijaitsee aivan
Kuitinmäen ostoskeskuksen sydämessä, keskeisellä paikalla osoitteessa
Kuunkehrä 4.
Julkiset yhteydet ovat hyvät: Bussi 543
Espoonlahdesta, Leppävaarasta, Nihtisillasta, bussit 31 ja 19 Espoon keskuksesta, bussit 16, 31 ja 533 Matinkylästä,
bussi 195 Tapiolasta, bussi 533 Mankkaalta. Aivan pohjoisin Espoo (Viherlaakso, Karakallio jne) ovat valitettavas-

Ekumeeninen rukousviikko 2017:
Kristuksen rakkaus johtaa meidät
sovintoon

K

ansainvälistä ekumeenista rukousviikkoa vietetään jälleen 18.−25.
tammikuuta. Rukousviikon aineisto on
tällä kertaa valmisteltu Saksassa, ja viikon teema on ”Kristuksen rakkaus johtaa meidät sovintoon.”
Rukousviikon aineistossa luonnollisesti näkyy reformaation merkkivuosi
2017. Rukousviikon tämänvuotisen teeman valinnasta kerrotaan, että saksalainen suunnittelukomitea halusi korostaa
aineistossa yhtäältä ”Jumalan rakkautta
ja armoa, ihmiskunnan vanhurskauttamista yksin armosta, joka heijastaa Martti Lutherin reformaation kirkkojen pääasiaa”, ja toisaalta ”sisällön tulisi myös
tunnustaa tätä seuranneiden syvien jakaantumisten kirkolle aiheuttama kipu,
nimetä avoimesti syyllisyys ja tarjota
mahdollisuutta ottaa askelia kohti sovintoa”. Vuoden teeman suunnittelukomitea löysi paavi Franciscuksen apostolisesta kehotuskirjeestä Evangelii gaudium,
joka kohdassa 9 lainaa Toisen Korinttilaiskirjeen tekstiä: ”Kristuksen rakkaus
pakottaa meitä” (2. Kor. 5:14).
Vuosi 2017 on myös paitsi Suomen it-

senäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi, myöskin Suomen Ekumeenisen Neuvoston
juhlavuosi sen täyttäessä 100 vuotta.
”Vuoden aikana juhlimme sekä omaa
historiaamme suomalaisina kirkkoina
että katsomme eteenpäin yhteistyön
merkeissä.”
KATT/www.ekumenia.fi
Lisätietoa rukousviikosta, rukousviikon
aineisto sekä tapahtumatietoja löytyy
sivulta www.ekumenia.fi; rukousviikon
tapahtumista kannattaa kysyä lisätietoja
omasta seurakunnasta.

Muistakaa hiippakuntaa perinnönjaossanne

Kesä-heinä-elokuussa Olarin kappeli ei
ole käytössämme, sillä tuolloin tiloissa
tehdään suursiivous. Syyskuussa 2017
olisi tarkoitus taas jatkaa messuja, mikäli
ihmiset ovat löytäneet tiensä Olariin kevään 2017 aikana.

Olarin kappelissa on myös kahvittelutila, jota saamme käyttää. Tilan käyttö
on meille maksutonta, kunhan pidämme
paikat siisteinä ja lukitsemme ovet lähtiessämme.
Suuri toivomuksemme olisi, että mahdollisimman monet löytäisivät joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina tiensä Olarin kappeliin messuun. Tervetuloa,
tavataanhan Olarissa!
Tiimin puolesta: Saana Lehto,Tapio Kortelainen ja Jenny Latvala; Pyhän Marian seurakunnan puolesta: isä Rafal Czernia SCJ.

Entinen jesuiittakenraali isä
Peter-Hans Kolvenbach on kuollut

J

eesuksen seuran eli jesuiittojen entinen yleisesimies, isä Peter-Hans
Kolvenbach on kuollut. Hän kuoli 87
vuoden ikäisenä Beirutissa Libanonissa
26. marraskuuta, jossa hänet myös haudattiin.
Peter-Hans Kolvenbach syntyi 30.11.
1928 Drutenissa Alankomaissa ja oppi
tuntemaan Jeesuksen seuran myöhempinä kouluvuosinaan Canisius-kollegiossa.
Opiskeltuaan jonkin aikaa latinaa ja
kreikkaa hän aloitti jesuiittojen novisiaatin Gravessa 1948. Ensimmäiset lupauksensa hän antoi 1950. Opiskeltuaan ensin
Gravessa ja sen jälkeen filosofiaa Nijmegenissä Kolvenbach lähetettiin Libanoniin vuonna 1958.
Siirron jälkeen hän omistautui arabian
kielen opiskeluun tutustumalla paikallisiin ihmisiin. Uuden tehtävänsä ansiosta
Lähi-Idässä hän erikoistui vielä armenian kieleen ja kirjallisuuteen. Hän opiskeli neljä vuotta Beirutin Pyhän Joosefin
yliopistossa. Beirutin apostolinen vikaari, piispa Eustace John Smith OFM vihki hänet papiksi armenialaisessa riituksessa 29. kesäkuuta 1961. Tämän jälkeen
Peter-Hans Kolvenbach jatkoi filosofian
ja kielitieteen opintoja Beirutissa ja Pariisissa. Koulutuksensa viimeisen vuoden ja kolmannen vaiheen hän suoritti
Clevelandissa USA:ssa. Hän antoi ikuiset lupaukset 15.8.1969. Sen jälkeen hänestä tuli kielitieteen ja armenian kielen
ja kirjallisuuden professori Pyhän Joosefin yliopistossa, jossa hän opetti aina
vuoteen 1974 asti. Silloin hänet nimitettiin jesuiittojen Lähi-Idän varaprovinsiaaliksi ja tässä ominaisuudessa hän osallistui kongregaation 32. yleiskokoukseen
vuonna 1975.
Vuonna 1981 isä Kolvenbach kutsuttiin Roomaan Paavillisen orientaalisen

Kom ihåg stiftet i ert testamente

Antalet katoliker i stiftet har mångdubblats och församlingarna
Hiippakuntamme jäsenmäärä on moninkertaistunut ja kansainvälistynyt. Tämä on rikkaus, mutta myös jatkuvasti kasvava kushar blivit allt mer internationella under de senaste åren. Detta
tannus. Hiippakunnan talous on alijäämäinen. Kehotamme teitä
är givetvis en rikedom, men också en betydande finansiell kostnad. Stiftet redovisar ett ekonomiskt underskott. Vi ber er alla att
rukoilemaan hiippakunnan puolesta, mutta myös konkreettisesti
be för stiftet, men också att helt konkret ekonomiskt stöda stiftet.
auttamaan taloudellisesti. Meillä ei päinvastoin kuin kansankirkollamme ole oikeutta periä jäsenmaksua verotuksen yhteydessä.
I motsats till våra folkkyrkor har vi inte rätt att insamla kyrkoskatt. Ett utmärkt sätt att stöda stiftet är att beakta det då man
Yksi erinomainen tapa tukea kirkkoa on perinnönjakoa suunniteltaessa ottaa hiippakunta huomioon merkittävälläkin tavalla. /
uppgör sitt testamente. / Stiftets ekonomiråd
Hiippakunnan talousneuvosto
Katolinen kirkko Suomessa / Taloustoimisto TILINRO: FI37 2219 3800 004324

instituutin (Pontificio Istituto Orientale)
rehtoriksi. Hän osallistui vuonna 1983 jesuiittojen 33. yleiskokoukseen, jossa hänet 13.9. valittiin kongregaation yleisesimieheksi. Hän kutsui koolle Jeesuksen
seuran 34. yleiskokouksen vuonna 1995
ja toimi jesuiittakenraalina aina vuoteen
2008 saakka. Tänä aikana hän osallistui lukuisiin piispainsynodeihin ja toimi
myös Kansojen evankelioimisen kongregaation sekä Sääntökuntien ja apostolisen yhteisöelämän kongregaation jäsenenä ja Idän kirkkojen kongregaation
neuvonantajana.
Jesuiittojen 35. yleiskokous vuonna 2008 hyväksyi isä Kolvenbachin
eroanomuksen ja kiitti häntä suuresti panoksestaan kongregaation hyväksi.
Yleiskokouksen jälkeen hän palasi Lähi-Idän provinssiin, jossa hän viimeisinä
vuosinaan jatkoi työskentelyä erilaisten
armenian kieleen ja kirjallisuuteen liittyvien projektien parissa.
KATT/gesuiti.it

Remember the Diocese in your will
The number of Catholics in our parishes has grown significantly.
We are a very multinational Diocese. This is a great richness, but
it also implies significant costs. Our Diocese operates at an annual
financial loss. We ask everybody to pray for the diocese, but also
to support it financially. We do not have the privilege of collecting
a church tax, as the Lutheran and Ortodox churches have. A very
good way of supporting the Diocese is to remember it in your last
will and testament. / The Finance Committee of the Diocese

AJANKOHTAISTA • RUKOUS

Sunnuntait juhlapyhät

Rukous

15.1. kirkkovuoden 2. sunnuntai (II)
1L Jes. 49:3, 5-6
Ps. 40:2+4ab, 7-8a, 8b-9, 10. - 8a+9a
2L 1. Kor. 1:1-3
Ev. Joh. 1:29-34				
		
19.1. PYHÄ HENRIK, PIISPA JA
MARTTYYRI, HIIPPAKUNNAN JA
KOKO SUOMEN SUOJELIJA, juhlapyhä
1L Sir. 45:12-20, 4-5
Ps. 126:1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6. - 6
2L 2. Kor. 5:14-20
Ev. Joh. 4:34-39
Tai:
1L Viis. 3:1-9, Ps. 124:2-3a, 3b-5, 7b-8. - 7a,
2L Room. 8:31b-39, Ev. Matt. 10:28-33
				
22.1. kirkkovuoden 3. sunnuntai (III)
1L Jes. 8:23b - 9:3
Ps. 27:1, 4, 13-14. - 1a
2L 1. Kor. 1:10-13, 17
Ev. Matt. 4:12-23 tai Ev. Matt. 4:12-17

29.1. kirkkovuoden 4. sunnuntai (IV)
1L Sef. 2:3, 3:12-13
Ps. 146:7-8ab, 8c-9, 10. - Matt. 5:3
2L 1. Kor. 1:26-31
Ev. Matt. 5:1-12a				
2.2. torstai, HERRAN
TEMPPELIINTUOMINEN –
KYNTTILÄNPÄIVÄ, juhla
1L Mal. 3:1-4 tai 1L Hepr. 2:14-18
Ps. 24:7, 8, 9, 10. - 8a		
Ev. Luuk. 2:22-40 tai Ev. Luuk. 22:22-32
5.2. kirkkovuoden 5. sunnuntai (I)
1L Jes. 58:7-10
Ps. 112:4-5, 6-7, 8a+9. - 4a
2L 1. Kor. 2:1-5
Ev. Matt. 5:13-16
12.2. kirkkovuoden 6. sunnuntai (II)
1L Sir. 15:15-20
Ps. 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-34. - 1b
2L 1. Kor. 2:6-10
Ev. Matt. 5:17-37 tai
Ev. Matt. 5:20-22a, 27-28, 33-34a, 37

Paavi Franciscuksen rukous
Jumalanäidille uuden vuoden alkaessa
Kiitos, oi pyhä Jumalan Pojan Jeesuksen äiti, pyhä Jumalanäiti!
Kiitos nöyryydestäsi, joka veti puoleensa Jumalan katseen;
kiitos uskosta, jolla otit vastaan hänen Sanansa;
kiitos rohkeudesta, jolla sanoit “tässä olen”,
itsesi unohtaen,
pyhän rakkauden puoleensa vetämänä,
kokonaan hänen toivoonsa yhtyneenä.
Kiitos, oi pyhä Jumalanäiti!
Rukoile meidän tässä ajassa pyhiinvaeltavien puolesta;
auta meitä kulkemaan rauhan tietä.
Aamen.
Angelus-rukouksesta 1.1.2017

Rukouksen apostolaatti
Tammikuun 2017 rukouksen apostolaatin palsta

E

vankeliumissaan pyhä Johannes kertoo Jeesuksen viimeisellä ateriallaan lausumasta rukouksesta. Jeesus rukoili opetuslasten ykseyden puolesta: ”Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen
nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me
olemme yhtä.” (Joh. 17:11)
Paavi Benedictus kysyy: ”Minkä ykseyden puolesta Jeesus silloin rukoili? Mitä hän tarkoitti uskovien yhteydellä, joka käy läpi historian?” Ja
hän myös vastaa: ”Herra rukoili ykseyttä, joka on mahdollinen ainoastaan Jumalasta käsin Kristuksen kautta, mutta joka ilmenee niin konkreettisesti, että Jumalan läsnä oleva voima tulee näkyväksi. Siksi ponnistelu Jeesuksen Kristuksen näkyvän ykseyden saavuttamiseksi säilyy
kristittyjen kiireellisenä tehtävänä kaikkina aikoina ja kaikkialla.”
Ykseyden perustana on usko Jumalaan ja häneen, jonka Jumala on lähettänyt: Jeesuksen Kristukseen.
Ei ykseyttä ykseyden vuoksi, vaan ykseyttä, joka on uskon elämä.
Paavi Franciscus rukoili ekumeenisessa rukoushetkessä Lundissa: ”Herra, auta meitä armollasi olemaan yhä enemmän yhteydessä sinuun, jotta antaisimme yhdessä vaikuttavamman todistuksen uskosta, toivosta ja
rakkaudesta.”
Ensimmäinen sovinnon paikka pitäisi olla sydämeni. Minun ajatukseni, haluni ja tekoni tulisi olla yhdentyneitä. Onko se, mitä teen, yhteydessä siihen, mitä uskon?
Jos haluamme mennä oikeaan suuntaan, tarvitsemme yhtenäisyyttä. Jumalan ääni on yksi, niin kuin sen, joka kuuntelee, tulisi olla yhtenäinen kuulijakunta. Miksi tämä on niin vaikeaa?
Jumala on totuus; kun me siirrymme pois hänestä, menetämme yhteyden muihin, jopa itseemme.
Nöyryys, usko ja kuuliaisuus Jumalaa kohtaan, ei
omaan viisauteemme, auttavat meitä iloitsemaan
ykseydestä.
Jumalallisen armon äiti, rukoile puolestamme.
isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

Rukoilkaamme...

Piispan kalenteri
16.-21.1.

Ekumeeninen pyhiinvaellus Roomaan luterilaisen piispa
Kaarlo Kallialan ja ortodoksisen metropoliitta Elian kanssa
pyhän Henrikin juhlan merkeissä

22.1.

Pyhä messu karmeliittaluostarissa

27.1.

Educa - opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Helsingissä

29.1.

Pyhä messu karmeliittaluostarissa

2.2.

Valtiopäivien avajaisjumalanpalvelus Helsingin 		
tuomiokirkossa

7.2.

Piispanneuvoston kokous

10.-12.2.

Jeesuksen Pyhän Haudan ritarikunnan retretti Tallinnassa

14.-15.2.

Vierailu Joensuun seudun katolilaisten parissa

Tammikuu – Lähetystyö
• Rukoilkaamme kaikkien kristittyjen puolesta, jotta he Herran
opetukselle uskollisina pyrkisivät rukouksen ja veljellisen rakkauden
avulla palauttamaan täyden kirkollisen yhteyden ja vastaisivat
yhdessä ihmiskunnan haasteisiin.
Erityinen
• Että näinä kylminä päivinä ajattelisimme kaikkia kodittomia ihmisiä,
joihin kylmyys ja toisten ihmisten välinpitämättömyys vaikuttavat.
Rukoilemme heidän puolestaan ja pyydämme Herraa lämmittämään
toisten ihmisten sydämet auttamaan heitä.
Januari – Evangelisationen
• Att alla kristna ska förbli trogna Herrens undervisning och genom
bön och barmhärtighet arbeta för att återupprätta kyrkans fulla
gemenskap, så att de kristna tillsammans kan möta de utmaningar
som mänskligheten står inför.
Helmikuu – Yleinen
• Rukoilkaamme kaikkien niiden puolesta, joilla on koettelemuksia,
erityisesti köyhien, pakolaisten ja syrjäytyneiden puolesta, niin
että he olisivat tervetulleita yhteisöissämme ja saisivat osakseen
huolenpitoa.
Februari – Universell
• Att alla som lider under prövningar, särskilt fattiga, flyktingar och
marginaliserade, får möta öppenhet och stöd i våra församlingar.
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Pyhä isä

Paavi Franciscuksen viesti

Maailman rauhanpäivää varten
1. tammikuuta 2017
Väkivallattomuus on
rauhanpolitiikan tyyli
1. Tämän uuden vuoden alkaessa esitän
vilpittömän rauhantoivotukseni maailman kansoille ja kansakunnille, valtionjohtajille ja hallituksille, uskonnollisten
yhteisöjen vastuuhenkilöille ja kansalaisyhteiskunnan eri ryhmille. Toivotan
rauhaa jokaiselle miehelle, naiselle, pojalle ja tytölle ja rukoilen, että Jumalan
kuva ja kaltaisuus jokaisessa ihmisessä
saisi meidät tunnistamaan toinen toisemme pyhinä lahjoina, joilla on valtava
arvokkuus. Erityisesti konfliktitilanteissa
kunnioittakaamme tätä ”syvintä arvokkuutta”[1] ja tehkäämme aktiivisesta väkivallattomuudesta elämäntyylimme.
Tämä on 50. Mailman rauhanpäivän viesti. Ensimmäisen Maailman rauhanpäivän viestin autuas paavi Paavali
VI osoitti kaikille kansoille eikä vain katolilaisille, vertaansa vailla olevin sanoin:
”Lopultakin on käynyt selvästi ilmi, että
rauha on ainoa ja todellinen inhimillisen
edistyksen tie – eivät kunnianhimoisten nationalismien jännitteet, väkivaltaiset voitot tai väärää yhteiskunnalista järjestystä tukeva sorto.” Hän varoitti
”vaarasta uskoa, että kansainvälisiä ristiriitoja ei voi ratkaista järjellisin keinoin
eli oikeuteen, oikeudenmukaisuuteen ja
yhdenvertaisuuteen perustuvin toimenpitein, vaan vain pelotteena toimivien ja tappavien voimien kautta.” Lainaten edeltäjänsä pyhän Johannes XXIII:n
kiertokirjettä Pacem in terris hän ylisti
”rauhan tajua ja rakkautta, rauhan, joka
perustuu totuuteen, oikeudenmukaisuuteen, vapauteen, rakkauteen”.[2] Näiden
sanojen ajankohtaisuus on koskettavaa.
Ne ovat nykyäänkin yhtä tärkeitä ja painavia kuin 50 vuotta sitten.
Tässä tilanteessa haluan keskittyä väkivallattomuuteen rauhanpolitiikan tyylinä. Pyydän Jumalaa auttamaan meitä
kaikkia vaalimaan väkivallattomuutta
tunteittemme ja henkilökohtaisten arvojemme syvyydessä. Ohjatkoon rakkaus ja väkivallattomuus tapaa, joilla kohtelemme toisiamme henkilökohtaisissa,
sosiaalisissa ja kansainvälisissä suhteissa. Jos väkivallan uhrit pystyvät vastustamaan kiusausta kostoon, he voivat olla
uskottavimpia väkivallattomien rauhanrakentamisprosessien edistäjiä. Tulkoon
väkivallattomuudesta – paikalliselta ja
jokapäiväiseltä tasolta maailmanlaajuiselle tasolle – toimintatapa, joka leimaa
päätöksiämme, suhteitamme, tekojamme ja politiikkaa kaikissa muodoissaan.

Kuvat SIR

Hajonnut maailma
2. Viime vuosisata tunsi kahden kuolettavan maailmansodan aiheuttaman tuhon, ydinsodan vaaran ja suuren määrän
muita konflikteja. Nykyään valitettavasti
olemme kauhistuttavan ”osittaisen maailmansodan” armoilla. On vaikea tietää,
onko maailma nykyään enemmän vai
vähemmän väkivaltainen kuin eilen tai
tekevätkö modernit viestintävälineet tai
ajallemme luonteenomainen liikkuvuus
meidät tietoisemmiksi väkivallasta vai
siihen turtuneiksi.
Joka tapauksessa väkivalta, jota harjoitetaan ”osittain”, eri tavoin ja eri tasoilla, aiheuttaa valtavia kärsimyksiä, joista
olemme hyvin tietoisia: sodat eri maissa ja maanosissa; terrorismi, rikollisuus
ja ennakoimattomat aseelliset hyökkäykset; siirtolaisten ja ihmiskaupan uhrien
kokema hyväksikäyttö; ympäristön tuhoaminen. Minkä vuoksi? Auttaako väkivalta saavuttamaan päämääriä, joilla
on pysyvä arvo? Eikö ainoa, mitä se saavuttaa, ole pikemminkin koston ja kuolettavien konfliktien herättämistä, mistä
hyötyvät pelkästään muutamat ”sotaherrat”?

Väkivalta ei ole hajonneen maailmamme parannuskeino. Väkivaltaan vastaaminen väkivallalla johtaa parhaimmassakin hypoteesissa pakkosiirtolaisuuteen
ja valtavaan kärsimykseen, koska suuret
määrät resursseja suunnataan sotilaallisiin tarkoituksiin ja pois nuorten, vaikeuksissa olevien perheiden, sairaiden,
maailman asukkaiden suuren enemmistön jokapäiväisistä tarpeista. Pahimmassa tapauksessa se voi johtaa monien, ellei
jopa kaikkien, fyysiseen ja hengelliseen
kuolemaan.

Hyvä uutinen
3. Myös Jeesus eli väkivaltaisena aikana.
Hän opetti, että todellinen taistelukenttä,
jossa väkivalta ja rauha kohtaavat toisensa, on ihmissydän: ”Juuri ihmisen sisältä, sydämestä, lähtevät pahat ajatukset”
(Mark. 7:21). Mutta Kristuksen sanoma
tämän todellisuuden edessä tarjoaa radikaalisti positiivisen vastauksen: hän
julisti väsymättä Jumalan rajatonta rakkautta, joka ottaa vastaan ja antaa anteeksi, ja opetti opetuslapsiaan rakastamaan
vihollisiaan (vrt. Matt. 5:44) ja kääntä-

mään toisenkin posken (vrt. Matt. 5:39).
Estäessään aviorikoksesta syytetyn
naisen kivittämisen (vrt. Joh. 8:1-11)
ja käskiessään kuolemaansa edeltävänä yönä Pietaria laittamaan miekkansa
tuppeen (vrt. Matt. 26:52) Jeesus näytti
väkivallattomuuden tien, jota hän kulki loppuun saakka ristille. Sen kautta
hän toteutti rauhan ja tuhosi vihollisuuden (vrt. Ef. 2:14-16). Siksi se, joka ottaa
vastaan hyvän sanoman Jeesuksesta,
osaa tunnistaa väkivallan, jota kantaa
sisimmässään, ja antaa itsensä Jumalan
laupeuden parannettavaksi. Niin hän
itsekin tulee sovinnon välikappaleeksi,
kuten pyhä Franciscus Assisilainen kehottaa: ”Rauha, jota julistatte suullanne,
olkoon teillä vielä runsaampana sydämessänne.”[3]
Tänään Jeesuksen todellisina opetuslapsina oleminen merkitsee myös hänen väkivallattomuuskehotuksensa noudattamista. Kuten edeltäjäni Benedictus
XVI sanoi, se on ”realistista, koska se
ottaa huomioon, että maailmassa on liikaa väkivaltaa, liikaa epäoikeudenmukaisuutta, eikä tätä tilannetta voi voittaa muuten kuin asettamalla sitä vastaan
enemmän rakkautta, enemmän hyvyyttä. Tämä ’enemmän’ tulee Jumalalta”.
[4] Hän korosti voimakkaasti: ”Väkivallattomuus ei ole kristityille pelkkä taktinen menettelytapa, vaan persoonan tapa olla, sellaisen ihmisen asenne, joka on
niin vakuuttunut Jumalan rakkaudesta
ja voimasta, ettei pelkää kohdata pahaa
vain rakkauden ja totuuden asein. Vihollisen rakastaminen on ’kristillisen vallankumouksen’ ydin.”[5] Oikeutetusti
evankeliumia vihamiesten rakastamisesta (vrt. Luuk. 6:27) pidetään ”kristillisen
väkivallattomuuden magna chartana”:
se ei ole ”pahan edessä antautumista…
vaan vastaamista pahaan hyvällä (vrt.
Room. 12:17-21), murtaen siten epäoikeudenmukaisuuden kahleet”.[6]

Väkivaltaa voimakkaampi
4. Väkivallattomuus ymmärretään joskus
antautumiseksi, toimimattomuudeksi ja
passiivisuudeksi, mutta todellisuudessa
niin ei ole. Kun Äiti Teresa vastaanotti
Nobelin rauhanpalkinnon 1979, hän julisti selvästi aktiivisen väkivallattomuuden sanomaansa: ”Perheessämme emme
tarvitse pommeja ja aseita, tuhoamista
tuodaksemme rauhaa, vaan vain yhdessäoloa, toinen toistemme rakastamista…
Ja voimme voittaa kaiken maailmassa
olevan pahan.”[7] Sillä aseiden voima on
pettävää. ”Asekauppiaiden tehdessä työtään on köyhiä rauhantekijöitä, jotka an-
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tavat elämänsä auttaakseen yhtä ihmistä,
yhtä, yhtä ja vielä yhtä”; näille rauhantekijöille Äiti Teresa on ”symboli, aikamme
ikoni”.[8] Viime syyskuussa minulla oli
ilo julistaa hänet pyhäksi. Ylistin hänen
valmiuttaan olla kaikkien käytettävissä ”ottamalla vastaan ja puolustamalla
ihmiselämää, syntymätöntä, hylättyä ja
poisheitettyä… Hän kumartui uupuneitten, katujen varsille kuolemaan jätettyjen
ihmisten puoleen tunnistaen Jumalan
heille antaman arvokkuuden; hän antoi
maan mahtavien kuulla äänensä, jotta
he tunnistaisivat syyllisyytensä sen köyhyyden rikoksiin – rikoksiin! – jonka he
itse ovat luoneet”.[9] Vastauksena hänen
lähetystehtävänsä – ja tässä hän edustaa
tuhansia, miljoonia ihmisiä – on kohdata
uhrit auliisti ja omistautuen, koskettaen
ja sitoen haavoittuneita, parantaen murtunutta elämää.
Väkivallattomuus, jota harjoitetaan
päättäväisesti ja johdonmukaisesti, on
johtanut vaikuttaviin tuloksiin. Mahatma Gandhin ja Khan Abdul Ghaffar
Khanin saavuttama menestys Intian vapauttamiseksi ja Martin Luther King
Jr.:n toiminta rotusyrjintää vastaan eivät
unohdu koskaan. Erityisesti naiset ovat
usein väkivallattomuuden johtohahmoja, kuten esimerkiksi Leymah Gbowee ja
tuhannet liberialaisnaiset, jotka järjestivät rukous- ja väkivallattoman protestin
tapaamisia (”pray-ins”) saavuttaen korkean tason neuvottelutuloksia Liberian
toisen sisällissodan lopettamiseksi.
Emme myöskään voi unohtaa vuosikymmentä, joka päättyi kommunistihallintojen romahtamiseen Euroopassa.
Kristilliset yhteisöt antoivat panoksensa sinnikkäällä rukouksella ja rohkealla
toiminnalla. Erityinen vaikutus oli pyhän Johannes Paavali II:n palveluviralla
ja opetuksella. Mietiskellen vuoden 1989
tapahtumia kiertokirjeessä Centesimus
annus (1991) edeltäjäni totesi, että historiallinen muutos kansojen, kansakuntien
ja valtioiden elämässä toteutui ”rauhanomaisen protestin keinoin, aseina vain
totuus ja oikeudenmukaisuus”.[10] Tuon
poliittisen siirtymän kohti rauhaa mahdollisti osaltaan ”ihmisten väkivallaton
osallistuminen. He kieltäytyivät antautumasta voimankäytölle ja onnistuivat
kerta toisensa jälkeen löytämään tehokkaita keinoja todistaa totuudesta”. Hän
päätti sanansa: ”Kunpa ihmiset oppisivat taistelemaan oikeudenmukaisuuden
puolesta ilman väkivaltaa, torjumaan
sisäisissä ristiriidoissaan luokkataistelun ja kansainvälisissä konflikteissa sodan.”[11]
Kirkko työskentelee väkivallattomien
rauhanedistämismenetelmien toteuttamiseksi monissa maissa, kehottaen väkivaltaisiampiakin toimijoita ponnistuksiin oikeudenmukaisen ja kestävän
rauhan rakentamiseksi.
Tämä työ epäoikeudenmukaisuuden
ja väkivallan uhrien puolesta ei ole yksinomaan katolisen kirkon perintöä vaan
ominaista monille uskonnollisille traditioille, joille ”myötätunto ja väkivallattomuus ovat olennaisia ja osoittavat elämän tien”.[12] Toistan lujasti: ”Yksikään
uskonto ei ole terroristinen.”[13] Väkivalta on Jumalan nimen halventamista.
[14] Älkäämme koskaan väsykö toistamaan: ”Jumalan nimi ei koskaan voi oi-

keuttaa väkivaltaa. Vain rauha on pyhä.
Vain rauha on pyhä, ei sota!”[15]

Väkivallattoman politiikan
juuri on kotona
5. Jos se lähde, josta väkivalta syntyy, on
ihmissydän, silloin on tärkeää kulkea
väkivallattomuuden tietä ensi sijassa
perheen sisällä. Se on osa sitä rakkauden
iloa, jota kuvasin viime maaliskuussa
apostolisessa kehotuskirjeessä Amoris
laetitia kirkon kaksivuotisen avioliittoa
ja perhettä koskeneen pohdinnan päät-

maan hukkaamatta tilaisuutta ystävälliseen sanaan, hymyyn, mihin tahansa
pieneen eleeseen, joka kylvää rauhaa ja
ystävyyttä. Kokonaisvaltainen ekologia
koostuu myös yksinkertaisista jokapäiväisistä eleistä, joilla murramme väkivallan, hyväksikäytön ja itsekkyyden logiikan.”[19]

Kutsuni
6. Rauhan rakentaminen aktiivisen väkivallattomuuden kautta on välttämätön, johdonmukaisesti täydentävä ele-

heisesti yhteen.[21] Varmasti voi käydä niin, että erot synnyttävät ristiriitoja:
kohdatkaamme ne rakentavasti ja väkivallattomasti, niin että ”jännitteet ja vastakohdat saavuttaisivat monimuotoisen
ykseyden, joka synnyttää uutta elämää”,
säilyttäen ”vastakohtien arvokkaat mahdollisuudet”.[22]
Vakuutan, että katolinen kirkko tukee
kaikkia pyrkimyksiä rakentaa rauhaa
aktiivisen ja luovan väkivallattomuuden
kautta. 1. tammikuuta 2017 aloittaa työnsä uusi Ihmisen kokonaisvaltaisen kehityksen edistämisen virasto. Se auttaa
kirkkoa edistämään yhä tehokkaammin
”oikeudenmukaisuuden, rauhan ja luomakunnan suojelemisen mittaamattomia
hyvyyksiä” ja huolenpitoa ”siirtolaisista,
hädänalaisista, sairaista ja poissuljetuista, syrjäytyneistä, aseellisten konfliktien
ja luonnonkatastrofien uhreista, vangituista, työttömistä ja kaikenlaisen orjuuden ja kidutuksen uhreista”.[23] Jokainen vaatimatonkin teko tähän suuntaan
auttaa rakentamaan väkivallasta vapaata
maailmaa ja on ensimmäinen askel kohti
oikeudenmukaisuutta ja rauhaa.

Päätös

teeksi. Perhe on välttämätön sulatuspata,
jonka kautta puolisot, vanhemmat ja lapset, veljet ja sisaret oppivat kommunikoimaan ja pitämään epäitsekkäästi huolta
toisistaan. Perheessä erimielisyydet tai
ristiriidatkin on voitettava ei voimakeinoin vaan vuoropuhelulla, kunnioittaen,
toisen hyvää etsien, laupiaasti ja anteeksi
antaen.[16] Perheen sisältä rakkauden ilo
leviää maailmaan ja säteilee koko yhteiskuntaan.[17]
Veljeyden ja ihmisten ja kansojen rauhanomaisen rinnakkaiselon etiikka ei
voi perustua pelon, väkivallan ja sulkeutumisen logiikkaan, vaan vastuuseen, kunnioittamiseen ja vilpittömään
vuoropuheluun. Vetoan aseistariisunnan
puolesta, kuten myös ydinaseiden kieltämiseksi ja tuhoamiseksi: ydinpelotteet
ja taatun molemminpuolisen tuhon uhka eivät voi olla tällaisen etiikan perusta.[18] Yhtä kiireellisesti vetoan kotiväkivallan ja naisiin ja lapsiin kohdistuvan
hyväksikäytön lopettamiseksi.
Laupeuden riemuvuosi, joka päättyi
viime marraskuussa, oli kutsu katsoa
syvälle sydämeemme ja antaa Jumalan
laupeuden päästä sisään. Riemuvuosi
sai meidät tietoisiksi siitä, kuinka monet ja monenlaiset ihmiset ja yhteiskuntaryhmät joutuvat välinpitämättömän
kohtelun, epäoikeudenmukaisuuden ja
väkivallan uhreiksi. He kuuluvat ”perheeseemme”, he ovat veljiämme ja sisariamme. Siksi väkivallattoman politiikan on alettava kotoa ja levittävä sitten
koko ihmisperheeseen. ”Pyhän Lisieux’n
Teresan esimerkki kutsuu meitä harjoittamaan rakkauden pientä tietä, ole-

mentti kirkon jatkuvissa ponnistuksissa
voimankäytön rajoittamiseksi: moraalinormien kautta, osallistumalla kansainvälisten instituutioiden työhön ja
monien kristittyjen antamalla pätevällä
panoksella lainsäädännön työstämiseen
kaikilla tasoilla. Jeesus itse tarjoaa meille tämän rauhanrakennuksen strategian
”käsikirjan” Vuorisaarnassa. Kahdeksan
autuaaksijulistusta (vrt. Matt. 5:3-10)
piirtävät kuvan ihmisestä, jota voimme sanoa autuaaksi, hyväksi ja aidoksi.
Autuaita kärsivälliset – sanoo Jeesus –,
armahtavaiset, rauhantekijät, puhdassydämiset, ne, joilla on vanhurskauden
nälkä ja jano.
Tämä on myös ohjelma ja haaste poliittisille ja uskonnollisille johtajille, kansainvälisten instituutioiden vastuuhenkilöille ja yritys- ja mediajohtajille koko
maailmassa: soveltaa autuaaksijulistuksia tapaan, joilla he harjoittavat omaa
vastuutaan. Haaste rakentaa yhteiskuntaa, yhteisöä tai yritystä, josta he ovat
vastuussa, rauhantekijöiden tavoin;
haaste osoittaa laupeutta, kieltäytyä
hylkäämästä ihmisiä, tuhoamasta ympäristöä ja tavoittelemasta voittoa mihin hintaan tahansa. Tämä vaatii valmiutta ”hyväksyä konfliktin kestäminen,
ratkaista se ja muuttaa se yhdistäväksi
lenkiksi uudessa prosessissa”.[20] Tällä
tavalla toimiminen merkitsee solidaarisuuden valitsemista historian tekemisen ja sosiaalisen ystävyyden rakentamisen tieksi. Aktiivinen väkivallattomuus
on tapa osoittaa, että ykseys on todella
voimakkaampi ja hedelmällisempi kuin
konflikti. Kaikki maailmassa liittyy lä-

7. Tradition mukaisesti allekirjoitan tämän viestin 8. joulukuuta, autuaan Neitsyt Marian perisynnittömän sikiämisen
juhlana. Maria on rauhan kuningatar.
Hänen Poikansa syntyessä enkelit ylistivät Jumalaa ja toivoivat rauhaa maan
päällä kaikille hyvän tahdon miehille ja
naisille (vrt. Luuk. 2:14). Pyytäkäämme
Neitsyttä olemaan oppaanamme.
”Kaikki toivomme rauhaa; lukemattomat ihmiset rakentavat sitä joka päivä
pienillä teoilla ja kestävät kärsivällisesti monien yritysten vaivat sen rakentamiseksi.”[24] Pyrkikäämme vuonna
2017 rukouksin ja teoin tulemaan ihmisiksi, jotka ovat karkottaneet väkivallan
sydämestään, sanoistaan ja teoistaan, ja
rakentamaan väkivallattomia yhteisöjä, jotka pitävät huolta yhteisestä kodistamme. ”Mikään ei ole mahdotonta, jos
käännymme rukoillen Jumalan puoleen.
Kaikki voivat olla rauhan tekijöitä.”[25]
Vatikaanissa 8. joulukuuta 2016

Franciscus
[1] Apostolinen kehotuskirje Evangelii gaudium, 228.
[2] Viesti ensimmäistä Maailman rauhanpäivää varten 1.
tammikuuta 1968.
[3] «Leggenda dei tre compagni»: Fonti Francescane, n. 1469.
[4] Angelus 18. helmikuuta 2007.
[5] Sama.
[6] Sama.
[7] Äiti Teresa, Puhe Nobelin rauhanpalkinnon johdosta 11.
joulukuuta 1979.
[8] Mietiskely ”Rauhan tie” Pyhän Martan talon kappelissa
19. marraskuuta 2015.
[9] Saarna autuaan äiti Teresa Kalkuttalaisen
kanonisaatiomessussa 4. syyskuuta 2016.
[10] N. 23.
[11] Sama.
[12] Puhe uskontojen edustajien audienssilla 3. marraskuuta
2016.
[13] Puhe 3. maailmanlaajuisessa kansanliikkeiden
kokouksessa 5. marraskuuta 2016.
[14] Vrt. puhe Kaukasuksen muslimien sheikin ja muiden
uskonnollisten yhteisöjen edustajien tapaamisessa Bakussa
lokakuuta 2016.
[15] Puhe Assisissa 20. syyskuuta 2016.
[16] Vrt. apostolinen kehotuskirje Amoris laetitia, 90-130.
[17] Vrt. sama, 133, 194, 234.
[18] Vrt. viesti ydinaseiden humanitäärisiä vaikutuksia
käsittelevän konferenssin johdosta 7. joulukuuta 2014.
[19] Kiertokirje Laudato si’, 230.
[20] Apostolinen kehotuskirje Evangelii gaudium, 227.
[21] Vrt. kiertokirje Laudato si‘, 16, 117, 138.
[22] Apostolinen kehotuskirje Evangelii gaudium, 228.
[23] Motu proprio, jolla perustetaan Ihmisen
kokonaisvaltaisen kehityksen edistämisen virasto, 17.
elokuuta 2016.
[24] Regina Caeli Betlehemissä 25. toukokuuta 2014.
[25] Vetoomus Assisissa 20. syyskuuta 2016.
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Pyhä isä

Paavi Franciscuksen
Urbi et orbi-viesti jouluna 2016
Rakkaat veljet ja
sisaret, hyvää joulua!
Tänään kirkko elää uudelleen Neitsyt
Marian, pyhän Joosefin ja Betlehemin
paimenten ihmetystä mietiskellen lasta, joka on syntynyt ja makaa seimessä: Jeesusta, Vapahtajaa.
Tänä valontäyteisenä päivänä kaikuu profeetallinen julistus:
”Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on
Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas” (Jes. 9:5).
Tuon lapsen, Jumalan ja Marian Pojan, valta ei ole tämän maailman valtaa, joka perustuu voimaan ja rikkauteen; se on rakkauden valtaa. Se on
valtaa, joka on luonut taivaan ja maan
ja joka antaa elämän kaikille luoduille:
mineraaleille, kasveille, eläimille. Se
on voima, joka vetää puoleensa miestä ja naista ja tekee heidät yhdeksi lihaksi, yhdeksi ainoaksi elämäksi. Se
on valtaa, joka synnyttää uudelleen
elämän, antaa synnit anteeksi, sovittaa viholliset, muuttaa pahan hyväksi.
Se on Jumalan valtaa. Tuo rakkauden
valta sai Jeesuksen Kristuksen riisumaan kunniansa ja tulemaan ihmiseksi; se johtaa hänet antamaan elämänsä ristillä ja nousemaan kuolleista. Se
on palvelemisen valtaa, joka perustaa
maailmaan Jumalan valtakunnan, oikeudenmukaisuuden ja rauhan valtakunnan.
Siksi Jeesuksen syntymää ylistävät
enkelit sanoen:
”Jumalan on kunnia korkeuksissa,
maan päällä rauha ihmisillä, joita hän
rakastaa” (Luuk. 2:14).
Tänään tuo julistus kulkee kautta
koko maan ja haluaa saavuttaa kaikki kansat, erityisesti ne, joita sodat ja
katkerat konfliktit haavoittavat ja jotka voimakkaimmin kaipaavat rauhaa.
Rauhaa miehille ja naisille sodan
repimässä Syyriassa, jossa on vuodatettu liian paljon verta. Ennen kaikkea Aleppon kaupungissa, joka viime
viikkoina on ollut julmien taistelujen näyttämönä, on humanitääristä
oikeutta kunnioittaen kiireellisesti
taattava apu ja tuki nääntyneelle siviiliväestölle, joka yhä edelleen on epätoivoisessa tilanteessa, suuressa kärsimyksessä ja kurjuudessa. Aseiden

Kuva SIR

on aika lopullisesti vaieta ja kansainvälisen yhteisön aktiivisesti toimia,
jotta saavutetaan neuvottelutulos ja
maahan palautetaan rauhanomainen
rinnakkaiselo.
Rauhaa miehille ja naisille rakkaalla Pyhällä maalla, joka on Jumalan valitsema ja rakastama. Olkoon israelilaisilla ja palestiinalaisilla rohkeutta
ja päättäväisyyttä kirjoittaa historiaan
uusi lehti, jossa viha ja kosto luovuttavat paikkansa tahdolle rakentaa yhdessä keskinäisen ymmärryksen ja sopusoinnun tulevaisuutta. Löytäkööt
ykseyden ja yksimielisyyden Irak, Libya ja Jemen, joissa väestöt kärsivät
sodasta ja julmista terroriteoista.
Rauhaa miehille ja naisille Afrikan
eri alueilla, erityisesti Nigeriassa, jossa
fundamentalistinen terrorismi käyttää
hyväkseen jopa lapsia tuottaakseen
kauhua ja kuolemaa. Rauhaa EteläSudaniin ja Kongon demokraattiseen
tasavaltaan, jotta jakautumiset parannettaisiin ja kaikki hyvän tahdon ihmiset työskentelisivät kulkeakseen kehityksen ja jakamisen tietä, asettaen
etusijalle vuoropuhelun kulttuurin eikä riidan logiikan.
Rauhaa miehille ja naisille, jotka yhä
kärsivät Itä-Ukrainan konfliktin seurauksista. Siellä tarvitaan kiireesti yh-

teistä tahtoa tuoda apua väestölle ja
toteuttaa omaksutut velvoitteet.
Pyydämme yksimielisyyttä rakkaalle Kolumbian kansalle, joka pyrkii toteuttamaan uutta ja rohkeaa vuoropuhelun ja sovinnon tietä. Innoittakoon
tuo rohkeus myös rakasta Venezuelaa
ottamaan välttämättömät askeleet lopettaakseen nykyiset jännitteet ja rakentaakseen yhdessä toivontäyteistä
tulevaisuutta koko kansalle.
Rauhaa niille, jotka eri alueilla kohtaavat kärsimyksiä jatkuvien vaarojen ja vääryyksien vuoksi. Lujittakoon
Myanmar ponnistuksiaan edistääkseen rauhanomaista rinnakkaiseloa ja
antaakseen kansainvälisen yhteisön
tuella välttämätöntä suojaa ja humanitääristä apua niille, jotka sitä vakavasti ja kiireellisesti tarvitsevat. Saakoon
Korean niemimaa nähdä voiton kokemistaan jännitteistä uudistetun yhteistyön hengessä.
Rauhaa niille, jotka ovat loukkaantuneet tai menettäneet rakkaitaan terroriteoissa, jotka ovat kylväneet pelkoa ja kuolemaa lukemattomissa
maissa ja kaupungeissa.
Rauhaa – ei sanoin, vaan tosiasiallisesti ja konkreettisesti – hylätyille ja
syrjityille veljillemme ja sisarillemme,
nälkää kärsiville ja väkivallan uhreil-

le. Rauhaa maastaan paenneille, siirtolaisille ja pakolaisille ja kaikille, jotka nykyään ovat ihmiskaupan uhreja.
Rauhaa kansoille, jotka kärsivät muutamien taloudellisten kunnianhimojen
ja orjuuteen johtavan rahan ahneuden
ja palvonnan vuoksi. Rauhaa niille,
jotka kärsivät sosiaalisista ja taloudellisista vaikeuksista ja maanjäristysten
tai muiden luonnonkatastrofien seurauksista.
Ja rauhaa lapsille tänä erityisenä
päivänä, jona Jumala tuli lapseksi, ennen kaikkea niille, joilta lapsuuden
ilot on riistetty nälän, sotien tai aikuisten itsekkyyden vuoksi.
Rauhaa maan päällä kaikille hyvän tahdon ihmisille, jotka joka päivä työskentelevät hienovaraisesti ja
kärsivällisesti perheessä ja yhteiskunnassa rakentaakseen inhimillisempää
ja oikeudenmukaisempaa maailmaa
sen vakaumuksen tukemina, että vain
rauhan myötä kaikille menestyksekkäämpi tulevaisuus on mahdollinen.
Rakkaat veljet ja sisaret, ”lapsi on
syntynyt meille, poika on annettu
meille”: hän on ”Rauhan Ruhtinas”.
Ottakaamme hänet vastaan!

Franciscus
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Katolisista sotaveteraaneista

F

ideksessä 6/2016 pyysimme lukijoilta tietoja katolisista sotaveteraaneista.
Reijo Pehrman oli käynyt arkistosta
läpi Uskon sanoman (silloisen katolisen
lehtemme) vuosikerrat 1939-1945 ja löytänyt muutaman lisätiedon. Numerossa US 8/41 oli mainittu Yrjö Aleksanteri Selava, 41 v., tukkukauppias, kaatunut
28.7.1941. Numerossa US 11/41 oli Kalevi Ruudun muistokirjoitus. US 9/42
oli mainittu Aleksanteri Zadvinski, 30 v.
terijokelainen, joka oli haavoittunut sodassa ja kuoli sairaalassa Oulussa. Lisäksi muutaman vainajan osalta oli mainittu, että he olivat pakolaisia: Emilia
Haapanen, Birgitta Kalpa (Carlingin äiti)
ja Frieda Cajander. Uskon sanoma ei ilmestynyt syksystä 1939 syksyyn 1940, eli
talvisodan aika jäi väliin.
Lauri Gorski kertoi, että hänen isälleen
Pauli Gorskille tunnustettu status sotaveteraanina oli varsinkin viime vuosina
hyvin tärkeä asia, ja hän otti osaa ahkerasti mm. sotaveteraanien kokouksiin:
”Pauli Gorski oli syntynyt vuonna 1923,
joten hän ennätti mukaan vasta ns. Lapin sotaan, jolloin tehtävänä oli lähinnä
varmistaa saksalaisten poistaminen Lapista. Mielenkiintoinen seikka isäni osallistumisessa Suomen armeijan toimintaan oli se, että isäni ei tuolloin ollut edes

English-language
Catechism for Adults
Would you like to become more familiar
with the basic teaching of the Catechism
of the Catholic Church? A study group of
English-speaking people meets twice a
month at the Studium Catholicum, Ritarikatu 3 b A 4, Helsinki. The study group
is open to all those who are interested.
The dates for English Catechism:
• Monday January 16th at 18.30
• Monday January 30th at 18.30

SA-KUVA

Suomen kansalainen. Isäni (kuten monet muutkin viipurilaiset katolilaiset) hakivat ja saivat Suomen kansalaisuuden
vasta sotien jälkeen. Isäni oli syntynyt
Viipurissa, josta hän yksinään pakeni sotaa Suomen puolelle 16-vuotiaana. Isäni
äiti oli puolalainen ja hänen isästään ei
ollut tietoja siihen aikaan. Olosuhteet olivat sellaiset, että isäni eli ja kasvoi Viipurin katolisessa lastenkodissa Vesilinnankadulla.”
Birgitta Saukkonen mainitsi sotaveteraaneista enonsa Felix Starczewskin se-

kä isänsä Risto Sipin (joka tosin liittyi katoliseen kirkkoon vasta sotien jälkeen);
molemmat ovat toimineet aktiivisesti katolisessa kirkossa. 91-vuotias Felix
Starczewski kuuluu Pyhän Olavin seurakuntaan.
Edelleen otamme, varsinkin näin Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna, mielellämme vastaan tietoja katolisista sotaveteraaneista.

L

15 år i öknen i södra Algeriet innan han
mördades av en 15-årig barnkrigare.
Han skrev:
”Jag fjärmade mig, jag fjärmade mig
mer och mer från dig, min Herre och mitt
liv… därför blev mitt liv dött… och i detta
tillstånd av död bevarade du mig ännu…
du fick mig att känna djup bedrövelse, en
smärtsam tomhet, en sorg som sedan dess
plågat mig; … den återkom varje kväll
när jag var ensam i min bostad… den
förstummade mig och tyngde ner mig i
mitt i det som kallas feststämning… Du
väckte i mig den vaga oro som ett dåligt
samvete ger, ett samvete som även om
det är slumrande inte helt och hållet dött.

Urkumusiikin
juhlaa katedraalissa

Urkureita läheltä ja kaukaa
Urkukonsertti Pyhän Henrikin
katedraalissa torstaina klo 18.00.

Katri Tenhunen

I fotspåren efter Jesus från Nasaret –
Charles de Foucauld
illa syster Annie av Jesus, född
1928, har skrivit en liten bok on
den salige Charles de Foucauld.
Författaren hör till år 1939 grundade orden Jesu små systrar som verkar globalt.
Systrarna lever ett klosterliv i vanliga bostäder bland de mest utsatta i samhället. I Finland verkar Jesu små syster Leila i Tammerfors. Verksamheten leds från
Rom.
Martyren och salige Charles de Foucauld (1876 – 1916) anses ha varit interreligiös i och med att han uppskattade
det goda som fanns hos människor som
följer andra religioner, i hans fall muslimer och judar. Han hittade via deras exempel och godhet vägen tillbaka till den
katolska tron. Liksom eremiterna i fornkyrkan levde de Foucauld ett fördolt
kristet liv i öknen. Där upplevde han ensamheten och övergivenheten samtidigt
som han erfor en djup gemenskap med
Gud. Hans upplevelse kan jämföras med
dagens kristna som i Europas storstäder
upplever religiös likgiltighet och ickekristna religioner. Den salige Charles
anses vara en av kyrkans mystiker som
levde i djupt samspråk med Gud.
Den salige Charles hörde till den franska adeln och en gammal militär släkt.
Han förlorade tidigt sina föräldrar. Han
förlorade tidigt sin tro - var soldat, verkade i ett trappistkloster, led som tiggare på
gatan i Jerusalem, prästvigdes, levde ca

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

Min Gud, det var en gåva från dig…
Hur långt var jag inte från att förstå det!
Så god du är! Hur har du inte verkat över
mig! Hur skyddade du mig inte under
dina vingar medan jag inte trodde på din
existens!”
På basen av sina erfarenheter upplevde han fattigdomens ideal. Hans kritik av
de rika är svidande och konkret. För att
överhuvudtaget kunna följa Jesus måste
man vara ”konkret” fattig såsom han.
Hans ideal är den helige Fransiskus.
”Nej, för de rika är vi fattiga men inte
så fattiga så som vår Herre var, inte så
fattiga som jag var i Marocko, inte fattiga
som den helige Fransiskus.”
Han fortsätter:
”Min Gud, jag vet inte om det är möjligt för någon att se dig fattig och ändå
förbli rik… Att vara rik, att leva i behagfull välmåga när du var fattig, levde i
svårigheter och trångmål och hårt arbete: detta kan jag inte, min Gud… Så kan
jag inte älska… Det anstår inte tjänaren
att vara större än sin herre!”
Som många kristna heliga personer
och martyrer upplever de Foucauld sina
stunder av tvivel.
”Jag är inte tillfreds med mig själv, jag
är rädd och kall, ytterligt ljum i min bön,
mitt liv är förödmjukande andefattigt,
ljumt och tomt… Bönen är mig en svårighet; jag har knappt hunnit börja innan
sömnen, innan outhärdliga tankar ansät-

2.2. MARKO PITKÄNIEMI
(Helsinki)

ter mig: detta hinder finns där ständigt.”
Broder Charles skrev ned vissa sanningar
som gäller oss alla:
• Varje kristen skall vara en apostel, det
är en absolut barmhärtighetsplikt.
• Varje kristen skall se varje människa
som älskad medmänniska.
• Att vara barmhärtig, mild, ödmjuk
inför alla människor… som får bland
vargar, att inte tala med hätskhet, hårdhet, förolämpa, att inte ta till vapen.
• Att vara allt för alla för att ge dem åt
Jesus – genom att visa alla godhet och
broderlig omtanke, genom att göra
dem alla möjliga tjänster… Läsa och
utan uppehåll läsa det heliga Evangeliet.
I dag hör ca 1000 brödrar och systrar till
orden som han etablerade. De är verksamma i närmare 60 länder.
Boken ”I fotspåren efter Jesus från Nasaret” ger man en bra bild av en kristen
omvändelse och vad som en stark tro och
ett gott exempel kan leda till. Boken är
läsvärd och bör läsas med omtanke.
Jan-Peter Paul
Källor:
Lilla syster Annie av Jesus ”Charles de
Foucauld, i fotspåren efter Jesus från Nasaret”
(2016) Veritas förlag, Stockholm (138 sidor)
www.la-croix.com
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Alku – vanhasta uuteen
– idästä länteen

K

un Ruotsi-Suomi siirtyi, tai
siirrettiin, katolisen kirkon
helmasta saksalaisen entisen
munkin, Martti Lutherin,
aloittaman protestanttisen liikkeen helmaan, valtakunnan katolisen väestön
elämä kävi nopeasti varsin vaikeaksi.
Tästä kertoo mm. Kustaa II Aadolfin hallituskaudella v. 1617 pidettyjen Örebron
valtiopäivien tekstikatkelma: ”Ken ikinä
... kääntyy paavin oppiin, hänellä ei milloinkaan ole oleva kotia eikä asuinpaikkaa Ruotsin rajojen sisäpuolella. Älköön
hän myöskään saako täällä perintöä tai
mitään muuta oikeutta, vaan pidettäköön häntä ... kuolleen veroisena ja olkoon maanpakolaisena kaikkialla Ruotsissa. Kaikki katolilaiset, sekä Ruotsissa
syntyneet että ulkomaalaiset, lähtekööt
hengen ja omaisuuden menetyksen uhalla maasta kolmen kuukauden kuluessa.
Jos joku oman maan kansalainen sen jälkeen vielä maassa tavataan katolilaisena,
hän saakoon rangaistuksen meidän käskyjemme ylenkatsojana ja kavaltajana.”
Protestanttisen papiston harjoittaman
ankaran puhdasoppisuuden uhreja oli
myös Johannes Messenius, jota epäiltiin
salaisesta jesuiittajärjestöön kuulumisesta sekä yhteyksistä katoliseen Puolaan.
Maanpetturuudesta syytettynä hänet
tuomittiin Kajaanin linnaan 20 vuodeksi. Sieltä hänet vapautettiin vasta hiukan ennen kuolemaansa 6. marraskuuta 1636. Erään kirjansa alkulehdelle hän
on kuitenkin kirjannut seuraavat sanat:
” Jumalan ja koko maailman edessä tunnustan uskovani, että Rooman kirkko ...
on ja on ollut ainoa pyhä, apostolinen,
ekumeeninen, näkyvä ja kaikista harhaopeista tahraton kirkko ja ettei siksi kukaan voi pelastua ilman sitä. Äärettömässä hyvyydessään ja laupeudessaan
Jumala on vienyt minut niin kuin kadonneen lampaan jälleen kirkkonsa helmaan, sillä aikaa kun ne 99 ovat jääneet
erämaahan, ja siksi hänelle olkoon ylistys ja kunnia ikuisesti. Tässä kirkossa
tahdon elää ja siinä haluan kuolla.”
Tämä ruotsalainen kirjailija ja historioitsija on antanut nimensä mm. Helsingin Messeniuksenkadulle.

Vanhoja tapoja
Katolisia tapoja säilyi kuitenkin varsinkin Suomessa muuttuneessa muodossa
hyvinkin pitkään. Mm. Punkalaitumen
kirkkoherran kerrotaan vielä v. 1646
järjestäneen kylän eukkojen kanssa rukouskokouksia, ns. ”rosarioita”, joissa
osanottajat polvillaan rukoilivat kym-

Katolisen kirkon
vaiheita itsenäisessä
Suomessa OSA 1
menen käskyä, uskontunnustuksen ja
tia, omistaa kirkkorakennuksia ja palkata omia pappeja. Tähän vaikuttivat myös
Isä meidän -rukouksen yhdeksän kertaa.
vahvasti taloudelliset syyt, sillä maahan
Vähitellen nämä katolisuudesta vielä
muutti katolisia käsityöläisiä, lasinpukertovat muistumat haalistuivat ja unohhaltajia ja muita ammattimiehiä Keskituivat protestanttisen papiston tiukassa
Euroopasta.
ohjauksessa.
Vähitellen
kuitenkin
taloudelliset ja diplomaattiset seikat alkoivat
vaikuttaa myös uskontorintamalla. 1700-luvun alkupuolelta lähtien Itävallan, Ranskan ja Espanjan
lähetystöillä oli Tukholmassa omat kappalaisensa, maassa siis oleskeli vakituisesti muutamia
katolisia pappeja. Myöhemmin he hoitivat myös
muita paikallisia katolilaisia, antoivat katekismusopetusta, toimittivat kasteita ja vihkimisiä.
Tammikuussa 1781 kuningas Kustaa III antoi
ns. suvaitsevaisuusjulistuksen, jolla Ruotsin valtakuntaan muuttaneet katolilaiset saivat rajoitetun
uskonnonvapauden. He
saivat perustaa seurakun- Paavi Pius VI ja Kustaa III, maalaus Bénigne Gagneraux,1786.

Kirkon paluu
Tukholman apostolinen vikaarikunta, johon Suomikin kuului, perustettiin
1783 ja paavi Pius VI nimitti Nicolaus
Osterin apostoliseksi vikaariksi Ruotsin
valtakuntaan. Hänellä oli siten piispan
valtuudet, mutta häntä ei ollut vihitty
piispaksi. Tähän vikaarikuntaan kuului
myös Kymijoen länsipuolinen Suomi.
Uudenkaupungin rauhan 1721 mukaan
Kaakkois-Suomi kuului Venäjälle, Turun
rauhassa 1743 raja kulki Kymijokea pitkin.
Nicolaus Oster oli ensimmäinen katolisen hierarkian laillinen edustaja Suomessa reformaation jälkeen. Ei ole säilynyt
varmoja tietoja siitä, kävikö hän Suomessa, vaikka hän tekikin lukuisia tarkastusmatkoja eri puolilla valtakuntaa. Vuonna
1796 apostolinen vikaari Paolo Moretti
piti ensimmäiset messut Suomessa reformaation jälkeen. Morettia avusti Georg
Joseph Vogler, jonka alunperin palmusunnuntaille säveltämä hymni Hoosianna Daavidin poika on nykyisin osa koko
Suomen henkistä perintöä. Sitä lauletaan
ensimmäisenä adventtina uskontokunnasta riippumatta koko maassa.
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Venäjän aika
Suomen sodan 1808-1809 jälkeen Suomi
joutui Venäjän alaisuuteen. Ensimmäinen katolinen seurakunta oli perustettu
Viipuriin jo vuonna 1799. Vesiportinkadun varrella sijaitsevan Pyhän Hyacinthuksen kirkon vanhin osa oli luultavasti
peräisin keskiajalta ja oli todennäköisesti
ollut osa paikalla sijainnutta fransiskaaniluostaria. Se olikin Suomen suuriruhtinaskunnan ainoa katolinen seurakunta,
ja oli syntynyt lähinnä katolisia puolalaisia sotilaita varten. Seurakunta asetettiin
heti Mohilevin arkkihiippakunnan alaisuuteen.
Helsingin katolinen seurakunta sai alkunsa Krimin sodan vuosina, jolloin koko maassa oli tavallista runsaammin
sotaväkeä. Kun Suomen kenraalikuvernööriksi nimitettiin 1855 kreivi Friedrich
Wilhelm von Berg, jonka vaimo Leopoldina Cicogna oli harras katolilainen, ei
kestänyt kovin pitkään, ennen kuin autiolle kallionnyppylälle Kaivopuistoon
syntyi Pyhän Henrikin kirkko.

useita kertoja selostamaan Suomen tilannetta Pyhän istuimen edustajille. V. 1912
hän teki ystävineen pyhiinvaellusmatkan Roomaan ja sai paavin taholta tukea
ja rohkaisua. Suomen erikoisasema Mohilevin arkkihiippakunnassa alkoi nyt
todella askarruttaa kirkon johtoa.
Mohilevin arkkihiippakunta ulottui
Puolan itäosista, Riiasta ja Tallinnasta aina Kiinan rajoille asti. Alunperin siihen
piti kuulua vain läntisen riituksen seurakunnat, mutta Mohilevin piispa Stanislaus Siestrzencewicz halusi valtaansa
myös unioidut, itäisen riituksen seurakunnat. Hän kuoli 1826 ja hänen seuraajiensa aikana Nikolai II painosti ankarasti katolista kirkkoa. Yli 200 Mohilevin
300 luostarista lakkautettiin ja myytiin
tai luovutettiin ortodokseille. 1800-luvun loppupuolella vaino jatkui entistä
kiivaampana. Luostareita suljettiin edelleen, ja gregoriaaninen kalenteri poistettiin käytöstä. Sen tilalle tuli juliaaninen
kalenteri, joka oli gregoriaanista kalenteria 12 päivää jäljessä. Kaupungeissa
jumalanpalvelukset oli pidettävä venä-

na Viipurissa ammuttiin erehdyksessä
mm. Adolf Carlingin sisaren mies, jota kiihkon vallassa luultiin venäläiseksi. Helsingissä useat puolalaiset olivat
kiinnittäneet oveensa lapun ”täällä asuu
puolalaisia”, jotta nimi ei erehdyttäisi luulemaan heitä venäläisiksi. Vuoden
1918 puolivälissä puolalaisten kotiinpaluu kävi mahdolliseksi. Suuri enemmistö lähti maasta, mutta myös 5-10 % jäi
pysyvästi Suomeen. Seurakunta kutistui,
talousvaikeudet kasvoivat. Seurakunta
muuttui entistä kotimaisemmaksi ja länsimaisemmaksi. Viimeinen Mohilevin
pappi Suomessa oli Severin Turosienski.

Itsenäisyys
Suomi julistautui itsenäiseksi joulukuussa 1917 ja maan katoliset seurakunnat
haluttiin irrottaa ulkomaalaisen johdon
alaisuudesta. Myös Vatikaanin poliitti-

nen merkitys nähtiin tärkeänä tekijänä.
Paavi Benedictus XV tunnusti 2.3.1918
Suomen valtiollisen itsenäisyyden, sitä
ennen sen oli tunnustanut NeuvostoVenäjä 4.1.1918, samoin mm. Ranska,
Ruotsi ja Saksa. Kirkolle tuli antaa paikallinen, suomalainen leima, mutta puolalaiset katsoivat olevansa Mohilevin
perillisiä, joiden valtaoikeudet ulottuivat
Suomeen. Keväällä 1919 ulkoministeriksi tuli Rudolf Holsti, joka kannatti Suomen katolisten seurakuntien irrottamista
Mohilevista.
Seurakunnassa vallitsivat kuitenkin
kielipoliittiset ristiriidat, Carling ja von
Christierson olivat napit vastakkain.
Näiden riitojen aikana Benedictus XV
erotti Suomen alueen Mohilevin arkkihiippakunnasta, korotti sen apostoliseksi
vikaarikunnaksi ja antoi sen esimiehelle
piispan arvon.

Piispa Buckx, piispa Henrikin ja
Arvid Kurjen seuraaja

J

Suomen katolisilla seurakunnilla oli
1900-luvun alkuun saakka itäeurooppalainen, slaavilainen leima. Sekä papisto että useimmat seurakuntalaiset olivat
syntyisin Puolasta, Liettuasta ja muista Venäjän valtakunnan osista. Ne koettiin ulkomaalaisten yhteisöiksi, joihin ei
kuulunut montakaan Suomen kansalaista. Vuosisadan vaihteen jälkeen tilanne
muuttui: kotimaisten seurakuntalaisten
määrä kasvoi, saatiin ensimmäiset suomalaiset papit Adolf Carling ja Wilfrid
von Christierson. Keisarin uskonnonvapausmanifesti v. 1905 toi maahan muutamia hollantilaisia sääntökuntapappeja ja
äiti Ursula Ledóchowskan koulu Merentähti syntyi Karjalan kannakselle.

Mohilevin aika
Venäläisten sortokausien aikana painostus kohdistui ulkomaalaisiin pappeihin
ja sisariin sekä Helsingin suomalaissyntyiseen kirkkoherraan, joka erotettiin
virastaan lähinnä poliittisin perustein.
Syntyi ristiriitoja eri ryhmien välillä: suomalaiset, venäläiset ja puolalaiset patriootit iskivät yhteen. Roomaan alettiin
toimittaa kirjelmiä ja anomuksia, ja tultuaan erotetuksi von Christierson matkusti

jäksi, uskonnonopetusta vaikeutettiin ja
piispoja kiellettiin osallistumasta Vatikaanin I kirkolliskokoukseen.
Suomi oli syrjäinen, kiinnostamaton
alue. Arkkipiispa Jerzy Szembek teki
kuitenkin tänne tarkastusmatkan syyskuussa 1904 ja vihki samalla Pyhän Henrikin kirkon, joka oli siunattu käyttöön jo
vuonna 1860. Vihkimistä se vain oli joutunut odottamaan. Ensimmäisen maailmansodan ja Venäjän vallankumouksen
aikana Puolasta ja Pietarista tulvi tuhansia puolalaisia pakolaisia. Kapinan aikaIsä Adolf Carling Viipurissa 1910-luvulla.

ohannes Michael Buckx syntyi
6.8.1881 Bornissa, Hollannissa ja
meni v. 1899 Pyhän Sydämen veljeskunnan novisiaattiin Zittardiin. Ensimmäiset luostarilupauksensa hän antoi
1901 ja hänet vihittiin papiksi Roomassa
kesäkuussa 1906. Hänestä tuli teologian
tohtori vuotta myöhemmin, minkä jälkeen hän toimi opettajana hollantilaisessa pappisseminaarissa. Kun sitten Suomeen haettiin sopivia pappeja, päätti isä
Leo Dehon lähettää tänne Michael Buckxin, ehkä siksi, että tämä jo osasi useita
kieliä ja varmaan pystyi siis oppimaan
uusiakin.
Opiskeltuaan ensin Krakovassa puolaa, seurakuntahan koostui siihen aikaan
pääasiassa puolalaisista sotilaista perheineen, hän saapui Suomeen maaliskuussa 1909. Passiin hänen ammatikseen oli
merkitty opettaja ja hän joutuikin alussa toimimaan hyvin varovasti ja lähestulkoon salaisesti, ettei olisi joutunut
epäluuloisten venäläisten karkottamaksi. Buckx toimi aluksi Viipurissa ilman
virallista asemaa, mutta sai jo puolen
vuoden kuluttua nimityksen kirkkoherraksi. Asiat seurakunnassa olivat jonkin
verran huonosti ja isä Buckxille tuli paljon töitä. Hän saarnasi saksaksi ja puolaksi, huolehti puolalaisista sotilaista,
kävi tapaamassa katolisia perheitä, toimitti kasteita, antoi uskonnonopetusta

ja ensikommuunion usealle lapselle. Isä
Buckx totesi jo silloin, että tulevaisuudessa opetuksen tuli tapahtua suomenkielellä, koska kaikki lapset oppivat sitä
yhä enemmän.
Venäläiset viranomaiset suhtautuivat Buckxiin vaarallisena henkilönä ja v.
1911 hänet karkotettiin Suomesta. Hän
toimi sitten jonkin aikaa Ruotsissa, opetti moraaliteologiaa Liesboschissa ja oli
mm. veljeskunnan Hollannin provinssin
esimiehenä, kunnes 1921 palasi vihdoin
Suomeen apostolisena administraattorina. Nimitys sai monet sanomalehdet
kirjoittamaan hänestä munkkina, jolta
oikeastaan olisi pitänyt kieltää maahantulolupa. Kun Buckx sitten ystävänsä isä
van Gijselin kanssa saapui laivalla Helsingin satamaan oli laituri mustanaan
väkeä, joka kerran elämässään halusi
nähdä ”ilmieläviä munkkeja”.
Näistä noviisivuosistaan, kuten hän
itse niitä nimitti, hän kirjoitti kronikan
”De Katholieke Kerk in Finland 19211923”, jossa hän seikkaperäisesti kertoi
surkean köyhän kirkkonsa oloista ja totesi, että lahkoilla näytti olevan varoja.
Jatkuu seuraavalla sivulle
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Isä Christiensson Anna-yhdistyksen kokouksessa 1910.

Hän suri myös katolisen kirjallisuuden
vaatimatonta asemaa Suomessa ja päivitteli sitä, että monta kertaa Hollantia
suuremmassa maassa oli vain viisi katolista pappia.
Buckx vihittiin piispaksi Helsingissä
Henrikin kirkossa 23.5.1923. Vihkimys
oli tosin aiottu järjestää Kööpenhaminassa, mutta pääjohtaja Amos Anderson,
katolisen kirkon ystävä, korosti sitä, että
kyllä Suomeen nimitetty piispa on vihittävä Suomessa.

Vaikeuksia riittää
Rahapula vaivasi vikaarikuntaa jatkuvasti, mutta silti se hiljalleen kehittyi ja
kasvoi. Vuonna 1927 oli maassa jo neljä
seurakuntaa, 1924 oli aloittanut toimintansa Pyhän Marian koulu Helsingissä,
Uskon Sanoma alkoi Adolf Carlingin toimesta ilmestyä vuonna 1925.
Piispa Buckxia vaivasivat rahapulan
lisäksi myös Helsingin seurakunnassa olevien ryhmien väliset riidat. Ruotsinkieliset puolustivat asemiaan suomenkielisiä vastaan, ihmeteltiin miksi
oli valittu ulkomaalaisia johtoasemiin,
vaikka suomalaisiakin oli tarjolla, pappien toimintaa seurattiin suurennuslasilla, valituksia ja kirjoituksia tulvi lehtien yleisönosastoihin. Kaikkeen tähän
juonitteluun kyllästyneenä Buckx lähetti
useita eronpyyntöjä Uskon levittämisen
kongregaatiolle, mutta siinä vaiheessa
niihin ei reagoitu.
Vuonna 1932 piispa Buckxin ollessa ulkomailla virkamatkalla levisi Suomessa
huhuja kirkkoherra van Gijselista, tämä
kun oli kuuleman mukaan ollut jouluyön messussa humalassa. Piispa kutsuttiin kiireesti kotiin asiaa selvittämään ja
rauhoittamaan tilannetta, mutta Roomaan oli kuitenkin jo ehditty lähettää
valituskirje, jossa vaadittiin van Gijselin erottamista virasta. Kirjeessä valitettiin mm. ettei papisto vähäisen oppineisuutensa ja pienen lukumääränsä takia
kyennyt täyttämään tehtäväänsä ja että
piispa Buckx oli laiminlyönyt papiston
kurin ylläpitämisen.
Piispa Buckx uudisti nyt eronpyyntönsä ja tällä kertaa Uskon levittämisen
kongregaatio vastasi piispalle ja Pyhän
Sydämen veljeskunnalle, että se harkitsi eroanomuksen esittämistä paavin hyväksyttäväksi. Veljeskunta tyrmistyi,
koska ilmeisesti Buckx oli asioinut ainoastaan kongregaation kanssa, hän kun
ei pitänyt Suomea veljeskunnan alus-

maana. Veljeskunnan esimies pyysikin
välittömästi kongregaatiota määrittelemään veljeskunnan ja Suomen vikaarikunnan väliset suhteet, jos Buckx
eroaisi. Lisäksi hän kutsui van Gijselin
välittömästi kotiin Hollantiin.
Piispa Buckx kirjoitti veljeskunnan
esimiehelle kirjeen, jossa hän moitti
von Christiersonia ja tämän apulaisia
siitä, että nämä olivat sekä aiheuttaneet
paljon vaikeuksia että pilanneet Suomen vikaarikunnan maineen ulkomailla. Hän oli myös loukkaantunut siitä,
että Uskon levittämisen kongregaatio
oli mieluummin kuunnellut kaikenlaisia valituksia kuin ottanut huomioon
hänen antamansa selostukset van Gijselista, jota kuitenkin suurin osa seurakuntalaisista kunnioitti ja jonka haluttiin jäävän maahan.

Näin talvella on mukava
muistella lämpimän ja
aurinkoisen syyskuun
viikon aikana Liettuaan
tekemääni matkaa.

Pyhän Teresan kirkossa käyn messussa ja kappelissa rukoilemassa. Myös kappelissa on päivittäin messuja sekä liettuaksi että puolaksi.

äitä matkoja on
toki vuosikymmeninen mittaan
kertynyt runsaasti, mutta tällä kerralla tutustuin tavallista paremmin Liettuan elävään
katoliseen
pyhiinvaelluselämään.
Liettua on meitä lähinnä oleva katolinen maa ja soisin Suomen katolilaisten löytävän sen.
Vilnassa majoituin entiseen luostariin tehtyyn hotelliin Domus Mariaan,
joka sijaitsee aivan vanhan kaupungin sydämen, keskiaikaisen Aamuruskon portin (liett. Aušros Vartai, puol.
Ostra Brama) vieressä. Välissä on vain

N

Seuraavana päivä on 8. syyskuuta, Neitsyt Marian syntymäpäivä. On syytä
suunnata Trakaihin, joka on Vilnaa edeltänyt Liettuan pääkaupunki ja säilytti
asemansa kakkoskaupunkina hyvin pitkään. Trakai on noin puolen tunnin ajomatkan päässä Vilnasta länteen.
Trakaissa sijaitsee maineikkaan Vytautas Suuren rakennuttaman linnan ohella
yhtä maineikas goottilaistyylinen Autuaan Neitsyt Marian kirkko, joka vihittiin
käyttöön vuonna 1409. Joka syyskuun
ensimmäinen viikko kirkossa vietetään
juhlaa Trakain Jumalanäidin kunniaksi
ja se huipentuu 8. syyskuuta pidettävään
juhlamessuun, jonka tällä kertaa vietti
kardinaali Audrys Juozas Bačkis, Vilnan
emeritusarkkipiispa.
Historiallisen kronikan mukaan Liet-

majesteettinen Pyhän Teresan kirkko, joka on arkkitehtuuriltaan barokkia mutta nykyiseltä sisustukseltaan
enemmänkin rokokoota.
Pyhän Teresan kirkon sivulla Aamuruskon portin päällä on sijainnut
Laupeuden äidin kappeli 1600-luvulta saakka. Kappelissa on Vilnan kenties keskeinen pyhiinvaelluskohde,
koska siellä on 1500-luvulta peräisin
oleva kuva Jumalanäidistä. Siinä hyvin tummaihoinen Maria on ilman
lasta, maalauksen kehykset ovat kaupungin kulta- ja hopeaseppien työtä.
Laupeuden äiti on saanut myös paavin kruunauksen. Kappelia koristavat
tuhannet, usein kultaiset ja hopeiset,
votiiviesineet.

tuan hallitsija Vytautas Suuri sai Jumalanäidin ikonin Bysantin keisari Manuel II Palaiologokselta 1390-luvulla.
Kun hän rakennutti Trakaihin kirkon,
ikoni sijoitettiin sinne. Maalaus 1600-luvulta kertoo, että Trakain Jumalanäiti oli
hartaan kunnioituksen kohde jo tuolloin. Ikoni on saanut paavin kruunauksen. Kirkossa ikonista on kaksi versiota.
Pääalttarin takana seinällä se on kulta- ja
hopeakehyksissä, lähempänä ulko-ovea
sijaitsevalla alttarilla koruttomasti omana itsenään. Sytytin muiden tavoin sen
eteen kynttilän.
Kirkko täytyi hyvissä ajoin ennen juhlamessua. Nuorten naisten kuoro lauloi
kaunista liettualaista uskonnollista musiikkia.

Trakaissa

Takaisin Hollantiin
Syksyllä 1933 kongregaatio ilmoitti
Buckxille, että paavi oli hyväksynyt hänen eroanomuksensa. Buckx lähti Suomesta kesäkuun alussa 1934 mukanaan
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan komentajamerkki, jonka hän oli
saanut tunnustuksena Suomessa tekemästään työstä. Hän toimi Hollannissa
pitkään professorina ja opettajana ja
kuoli siellä 22.9.1946 pitkällisen sairauden jälkeen.
Piispa Buckx joutui toimimaan Suomessa kriisikautena, jota leimasi päähenkilöiden keskinäinen katkeruus ja
kykenemättömyys asettaa kirkon yhteinen etu omien halujen edelle. Kaksi hyvää, pätevää, suomalaista pappia
oli katkerana nähnyt elämänsä valuvan
hukkaan, toinen oli erotettu virastaan
väärin perustein, toinen näki Pyhän Sydämen papit röyhkeinä siirtomaaherroina. Katkeruuden iskemät haavat olivat liian syviä, jotta niitä olisi pystytty
enää parantamaan. Katolinen kirkko
Suomessa joutui aloittamaan reformaation jälkeisen uuden taipaleensa varsin
myrskyisissä merkeissä eikä sen taival
myöhemminkään ole ollut aivan tyyntä.
Tuula Luoma OP
Lähteet:
Finlandia Catholica, Studium Catholicum
1989.
Magnus Nyman: Hävinneiden historia,
KATT 2009.
Studium Catholicumin lehtileikekokoelma.
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Pyhiinvaelluksella

Liettuassa

Jumalan laupeuden pyhäkkö
Trakaista paluun jälkeen illalla on vielä
toinen messu tiedossa. Hyvissä ajoin menen Dominikonų-kadun numero 12:ssa
sijaitsevaan Jumalan laupeuden pyhäkköön. Dievo gailestingumo Šventovė on
myös merkittävä Vilnan hengellisen elämän keskus.
Vuonna 2005 vanhaan kirkkoon perustetussa pyhäkössä on alttarin takana seinällä Kristusta, Jumalan laupeutta
esittävä maalaus, jonka vilnalainen taidemaalari Eugene Marcin Kazimirowski
maalasi vuonna 1934 sisar Faustyna Kowalskan ohjeiden mukaan. Se on alkuperäinen Jumalan laupeus-maalaus.
Pyhän Faustyna Kowalskan kutsumustiellä Vilnan vuodet 1933-1936 olivat tärkeitä. On muistettava, että maailmansotien välisenä aikana Vilna kuului
Puolaan. Vilnassa hän sai rippi-isäkseen
ja hengelliseksi ohjaajakseen kokeneen
papin ja yliopiston professorin, autuaan
Michał Sopoċkon. Juuri Sopoċko järjesti Faustynan yhteyteen myös yliopistossa opettavan taiteilija Kazimirowskin
kanssa. Faustynan välittämän Jeesuksen
ohjeen mukaan hän ripusti maalauksen
pääsiäisenä 1935 Aamuruskon portin
kappeliin. Sopoċko myös vietti Faustynan läsnäollessa ensimmäisen Jumalan
laupeuden messun pääsiäissunnuntaita seuraavana sunnuntaina. Näin voimme sanoa, että pyhän Faustynan aloittama Jumalan laupeuden hartaus alkoi

juuri Vilnassa ja sitä organisoi ja teki kirjoituksin tunnetuksi autuas isä Michał
Sopoċko. Faustynan tie vei kuitenkin
muualle Puolaan ja päättyi Krakovassa,
josta tuli myös Jumalan laupeuden hartauden keskus.
Vilnan pyhäkössä on päivittäin kolme
messua, kaksi liettuaksi ja yksi puolaksi.
Pyhäpäivinä on yksi messu lisää. Muina
aikoina pyhäkössä on jatkuva adoraatio.
Neitsyt Marian syntymäpäivän kunniaksi ennen messua on vesper, jossa laula-

vat nuori nainen ja mies pyhäkön omasta lauluryhmästä. Pyhäkön ohjelmaa voi
seurata myös live streamina linkissä:
http://www.gailestingumas.lt/ media/
tiesiogine-transliacija/.

Šiluva – Autuaan Neitsyt
Marian ilmestymispaikan
pyhiinvaellus
Aina juuri ennen Neitsyt Marian syntymäpäivää alkaa viikon kestävä pyhiin-

vaelluskausi Šiluvaan. Niinpä lähden
sinne Kaunasista kauniina sunnuntaipäivänä 11.9. Pieni kylä sijaitsee 100 kilometriä Kaunaista Klaipėdan suuntaan.
Sinne löytää kun kääntyy valtatieltä Raseiniaihin, kylä sijaitsee hieman Raseiniain pohjoispuolella.
Šiluvassa tapahtui ensimmäinen katolisen kirkon tunnustama Neitsyt Marian
ilmestyminen Euroopassa vuonna 1608.
Tuohon aikaan Liettuassa ottelivat protestanttinen reformaatio ja vähitellen niskan päälle pääsevä katolinen reformaatio. Protestanttisuus ei tullut Liettuaan
niinkään luterilaisuutena, joka kiehtoi
lähinnä vain saksalaisia kaupunkiporvareita, vaan kalvinismina, jonka monet aatelissuvut omaksuivat ja pakottivat alustalaisilleen.
Šiluvassa Jumalanäiti ilmestyi itkevän
Jeesus-lapsen kanssa paikalla, jonne katolinen kirkkoherra oli kätkenyt kirkkonsa sakraaliesineet ennen kuin protestantit tuhosivat kirkon. Todistajina oli
lapsia kuten yleensä, mutta kerrotaan
myös kalvinistisen miehen nähneen pyhän Neitsyen.
Šiluvassa on nykyään 1700-luvun lopulla rakennettu Autuaan Neitsyt Marian syntymän basilika ja laajan kentän toisella puolen kummulla sijaitseva
moderni 40 metrin korkuinen Autuaan
Neitsyt Marian ilmestymisen kappeli
vuodelta 1924. Se on vilnalaisen arkkitehti Anton Wiwulskin työtä.
Kun ajoin Šiluvaan syyskuisena sunnuntaina, tienvarret ja parkkipaikat olivat täynnä autoja. Tietä kohti basilikaa
reunustivat markkinakojut, joissa syötävän ja juotavan ohella oli, kuten asiaan
kuuluu, kaupan myös uskonnollisia esineitä.
Messu oli jo alkanut ja basilikan ja
kappelin välinen kenttä oli täynnä ihmisiä. Basilikassa oli jonkin verran ihmisiä,
joista osa rukoili polvillaan alttarin luona. Kirkossa on 1600-luvulta peräisin
oleva kaunis pyhää Mariaa ja lasta esittävä maalaus.
Kävelen messukansan sivuitse kohti
kappelia kentän toisella puolen. Kappelissa alttarin peruskivi on perinteen mukaan juuri se kivi, jolla Neitsyt Maria ilmestyessään seisoi. Myös kappelissa on
kaunis Marian kuva ja ihmiset rukoilevat
sen edessä.
Liettua on maatamme lähimpänä oleva
katolinen valtio. Toivon, että Suomen katolilaiset löytäisivät sen.
Teksti ja kuvat Aulis Kallio
Kuvat: Viereisellä sivulla sisäkuva Autuaan Neitsyt
Marian syntymän basilikasta, ylhäällä basilikan
pihalta otettu kuva messukansasta, taustalla
kappeli, vasemmalla sisäkuva Autuaan Neitsyt
Marian ilmestymisen kappelista.
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Laudem gloriae

Pyhän Kolminaisuuden Elisabethin (1880-1906)
elämä, merkitys ja kutsumus
Sunnuntaina 16.10.2016
paavi Franciscus kanonisoi
Roomassa ranskalaisen
karmeliittasisaren, jonka
luostarinimi oli Kolminaisuuden Elisabeth. Uuden
pyhän liturginen muistopäivä on 8. marraskuuta.

É

lisabeth Catez syntyi 18.7.1880
Avordin sotilastukikohdassa
Keski-Ranskassa. Melko pian
perheen Dijoniin muuton jälkeen hänen isänsä kuoli vuonna 1887.
Elisabeth sai ensimmäisen kerran vastaanottaa pyhän kommuunion 19.7.1891.
Tästä päivästä alkoi hänen taistelunsa
”vaikean luonteensa voittamiseksi rakkaudesta”: hän oppi hallitsemaan itsepäistä ja kiivasta luonnettaan.
Kristus veti Elisabethia yhä voimakkaammin puoleensa. Sen vuoksi hän antoi yksityisen neitsyyslupauksen vuonna
1894. Koska hän oli varma luostarikutsumuksestaan, hän pyysi äidiltään lupaa
saada mennä Dijonin karmeliittaluostariin. Äiti kuitenkin kielsi tytärtään edes
käymästä luostarissa, joten luostariin
meno tapahtui vasta 2.8.1901. Elisabeth
oli taitava ja palkintoja saanut pianisti.
Odotusaikana hän osallistui aktiivisesti ja innolla seurakuntaelämään. Elisabeth oppi näkemään Kristuksen kaikissa
asioissa ja antoi sydämensä vain hänelle, vaikka osallistuikin kotikaupunkinsa
seuraelämään: tanssiaisiin ja seuranpitoon ystäviensä kanssa.
Elisabeth puettiin sääntökuntapukuun
8.12.1902; hänen luostarinimekseen tuli Kolminaisuuden Elisabeth. Luostarissa hän yhdistyi sisimmissään yhä
enemmän Kaikkeinpyhimpään Kolminaisuuteen. Marian esimerkkiä noudattaen hän oppi yhä paremmin pitämään
yllä elävän Jumalan läsnäoloa ja auliisti
tekemään Jumalan tahdon arjessa. Tässä häntä auttoi ristiinnaulitussa Jeesuksessa näkyvä ”niin suuri rakkaus” (vrt.
Ef. 2:4). Sisar Elisabeth antoi sääntökuntalupauksensa 11.1.1903. Melko pian sen
jälkeen hän sairastui suurta kärsimystä
aiheuttaneeseen tappavaan Addisonin
tautiin. Elisabeth hyväksyi kaiken rauhallisin mielin ja antautui luottavaisena Jumalan laupeudelle. Sairaus merkitsi hänelle tilaisuutta tulla ristiinnaulitun
Ylkänsä kaltaiseksi odottaessaan pääsyä
pyhäin yhteyteen, kolmiyhteisen Jumalan iloon. Sisar Kolminaisuuden Elisabeth kuoli 9.11.1906 kahdenkymmenenkuuden vuoden iässä.
Kanonisaation johdosta julkaisemassaan kirjeessä karmeliittasääntökunnan
yleisesimies isä Saverio Cannistrá OCD
sanoi, että Kolminaisuuden Elisabeth
on arvokas lahja meille kaikille ja koko
kirkolle. Kriisien, tuhon ja manipuloinnin ravistamat yhteiskunta, luonto ja ihminen tarvitsevat Elisabethin rohkeaa,
kaunista ja vakuuttavaa todistusta us-

Rukous Kolminaisuudelle

O

i Jumalani, Kolminaisuus, jota minä palvon, auta minua kokonaan
unohtamaan itseni voidakseni levätä sinussa liikkumattomana ja tyynenä
ikään kuin sieluni olisi jo iäisyydessä; älä anna minkään häiritä tätä rauhaa,
älä anna minkään kääntää minua pois, oi Muuttumattomuus, vaan vedä minua
hetki hetkeltä yhä syvemmälle sinun Salaisuutesi piiriin.

T

yynnytä sieluni! Tee siitä taivaasi, oma rakastettu kotisi, paikka, jossa
sinä mieluusti lepäät. Äläkä anna minun koskaan jättää sinua sieluuni
yksin, vaan pidä minut läsnä, valppaana uskossani, kokonaan palvelevaisena,
heittäytyneenä sinun luovan toimintasi valtaan.

O

i Kristus, rakkaudesta ristiinnaulittu, haluaisin tulla sinun sydämesi
kihlaamaksi; haluaisin peittää sinut kunniaan; haluaisin rakastaa sinua …,
haluaisin riutua rakkauteen! Mutta minä tunnen voimattomuuteni, ja niinpä
minä pyydän, että pukisit minut itseesi, yhdistäisit minun sieluni sinun sielusi
kaikkiin liikahduksiin, että ottaisit minut valtaasi, tulvisit minuun, korvaisit
minut itsellesi niin, että elämäni olisi vain sinun Elämäsi säteily. Tule minuun
Palvojana, Sovittajana ja Vapahtajana.

O

i ikuinen Sana, minun Herrani Sana, haluaisin jäädä sinun jalkojesi juureen,
haluaisin sydämeni alttiiksi voidakseni oppia tuntemaan sinut läpikotaisin
ja sitten: läpi kaikkien öiden ja läpi kaikkien tyhjyyksien ja voimattomuuksien
minä kulkisin silmät sinussa kiinni, sinun suuren valosi alla. Oi kallis Tähteni,
lumoa minut niin, etten enää koskaan pääse ulos sinun säteilysi kehästä.

O

i kuluttava Tuli, oi rakkauden Henki, laskeudu minuun ja tee minun
sielustani kuin Sanasi ihmiseksitulo, jotta olisin Pojalle ylimääräinen
ihmisyys, jossa hän uudistaa koko salaisuutensa rikkauden. Ja Isä, kumarru
luomistasi vähäisimmän puoleen, varjoa häntä ja näe hänessä ainoastaan oma
rakas Poikasi, johon olet mielistynyt.

O

i minun Kolmeni, oi minun Kaikkeni, minun Autuuteni, loputon Yksinäisyys,
Äärettömyys, johon minä eksyn, jonka käsiin minä jättäydyn kuin saalis.
Kätkeydy minuun, jotta minä tulisin kätketyksi sinuun – ja minä odotan sitä
päivää, jona minä kirkkaudessasi tutkin sinun suuruutesi kuilua.
Suomennos:Tuomo Lahdelma

kontotuuksien ulottumisesta tulevaan
elämään. Ellei uskoon kuuluisi eskatologinen ulottuvuus, se ei pystyisi toimimaan kristityn elämässä rohkaisevana ja
muuttavana voimana.
Vähän ennen kuolemaansa sisar Elisabeth kirjoitti seuraavat sanat: ”Taivaassa tehtäväni tulee olemaan vetää sieluja luokseni ja auttaa heitä unohtamaan
itsensä, jotta he voisivat yhdistyä Jumalaan yksinkertaisella ja rakastavalla
liikkeellä ja pysyä suuressa sisäisessä hiljaisuudessa, joka sallii Jumalan painautua heihin ja muuttaa heidät kaltaisekseen.”
Kolminaisuuden Elisabethin hengellisen opetuksen, jossa näkyy etenkin Paavalin kirjeiden ja Johanneksen evankeliumin sekä Ristin Johanneksen ja Jan
van Ruysbrockin vaikutus, tekivät ensimmäisinä kansainvälisesti tunnetuksi
dominikaani-isä Marie-Michel Philipon
ja aivan erityisesti Hans Urs von Balthasar teoksellaan Elisabeth von Dijon und ihre geistliche Sendung (Dijonin Elisabet ja
hänen hengellinen tehtävänsä) vuodelta 1952.
Kolminaisuuden Elisabethin kootut
teokset (neljä hengellistä traktaattia, 342
kirjettä, 123 runoa, päiväkirja) on julkaistu ainakin englanniksi, italiaksi ja
espanjaksi. Lisäksi hänen tekstejään on
käännetty monelle kielelle, mm. ruotsiksi (valikoima kirjeitä) ja suomeksi (yksi
traktaatti ja rukous). Muuta kirjallisuutta on paljon. Pelkästään ranskankielinen
bibliografia vuodesta 1906 alkaen käsittää 380 kirjoittajaa ja 900 nimikettä, joista
84 on kirjoja.
Elisabeth on ainoa 1900-luvun naismystikko, jota siteerataan Katolisen kirkon katekismuksessa. ”Oi Jumalani, Kolminaisuus, jota minä palvon, auta minua
kokonaan unohtamaan itseni voidakseni
levätä sinussa … heittäytyneenä sinun
luovan toimintasi valtaan” (vrt. KKK 260)
on otettu hänen kuuluisimmasta tekstistään, rukouksesta Kolminaisuudelle. .
Hengellisenä kirjailijana Kolminaisuuden Elisabethilla oli erityinen kyky pukea sanoiksi kontemplatiivinen kutsumus, joka on näkymätön ja siten muille
käsittämätön. Se kiteytyi kauniisti hänen
viimeisiin sanoihinsa: ”Kuljen kohti valoa, rakkautta ja elämää.”

Laudem gloriae
Elämänsä loppupuolella Kolminaisuuden Elisabeth allekirjoitti kirjeensä ja
runonsa sanoilla ”laudem gloriae” (kirkkauden ylistys), jolla hän ilmaisi löytämänsä hengellisen kutsumuksensa. Hänen kirjoituksissaan sanaparit ”louange
de gloire” ja ”laudem gloriae” esiintyvät
yhteensä 99 kertaa. Ilmaisu on peräisin
Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta,
jossa se ranskalaisessa ja latinalaisessa
Uudessa testamentissa mainitaan kolme
kertaa (Ef. 1:6. 12. 14), latinaksi muodossa ”in laudem gloriae eius”, ”Jumalan
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Kuten jo joulukuussa ilmoitimme, Suomen Caritaksen
toimisto on muuttamassa Helsingin Kruununhaasta
Meilahteen Kuusitielle hiippakunnan omistamaan liiketilaan, jossa toimii myös Katekeettinen keskus. Caritaksen toimisto on suljettu muuton takia koko tammikuun
mutta viikolla 3 meillä on Maneesikadulla muuttomyynti. Näillä näkymin muuttomyyntipäivä on ainakin
torstai 19. tammikuuta, mutta tarkempaa ilmoittelua
kannattaa seurata Caritaksen nettisivuilla ja Facebookissa. Kuusitie 6:ssa ovet avataan 1.2.2017. Muuttoapuakin tarvitaan, eli ilmoittaudu saman tien vaikkapa netin kautta osoitteessa www.caritas.fi/vapaaehtoiseksi tai s-postitse osoitteeseen caritas@caritas.fi.

Naisten puutarhahanke paransi
ruokaturvaa Nepalin maaseudulla
Suomen Caritas tuki vuonna 2016 naisten kotipuutarhaviljelyä vuoden 2015 maanjäristyksistä kärsineissä
kyläyhteisöissä Nepalissa paikallisen järjestön TRACK
Nepalin kautta. Pienhankkeeseen osallistui 75 naista kolmesta kylästä Kathmandun alueella. Hankkeen
tavoitteena oli kohentaa perheiden ruokaturvaa tarjoamalla naisille mahdollisuus viljellä vihanneksia keittiöpuutarhoissaan. Naiset oppivat koulutuspäivien
aikana paikallisiin oloihin sopivia luomuviljelytekniikoita. Osallistujat saivat myös omat puutarhavälineet
sekä eri vihanneslajien siemeniä viljelyn aloittamiseksi. Koulutuksia varten muodostetut ryhmät toimivat
samalla naisten keskinäisinä vertaistukiryhminä ja
tiedonlähteenä. Hankkeeseen osallistuneet naiset kertovat luomuvihannesten olevan terveellisiä ja ruoan
riittävän entistä paremmin koko perheen tarpeisiin,
osa vieläpä jää myytäväksi naapureille tai annettavaksi
sukulaisille. Useat naiset ovat myös innostuneet puutarhojen kehittämisestä muun muassa hankkimalla ka-

kirkkauden ylistykseksi”.
Sisar Elisabeth tutustui tuohon Paavalin Jumalan pelastussuunnitelman
ylistykseen (Ef. 1:3−14) sisältyvään raamatunkohtaan, kun toinen nunna ohimennen mainitsi apostolin käyttävän
kaunista ”Jumalan kirkkauden ylistys”
-ilmaisua. Elisabeth meni syvästi liikuttuneena heti etsimään kohtaa Raamatusta: ”Meidän, jotka olemme jo ennalta saaneet panna toivomme Kristukseen, tulee
elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Kristukseen… uskoessanne te myös olette
saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetiksenne. Se on meidän perintöosamme
vakuutena, joka takaa meille lunastuksen, Jumalan kirkkauden ylistykseksi” (Ef.
1:12−14).
Laudem gloriae -kutsumuksestaan
Elisabeth puhui ensimmäisen kerran isä
André Chevignardille osoitetussa kirjeessä 25.1.1904. Hän katsoi tulevaisuutensa olevan Jumalan rakkauden varassa, siinä, että ”hän rakasti meitä niin
suuresti“ (Ef. 2:4), ja toivoi tulevansa,
kuten Paavali sanoo, hänen kirkkautensa
ylistykseksi (Ef. 1:12). [L 191]
Kutsumus kypsyi vähitellen. Aihetta
käsiteltiin kirjeissä ja runoissa sekä Elisabethin viimeisinä elinkuukausinaan
vuonna 1906 kirjoittamissa meditaatioissa. ”Taivas uskossa” -kokoelman viimeisessä luvussa sisar pohti ei vain hänelle,
vaan jokaiselle kristitylle kuuluvaa kirk-

Ulkoministeriöltä hanketukea Boliviaan

Suomen Caritas muuttaa 1.2. alkaen Kuusitielle. 19. tammikuuta on
vanhassa osoitteessa Kruunuhaassa (Maneesikatu 2a, 00170 Helsinki) muuttomyynti. Ostokset voi silloin kätevästi yhdistää käyntiin
Studium Catholicumissa Ritarikadulla: siellä vietetään 19.1. klo 18
messua pyhän Henrikin ja Tuomas Akvinolaisen muistoksi ja klo 19
isä Oskari Juurikkala pitää AC:n esitelmän. Maaliskuussa AC:n esitelmän aiheena onkin sitten Caritas.

Suomen Caritakselle on myönnetty ulkoministeriön
kehitysyhteistyöhankerahoitusta Bolivian vesi- ja sanitaatiohankkeen jatkamiseksi vuosille 2017–2019. Hanketta laajennetaan uusiin vuoristokyliin yhteistyössä
paikallisen Caritas-järjestön kanssa. Ulkoministeriön
hanketukea haettiin myös naisten luomuviljelyhankkeelle Intiassa ja nuorten työelämätaitohankkeelle
Keniassa, mutta ne jäivät tällä kierroksella ilman rahoitusta. Hallitus leikkasi kansalaisjärjestöille suunnattuja kehitysyhteistyömäärärahoja vuoden alussa 43
prosenttia, joten nykytilanteessa hanketuki Boliviaan
on suuri ilouutinen ja mahdollistaa Suomen Caritaksen
kehitysyhteistyön jatkuvuuden myös lähivuosina.

Vielä ehdit osallistua adventtikeräykseen
Suomen Caritaksen tämänvuotinen adventtikeräys
auttaa pakolaisia Libanonissa. Suomen Caritaksen tuki
Syyrian pakolaisäideille kanavoidaan Libanonin Caritaksen kautta. Suomen Caritaksen keräystili on FI73
8000 1270 1545 04 ja adventtikeräyksen viite on 2231.
Keräyslupa: POL-2015-1542. Keräyksen nettisivut löytyvät osoitteesta www.caritas.fi/adventtikerays

Kiitos vapaaehtoisille!
Suurkiitos kaikille vapaaehtoisille, jotka antoivat tärkeän panoksensa Suomen Caritakselle joulun alla Tuomaan markkinoiden yhteydessä!
Caritasnytt på svenska på webben på
www.caritas.fi/aktuellt • Caritas News in
English online at www.caritas.fi/news

Suomen Caritaksen hankkeen turvin parannettiin ruokaturvaa
Nepalin maanjäristyksen jälkeen.

kauden ylistyksen kutsumusta. Hän totesi: ”Taivaassa jokainen sielu on Isän,
Sanan ja Pyhän Hengen kirkkauden
ylistys, sillä jokainen sielu asuu puhtaassa rakkaudessa eikä enää elä omaa
elämäänsä, vaan Jumalan elämää.” Tällainen Jumalan kirkkauden ylistykseksi
elävä sielu ”asuu Jumalassa ja rakastaa
häntä puhtaalla ja epäitsekkäällä rakkaudella”. Se on hiljainen sielu, joka haluaa
olla lyyrana Pyhän Hengen käsissä.
Viimeisessä yksityisessä retretissään,
jonka meditaatiot on julkaistu nimellä ”Dernière retraite”, Elisabeth käsitteli
kutsumustaan monipuolisesti. Tässä elämässä alkanut kutsumus on täyttynyt,
kun hän on saavuttanut Ristiinnaulitun
kaltaisuuden, ja se jatkuu ikuisuudessa.
Kutsumuksen edellytyksenä on sisäisen
hiljaisuuden suoma yksinkertainen katse. Vain sitä harjoittamalla oppii tuntemaan Jumalan kirkkauden (vrt. 2. Kor.
4:6). Tällaiset sielut Henki muuttaa saman kirkkauden kaltaisiksi (vrt. 2. Kor.
3:8), he ovat lakkaamaton Jumalan ylistys; heissä hän näkee oman kirkkautensa. Usko tekee mahdolliseksi nähdä Jumalan. Esikuvana on Mooses, sillä hän
pysyi lujana, ikään kuin näkisi hänet, joka on näkymätön (vrt. Hepr. 11:27).
Ilmestyskirjasta Elisabeth löysi kuvauksen, joka sopi häneen itseensä. Siinä
ihmiset kaikista kansoista yllään valkeat
vaatteet palvelevat Jumalaa päivin ja öin

(vrt. Ilm. 7:9; 14−17). Psalmin mukaan
Ylkä on aurinko (Ps. 19:5). Auringon kuluttavassa tulessa eli Yljän rakkaudessa tapahtuu autuas muuttuminen, jossa
morsiamesta tulee ”hänen kirkkautensa
ylistys”. Taivaan ylistys toteutuu ”sielunsa taivaassa”, kun ihminen juurtuu
rakkauteen. Paikan lisäksi tarvitaan sopiva aika. Tämä on ”ikuinen nykyhetki”,
jossa Jumala elää. Elisabethin mukaan
Matteuksen evankeliumin kehotus olla
täydellinen niin kuin taivaallinen Isä on
täydellinen (vrt. Matt. 5:48) viittaa tähän
Jumalan ”nykyhetkeen”. Elisabeth mietti
sitä, miten voisi tulla tämän kutsumuksen arvoiseksi. Vastaus löytyi Roomalaiskirjeestä. On tultava jumalallisen esikuvan, Kristuksen kaltaiseksi (vrt. Room.
8:29). Elisabeth muistuttaa nyt Mariasta,
joka Kristuksen tavoin − mutta ihmisen
ehdoin – on Kolminaisuuden kirkkauden ylistys.
Retretin viimeisenä päivänä Elisabeth
eli Laudem Gloriae on mietteissään päässyt tavoitteeseensa. Hän pystyy nyt kuvaamaan ihmistä, joka on ”kirkkauden
ylistys”. Tämä elää muuttumattoman
Kolminaisuuden kuvana Jumalan ikuisessa nykyhetkessä.
*

*

*

Tukholman piispan, karmeliitta Anders
Arboreliuksen, tunnuslause on pyhän
Elisabethin kutsumuksen mukainen ”In

Laudem Gloriae” (Kirkkauden ylistykseksi). Suomen ja Viron karmeliittamaallikot, jonka hengellisenä neuvonantajana
Arborelius toimi piispanvihkimykseensä
asti, ottivat piispan tunnuslauseen omien ryhmiensä nimeksi.
Heidi Tuorila-Kahanpää
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Pyhän Kolminaisuuden Elisabethin
hengellinen teksti
”Taivas uskossa” ja ”Rukous
Kolminaisuudelle” myydään
yhdessä toisen pienjulkaisun
kanssa (Anders Arborelius OCD,
Karmeliitta-aforismeja, 2010)
yhteishintaan 10 euroa, joka
sisältää postituksen. Tilaukset:
markkumaunula90@gmail.com
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Nuorille

Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Kanaanilaisen
naisen tytär
Matt. 15:21-28
Lähdettyään sieltä Jeesus meni Tyroksen
ja Sidonin seudulle. Siellä muuan kanaanilainen nainen, sen seudun asukas, tuli
ja huusi: ”Herra, Daavidin Poika, armahda minua! Paha henki vaivaa kauheasti
tytärtäni.” Mutta hän ei vastannut naiselle mitään.
Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja
pyysivät: ”Tee hänelle jotakin. Hän kulkee perässämme ja huutaa.” Mutta Jeesus vastasi: ”Ei minua ole lähetetty
muita kuin Israelin kansan kadonneita
lampaita varten.”
Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi
maahan Jeesuksen eteen ja sanoi: ”Herra, auta minua!” Mutta Jeesus sanoi hänelle: ”Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja
heittää se koiranpenikoille.”
”Ei olekaan, Herra”, vastasi nainen,
”mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia.” Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Suuri on sinun uskosi, nainen! Tapahtukoon niin
kuin tahdot.” Siitä hetkestä tytär oli terve.

Kommentti
Jeesus menee Tyroksen ja Sidonin alueelle. Ne ovat kaksi kaupunkia Libanonissa,
Israelin ulkopuolella. Ehkä Jeesus halusi
levätä hiukan apostoleiden kanssa aurinkoisena päivänä, ja siellä oli kaunis paikka meren rannalla.
Mutta se rauhallinen lepo, jota he etsivät on mahdotonta. Yhtäkkiä tuntematon nainen ilmestyi täysin arvaamatta
heidän eteensä huutaen korkealla äänellä: ”Herra, Daavidin poika, armahda minua!” Tämä nainen on kanaanilainen, ulkomaalainen.

Hänellä on sairas tytär, jota hän rakastaa kovasti. Sen vuoksi hän tulee Jeesuksen luo rukoillen tyttärensä puolesta. Jeesus kuuntelee ja odottaa. Apostolit ehkä
vähän hermostuneina huomaavat, että
Jeesus ei tee mitään, ja päättävät välittää
rukouksen naisen puolesta, samalla tavalla kuin nainen välittää sen oman tyttärensä puolesta: ”Tee hänelle jotakin.”
En voi milloinkaan unohtaa, että taivaassa minulla on paljon sukulaisia ja
ystäviä, jotka välittävät rukouksia minun
puolestani, aamusta alkaen seuraavaan
aamuun asti, jatkuvasti. Kun sinä tarvitset jotakin hyödyllistä itsellesi, älä epäile

rukoilla taivaassa olevia pyhiä. He ovat
Jeesuksen ystäviä, Jumalan lapsia, jotka
sinun kanssasi kuuluvat Jumalan perheeseen. Kirkko on Jumalan perhe ja yhdessä onnistumme kaikki saamaan lahjan Jumalalta, Jeesuksen kautta.
Jeesus on hyvä ja tietää kaiken. Miksi
hän sanoo naiselle, että ”ei ole soveliasta
ottaa lasten leipää ja heittää penikoille”?
Periaatteessa tämä voi kuulostaa kovalta
ja jopa epäystävälliseltä. Mutta Jeesus ei
halua häiritä tai loukata naista. Hän haluaa koetella naisen uskoa samoin kuin
apostoleiden kärsivällisyyttä ja rakkautta.
Joskus käy niin, että vaikka rukoilen
todella paljon ja lakkaamatta, en silti saa
vastausta Jumalalta tai vastaus on erilainen kuin se, jonka halusin. Silloin on
tärkeää pyytää apua. Keneltä? Pyhiltä.
Pyhät ovat hyviä välittäjiä: ”Tee hänelle
jotakin.”
Onko minulla kavereita taivaassa? Rukoilenko heitä, että he auttaisivat minua
pyytämällä Jeesukselta minun puolestani? Yksin en ehkä onnistukaan, mutta jos
meitä on paljon väkeä pyytämässä samoja asioita, niin se on helpompaa. Jeesus
varmasti vastaa: ”Suuri on sinun uskosi,
tapahtukoon sinulle, niin kuin tahdot.”
isä Raimo Goyarrola

Perhepsykoterapeutin neuvoja

Pikkulasten rukouksesta II

E

Stella Mariksen kuulumisia

J

oulukuu on lopullaan ja samoin
koko vuosi. Neokatekumenaaliyhteisön retretti järjestettiin joulukuun alkupuolella. Silloin Stelliksessä oli lähes
30 yöpyjää ja ruokailijaa. Tämän retretin
jälkeen lakanapyykki vietiin Lohjalle
pesulaan pyykättäväksi. Näin saatiin kevennettyä Stelliksen pesukoneen taakkaa
ja kukalliset pussilakanat todella sileiksi!
Päättyvän vuoden viimeinen retretti
oli ursuliinisisarten järjestämä. Osallistujia oli 15 ja isä Stan Tampereelta toimi
retretin pappina. Retretti sujui rauhallisesti, vaikka useammalla flunssa yritti
kiusata kutittamalla kurkkua.

S

telliksen jätevedenpuhdistamo tarkastettiin joulukuun aikana. Puhdistamosta huolehtii paikallinen yrittäjä
Esko Meloni. Yhteistyö eri viranomaisten

kanssa on osa Stelliksen arkea. Esimerkiksi terveystarkastaja sekä pelastusviranomaiset antavat hyviä neuvoja, mutta
myös velvoittavat suunnittelemaan, raportoimaan sekä huolehtimaan toiminnan lainmukaisuudesta.

J

oulunaikaan Stella Mariksessa vietettiin joulun messut ja iloittiin Kristuksen syntymästä. Nyt, uuden vuoden
alkaessa, on hyvää aikaa jatkaa siivousta
ja remontointia. Monilla ihmisillä on toiveita ja suunnitelmia Stelliksen suhteen.
Yritän pitää mielessäni isä Raimon ajatuksen siitä, että ”työ Stelliksessä on kuin
maratonjuoksu. Nyt ollaan päästy tielle.
Matka on pitkä ja vaatii kärsivällisyyttä,
jotta maali saavutettaisiin. Rukoillaan!”
Maane Hänninen

dellisten palstojen neuvot ovat edelleen voimassa ja niiden päälle rakentuu uutta. Lapsen kasvaminen asettaa uusia haasteita. Kolmen ja kuuden
vuoden välillä lapsen kehityksessä tapahtuu paljon. Se on myös otollisin aika
todistaa uskon heräämistä pieneen sydämeen. Sen ikäiset lapset puhuvat, liikkuvat paljon ja heidän mielikuvituksensa
kehittyy nopeasti. Heidän on helppo
uskoa Jumalaan, enkeleihin, ja kuunnella
kertomuksia pyhimyksistä ja Raamatusta. On olemassa hyviä kirjoja, joissa Raamatun keskeisiä kertomuksia on koottu
lapsia varten. Koska sen ikäiset lapset
ovat hyvin avoimia ”yliluonnolliseen”,
on oltava erityisen herkkä kertomaan
teologisesti totuudenmukaisia asioita, ja
vältettävä pelottavia mielikuvia pahoista
hengistä yms. Esimerkiksi Pyhän Mikaelin rukous ei ole millään tavalla sovelias
pienille lapsille, ja murkkuikäisiä se vain
naurattaa.
Kuva Jumalasta Isänä rakentuu sen
pohjalta, millainen isä lapsella on, ja käsitys Jumalan rakkaudesta pohjautuu
kokemuksiin, joita lapsella on rakastetuksi tulemisesta, ja kokemuksiin vanhempien välisestä rakkaussuhteesta
parisuhteessa. Sen ikäisten lasten oikeudenmukaisuuden vaatimus on suuri. Miten voisikaan uskoa Jumalan rakkauteen,
jos vanhemmat kohtelevat toisiaan epäkunnioittavasti ja halveksien. Tekojen

ja sanojen on oltava sopusoinnussa: lapsi luottaa enemmän siihen, mitä näkee
kuin siihen, mitä hänelle puhutaan, vaikka puhe olisi kuinka hurskasta tahansa.
Alle kouluikäisten lasten rukoushetkiin
kuuluu ristinmerkin opettaminen, lyhyen raamatuntekstin lukeminen (yksi
lause), tuttu laulu, Isä meidän- ja Terve
Maria -rukoukset. Lapset oppivat toistamalla. Myös vapaamuotoinen rukous on
tärkeää ja siinä voi tuoda Jumalan eteen
jokapäiväisen elämän. Vähitellen opetetaan myös lasta rukoilemaan yksin, jotta
hän sisäistäisi vastuun omasta hengellisestä elämästään, mutta paljon pitää rukoilla perheenä. Ensi kerralla jatketaan
ja puhutaan enemmän alakouluikäisistä
lapsista.
Florence Schmitt

ILMOITUKSET
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Ilmoitukset

Suomen Caritaksen tuttu toimisto Helsingin
Kruununhaassa jää historiaan, kun Caritas tammikuussa
muuttaa Maneesikadulta Meilahteen Kuusitielle
hiippakunnan omistamaan liiketilaan, jossa toimii myös Katekeettinen keskus.
Caritaksen toimisto on suljettu muuton takia koko tammikuun.
Kuusitie 6:ssa ovet avataan 1.2.2017.
Uusi osoite: Kuusitie 6, 00270 Helsinki
Puh/tfn/ph +358 91 35 7998 • E-mail caritas@caritas.fi

www.caritas.fi

TRIDENTIINISIÄ MESSUJA
Pyhän Henrikin katedraalissa
Sunnuntaina 5.2.2017 klo 13.00
(isä Anders Hamberg)

Avioliittokurssi
Avioliittokurssin suorittaminen
on välttämätöntä, jotta voi solmia
avioliiton katolisessa kirkossa.
Pyhän Henrikin ja Pyhän Marian
seurakuntien yhteinen avioliittokurssi
järjestetään Pyhän Henrikin
katedraalin seurakuntasalissa tiistaisin
klo 19.00 alkaen seuraavina päivinä:

Ave Maria!
Catholic Students’ Club — Helsinki

Rosary and Holy Mass or Adoration
in Latin and English
in St. Henry’s Cathedral
on the following Tuesday
evenings at 18.00:

Societas Sancti Gregorii Magni
gregoriusyhdistys.wordpress.com

Kurssille ei tarvitse
ilmoittautua etukäteen.
Lisätietoja saa
isä Marco Pasinatolta,
puh. 050-5377775.

January 10 & 24
February 7 & 21
March 7 & 21
April 4 & 18
May 2 & 16

Yhdistykset & yhteisöt

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

(jatkoa sivulta 19)

Teresa ry

cschelsinki.wordpress.com

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi
puh. 050 3055304
sähköposti stellamaris@katolinen.fi
www.stellamaris.today
Säästöpankki: FI55 4006 2220 0136 11

A Tridentine Mass is celebrated again on
Feb. 5th 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.

Tiistaisin klo 19.00:
10.1. – 17.1. – 24.1. – 31.1. –
7.2. –14.2. – 21.2.

SPRING 2017

Stella Maris

Gregorius-yhdistyksen järjestämiä tridentiinisiä messuja vietetään Pyhän
Henrikin katedraalissa normaalisti
aina kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 13.00.

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

TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO
Caritas Seurakuntapalvelu - Helsinki

09 628 398

Mechelininkatu 32, Taivallahden kasarmirakennus
www.toolonhautaustoimisto.fi

Teresa-illat Pyhän Marian seurakuntasalissa,
Mäntytie 2, iltamessun jälkeen n. klo 18.30–21.
• Kevään 2017 ohjelma ilmestyy seuraavassa
lehdessä • Ota yhteyttä: Pirjo Uronen, puh.
joht. puh. 050 3750318, pirjo.uronen@luukku.com, tai Marja Kuparinen, sihteeri p. 040
5819211, marja.t.kuparinen@gmail.com.

katolinenkirjakauppa.net

SUOMEN
SAMARITAS-APU
https://sites.google.com/
site/suomensamaritas/

Huom! Kaikkia ilmoittajia ja kirjoittajia pyydetään painokkaasti pitämään kiinni
sivun 2 alalaidassa annetuista aineiston viimeisistä jättöpäivistä (deadline).
Toimitus ei voi taata, että viimeisen jättöpäivän jälkeen toimitettuja muutoksia ehdittäisiin
huomioida. Deadline on aina 10 päivää ennen lehden julkaisupäivää, joka on kuukauden
toinen perjantai.
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FIDES 1

Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs • 13.1.-12.2.
HELSINKI

TURKU

• 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. 18.00 Mass, Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass, Fri. 7.00 Mass in Sisters’
Chapel. Sat. 10.00 Mass. Confessions Thurs. 17.3017.55 and Sun. 10.00-10.25 and 11.40-11.55 or by
appointment. For the latest updated program, see
olavi.katolinen.fi.

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta

15.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass
in English
19.1. to pyhä Henrik: 18.00 adoraatio ja messu
21.1. la 9.00 katekeesipäivän alkuhartaus,
12.15 messu
22.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.30 päämessu 10.30, 12.00 messu englanniksi/Mass
in English
26.1. to 14.00 messu senioreille
29.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass
in English
2.2. to Herran temppeliintuominen: 18.00 adoraatio ja messu
5.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in
English
12.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass
in English

Pyhän Marian seurakunta

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh.
09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@
katolinen.fi. Kotisivu henrik.katolinen.fi.
• La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.30
messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe
18.00 messu, ti ja to 7.30 messu. Ke 17.30 ruusukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika
la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe, su 17.30 sekä sopimuksen mukaan.
• Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun.
9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass
or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.
Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish, Tues. and
Thurs. 7.30 Mass in Finnish. Wed. 17.30 Rosary,
Fri. 17.30 Adoration. Wed., Sat. 19.30 Liturgy of
the Neocatechumenal Way. Confessions Sat. 17.0017.45, Mon., Wed., Fri., Sun. 17.30 and by appointment. Masses also in other cities.
14.1. la 10.00-12.45 ensikommuunio-opetus,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu
15.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 9.30
messu latinaksi ja englanniksi/Mass in Latin
and English, 11.00 päämessu, 11.15 messu
Tapanilassa, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa
på svenska, 15.00 messu Porvoossa, 18.00
iltamessu
16.1. ma 18.00 kirjallisuuspiiri seurakuntasalissa
17.1. ti 14.00 seniorit, 19.00 avioliittokurssi
seurakuntasalissa
19.1. to 18.00 elokuvakerho seurakuntasalissa,
18.00 lectio divina
21.1. la 11.00-13.00 vahvistusopetus seurakuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
22.1. su pyhä Henrik: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30
messu italiaksi/Messa in italiano, 16.00
messu unkariksi, 18.00 iltamessu
23.1. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
24.1. ti 19.00 avioliittokurssi seurakuntasalissa
28.1. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
29.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.30
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 16.00
messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00
iltamessu
30.1. ma 18.30 jatkokurssi seurakuntasalissa
31.1. ti 19.00 avioliittokurssi seurakuntasalissa
4.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
5.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.30 messu
englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu, 16.30 messu
espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00
iltamessu
6.2. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
7.2. ti 19.00 avioliittokurssi kirkossa, 19.00 katekeesi aikuisille seurakuntasalissa
9.2. to 19.00 katekeesi aikuisille seurakuntasalissa
11.2. la 11.00-13.00 vahvistusopetus seurakuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
12.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.30
messu englanniksi/Mass in English, 10.3013.00 lastenkerho, 11.00 päämessu, 11.15
messu Tapanilassa, 12.30 perhemessu, 13.3017.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): su klo
15.00: 15.1., 19.2., 19.3., 16.4., 21.5.
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): klo 11.15:
su 15.1., su 29.1., su 12.2., su 26.2., su 12.3., su
26.3., su 2.4., pe 14.4. klo 15.00 (Huom.! viikonpäivä ja aika), su 16.4. klo 16.00 (Huom.! aika),
su 23.4., su 7.5., su 21.5.

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), 16.00 katekeesi aikuisille,
18.00 aattomessu suomeksi. Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu
(1. su ruotsi, 2. su perhemessu englanniksi, 3.
su vietnami, 4. su perhemessu, 5. su saksa),
14.00 messu tagalogiksi (2. ja 4. sunnuntai),
16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous
englanniksi, 18.00 messu englanniksi. Ma, ke,
pe 7.30 laudes, 8.00 messu suomeksi, ma, ti, ke,
to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu, ti
17.30 ruusukkorukous. Rippitilaisuus ma, ti,
ke, to, pe, la 16.45–17.05, su 9.30-9.50 ja 17.30–
17.50. Seurakunnan kanslia avoinna ma-pe
10.00-14.00.
• Sat. 9.30 (or 11.00) Mass in Finnish (see schedule
below), 16.00 Catechesis for Adults, 18.00 Mass in
Finnish. Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High
Mass in Finnish, 11.30 Mass (1st Sun. Swedish,
2nd Sun. Family Mass in English, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass, 5th Sun. German),
14.00 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 16.00
Mass in Polish, 17.30 Rosary in English, 18.00
Mass in English. Mon., Wed., Fri. 7.30 Lauds,
8.00 Mass in Finnish, Mon., Tues., Wed., Thurs..
Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish, Tues. 17.30 Rosary in Finnish. Confessions
Mon., Tues., Wed. Thurs., Fri., Sat. 16.45-17.05,
Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50. Parish office open
Mon.-Fri. 10.00-14.00.
15.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
messu vietnamiksi, 16.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
21.1. la 10.00–14.00 lauantaikurssi Englantilaisessa koulussa, 11.00 messu suomeksi, 16.00
katekeesi aikuisille, 18.00 messu suomeksi
22.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
perhemessu suomeksi, 14.00 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko
englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English
28.1. la 9.30 messu suomeksi, 11.00 messu vietnamiksi, 18.00 messu suomeksi
29.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
messu saksaksi/Messe auf Deutsch, 16.00
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30
ruusukko englanniksi/Rosary in English,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
1.2. ke 8.00 messu suomeksi, 14.00 messu suomeksi ja Maria-klubi, 18.00 messu suomeksi
4.2. la 10.00–14.00 lauantaikurssi Englantilaisessa koulussa, 11.00 messu suomeksi, 16.00
katekeesi aikuisille, 18.00 messu suomeksi
5.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 16.00
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30
ruusukko englanniksi/Rosary in English,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
11.2. la 9.30 messu suomeksi, 10.00–14.00
opetus vahvistuksen sakramenttia varten
Englantilaisessa koulussa, 16.00 katekeesi
aikuisille, 18.00 messu suomeksi
12.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
perhemessu englanniksi/Family Mass in
English, 14.00 messu tagalogiksi/Mass in
Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po
polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary
in English, 18.00 messu englanniksi/Mass
in English
DIASPORA
Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): su 5.2.,
su 5.3., la 1.4., su 7.5. klo 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu
13): 4.2., 25.3., 29.4., 20.5. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 21.1., 18.2., 18.3., 8.4., 13.5. la 14.00

Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389,
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@
katolinen.fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.
• Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden
2. su: 12.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu
englanniksi. Ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to
18.00 iltamessu. To 17.30 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish,
10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st
Sunday of each month: 12.30 Mass in Polish, 2nd
Sunday of each month: 12.30 Mass in Vietnamese,
18.00 Mass in English. Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass
in Finnish, Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish.
Thurs. 17.30 Adoration. Confessions half an hour
before Mass and by appointment. Masses also in
other cities. (See the Mass schedule for diaspora
below.)
13.1. pe 18.00 messu Porissa
14.1. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu, 10.00
messu Ahvenanmaalla/Mässa på Åland
15.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 9.00
messu latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30
messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
17.1. ti 18.45 informaatiokurssi
21.1. la 10.00 messu Ahvenanmaalla/Mässa
på Åland
22.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.00
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00
messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
29.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.00
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 18.00
messu englanniksi/Mass in English
4.2. la 10.00 messu Ahvenanmaalla/Mässa på
Åland
5.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.00 messu
ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po
polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
7.2. ti 18.45 miestenpiiri
10.2. pe 18.00 messu Porissa
11.2. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
12.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.00
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30
messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella,
18.00 messu englanniksi/Mass in English
KATEKEESI 14.1., 11.2. la 9.30
DIASPORA
Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, St.Mårtensgården,
Hindersböle): 14.1., 21.1., 4.2. la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 22.1.,
12.2. su 15.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 13.1., 10.2.
pe 18.00

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014612659, fax 014-612660. Sähköposti olavi@
katolinen.fi. Kotisivu olavi.katolinen.fi.
• Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00
messu englanniksi. Ma 18.00 messu, ti 7.00
messu sisarten kappelissa, ke 18.00 messu, to
18.00 adoraatio ja 18.30 messu, pe 7.00 messu
sisarten kappelissa. La 10.00 messu. Rippiaika
to 17.30-17.55 ja su 10.00-10.25 sekä 11.40-11.55
tai sopimuksen mukaan.

Mahdollisista poikkeuksista ja lisäyksistä
ilmoitetaan seurakunnan verkkosivuilla ja
ilmoitustaululla.
KATEKEESI 21.1. la 9.00

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh.
03-2127280. Sähköposti risti@katolinen.fi.
Kotisivu risti.katolinen.fi.
• Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu,
16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi. Ma, ke, to, pe 18.00 messu. Ke 17.40
vesper, ti, to ja pe 18.30 adoraatio. La messuaika 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 vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English. Mon., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass. Wed.
17.40 Vespers, Tues., Thurs. and Fri. 18.30 Adoration. 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.)
14.1. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
15.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 14.00 messu puolaksi/
Msza po polsku, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English
22.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 12.00 messu vietnamiksi, 15.00 ekumeeninen hartaus, 17.00 messu
englanniksi/Mass in English
28.1. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
29.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English
5.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English
11.2. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
12.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/
Mass in English
Messu vietnamin kielellä 22.1. su 12.00
KATEKEESI
Tampere: 14.1., 11.2. la 9.50
Hämeenlinna (Poltinahon seurakuntatalo,
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Yhdistykset • Societies • Muut • Others
Turuntie 34): 28.1., 4.2., 11.3., 1.4., 6.5. la 15.0016.00
Vaasa (Rauhankatu 8 C 22): 4.2., 25.3., 29.4.,
27.5. la 10.00
DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon seurakuntasali,
Matti Alangon katu 11): 5.2. su 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu
3): 29.1. su 16.00
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): klo 12.00: la 14.1., su 22.1., su 29.1., la
4.2., su 12.2.
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti,
Ala-Kuljunkatu 1): 11.2. la 18.00
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): klo 16:00: la 14.1., su
22.1., la 28.1., la 4.2., su 12.2.

KOUVOLA

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh.
05-3711251. Sähköposti ursula@katolinen.fi.
Kotisivu ursula.katolinen.fi.
• Su 11.00 (1., 2., 4. ja 5. su) tai 18.00 (3. su) päämessu, to 18.00 iltamessu. Joka kuukauden 1.
pe messu ja adoraatio klo 18.00. Rippitilaisuus
puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten torstaisin.
• Sun. 11.00 Mass in Finnish (1st, 2nd, 4th and 5th
Sun.) or 18.00 (3rd Sun.). Thurs. 18.00 Mass in
Finnish. 1st Friday of each month 18.00 Mass and
Adoration. Confessions half an hour before Mass
and by appointment. Pastor most easily contacted
on Thursdays. Masses also in other cities. (See the
Mass schedule for diaspora below.)
15.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 18.00
messu
19.1. to pyhä Henrik: 18.00 juhlamessu
22.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 11.00
messu
26.1. to pyhät Timoteus ja Titus: 18.00
iltamessu
28.1. la 13.00 perhemessu
29.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 11.00
messu
2.2. to 18.00 iltamessu
3.2. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja
adoraatio
5.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 11.00 messu
9.2. to 18.00 iltamessu
12.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 11.00
messu
DIASPORA
Hamina: Sopimuksen mukaan
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): 12.2. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): 4.2. la 16.00
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko):
15.1., 19.2. su 12.00
KATEKEESI
Kouvola (seurakuntasali): 28.1., 25.2. la 11.0013.00 (opetuksen päätteeksi messu klo 13.00)
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 4.2. la 14.0016.00 (opetuksen päätteeksi messu klo 16.00)
Kotka ja Lappeenranta: sopimuksen mukaan

OULU

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

• Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu.
Ma, ti, ke, pe 17.00 iltamessu. To 17.00 adoraatio,
messu adoraation jälkeen. Ti, ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe
17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass
in Finnish. Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in
Finnish. Thurs. 17.00 Adoration, Mass after Adoration. Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Fri. 17.30-18.30,
half an hour before Mass and by appointment.
Masses also in other cities. (See the Mass schedule
for diaspora below.)
15.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: messu
englanniksi/10.00 Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Kemissä
19.1. to pyhä Henrik: 17.00 messu
22.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Raahessa
29.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu
2.2. to Herran temppeliintuominen: 17.00
messu
5.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.00 messu Torniossa
12.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
ADORAATIO
13.1., 3.2., 3.3., 5.5. pe 12.00-17.00
Adoraation jälkeen messu. Tervetuloa rukoilemaan Jeesuksen läsnäoloon!
CATHOLIC YOUTH CLUB – 		
NUORTEN RYHMÄ 27.1. pe 18.00
PERHEMESSU 21.1., 18.2. la 11.00
USKONNONOPETUS
Ensikommuunioryhmä sekä ensikommuunion jo saaneiden ryhmä:
21.1., 4.2., 18.2. la 10.00
Vahvistusryhmä:
28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3. la 10.00
DIASPORA
Kajaani: 26.2. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 15.1., 19.2. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 5.2. su 17.00
Utajärvi (lut. kirkon seurakuntasali): Raahe (Brahenkatu 2): 22.1. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 12.2. su 17.30

KUOPIO

2.2. to 18.00 adoraatio ja messu
5.2. su kirkkovuoden 5 sunnuntai: 11.00 päämessu, 17.00 messu Joensuussa
9.2. to 18.00 adoraatio ja messu
11.2. la 10.00 opetus ensikommuniota varten
12.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.00
messu Savonlinnassa, 11.00 päämessu, 17.00
messu Joensuussa
DIASPORA:
Mikkeli (Savilahdenkatu 20): Savonlinna (Pääskylahden ev.-lut. kirkko,
Kaartilantie 62): su klo 9.00: 15.1., 12.2., 12.3.,
9.4., 14.5.
Joensuu (ort. seminaarin kappeli: Torikatu
41): joka sunnuntai klo 17.00

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

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

Keskukset
Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Kotisivu www.
stellamaris.today. Kanslia puh. 050 3055304,
sähköposti stellamaris@katolinen.fi.

Suomen Caritas
Uusi osoite: Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh/
fax 09-135 7998. Sähköposti caritas@caritas.fi.
Kotisivu www.caritas.fi. Aukioloajat vaihtelevat, sovithan tapaamisesta etukäteen.

Studium Catholicum
Ritarikatu 3 b A, 00170 Helsinki. Puh. 09 612
06711, fax 09 61206710. Sähköposti: kirjasto@
studium.fi • Messut maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12.00 • Kirjaston
uudet aukioloajat: maanantai–perjantai klo
13.00-18.00 • Holy Mass in English at the Studium Catholicum Mondays, Wednesdays, and
Fridays at 12.00 • Library new opening hours:
Monday-Friday 13.00-18.00 • Lisätietoja luennoista ja muusta toiminnasta kotisivulla www.
studium.fi. Också på svenska. More information available in English at www.studium.fi.

Yhdistykset & yhteisöt
Academicum Catholicum

Pyhän Joosefin seurakunta
Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio. Puh. 0443657142, 0449744608. Sähköposti joosef@
katolinen.fi. Kotisivu joosef.katolinen.fi.
• Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, pe 18.00 messu.
To 18.00 adoraatio ja messu. La 19.00 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Kuukauden viimeinen lauantai klo 11.00 Messu karenin kielellä.
Rippiaika su 10.30-10.50 ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 11.00 High Mass in Finnish. Mon., Tues.,
Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish. To 18.00 Adoration followed by Mass. Sat. 19.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Last Sat. of each month 11.00
Mass in Karen. Confessions Sun. 10.30-10.50 and
by appointment.
15.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 9.00
messu Savonlinnassa, 11.00 päämessu, 17.00
messu Joensuussa
19.1. to 18.00 adoraatio ja messu
21.1. la 10.00 opetus vahvistuksen sakramenttia varten
22.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 11.00 päämessu, 17.00 messu Joensuussa
26.1. to 18.00 adoraatio ja messu
28.1. la 10.00 johdantokurssi
29.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 11.00 päämessu, 17.00 messu Joensuussa

Kaikille avoimet ja ilmaiset luennot pidetään
Studium Catholicumin tiloissa (Ritarikatu 3A,
3. krs.) torstai-iltaisin klo 19.00. Ovet avautuvat
klo 18.30, ja luentojen jälkeen on pieni kahvitarjoilu. Sydämellisesti tervetuloa! Katso mainos sivulla 17 • Föreläsningarna hålls på Studium Catholicum (Riddaregatan 3A, 3 vån.)
på torsdagskvällar kl 19. Dörrarna öppnas
kl 18:30. De kostnadsfria föreläsningarna är
öppna för alla intresserade och efteråt bjuds
det på kaffe. Varmt välkomna! • Se annons
på sidan 17 • AC:n jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun 10€ AC:n tilille FI61 2001
2000 5130 60. • Man kan bli medlem genom att
betala medlemsavgiften 10€ på AC:s bankkonto FI61 2001 2000 5130 60.

Birgittalaisoblaatit
Birgittalaisoblaatit – luostarisääntökunnan
maallikkojen ryhmä. Kotisivut: www.kolumbus.fi/birgitta.turku/oblaatit. Birgittalaisoblaatit kokoontuvat kerran kuukaudessa Turun
birgittalaisluostarissa moderaattorin ja luostarin ylisisaren johdolla. Kevään 2017 kokoukset
ovat pe 27.1., pe 17.2., pe 24.3., pe 5.5. ja pe 9.6.
Yhteyshenkilö: Raija Markkula, e-mail raija.
markkula7@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: • 24.1. • 7.2. • 21.2. • 7.3. •
21.3. • 4.4. • 18.4. • 2.5. • 16.5. • Afterwards, a

nice get-together in the parish hall. Welcome!
More information: cschelsinki.wordpress.com.

Fransiskaanimaallikot OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Kevät 2017 –
69. toimintavuosi • Ohjelmalliset kokoukset
tiistaisin kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän
Marian seurakuntasalissa, jonka jälkeen mahdollisuus iltamessuun klo 18. Kokoukset ovat
avoimia kaikille. • 10.1. ”Pyhä Henrik” alustus
Marko Pitkäniemi OFS • 7.2. ”Vastakkainasettelusta yhteyteen” alustus Pauli Annala • 7.3.
”Pääsiäisajan ikoni” alustus Hanna Olin OFS
• 11.4.”Ecuadorin katolinen kirkko” alustus
moderaattori isä Oscar • 9.5. ”Fatiman ilmestykset” alustus isä Tri • Lisätietoja kotisivuilla:
fransiskaanimaallikot.blogspot.fi.

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni • Kotisivu gregoriusyhdistys.wordpress.com. • Puheenjohtaja Marko Tervaportti, mtervaportti@gmail.
com. Moderaattori Anders Hamberg. • Messuista ilmoitetaan yhdistyksen Facebook-sivulla, jota kaikki pääsevät lukemaan.

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

Karmeliittamaallikot (OCDS)
Vastuuhenkilö: Eeva Kaario-Kela OCDS, gsm
050-3562427, postitusosoite Martintie 19, 02270
Espoo. Kotisivu: https://sites.google.com/
site/karmeliittamaallikot.

Katolista elämää -illat
Esitelmä- ja keskusteluillat jatkokurssin merkeissä uusille, vanhoille ja tuleville katolilaisille
klo 18.30 Henrikin seurakuntasalissa erikseen
ilmoitettuina päivinä. • Tarjolla myös kahvia tai teetä sekä ennen kaikkea myös vastauksia kysymyksiin ja keskustelua. Tervetuloa!

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu Henrikin seurakuntasalissa seuraavina päivinä klo 18: 16.1. Mika Waltari: Isästä poikaan • Kevään muut päivät 13.2., 13.3.,
10.4. ja 15.5. • Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita!

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 Pyhän Marian kirkolla aina kuukauden 1. keskiviikkona. Ensin on messu tai
ruusukkorukous kirkossa ja sitten kahvitus ja
ohjelmaa srk-salissa. Tervetuloa!

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

Seniorit
Tiistaina 17.1. kello 14.00 messu Pyhän Henrikin katedraalissa ja sen jälkeen kahvit seurakuntasalissa. Tervetuloa!

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

call the CSC home.
Viktor Torres Airava is a history
student who was born and raised
in Finland. Meeting other young
adults at the CSC over the last
five years has helped him get rid
of loneliness and open up to others about things close to the heart.
“I had never met someone
about my age that was a believing Catholic (before meeting the
CSC),” he said. “It’s easier to live
out the faith with others.”
Fr. Manuel Prado, a priest from
Spain and one of the leaders of the
group since its inception in 1995,
says that each Tuesday meeting
brings a new surprise.

In an inconspicuous
red brick church in the
southeast corner of
downtown Helsinki, a
small group of young
adults gather on a Tuesday
in the chapel to share in
prayer, sacrament and
fellowship.

T

his is the Catholic Students’ Club (CSC) of
Helsinki at St. Henry’s Cathedral, and it
has been providing for the spiritual needs of young Catholics in the
capital of Finland for over 20 years.

Young Catholics find a home away
from home in Helsinki club
“A new student comes all the
time,” he said. “From Canada,
Spain, Poland, Madagascar, Italy,
and so on. Finnish Catholics need
to see, to speak, to know Catholics from all over the world. We
learn a lot when we are together
after Mass in the parish hall and
we listen to others.”

After celebrating Mass in the
Cathedral, the group usually
moves to the parish hall to enjoy
some snacks and tea or coffee, but
the last November meeting was
a bit special. Some members had
organized an American Thanksgiving celebration in the rectory,
and everyone was invited, with
the only requisite being that they
brought food from their home
country.
According to the Diocese of Helsinki website, Finland is home to
14,000 Catholics. Half of this number are native Finns, but the other
half come from all over the world.
Similarly, many of the clergy
serving the one and only diocese
in Finland are also foreigners.

Small but strong
The CSC is small, but strong.
Whether they are visiting exchange students or native to Helsinki home, their reasons for coming to the CSC are very similar.
Americans Emily Ferguson and
Allison Schepers, fourth-year undergraduates from Kentucky,
had a choice of European cities
to go to through their school’s exchange agreement, but they knew
that they needed to find a spiritual community for support like the
one they had at home.

Vanessa Chan

Chan, 24, is a second-year PhD student
currently studying at the University of
Helsinki.
Photos: Allison Schepers & Laura Wenzel

* * *

“We have a really tight-knit community at
home and we were searching for something
like that here,” said Ferguson.
“It’s also nice working on your spiritual
life with other people to support you,” said
Schepers. “It’s easier to fall away from your
faith whenever you don’t have that community around you.”

activities she would engage in at home, she
thought her exchange would be a chance to
drop everything and see what was truly essential in her spiritual life.
“As time passed, I started realizing that
even though I want to understand what the
faith is to me, I can’t do it alone,” she said.
“You need other people, a community, bonds
so you know where your home is.”

Know where your home is
Listening to each other
Rosa Diaz, a student from Madrid, Spain,
came to Finland to learn more about the
highly-praised Finnish education system.
Finding herself overwhelmed with all the

While there are a good number of exchange
students in the club, there are also several individuals who are in Finland long-term and

Catholic Students’ Club
SPRING 2017
Rosary and Holy Mass or Adoration in Latin and English in St.
Henry’s Cathedral on the following Tuesday evenings at 18.00:
January 10 & 24, February 7 & 21,
March 7 & 21, April 4 & 18, May
2 & 16. All students and young
adults and others interested in the
Catholic Faith, welcome! Afterwards, a nice get-together. Many
other activities as well. Confession during Rosary.
cschelsinki.wordpress.com

