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Pääkirjoitus

Ajankohtaista

TOIMITUKSELTA

Uuden alun aika
Terroriteot naapurimaissamme, tragedian kärjistyminen Syyriassa ja hyökkäykset kirkkoihin Egyptissä ovat kaikki tapahtumia, jotka “huutavat” – ne
huutavat räikeällä tavalla: jossakin on epäonnistuttu
perinpohjaisesti. On epäonnistuttu pitämään huolta
siitä, ettei kenelläkään ihmisellä eikä yhdelläkään
kansanryhmällä tai valtiolla olisi tarvetta äärimmäisiin tekoihin.
Vaikka terroristien motiivi olisikin pohjimmiltaan kaikkea muuta kuin uskonnollinen, myös uskontokunnat ovat ainakin
jossakin määrin epäonnistuneet rakentamaan sopua ja vastavuoroista kunnioittamista; ne ovat epäonnistuneet sen viestin välittämisessä, ettei kukaan
fanaatikko voi käyttää uskontoa tekosyynä väkivaltaan.
Vaikka Syyrian sodan syyt ovatkin paljon monimutkaisemmat kuin mediasta välittyy, on selvää, ettei yhteiskunta ole onnistunut tarjoamaan vaihtoehtoa radikalisoitumiselle ja väkivallan käytölle. Demokratian ja ihmisoikeuksien voima on todellista vain silloin, kun niissä pitäydytään silloinkin,
kun yhteiskunnan toimintaedellytykset ovat tavalla tai toisella kaventuneet.
Vaikka uusimmat hyökkäykset kristittyjä vastaan Egyptissä ovatkin järkyttäviä, eivät ne ole ensimmäisiä laatuaan ja tuskin jäävät viimeisiksikään,
ikävä kyllä. Emme voi kuin vain ihmetellä, miksi sellaisia tehdään. Arvet niistä jäävät näkyviin vuosisadoiksi.
Tällaiset ongelmat eivät ratkea ilman analyyttistä suhtautumista siihen,
mitä maailmassa tapahtuu, ilman historian tuntemusta ja riittävän laaja-alaista perehtymistä niihin vaikuttimiin, jotka toimivat ilmiöiden taustalla. Tämä
vaatii laajempaa tarkastelua kuin vain sitä, että pidetään omia tunteita oman
objektiivisuuden ja oikeassa olemisen ainoana pätevänä mittana. On hypättävä ulos omasta turvallisesta maailmasta ja tarkasteltava omia tekemisiä osana
ulkopuolella olevaa todellista maailmaa.
Kansainvälisen yhteisön ponnistelut ovat toistaiseksi olleet kaikkea
muuta kuin tuloksellisia, sillä niitä leimaa edelleen selvä oman edun tavoittelu. Suuretkaan toimijat eivät löydä yhteistä säveltä, koska yhteistyö vaikeuttaisi omien tavoitteiden saavuttamista. Mutta siitä ei saisi olla kysymys. Onhan avun tarjoamisen keskeinen ajatus on juuri se, ettei siitä välttämättä ole
hyötyä itselle.
Tarvitaan todellista uutta alkua. Hengellisessä mielessä tuo uusi alku
on juuri nyt: paaston, katumuksen ja kääntymyksen aika on huipentunut (tai
juuri huipentumassa) pääsiäisen kolmeen pyhään päivään. Kristuksen kuolema mykistää ja pimentää kaiken, ja vasta hänen ylösnousemuksensa tuo
takaisin uuden elämän, jota symbolisella tavalla voi kuvata uutena aamuna:
valon lisääntymisenä, auringon heijastuksena kastepisaroissa, pikkulintujen
keväisenä lauluna.
Pimeyden päättymistä ja uutta alkua voisi todella toivoa monissakin asioissa, niin pienissä kuin suurissa, paikallisissa kuin kansainvälisissäkin kysy-

Piispa Arborelius
Tukholman terrori-iskusta
Rakkaat veljet ja sisaret!
Tukholmaa kohtasi hirvittävä terroriteko, ja olemme kaikki järkyttyneitä ja tyrmistyneitä siitä, että mieletön ja häikäilemätön väkivalta on tullut näin lähelle meitä.
Yhä enemmän näemme sen, että elämme haavoittuneessa maailmassa ja sen, kuinka haavoittuvia me ihmiset olemme. Rukoilemme kaikille uhreille ja heidän omaisilleen Jumalan armoa ja apua.
Juuri nyt olemme lähellä pyhän viikon alkua, jolloin saamme
seurata Jeesusta hänen ristintiellään. Tapahtuneen vuoksi risti tulee vielä lähemmäs meitä. Saamme liittää meitä kohdanneen kärsimyksen Ristiinnaulitun kärsimyksiin maailman pelastukseksi.
Asetamme itsemme ja maamme Jeesuksen suojelukseen. Vain
hän voi antaa meille toivoa ja luottamusta tämän raskaan ja vaikean kärsimyksen keskellä. Ylösnousemuksellaan hän on voittanut
synnin ja kuoleman vallan. Risti osoittaa aina eteenpäin pääsiäisen
voittoa kohti.
Me luotamme sinuun, Herra Jeesus Kristus. Armahda meitä ja
kaikkia, joihin väkivalta ja pahuus on iskenyt.
Rukouksin ja teitä kaikkia siunaten,
Tukholmassa 7. huhtikuuta 2017
+ Anders Arborelius OCD

Isä Anders Hamberg kirkkoherraksi

H

elsingin piispa Teemu Sippo SCJ
on nimittänyt isä Anders Hambergin Jyväskylän Pyhän Olavin seurakunnan kirkkoherraksi 1.4.2017 alkaen
toistaiseksi. Isä Hamberg on toiminut
seurakunnan administraattorina viime
vuoden huhtikuusta alkaen.
KATT

myksissä.
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Paavi Franciscus Fatimaan 			
12.-13. toukokuuta

P

aavi Franciscus matkustaa toukokuussa
Portugalin Fatimaan kunnioittaakseen Fatimassa tapahtuneiden Neitsyt Marian ilmestysten 100-vuotisjuhlaa. Paavi matkustaa Roomasta
perjantai-iltapäivällä 12.5.; saavuttuaan Monte
Realin lentotukikohtaan hän tapaa yksityisesti
Portugalin presidentin. Sitten paavi siirtyy helikopterilla Fatimaan. Pyhä isä vierailee illalla Marian ilmestysten kappelissa; illan päätteeksi on
kynttilöiden siunaaminen ja ruusukkorukous.
Lauantaina 13. toukokuuta aamulla paavi
Franciscus tapaa Portugalin pääministerin. Klo
10 hän viettää pyhän messun Fatiman Neitsyt Marian pyhäkön edustalla olevalla aukiolla.
Messun jälkeen paavi tervehtii erityisesti sairaita. Paavi tapaa vielä lounaalla Portugalin piispat, ennen kuin matkustaa Monte Realista takaisin Roomaan vielä samana iltana.
Paavi Paavali VI vieraili Fatimassa 50 vuotta
sitten, 13. toukokuuta 1967.
KATT/VIS

Katolisen kirkon vaiheita itsenäisessä 		
					 Suomessa – Osa 4

12
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Fatiman paimenet

Petra Bungarten: ”Ei pidä hävetä 		
					 katolilaisena olemista Suomessa”
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Uusi nuntius Ruotsiin ja Islantiin

P

aavi Franciscus on nimittänyt Pyhän istuimen uudeksi apostoliseksi nuntiukseksi
Ruotsiin ja Islantiin yhdysvaltalaisen, Altinon
titulaariarkkipiispan James Patrick Greenin, joka
on viimeksi toiminut nuntiuksena Perussa.
Monsignore Green on syntynyt 3.5.1950 Philadelphiassa, Yhdysvalloissa, ja hänet vihittiin papiksi 15.5.1976. Hän astui Pyhän istuimen diplomaattipalveluun maaliskuussa 1987. Vuonna
2006 paavi Benedictus XVI nimitti hänet apostoliseksi nuntiukseksi Etelä-Afrikkaan, Namibiaan
ja Botswanaan. Mons. Green vihittiin piispaksi
6.9.2006. Lokakuussa 2011 hän siirtyi nuntiukseksi edelliseen asemapaikkaansa Peruun.

Mons. Green on kanonisen oikeuden tohtori.
Hän on työskennellyt Pyhän istuimen Pohjoismaiden nuntiatuurissa jo aikaisemmin, nuntiatuurineuvoksena vuosina 2000-2002. Silloin nuntiuksena oli arkkipiispa Piero Biggio ja nuntiatuuri
sijaitsi Tanskassa. Nykyään apostolinen nuntiatuuri sijaitsee Djursholmissa lähellä Tukholmaa.
Pohjoismaiden tapauksessa nuntius on perinteisesti ollut ns. pentanuntius, koska hänellä
on samanaikaisesti ollut vastuullaan peräti viisi
Pohjoismaata. Nyt nuntiuksen nimitys on vahvistettu kuitenkin vain Ruotsissa ja Islannissa.
Nimitystä Tanskaan, Suomeen ja Norjaan voitaneen odottaa lähiaikoina.
KATT

Kenraalikuvernööri Berg ja
					 Pyhän Henrikin kirkko
		

Rooman sopimuksen 60-vuotisjuhla

R

Kannen maalaus: Marco Basaiti, ”Resurrezione di Cristo”, 1520.

ooman sopimus eli Euroopan talousyhteisön perustamissopimus allekirjoitettiin
Roomassa 25.3.1957. Sopimuksen 60-vuotisjuhlan johdosta paavi Franciscus tapasi EU-maiden
johtajat Vatikaanissa perjantaina 24.3.2017. Suomea edusti pääministeri Juha Sipilä, joka isännöi myöhemmin samana iltana myös Suomi 100
-juhlavastaanottoa Villa Lantessa.
Paavi Franciscus korosti puheessaan EU-johtajille mm. solidaarisuuden ja yhdistyneen ja
avoimen Euroopan merkitystä. 25. maaliskuuta
1957 vahvistettiin suuri solidaarisuuden saavutus, pisin viime vuosisatoina saavutettu rauhan
aika. Euroopan sivilisaation alussa oli kristinusko, kristilliset arvot: ihmisen arvokkuuden
kunnioittaminen, oikeudenmukaisuuden taju,
vapaus, yritteliäisyys, perhearvot, elämän kunnioittaminen, suvaitsevaisuus, yhteistyö ja rauha. Monikulttuurisessa maailmassamme näillä
arvoilla on yhä paikkansa. Aikaamme leimaavat
kriisit: talouskriisi, perheen kriisi, instituutioiden kriisi ja siirtolaisuuskriisi. Aikamme kutsuu
harkitsemaan, mikä on olennaista; se on haasteiden ja mahdollisuuksien aikaa.
Paavin mukaan Eurooppa löytää uutta toivoa,

jos keskipisteenä on ihminen. On löydettävä uudelleen perhehenki, joka auttaa muistamaan, että
Eurooppa on ”kansojen perhe”. ”Euroopan unioni syntyi erojen ykseytenä ja erojen ykseydessä.”
Nykyään Euroopan on uudelleen löydettävä taju
siitä, että se on ensisijaisesti ihmisten ja kansojen
yhteisö. Eurooppa löytää uutta toivoa solidaarisuudesta, joka on vahvin vastalääke väärää populismia vastaan; uutta toivoa, jos se ei lankea
pelkoon ja väärään turvallisuuteen; uutta toivoa, jos se panostaa kehitykseen ja rauhaan ja on
avoin tulevaisuutta kohtaan.
KATT/VIS/vnk.fi
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Pohjoismaiden piispainkokouksen täysistunto Hampurissa
materiaalisen avun hankinnassa (uskonnon oppikirjojen kääntämistä, liturgisia
käsikirjoja, rukouskirjoja, liturgisia välineitä jne.) ja edistää myös katekeesissa tai nuorisotyössä vapaaehtoista työtä
tekevien teologista ja pedagogista koulutusta.
NBK/KATT

Pohjoismaiden piispainkokouksen täysistunto päättyi Hampurissa 7.4.2017. Nelipäiväisen tapaamisen aiheita hansakaupungissa olivat paavin kehotuskirje Amoris
laetitia, pappiskoulutuksen ohjeet
ja Lisieuxin pyhän Teresan (pyhän
Jeesus-lapsen Teresan) ja hänen
pyhien vanhempiensa reliikkien
Pohjoismaihin tuomisen järjestelyt. Yhtenä kohokohtana oli myös
Osnabrück-Hampurin Ansgarwerkin 50-vuotisjuhlan kunniaksi vietetty messu Hampurin Mariendomissa yhdessä Hampurin arkkipiispa Stefan Hessen ja Osnabrückin
piispa Franz-Josef Boden kanssa.

Opintopäivät Amoris
laetitiasta

P

iispat työskentelivät paavin
Amoris laetitia -kehotuskirjeen ja
sen pastoraaliseen täytääntöönpanoon liittyvien kysymysten parissa.
He kuulivat myös kahden asiantuntijan,
Freiburgista tulleen tohtori Eberhard
Schockenhoffin ja Münchenistä tulleen
tohtori Andreas Wollboldin johdatukset
paavin kirjoituksen moraali- ja pastoraaliteologisiin kysymyksenasetteluihin.

Pohjoismaiden
piispainkokouksen
lausunto Tukholman
terrori-iskun johdosta
Hampurissa 7. huhtikuuta 2017

J
Pyhän Jeesus-lapsen Teresan
reliikit Pohjolassa
Pyhän Jeesus-lapsen Teresan ja hänen
vanhempiensa – Zèlie ja Louis Martinin
– pyhäinjäännösarkku tuodaan kunnioitettavaksi kaikkiin Pohjoismaihin lokakuussa 2018. Pohjois-Euroopan maissa
karmeliittaspiritualiteetti on löytänyt
paljon ystäviä. Kaikissa viidessä Pohjoismaassakin on karmeliittojen sääntökunta- ja maallikkoyhteisöjä.

Ansgarwerkin 50-vuotisjuhla
Pohjoismaiden hiippakuntiin läheisesti
liittyvä Osnabrückin ja Hampurin Ansgarwerk vietti 6. huhtikuuta 50-vuotisjuhliaan. Tästä syystä Hampurin

Mariendomissa (Pyhän Marian katedraalissa) vietettiin runsaan julkisuuden
saattelemana juhlallinen pontifikaalimessu. Saarnassaan Osnabrückin piispa
Bode muistutti kuulijoita hiippakuntansa pastoraalikeskustelujen mottoon
viitaten, että diasporatilanne ei ole vain
haaste vaan se on myös mahdollisuus
levittää ”Pohjolan suolaa”. ”Katolisessa
ja apostolisessa laajuudessaan kirkko on
Jumalan kansa yli kaikkien rajojen”, piispa Bode sanoi tarkoittaen niitä haasteita,
joita oikeistopopulistiset ja nationalistiset vaikutteet tuovat Euroopalle.
Vuonna 1967 perustettu Ansgarwerk
tukee seurakuntien ja hiippakuntien pastoraalista työtä, erityisesti pappien perus- ja jatkokoulutusta. Seurakuntien
pastoraalista työtä varten se myös auttaa

ärkyttyneinä ja kauhistuneina me
Pohjoismaiden piispainkokouksen
piispat, jotka vielä tänään puoleenpäivään saakka olimme kokoontuneina
täysistuntoomme Hampurissa, saimme kuulla tapahtumista Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa. Tänä surun
ja epävarmuuden aikana ilmaisemme
osanottomme ja myötätuntomme kuolleiden ja loukkaantuneiden perheille
ja koko kansalle. Olemme syvästi yhtä
ruotsalaisten veljiemme ja sisartemme
kanssa tässä vaikeassa tilanteessa ja rukoilemme heidän puolestaan.
Pohjoismaiden piispainkokouksen
puolesta
+ Czeslaw Kozon
Kööpenhaminan piispa, Pohjoismaiden
piispainkokouksen puheenjohtaja

Sisar M. Bernabé on Turun luostarin uusi ylisisar

K

aikkein Pyhimmän Vapahtajan
sääntökunnan eli birgittalaissisarten Turun luostarin ylisisarena toiminut äiti M. Elizabeth on siirtynyt
Tallinnan luostariin. Turun luostarin uusi
ylisisar on Bernabé Aguirre Mondragon.
Hän tuli Suomeen vuonna 1995.
Sisar Bernabé O.Ss.S., koko luostarinimeltään M. Bernabé della Vergine del
Carmine, kertoo kutsumuksestaan:
”Olen Meksikosta. Siellä on aina kova meteli, ja jo lapsena kaipasin rauhaa. Kuuntelin mielelläni radiosta keskipäivän Angelus-kellojen soiton ja sen
jälkeen rukouksen ja Ave Maria-laulun.
Kun nuorena menin käymään Tacam-

Usein ajattelen Paavalin sanoja uskon
lahjasta, joka on kuin kristallilasi eikä sitä saa rikkoa. Yhteyttä Jumalaan ei pidä
päästää katkeamaan. ”
				

baron birgittalaisluostarissa, sydäntäni kosketti luostarin rauha ja tiesin heti
olevani siellä, missä on kutsumukseni.

Raija Markkula

Birgittalaisluostari toimii Pyhän Birgitan
ja autuaan Hemmingin kirkon yhteydessä. Birgittalaissääntökunnan sisaret pitävät
Turussa myös vieraskotia. Vieraskodissa on
50 vuodepaikkaa, yhden ja kahden hengen
huoneissa.
• Ursininkatu 15 a, 20100 Turku
• e-mail: Birgitta.turku@kolumbus.fi

Piispa
Teemu Sippo SCJ
viettää lauantaina 27. toukokuuta
pappeutensa 40-vuotisjuhlaa.
Helsingin Johanneksen kirkossa
klo 10 järjestettävään juhlamessuun
ovat kaikki tervetulleita.
Kukkien, lahjojen ja puheiden
sijasta voi tukea hiippakuntaa:
Katolinen kirkko Suomessa,
FI37 2219 3800 0043 24.

Muistakaa hiippakuntaa perinnönjaossanne

Kom ihåg stiftet i ert testamente

Remember the Diocese in your will

Hiippakuntamme jäsenmäärä on moninkertaistunut ja kansainvälistynyt. Tämä on rikkaus, mutta myös jatkuvasti kasvava kustannus. Hiippakunnan talous on alijäämäinen. Kehotamme teitä
rukoilemaan hiippakunnan puolesta, mutta myös konkreettisesti
auttamaan taloudellisesti. Meillä ei päinvastoin kuin kansankirkollamme ole oikeutta periä jäsenmaksua verotuksen yhteydessä.
Yksi erinomainen tapa tukea kirkkoa on perinnönjakoa suunniteltaessa ottaa hiippakunta huomioon merkittävälläkin tavalla. /
Hiippakunnan talousneuvosto

Antalet katoliker i stiftet har mångdubblats och församlingarna
har blivit allt mer internationella under de senaste åren. Detta
är givetvis en rikedom, men också en betydande finansiell kostnad. Stiftet redovisar ett ekonomiskt underskott. Vi ber er alla att
be för stiftet, men också att helt konkret ekonomiskt stöda stiftet.
I motsats till våra folkkyrkor har vi inte rätt att insamla kyrkoskatt. Ett utmärkt sätt att stöda stiftet är att beakta det då man
uppgör sitt testamente. / Stiftets ekonomiråd

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

Katolinen kirkko Suomessa / Taloustoimisto

TILINRO:

FI37 2219 3800 004324

AJANKOHTAISTA • RUKOUS

Sunnuntait ja juhlapyhät
Pääsiäisen kolme pyhää päivää
13.4. torstai, kiirastorstain iltamessu
1L 2. Moos. 12:1-8, 11-14
Ps. 116:12-13, 15+16bc, 17-18. - 1. Kor. 10:16
2L 1. Kor. 11:23-26
Ev. Joh. 13:1-15
			
14.4. pitkäperjantai, juhlallinen
jumalanpalvelus Herran kärsimisen
muistoksi
1L Jes. 52:13 - 53:12
Ps. 31:2+6, 12-13, 15-16, 17+25. - Luuk. 23:46b
2L Hepr. 4:14-16, 5:7-9
Ev. Joh. 18:1-19:42			
15 .4. pyhän pääsiäisyön vigilia
1L 1. Moos. 1:1 - 2:2 tai 1L 1. Moos. 1:1, 26-31a
Ps. 104:1-2a, 5-6, 10+12, 13-14, 24+35c. - 30
tai Ps. 33:4-5, 6-7, 12-13, 20+22. - 5b
2L 1. Moos. 22:1-18 tai 2L 1. Moos. 22:1-2,
9a, 10-13, 15-18
Ps 16:5+8, 9-10, 11. - 1				
3L 2. Moos. 14:15 - 15:1
Ps. 2. Moos. 15:1-2, 3-4, 5-6, 17-18. - 1a
4L Jes. 54:5-14
Ps. 30:2+4, 5-6, 11+12a+13b. - 2a		
5L Jes. 55:1-11
Ps. Jes. 12:2-3, 4bcd, 5-6. - 3		
6L Bar. 3:9-15, 3:32 - 4:4
Ps. 19:8, 9, 10, 11. - Joh. 6:68		
7L Hes. 36:16-17a, 18-28
Ps. 42:3, 5bcd, 43:3, 4. - 42:2 tai Ps. Jes. 12:2-3,
4bcd, 5-6. - 3 tai Ps. 51:12-13, 14-15, 18-19. - 12a
Epistola: Room. 6:3-11
Ps. 118:1-2, 16-17, 22-23
Ev. Matt. 28:1-10		
16.4. pääsiäissunnuntai
1L Ap.t. 10:34a, 37-43
Ps. 118:1-2, 16-17, 22-23. - 24
2L Kol. 3:1-4 tai 1. Kor. 5:6b-8
Ev. Joh. 20:1-9 tai pääsiäisvigilian
evankeliumi (Matt. 28:1-10) tai iltamessussa
Luuk. 24:13-35

Rukous
Pääsiäisaika
			
23.4. pääsiäisen 2. sunnuntai eli Jumalan
laupeuden sunnuntai (II)
1L Ap.t. 2:42-47
Ps. 118:2-4, 13-15b, 22-24. - 1
2L 1. Piet. 1:3-9
Ev. Joh. 20:19-31
25.4. tiistai, pyhä evankelista Markus, juhla
1L 1. Piet. 5:5b-14
Ps. 89:2-3, 6-7,16-17. - 2a		
Ev. Mark. 16:15-20				
29.4. lauantai, pyhä Katariina Sienalainen,
neitsyt ja kirkonopettaja, Euroopan
suojelija, juhla
1L 1. Joh. 1:5-2:2
Ps. 103:1-2, 3-4, 8-9, 13-14, 17-18. - 1a
Ev. Matt. 11:25-30
30.4. pääsiäisen 3. sunnuntai (III)
1L Ap.t. 2:14, 22-33
Ps. 16:1-2a+5, 7-8, 9-10, 11. - 11a
2L 1. Piet. 1:17-21
Ev. Luuk. 24:13-35
3.5. keskiviikko, pyhät apostolit Filippus 		
ja Jaakob, juhla
1L 1. Kor. 15:1-8
Ps. 19:2-3, 4-5b. - 5a		
Ev. Joh. 14:6-14			
		
7.5. pääsiäisen 4. sunnuntai (IV)
1L Ap.t. 2:14a, 36-41
Ps. 23:1-3a, 3b-4, 5, 6. - 1
2L 1. Piet. 2:20b-25
Ev. Joh. 10:1-10
14.5. pääsiäisen 5. sunnuntai (I)
1L Ap.t. 6:1-7
Ps. 33:1-2, 4-5, 18-19. - 22
2L 1. Piet. 2:4-9
Ev. Joh. 14:1-12
		

Rukouksen apostolaatti
Huhtikuun 2017 rukouksen apostolaatin palsta

”J

umala antaa kutsumuksen ja minä valitsen.” Näin voimme lyhyesti esittää kutsumuksen salaisuuden. Raamatussa kutsumus tarkoittaa
samaa kuin kutsua joku. Ensimmäinen, jolla oli kutsu, oli valo. Jumala

sanoi: ”Tulkoon valo!” Ja valo tuli. Kutsumus on siis minulle esitetty kutsu, että
minä olisin se, joka minun pitäisi olla.
Jokaisella on oma kutsumus, koska jokaiselle ihmiselle Jumala sanoo ”tul-

koon”. Jumala voi sanoa: ”Tulkoon äiti, tulkoon isä, lääkäri, bussinkuljettaja, laulaja, ja myös tulkoon pappi tai sisar.” Jumala on Jumala ja hänellä on aina joitain
erityisiä ideoita.
Mitä meidän pitäisi sitten tehdä? Tämä voi olla vähän vaikeaa, koska meidän
täytyy kuunnella. Jos valo ei olisi kuullut, mitä Jumala sanoi, ei koskaan tietäisi,
että hän on päivä.
Jumala sanoo hyvin lempeänä: ”Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen, ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän” (Ilm. 3:20). Jos en halua, hän ei pääse sisään.
Maailmassa on paljon erilaisia kutsuja; ketä minä haluan kuulla?
Me vanhemmat kristityt, rukoilkaamme nuorten puolesta, että he kuuntelisivat yhtä tärkeää ääntä ja että he myös tietäisivät, miksi tämä ääni on tärkeä.
Me toivomme myös, että nuoret, jotka Jumala valitsee kirkon palvelukseen,
olisivat rohkeita ja iloisia, niin että he voisivat sanoa. ”Tässä olen”.
Jos haluamme, että nuoret valitsisivat palvelutehtävän kirkossa, on hyvä kysyä itseltämme, millainen meidän kotikirkkomme on, miten me puhumme kotona Jumalasta? Mitä me sanomme papistosta ja sääntökuntalaisista? Jos lapset kuulevat vain kritiikkiä kirkosta,
he eivät voi rakastaa heitä.
Rakkaat vanhemmat ja isovanhemmat, teidän rakkautenne Jumalaa ja kirkkoa kohtaan on kuin aamukaste, joka laskeutuu lapsenne kutsumukselle. Olkaa anteliaita!
isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

Rukoilkaamme...

Piispan kalenteri

Huhtikuu – Yleinen
•

Rukoilkaamme nuorten puolesta, että he avoimin mielin
vastaisivat omaan kutsumukseensa ja harkitsisivat vakavasti myös

14.4.

Pitkäperjantain liturgia katedraalissa

mahdollisuutta pyhittää itsensä Herralle pappeudessa tai Jumalalle

15.4.

Pääsiäisyön messu katedraalissa

vihityssä elämässä.

16.4.

Päämessu Pyhän Marian kirkossa

18.4.

Messu karmeliittaluostarissa klo 10

19.4.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston kevätkokous Helsingissä

och även på allvar kan tänka sig möjligheten att kallas till

23.4.

Messu karmeliittaluostarissa klo 9.30

präst eller ordenslivet.

25.4.

Suomen Caritas ry:n vuosikokous

30.4.

Vahvistuksen sakramentti saksankielisille nuorille

4.5.

Esitelmä reformaation merkkivuoden tilaisuudessa 		
Harjavallan seurakunnassa

6.5.

Pastoraalineuvoston kokous

7.5.

Ekumeeninen keskustelutilaisuus Maarian seurakunnan
pappilassa Turussa

12.-13.5.

Jerusalemin Pyhän Haudan ritarikunnan kokoontuminen

13.5.

Aikuisten kirkkoonottaminen Pyhän Marian seurakunnassa

14.5.

Vahvistuksen sakramentti nuorille Pyhän Ursulan 		
seurakunnassa

April – Universell
•

Att ungdomar ska kunna ge ett generöst svar på sin kallelse 		

Toukokuu – Lähetystyö
•

Rukoilkaamme Afrikan kristittyjen puolesta, jotta he laupiaan
Jeesuksen esimerkin mukaisesti voisivat antaa profeetallisen
todistuksen sovituksesta, oikeudenmukaisuudesta ja rauhasta.

Maj – Evangelisationen
•

Att Afrikas kristna, genom att följa den barmhärtige Jesus, 		
ger ett profetiskt vittnesbörd om försoning, rättvisa och fred.
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Pyhä isä

P YHÄN ISÄN SAARNA

palmusunnuntaina

T

ämänpäiväisen vieton
voi sanoa olevan katkeransuloinen, samalla
sekä iloinen että tuskallinen. Vietämme Herran tuloa Jerusalemiin
opetuslasten ylistäessä häntä kuninkaana. Samalla julistetaan juhlallisesti
evankeliumin kertomus hänen kärsimyksestään. Sydämemme tuntee tämän
koskettavan ristiriidan ja kokee jossakin
määrin sitä, mitä Jeesuksen täytyi tuntea
sydämessään tuona päivänä, päivänä,
jona hän iloitsi ystäviensä kanssa ja itki
Jerusalemin tähden.
Jo 32 vuoden ajan tämän sunnuntain iloista ulottuvuutta on rikastuttanut
nuorten juhla, Maailman nuortenpäivä.
Tänä vuonna sitä vietetään hiippakunnallisella tasolla, mutta täällä Pietarinkirkon aukiolla sen merkkinä on liikuttava ja puhutteleva hetki, kun Krakovan
nuoret luovuttavat nuortenpäivän ristin
Panaman nuorille.
Ennen palmukulkuetta julistettu evankeliumi (vrt. Matt. 21:1-11) kuvaa, kuinka Jeesus ratsasti alas Öljymäeltä aasinvarsalla, jolla kukaan ei ollut
vielä ratsastanut. Evankeliumi kertoo
opetuslasten innosta, kun he ylistävät
Herraansa riemuhuudoin, ja voimme
kuvitella, kuinka kaupungin lapset ja
nuoret yhtyivät kulkueeseen huudoillaan. Jeesus itse tunnisti tässä vastaanotossa Jumalan tahtoman vääjäämättömän voiman. Fariseuksille, joille se oli
skandaali, hän vastaa: ”Minä sanon teille: jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat” (Luuk. 19:40).
Mutta tämä Jeesus, joka kirjoitusten mukaan käy juuri tällä tavalla sisään pyhään kaupunkiin, ei ole mikään
illuusioita kylvävä taikuri, ”new age”
-profeetta eikä huijari. Hän on aivan

Kuva SIR

selvästi Messias, jolla on konkreettisesti palvelijan muoto; hän on Jumalan ja
ihmisten palvelija, joka käy sisään kärsimykseen. Hän on suuri ihmiskunnan
tuskan kärsijä.
Kun siis mekin juhlimme kuningastamme, ajatelkaamme kärsimyksiä,
joita hänen on tällä viikolla kärsittävä.
Ajatelkaamme herjauksia, loukkauksia,

ansoja, kavallusta, hylkäämistä, väärää
tuomiota, iskuja, ruoskintaa, orhantappurakruunua…. ja ajatelkaamme lopulta ristin tietä aina ristiinnaulitsemiseen
saakka.
Jeesus oli sanonut opetuslapsilleen selvästi: ”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä,
ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua”

(Matt. 16:24). Hän ei koskaan luvannut
kunniaa ja menestystä. Evankeliumit puhuvat tästä selvästi. Hän varoitti aina ystäviään siitä, että tämä oli hänen tiensä
ja että lopullinen voitto tapahtuisi kärsimyksen ja ristin kautta. Sama pätee meihinkin. Seurataksemme uskollisesti Jeesusta pyytäkäämme sitä armoa, ettemme
seuraisi häntä vain sanoin vaan teoin.
Pyytäkäämme, että pystyisimme kärsivällisesti kantamaan ristiämme: että emme torjuisi sitä tai heittäisi sitä pois, vaan
häneen katsoen hyväksyisimme sen ja
kantaisimme sitä päivästä päivään.
Tämä Jeesus, joka hyväksyy väkijoukon ylistyksen, vaikka tietääkin hyvin, että häntä odottaa “ristiinnaulitse!”,
ei pyydä meitä mietiskelemään häntä
pelkästään tauluissa, valokuvissa tai netissä kiertävissä videoissa. Ei. Hän on
läsnä lukemattomissa veljissämme ja sisarissamme, jotka tänään kärsivät niin
kuin hän: he kärsivät orjatyön vuoksi,
he kärsivät perhetragedioiden vuoksi, he
kärsivät sairauksien vuoksi… He kärsivät sotien ja terrorismin vuoksi, intressien vuoksi, jotka saavat aseet liikkeelle ja
ovat valmiita iskemään. Miehet ja naiset,
jotka on petetty, joita on loukattu arvokkuudessaan, jotka on heitetty pois…. Jeesus on heissä, jokaisessa heistä, ja noilla
runnelluilla kasvoillaan, murtuneella äänellään hän pyytää tulla katsotuksi, tunnistetuksi ja rakastetuksi.
Ei ole toista Jeesusta: hän on se
sama, joka tuli Jerusalemiin palmun- ja
oliivipuunoksien heiluessa. Hän on se,
joka naulittiin ristille ja joka kuoli kahden pahantekijän keskellä. Meillä ei ole
muuta Herraa kuin hän: Jeesus, nöyrä
vanhurskauden, laupeuden ja rauhan
kuningas.

Franciscus

Paavi Franciscuksen osanotto koptikirkolle ja vetoomus Syyrian johdosta

P

almusunnuntaina 9.4. Egyptissä
tehtiin kaksi kuolonuhreja vaatinutta pommi-iskua koptikirkoissa
Tantassa ja myöhemmin Aleksandriassa.
Paavi Franciscus muisti palmusunnuntain
Angelus-rukouksen yhteydessä näiden iskujen uhreja, kuten myös perjantaina 7.4.
Tukholmassa tapahtuneen terrori-iskun
uhreja. Paavi osoitti erityisesti osanottonsa
koptikirkolle:
”Kristukselle, joka tänään käy sisään
kärsimykseen, ja pyhälle Neitsyelle uskomme viime perjantaina Tukholmassa
tapahtuneen terrori-iskun uhrit ja kaikki
ne, joita yhä koettelee raskaasti sota, ih-

miskunnan tragedia. Ja rukoilemme valitettavasti tänään, tänä aamuna, Kairossa
koptikirkossa tapahtuneen iskun uhrien
puolesta. Rakkaalle veljelleni, hänen pyhyytensä paavi Tawadros II:lle, koptikirkolle ja koko rakkaalle Egyptin kansakunnalle ilmaisen syvän osanottoni. Rukoilen
menehtyneiden ja haavoittuneiden puolesta ja olen lähellä heidän perheenjäseniään
ja koko yhteisöä. Herra saakoon kääntymään niiden sydämet, jotka kylvävät terroria, väkivaltaa ja kuolemaa, kuten myös
asevalmistajien ja -kauppiaiden sydämet.”
Paavi Franciscuksen on määrä matkustaa Egyptiin 28.-29. huhtikuuta. Ohjel-

massa on mm. Kairon Al-Azhar-yliopiston imaamin, sheikki Ahmed al-Tayebin
tapaaminen; paavi ja imaami puhuvat
kansainvälisen rauhankonferenssin osallistujille. Paavi tapaa myös patriarkka Tawadros II:n, viettää messun aamulla 29.4.
ja tapaa Egyptin piispat.

Y

leisvastaanotolla 5. huhtikuuta paavi
Franciscus ilmaisi osanottonsa Pietarin metrossa tapahtuneen terrori-iskun
johdosta. Paavi esitti jälleen vetoomuksen Syyrian tilanteen johdosta: ”Olemme
kauhulla seuranneet viimeaikaisia tapahtumia Syyriassa. Tuomitsen jyrkästi

Idlibin maakunnassa eilen tapahtuneen
verilöylyn, jota on mahdoton hyväksyä.
Kymmeniä puolustuskyvyttömiä ihmisiä
tapettiin, heidän joukossaan paljon lapsia. Rukoilen uhrien ja heidän omaistensa
puolesta. Vetoan kaikkien niiden omatuntoon, jotka kantavat poliittista vastuuta
paikallisella ja kansainvälisellä tasolla,
jotta tämä tragedia loppuisi ja liian kauan
sodan raskaasti koettelemana ollut rakas
Syyrian kansa saisi apua. Rohkaisen niitä, jotka turvattomuudesta ja ahdingosta
huolimatta ponnistelevat auttaakseen alueen asukkaita.”
KATT/VIS
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Eukaristia, totuuden ruoka
ti hyvin konkreettista... ”Eukaristia on
Jeesuksen uhrina myös kirkon uhri ja
siten uskovien uhri” [70].

Kymmenen vuotta sitten
julkaistussa apostolisessa
kehotuskirjeessä
Sacramentum caritatis
eukaristiasta (2007) paavi
Benedictus XVI kirjoitti muun
muassa eukaristian, totuuden
ja rakkauden suhteesta.

Totuuden ruoka ja ihmisten hätä
liittyvät yhteen. ”Emme voi jäädä passiivisiksi, kun tietyt globalisaatioprosessit kasvattavat maailmanlaajuisesti
kuilua rikkaiden ja köyhien välillä. On
tuomittava ne, jotka haaskaavat maan
rikkauksia ja aiheuttavat epäoikeudenmukaisuuksia, jotka ’huutavat taivaaseen’ (vrt. Jaak. 5:4): On esimerkiksi
mahdoton vaieta nähdessämme järkyttävät kuvat suurista pakolaisleireistä eri puolilla maailmaa, joissa ihmiset
ovat oman onnensa nojassa paettuaan
vielä pahempaa kohtaloa, mutta ovat
yhä hädässä. Eivätkö he ole ihmisiä,
veljiämme ja sisariamme? Eivätkö heidän lapsensa ole tulleet maailmaan samoin oikeutetuin onnellisuuden odotuksin kuin kaikki muutkin lapset?”
[90]

”R

akkauden sakramentti, pyhä eukaristia,
on lahja, jossa Jeesus
Kristus antaa itsensä ja paljastaa Jumalan äärettömän
rakkauden jokaista ihmistä kohtaan.
Tässä ihmeellisessä sakramentissa ilmenee suurin rakkaus, joka saa ’antamaan elämänsä ystäviensä edestä’
(Joh. 15:13). Jeesus ’rakasti heitä loppuun saakka’ (Joh. 13:1). Tällä ilmaisulla evankelista johdattaa Jeesuksen
äärettömän nöyryyden ilmaisuun.
Ennen kuin hän kuolee ristillä meidän
puolestamme, hän kietoo vyötäisilleen
pellavaliinan ja pesee opetuslastensa
jalat. Samalla tavalla Jeesus eukaristian
sakramentissa jatkuvasti rakastaa meitä ”loppuun asti”, antamalla ruumiinsa ja verensä lahjan” [1].

”Alttarin sakramentissa… Herra
tulee ruoaksi ihmiselle, jolla on totuuden ja vapauden nälkä. Koska vain totuus voi tehdä meidät todella vapaiksi
(vrt. Joh. 8:36), Kristus tekee itsestään
meille totuuden ruoan… Jokainen ihminen kantaa itsessään tukahduttamatonta kaipausta viimeiseen ja lopulliseen totuuteen. Siksi Herra Jeesus, ’tie,
totuus ja elämä’ (Joh. 14:6), kääntyy ihmisen, janoisen pyhiinvaeltajan, sydämen puoleen, joka kaipaa elämän lähdettä ja kerjää totuutta… Eukaristian
sakramentissa Jeesus osoittaa erityisesti rakkauden totuuden, joka on itse
Jumalan olemus. Tämä evankeliumin
totuus koskee jokaista ihmistä ja koko
ihmistä” [2].
”Figura transit in veritatem”: se, mitä juutalainen pääsiäisateria kuvasi
tulevaksi, on nyt antanut sijaa itse totuudelle, lihaksi tulleen Jumalan Pojan rakkauden lahjan kautta. Totuuden
ruoka, puolestamme uhrattu Kristus,
”dat... figuris terminum” (vrt. Panis angelicus-hymni). [11]
Liturgia on ”veritatis splendor”, totuuden loiste. Jeesuksessa Kristuksessa
ilmenee täysin Jumalan kirkkaus, mutta samalla hänellä ei ollut ”kauneutta, jota olisimme ihaillen katselleet, ei

”Herra Jeesus, ikuisen elämän lei-

Kuva uutuuskirjasta ”Benedictus XVI – Viimeisiä keskusteluja – Peter Seewaldin kanssa” joka ilmestyy KATT:ilta
suomeksi huhtikuun lopulla. © Alessandra Benedetti, Getty Images.

pä, kehottaa muistamaan äärimmäisen
köyhyyden olosuhteita, joissa suuri
osa ihmiskunnasta vieläkin elää, olosuhteita, joiden syistä on selvästi ja
huolestuttavasti vastuussa ihminen…
yhteinen sitoutumisemme totuuteen
voi ja sen täytyy antaa uutta toivoa”
köyhyyden kynnyksellä eläville kansoille.

”Eukaristia, totuuden ruoka,

”

Eukaristian sakramentissa Jeesus

osoittaa erityisesti rakkauden totuuden,
joka on itse Jumalan olemus. Tämä
evankeliumin totuus koskee jokaista

”

ihmistä ja koko ihmistä.
hahmoa, johon olisimme mieltyneet”
(Jes. 53:2): Jeesus Kristus näyttää meille, kuinka rakkauden totuus muuttaa
myös pimeän kuoleman salaisuuden
ylösnousemuksen loistavassa valossa… Todellinen kauneus on Jumalan
rakkaus, joka on lopullisesti ilmoitettu
meille pääsiäissalaisuudessa. Liturgian kauneus on osa tätä salaisuutta [35].
”Herra Jeesus, joka teki itsensä meille totuuden ja rakkauden ruoaksi, sanoo: ’se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti’ (Joh. 6:51). Mutta tämä ’ikuinen
elämä’ alkaa meissä jo tässä ajassa sen
muutoksen kautta, jonka eukaristian

lahja meissä synnyttää… Osallistumalla Jeesuksen Kristuksen ruumiiseen ja
vereen meidät tehdään osallisiksi jumalallisesta elämästä yhä aikuisemmalla ja tietoisemmalla tavalla.” Eukaristian vietto on kirkon elämän lähde
ja huipentuma. Eukaristia muuttaa
koko elämämme Jumalalle mieluiseksi hengelliseksi palvelukseksi (Room.
12:1: ’antakaa koko elämänne pyhäksi
ja eläväksi uhriksi… näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla’). Ihminen antaa tässä palveluksessa itsensä kokonaan yhteydessä koko kirkon
kanssa; tämä palvelus on inhimillises-

vaatii meitä tuomitsemaan ne epäinhimilliset olosuhteet, joissa ihmiset kuolevat nälkään epäoikeudenmukaisuuden ja riiston vuoksi, ja antaa meille
uutta voimaa ja rohkeutta työskennellä väsymättä rakkauden kulttuurin rakentamiseksi.” Alusta alkaen kristityt
jakoivat omistamansa (vrt. Ap.t. 4:32)
ja auttoivat köyhiä (vrt. Room. 15:26).
Benedictus XVI muistutti: ”Almut, jotka liturgian vietossa kootaan, ovat siitä paitsi elävä muistutus myös hyvin
ajankohtainen välttämättömyys. Kirkolliset avustusjärjestöt, erityisesti Caritas eri tasoilla, tekevät arvokasta palvelutyötä auttaakseen hädässä olevia
ihmisiä, erityisesti köyhimpiä. Innoitteenaan eukaristia, joka on rakkauden
sakramentti, niistä tulee tuon rakkauden konkreettinen ilmaus” [90].
Katri Tenhunen
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Pyhiinvaellus

Pyhän Henrikin seurakunnan
pyhiinvaellus aloitettiin
rukouksella Helsingin
lentoasemalla. Lähdimme
matkalle seuraamaan
Jeesuksen jalanjälkiä ja
tutustumaan ympäristöön,
jossa Jumala toteutti ihmiskunnan historiassa käänteentekevän sovitustyön meidän
pelastuksekseksemme.

F

innairin lento sujui aikataulussaan ja saavuimme Tel Aviviin
puoli tuntia yli puolen yön.
Sitten seurasi pitkä odotus,
koska yksi meistä joutui erityisselvityksen
kohteeksi. Israel ei jätä mitään sattuman
varaan. Kun pääsimme perille Domus Galileaeen, kello olikin jo kymmenen yli neljä
aamulla. Henkilökunta otti meidät sydämellisesti vastaan elävällä musiikilla.

Nasaret ja Kaana
Lauantai oli Nasaretin ja Kaanan päivä.
Nasaret oli nuoren Neitsyt Marian kotikaupunki. Maailman kaikista naisista hän sai
Herran silmissä armon tulla Jumalan Pojan
äidiksi. Arkkienkeli Gabriel toi Marialle Jumalan ilmoituksen, ja Maria otti tehtävän
vastaan kuuliaisuudella. Marian kotitalon
jäänteet, jossa Joakim ja Anna kasvattivat
tytärtään, ovat edelleen olemassa. Rakennus on pehmeään hiekkakiveen hakattu
luolarakennus, jossa oli muurattu julkisivu. Paikalle rakennettiin jo 200–300-luvulla
rukoushuone, jossa alkuseurakunta vaali Marian ilmoituksen muistoa. Bysantin
keisarikunnan aikana rakennettiin rukoushuoneen sijalle kirkko. Kolmas kirkko
rakennettiin 1200-luvulla, ja viimeisin valmistui 1964. Kirkon julkisivussa ovat sanat
Verbum caro factum est et habitavit in nobis –
Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme (Joh. 1:14).
Melko lähellä Marian ilmoituksen kirkkoa on Pyhän Joosefin kirkko. Se on rakennettu Joosefin työpajan paikalle. Täällä
enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja ilmoitti:
”Älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se,
mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä.” Täällä Jeesus opetteli kasvatusisänsä rakentajan ammatin ja täällä
pyhä perhe asui. Seitsemännellä vuosisadalla taloon rakennettiin kasteallas. Altaan
pohjalle vei seitsemän porrasta; seitsemän
on täydellisyyden luku. Altaan virtaava vesi muistuttaa Jordanvirrasta, jossa Jeesus
kastettiin.
Päivän viimeinen vaelluskohde, jossa
osallistuimme myös messuun, oli kirkko,
joka on rakennettu Kaanan häiden viettopaikalle. Kaanan häissä Jeesus aloitti kolmekymmenvuotiaana julkisen toimintansa.
Kertomus veden muuttamisesta viiniksi on
meille kaikille tuttu. Häätalon väki oli joutua noloon tilanteeseen viinin uhatessa loppua kesken. Neitsyt Maria kehotti Jeesusta

Kapernaumin synagoga ja oik. pyhiinvaeltajat Genesaretin rannalla.

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan

Pyhiinvaellus
Israeliin

17. – 25.2.2017

auttamaan, ja niin Jeesus teki ensimmäisen
suurista ihmeteoistaan. Messun yhteydessä
aviopareilla oli tilaisuus saada pyhiinvaeltajatovereiden edessä siunaus.

Pietarin primaatin kirkko
ja Kapernaum
Sunnuntain ensimmäisenä käyntikohteena
oli Pietarin primaatin kirkko Tabghassa;
vietimme sunnuntaimessun kirkon puutarhassa. Fransiskaanikappeli on rakennettu
kalliolle, josta Jeesus puhutteli järvellä kalassa olleita opetuslapsiaan. Tämä oli kolmas kerta ylösnousemuksen jälkeen, kun
Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen. Opetuslapset olivat olleet koko yön kalassa, mutta
eivät olleet saaneet saaliiksi mitään. Jeesus
kehotti heittämään verkot uudelleen veteen, ja opetuslapset saivat ”Pietarin kalansaaliin”, 153 kalaa. Jeesus kysyi Pietarilta
kolmesti, rakastatko minua? Ja Pietari vastasi, rakastan. Jeesus kehotti Pietaria kaitsemaan ja ruokkimaan hänen lampaitaan.
Matka jatkui Kapernaumiin, jossa tutustumiskohteina olivat Pietarin kotitalo ja
synagoga. Pietarin koti on lähes varmasti tunnistettu arkeologisissa kaivauksissa;

löydetty rakennus on ensimmäiseltä vuosisadalta ja siinä on merkkejä varhaiskristittyjen kokoontumisesta talossa. Kapernaumissa oleskellessaan myös Jeesus oli
vieraana Pietarin kotona. Rakennuksen
ympärille on rakennettu kolme erilaista sisäkkäistä kirkkoa myöhäisantiikin ja bysantin aikakausina. Sittemmin muslimit ja
mahdollisesti maanjäristyskin vaurioittivat
rakennuksia ja ne jäivät unohduksiin (esim.
yhtään ristiretkien aikaista taloa ei ole löydetty alueelta). Nykyiset rauniot löytyivät
fransiskaanien aloittamissa kaivauksissa
1880-luvulla.
Kapernaumissa on myös jäänteitä Jeesuksen aikaisesta synagogasta, jossa hän
opetti. Myöhemmin 400-luvulla paikalle
rakennettiin uusi synagoga, jonka rauniot
ovat hyvin säilyneet ja konservoidut. Julkisen toimintansa alussa Jeesus kutsui opetuslapsensa juuri Kapernaumissa, mm. Pietarin ja tullimies Matteuksen. Kapernaum
sijaitsi kahden hallintoalueen rajalla, ja siksi tullimiehiä oli sijoitettu alueelle, mutta heitä vihattiin. Jeesus aiheutti skandaalin fariseusten ja yhteiskunnan yläluokan
keskuudessa kutsuessaan opetuslapsikseen publikaanin ja muita vaatimattomista
oloista lähteneitä seuraajiaan.

Teimme vielä veneretken Genesaretin järvelle. Muistelimme Jeesuksen kävelyä vetten päällä, kun hän tyynnytti myrskyn, ja Pietarin uskoa ja epäuskoa omassa
yrityksessään tulla Jeesuksen luo veden
pinnalla kävellen. Illalla Domus Galilaessa meille kerrottiin kappelin suuresta viimeistä tuomiota kuvaavasta ikoniseinämaalauksesta ja vietimme juhlallisen adoraation ja vesperin Domus Galileaen vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa.

Tabgha, Tabor ja Magdala
Maanantai 20.2. alkoi matkalla takaisin
Tabghaan, paikalle, jossa Jeesus ruokki
5000 miestä viidellä leivällä ja kahdella kalalla. Nykyisessä 1980-luvulta olevassa kirkossa on jäänteitä 400-luvulla rakennetusta
bysanttilaisesta basilikasta. Lattian mosaiikit kuvaavat juuri viittä leipää ja kahta
kalaa. Muistimme erityisesti Isä meidän
-rukouksen sanoja: ”Anna meille meidän
jokapäiväinen leipämme.”
Seuraavaksi nousimme Taborin vuorelle. Tällä paikalla tapahtui Jeesuksen kirkastuminen. Jeesus otti mukaansa Pietarin,
Johanneksen ja Jaakobin ja vei heidät kor-
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kealle vuorelle yksinäisyyteen; hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä, ja pilvestä kuului ääni: ”Tämä on minun rakas
poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä”. 300-luvulla kristityt rakensivat paikalle kolme kappelia. Myöhemmin
dominikaanit rakensivat basilikan ja luostarin. Muslimit valloittivat alueen v. 1163.
Valloitusten seurauksena kristittyjen rakennukset hävitettiin. Arabit sallivat fransiskaanien ostaa Taborin vuoren luostarialueen v. 1633. He rakensivat pyhiinvaeltajien
talon tälle pyhälle paikalle. Uusi basilika
rakennettiin v. 1924.
Paluumatkalla kävimme Magdalassa,
jossa on löydetty kaivauksissa 2000 vuotta vanhan kaupungin rauniot. Kaupungin
synagoga on Jeesuksen ajoilta, ja on hyvin
todennäköistä, että Jeesus on opettanut tässä synagogassa. Palattuamme Domukseen
luimme Vuorisaarnan kokonaisuudessaan
ja isä Marco saarnasi aiheesta Domuksen
puutarhassa, taustalla auringonlaskun punertama Genesaretin järvi.

Jordan ja Qumran
Tiistaina jätimme Domus Galilaeaen. Tässä
hengellisssä keskuksessa monet seminaristit suorittavat harjoitteluaan ja paljon vapaaehtoisia osallistuu Jumalan sanan levittämiseen. Yhteyksiä ylläpidetään mahdollisuuksien mukaan myös eri uskontokuntiin,
juutalaisiin ja muslimeihin, periaatteella ora
et labora. Domuksen arkkitehtuuri, interiööri ja taideteokset henkivät ilmausta Jumalan rakkaudesta, luonnon kauneudesta,
uskon lujuudesta ja rauhasta paikalla.
Suuntasimme matkamme Jordanvirran
alajuoksulle Qasr al-Yahudiin, paikkaan,
jossa Joosua johdatti israelilaiset Jordanin
yli luvattuun maahan, profeetta Elia nousi
taivaaseen ja Jeesus kastettiin. Uudistimme
kastelupauksemme ja meidät vihmottiin
Jordanin vedellä. Kaste on laskeutuminen.
Kun uusimme kastelupauksemme, luovumme Saatanasta ja uskomme Kristukseen. Uusi ihminen, joka nousee Jordanista,
olemme me. Emme ole luotuja kuolemaa
varten, vaan elämää varten.
Qumranissa tutustuimme esseenien
yhteisöön, joka vaikutti ajanlaskun molemmin puolin, alkaen toisen vuosisadan
lopusta e.Kr. ja päättyen suuren juutalaiskapinan kukistamiseen v. 68 j.Kr. Qumranin yhteisö on tullut kuuluisaksi kirjakäärölöydöistä, joiden joukossa on vanhimpia
tunnettuja Vanhan testamentin käsikirjoituksia. Paikalla on tehty arkeologisia tutkimuksia ja löydettyjen raunioiden konservointia. Esseenit elivät askeettisesti ja
harjoittivat rituaalisia kylpyjä ja puhtautta. He korostivat kääntymisen merkitystä.
Messiaan odotus oli tuohon aikaan voimakasta. Johannes Kastajalla arvellaan olleen
yhteyksiä tähän yhteisöön.
Kävimme lyhyellä käynnillä Kuolleen
meren rannalla. Halukkailla oli tilaisuus
uida. Tämän jälkeen suuntasimme kohti Jerusalemia. Matkalla pysähdyimme Juudan
erämaassa vuorella, jossa Saatana kiusasi
Jeesusta.

Pyhä hauta, Getsemane ja
Via Dolorosa
Keskiviikkona pyhiinvaelluksemme huipentuma oli messu Pyhän Haudan kirkossa. Ensimmäinen kirkko pystytettiin
Golgatan ja pyhän haudan löytämisen jälkeen 300-luvulla keisari Konstantinuksen

Vuorisaarna Domus Galileaessa.

rakennuttamana ja hänen äitinsä Helenan
kehotuksesta. Nykyisin näkemämme kirkko on rakennettu pääosin ristiretkiaikana.
Kirkko on kärsinyt sodista, maanjäristyksistä ja tulipalosta, mutta rakennettu aina
uudelleen. Rakennus kattaa sekä Golgatan
kummun että pyhän haudan hautaluolan.
Kirkon pyhäinjäännöksiin kuuluu myös
kivi, jonka päälle Jeesuksen ruumis laskettiin ristiltä. Pyhän Haudan kirkko sijaitsee
paikalla, jossa kristikunnan tärkeimmät
tapahtumat, ristiinnaulitseminen ja ylösnousemus todella tapahtuivat; kuolema
voitettiin Kristuksen ylösnousemuksessa.

santtilaisen basilikan lattiassa samalla kohtaa; siinä Kristuksen on arveltu rukoilleen
kuolemantuskassaan. Kristus kesti koettelemuksen ja vastasi Isälle: ”Tapahtukoon
sinun tahtosi.” Se avasi tien pelastukseen
kaikille, jotka uskovat Jeesukseen ja hänen
laupeuteensa.
Päivän lopuksi vietimme ristintien hartauden aidoilla kärsimystien paikoilla.
Nousimme ylös vanhaan kaupunkiin Leijonaportin kautta Via Dolorosalle. Rukoilimme kaikki 14 asemaa. Aloitimme Lithostrotoksesta, jossa Jeesusta ruoskittiin ja
hänet puettiin orjantappurakruunuun ja

Messu Pietarin primaatin kirkolla.

Nämä tapahtumat koskettavat henkilökohtaisesti meitä jokaista. Kristus sanoo:
”Minä olen tie, totuus ja elämä. Joka uskoo minuun, ei ikinä kuole.” Kuten isä
Marco sanoi saarnassaan, tyhjä hauta on
myös meidän toivomme; elämä on voitto.
Pater Noster eli Isä meidän -kirkko sijaitsee Öljymäellä, paikalla, josta Kristus astui
taivaaseen. Se on lähellä Konstantinuksen
rakennuttaman Eleona-kirkon osittain restauroituja raunioita. Ristiretkeläiset rakensivat kirkkoa kolmeen kertaan. Nykyinen
kirkko ja karmeliittaluostari ovat peräisin
1870-luvulta. Marmoriin on hakattu Isä
meidän -rukous yli sadalla kielellä. Kirkon
restaurointi on jäänyt pahasti kesken, mutta sen alapuolella sijaitseva luola on restauroitu v. 1920. Siellä Jeesus opetti Isä meidän
-rukouksen opetuslapsilleen, ja siellä mekin sen rukoilimme.
Seuraavaksi laskeuduimme Getsemanen
puutarhaan ja kirkkoon, joka on rakennettu paikalle, jossa Jeesus rukoili suuressa ahdistuksessaan. Nykyinen kirkko on rakennettu 1920-luvulla. Paikalla on ollut kirkko
jo 300-luvulta lähtien. Keskilaivan lattiassa on säilytetty kallio, joka on ollut jo by-

punaiseen viittaan: Jeesus Nasaretilainen,
juutalaisten kuningas. Tie jatkui aina Pyhän
Haudan kirkon Golgatalle. Samassa paikassa häväisty, viaton ja meidän syntiemme tähden surmattu Kristus nousi kolmantena päivänä kuolleista, ja uusi aika alkoi
ihmiskunnalle.

Betlehem ja Itkumuuri
Torstaina lähdimme Betlehemiin. Vietimme messua Kristuksen syntymäkirkossa.
Kirkko on Konstantinuksen rakennuttama
300-luvulla. Jeesuksen syntymäpaikka varmistui mm. siksi, että keisari Hadrianus oli
käskenyt hävittää kaikki kokoontumispaikat, jotka viittasivat uuteen kristinuskoon,
ja paikalle tuli rakennuttaa pakanallinen
temppeli. Näin oli menetelty myös Pyhän
Haudan kirkon kohdalla. Konstantinus
määräsi temppelin purettavaksi ja teetti
tutkimukset alueella, josta myös perimätieto kertoi. Syntymäluola löytyi. Keisari
Justinianus rakennutti kirkon uudelleen v.
530. Ristiretkien aikaan sisätiloja koristeltiin uudelleen marmorilla. Kirkon pääalttari on rakennettu Jeesuksen syntymäluolan

yläpuolelle. Messussa mietiskelimme erityisesti Kristuksen syntymää.
Pyhiinvaeltajilla oli tilaisuus rippiin Pyhän Katariinan kirkossa. Sitten vaellus jatkui läheiselle Paimenten kedolle. Siellä on
säilynyt luolia, joita paimenet käyttivät
asuin- ja suojatiloina. Ehkä myös Joosef ja
Maria hakivat suojaa tällaisista luolista pakomatkallaan Egyptiin.
Palattuamme Jerusalemiin kävimme itkumuurilla. Juutalaisten pyhin paikka on
osa Herodeksen temppelin kehämuuria.
Roomalaiset tuhosivat temppelin kukistaessaan juutalaiskapinan v.70 j.Kr. Juutalaisten rukous ilmentää heidän rukoustensa
voimaa. Heille Jumala asuu paikalla. Rukouksen rytmi ja poljento on voimallista.
Lähes kaikki rukoilijat täällä ovat ortodoksijuutalaisia mustine takkeineen ja lierihattuineen.

Yläsali ja Marian
kuolonuneen nukkumisen
kirkko
Perjantaina suuntasimme yläsaliin, jossa
Kristus nautti viimeisen ateriansa ja vietti
ensimmäisen eukaristian. Täällä hän antoi
myös suurimman käskynsä: ”Rakastakaa
toisianne, niin kuin minä olen rakastanut
teitä.” Tässä salissa hän ilmestyi opetuslapsilleen kolme päivää kuolemansa jälkeen, ja
siellä helluntaina Pyhä Henki vuodatettiin
opetuslasten ylle. Yläsali on kokenut monia
vaiheita, sen nykyinen asu on fransiskaanien jäljiltä 1300-luvulta. Kun muslimit häätivät ristiretkeläiset Jerusalemista, yläsalista
tehtiin moskeija. Moskeijakäytöstä luovuttiin 1550-luvulla.
Yläsalin vieressä sijaitsee Neitsyt Marian
kuolon uneen nukkumisen kirkko ja kuningas Daavidin hauta. Kirkon tradition mukaan Neitsyt Maria tuntiessaan kuolemansa lähestyvän muutti Efesosta Jerusalemiin.
Hänen kuoltuaan kirkko rakennettiin paikalle, jossa Maria asui viimeiset aikansa.
Maria haudattiin Getsemanen lähellä sijaitsevaan hautaan. Paikalle rakennettiin kirkko jo myöhäisantiikin aikana. Hautakirkon
nykyinen asu on 1100-luvulta. Kerrotaan,
että apostoli Tuomas ei ollut paikalla Jerusalemissa kun Maria kuoli. Kolmen päivän kuluttua hän saapui ja joukolla lähdettiin Neitsyt Marian haudalle. Kun haudalle
saavuttiin, hauta havaittiin tyhjäksi käärinliinoja lukuun ottamatta. Tradition mukaan
Jeesus itse nouti Neitsyt Marian taivaaseen.
Neitsyt Marian reliikkejä ei ole; Neitsyt
Maria on ruumiineen taivaassa.
Iltapäivällä kävimme Mamren talossa,
jossa Neokatekumenaalisella tiellä on toimintakeskus Jerusalemissa. Mamren talo sijaitsee paikalla, jossa Jerusalemin vanha kaupunki näyttäytyy upeasti Kidronin
laakson yli. Vietimme siellä messun. Kerrotaan, että Abraham jätti tälle paikalle aasinsa jatkaakseen ylös vuorelle uhraamaan
poikansa Iisakin. Jumala kuitenkin muutti
mielensä ja Iisak säästyi. Niin Abrahamin
jälkeläisten luku tuli Herran lupauksen
mukaisesti yhtä suureksi kuin taivaan tähdet ja hiekan jyvät.
Suurenmoinen ja antoisa pyhiinvaellus vahvisti ja syvensi uskoamme, loi uusia ystävyyssuhteita ja antoi eväitä vaelluksellemme tässä maailmassa. Kiitos Jeesus,
kiitos Neitsyt Maria, kiitos pyhä Henrik.
Kiitos seminaristi, oppaamme Quilherme.
Kiitos isä Marco.

Heikki Aronpää
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Pyhiinvaelluksella Roomaan
1950, tauko Sveitsissä.

Hiippakunta
rakentaa ja rakentuu

V

iisikymmenluvulle saavuttaessa elämä alkoi pienessä
vikaarikunnassa jälleen elpyä raskaiden sotavuosien
ja rauhan tuloa seuranneiden ongelmien
jälkeen. Viipurin ja Terijoen seurakunnat olivat jääneet rajan taakse, ja niiden
jäsenet hajaantuivat ympäri Suomea.
Sielunhoito oli vaikeaa pitkien välimatkojen takia, katoliset evakot tunsivat monesti olevansa täysin yksin ja hylättyjä.
Vähitellen tilanne kuitenkin vakiintui,
papit löysivät lampaansa, seurakunnat
alkoivat hiljalleen kasvaa, uusia kirkkoja rakennettiin ja yhteydet muualle Eurooppaan avautuivat jälleen. Lourdesiin
ja Roomaan tehtiin pyhiinvaellusmatkoja. Satojen vuosien jälkeen aloitettiin uudelleen pyhiinvaellukset piispa Henrikin
kuolinpaikalle Köyliönjärven Kirkkokarille, missä ensimmäiset messut herättivät huomiota myös lehdistössä. Seurakuntaelämä alkoi muotoutua.

Ilo- ja suru-uutisia
Papit ja sisaret viettivät syntymäpäiviään, pyöreitä vuosia juhlittiin ja Kellojen Kutsu -lehti kertoi, kuka kulloinkin
oli vuorossa. Mm. sisar Roberta Helsingistä täytti 50 vuotta 23.5.1957, samana
vuonna ylisisar Gerarda Turusta täytti
60 vuotta 19.8. ja monsignore Holtzer 60
vuotta 19.12. Piispa Cobben palasi Amerikasta 28.6. ja vietti seuraavana päivänä
60-vuotispäiväänsä kotonaan Helsingissä. Häntä kävivät onnittelemassa lukuisat seurakuntalaiset sekä myös monet
diplomaattikunnan jäsenet. Onnittelusähkeitä lähettivät mm. tasavallan presidentti ja rouva Kekkonen, arkkipiispa
Herman Kuopiosta, piispa Gulin Tampereelta, piispa Sormunen Kuopiosta, ulkoasiainministeri J. Virolainen ja Jeesuksen
Pyhän Sydämen veljeskunnan kenraali,
pater tohtori Alfons Lellig Roomasta, kuten Kellojen Kutsu ylpeänä kertoi.
Myös surullisempia tapahtumia kerrottiin ”Omasta hiippakunnasta” -otsikon alla. Turun kirkkoherra J. Snijders
oli sairaslomalla ja joutui useihin leikkauksiin. 5. marraskuuta kuoli 81-vuotiaana Koningshofin luostarissa Hollannin
Eindhovenissa sisar Fidelia, suomalaissyntyinen Olga Viktoria Segersven. Hän
oli ollut luostarissa 34 vuotta.
Suuri ilouutinen saatiin 18. maaliskuuta vuonna 1958: paavi Pius XII korotti
Suomen apostolisen vikariaatin Helsingin hiippakunnaksi. Saman vuoden helluntaipäivänä piispa Cobben asetettiin
virkaansa uuden Helsingin hiippakun-

Katolisen kirkon
vaiheita itsenäisessä
Suomessa OSA 4

Pyhän Henrikin kirkko, postikortti lähetetty 1959.

nan ensimmäisenä piispana. Suomessa
laskettiin olevan 2000 katolilaista.
Myös kulttuurielämä kasvoi ja rikastui. Dominikaanit saapuivat Suomeen ja
perustivat Bulevardille Studium Catholicum -kulttuurikeskuksen katolisen kulttuurin levittämiseksi. Rekolassa vihittiin
itäisen riituksen kappeli vuonna 1951.

Tampere
Tampereelle perustettiin Pyhän Ristin
seurakunta muistuttamaan yhteyksistä

Hattulan Pyhän Ristin kirkkoon ja sen
merkityksestä keskiajan katolisessa Suomessa. Ensimmäinen Pyhän Ristin kappeli vihittiin 1957 käyttöön osoitteessa
Näsilinnankatu 14. Tampereesta tuli oma
seurakuntansa 1. tammikuuta 1958. Kappelin vihkiäisistä kertoili Kellojen Kutsu
seuraavasti:
”Tammikuun 5. päivänä vihittiin Tampereen Näsilinnankadun 17 A:ssa sijaitsevassa talossa Pyhän Ristin seurakunnan kappeli tarkoitukseensa ja
asetettiin sen ensimmäinen kirkkoher-

ra, L. J. Jamar, virkaansa. Vihkimisen ja
virkaan asettamisen suoritti Helsingin
piispa, H. Ylh. Mgre G. Cobben. Vähän
ennen kello 10.30 oli uuteen kappeliin
kokoontunut noin 80 seurakuntalaista ja kutsuvierasta, heidän joukossaan
m.m. teollisuusneuvos Auttila, joka oli
rakentanut talon. Piispan siunattua kappelin juhlallisin menoin aloitettiin veisattu messu pastori G. Schijlenin johdolla evankeliumiin saakka, jolloin luettiin
kirkkoherran nimityskirja sekä ojennettiin hänelle avain vertauskuvana paimenvirasta.
Vieraitten tutustuttua englantilaiseen
kouluun kokoonnuttiin hotelli Tammeriin juhlahetkeä varten. Seurakuntalaisten puolesta insinööri R. Resch kiitti
piispaa siitä, että tämä oli antanut tamperelaisille oman kappelin, teollisuusneuvos Auttila kiitti vilpittömästä yhteistoiminnasta rakennusvaiheen aikana.
Juhlan tunnelmaa kohotti viulusoitto,
yhteislaulu ja runonlausunta.
Pyhän Ristin seurakunnan kappeli on,
vaikkakin pieni – siihen mahtuu noin
40-50 henkilöä – erittäin tunnelmallinen
ja tyylikäs. Harvinaisen kaunis on alttarin krusifiksi ja seurakunnan suuri aarre
on alkuperäinen pyhäinjäännös pyhästä
Rististä, jota seurakuntalaisille näytetään
kunnioitettavaksi jokaisen kuukauden
ensimmäisenä sunnuntaina. Jumalanpalvelukset pidetään arkipäivinä kello 7:
sunnuntaisin kello 10 on korkea messu.”
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Helsinki
Myös Helsingissä tapahtui. Englantilainen koulu oli noussut Mäntytielle 1952
ja siellä sijaitsevassa Kalleimman veren
sisarten kappelissa oli vietetty säännöllisesti sunnuntaimessuja. Oma kirkko
oli kuitenkin tarpeellinen, ja kun hiippakunta onnistui hankkimaan sopivan
tontin Mäntytien ja Tukholmankadun
kulmasta, kirkon rakentaminen alkoi.
18. toukokuuta 1954 laskettiin juhlallisesti uuden kirkon peruskivi papiston,
sisarten, rakentajien, lehdistön ja muiden vieraiden läsnäollessa. Neitsyt Marian vuoden johdosta kirkko pyhitettiin
Neitsyt Marian taivaaseenottamiselle.

vulla tultuaan tarpeettomaksi, mutta lastentarha jatkoi aina vuoteen 1984 saakka.

Retrettejä ja pyhiinvaelluksia
Kellojen Kutsu raportoi myös retretistä
Haikariniemen täysihoitolassa Lohjanjärven rannalla:
”Samoin kuin vuosi sitten järjestettiin
pyhäinpäiväviikonlopun aikana 1-3 marraskuuta (1957) retretti seurakuntalaisillemme tohtori C. J. Putsin ja pastori Robert de Caluwén johdolla. Huolimatta
poissaoloista johtuen mm. aasialaisesta
ja muista esteistä, 16 henkilöä osallistui
retrettiin, joka pidettiin tarkoitusta varten vuokratussa Haikariniemen pensio-

Yläkuvassa Köyliön pyhiinvaellus kesäkuussa 1957, alakuvassa Köyliön pyhiinvaellus, veneranta 4.8.1951

Se vihittiin käyttöön itsenäisyyspäivänä vuonna 1954. Onnittelusähkeitä tuli
runsaasti, mm. presidentti J. K. Paasikiveltä ja arkkipiispa Ilmari Salomieheltä.
Lehdistö huomioi uuden kirkon aina
L’Osservatore Romanoa myöten.
Marian kirkon kellotapulissa on kolme kelloa, joilla jokaisella on oma tekstinsä: yksi kelloista on pyhitetty Jumalalle ja Neitsyt Marialle, se kutsuu uskovia
rukoukseen. Toinen, Joosefille pyhitetty,
saattaa kuolevat lepoon ja kolmas kello,
enkeleille pyhitetty, ilmaisee iloa.

Turku
Turun pieni seurakunta oli joutunut siirtymään paikasta toiseen useiden vuosien
ajan, kunnes nykyisen Pyhän Birgitan ja
Autuaan Hemmingin kirkon peruskivi muurattiin ja siunattiin 2.4.1966. Sitä
edeltävä kappeli oli toiminut puutalossa
Ursininkadulla.
Pyhän Sydämen sisarten lastentarha
oli aloittanut toimintansa 1949. Siellä oli
alussa noin 30 asukasta, muutaman vuoden kuluttua tarhassa kävi päivittäin jopa 80 oppilasta kahdella eri luokalla.
Lastenkoti lopetti toimintansa 1950-lu-

naatissa Lohjanjärven rannalla.
Pensionaatin lasiveranta oli tunti eturyhmän saapumisen jälkeen perjantaina
iltapäivällä muuttunut katoliseksi kappeliksi. Arvokkaasti pystytetylle ja puetulle alttarille asetettiin kuusi kandelaaberia ja tabernaakkeli, joka muutamaa
tuntia myöhemmin puhutun iltamessun jälkeen tuli Sakramentin Kristuksen
asuinsijaksi - ja täten koko retretin keskipisteeksi. Kahden nopeasti katoavan päivän aikana tavallinen pensionaatti muistuttikin jossain määrin luostaria, jolla oli
oma luostarikirkko. Siihen auttoi hiljaisuus (joka valitettavasti ei aina ollut sataprosenttinen), intensiivinen hengellisten esitelmien kuuntelu ja meditaatiot,
laulettu kompletorium ja päivän kolme
Angelus -rukousta. Keskeisinä voimanlähteinä toimivat luonnollisesti messut ja
päivittäinen kommuunio sekä rukoukset
ja meditaatio Kaikkeinpyhimmän edessä. Kun isä Puts sunnuntaina iltapäivällä
päätti retretin ja jakoi Pyhän Isän erityisen retreteille suunnatun siunauksen ja
olimme kiitollisin mielin laulaneet Magnificatin, saatoimme todeta että retretti
on sielun ja myös ruumiin terveyskuu-

ri, jonka mielellään uudistaa joka vuosi.”
Myös seuraavana vuonna Academicum Catholicum järjesti Haikarinniemessä retretin pastori N. Veenkerin johdolla.
Pyhiinvaellusmatka Köyliöön oli vielä
vuonna 1957 jonkin verran toisenlainen
kuin nykyisin. Kellojen Kutsu kertoo:
”Kesäkuun 16. pnä, pyhän Kolminaisuuden sunnuntaina, järjestettiin pyhiinvaellusmatka Köyliöön missä piispa Henrik kärsi marttyyrikuoleman. Noin 30
henkeä matkusti junalla Helsingistä Peipohjaan ja sieltä autolla Köyliöön. Klo
13:n aikaan pidettiin pyhä messu Köyliön Kirkkoluodolla. Myös noin satakunta
paikkakuntalaista oli saapuvilla. Paluumatkalla poikettiin p. Henrikin kappelissa Kokemäellä, missä piispa Henrikin
kerrottiin saarnanneen. Pyhiinvaeltajat
kirjoittivat nimensä vieraskirjaan.”
Pyhiinvaelluksia alettiin tehdä myös
maamme rajojen ulkopuolelle. Vuonna
1958 tehtiin retki yhdessä ruotsalaisten
kanssa, ja matkan tarkka ohjelma julkaistiin Kellojen Kutsun kaksoisnumerossa
3-4/1958:
”Suomen toivioretki Lourdesiin, johon
myös H. Ylh. Piispa Cobben osallistuu,
tapahtuu höyrylaivalla ja junalla. Ohjelma on seuraava:
Lähtö Helsingistä (Turusta) toukokuun 2. päivänä, lähtö Tukholmasta varatuissa junavaunuissa toukokuun 3.
päivänä; lähtö Kööpenhaminasta toukokuun 4. päivänä. Saavutaan Pariisiin toukokuun 5. päivänä klo 8.55. Toukokuun
6:s päivä on vapaa päivä; iltapäivällä
matkaa jatketaan Neversiin, jossa toukokuun 7. päivänä käydään pyhän Bernadetten haudalla. Iltapäivällä matkaa
jatketaan Lourdesiin, jossa ollaan toukokuun 8., 9. ja 10. päivänä.
Paluumatka alkaa toukokuun 11. päivänä; saavutaan Pariisiin toukokuun 12.
päivänä. Toukokuun 13. päivänä retki
Chartresiin. Lähtö Pariisista toukokuuta. 14. päivänä. Saavutaan Kööpenhaminaan 15. päivänä, Tukholmaan 16., Helsinkiin toukokuun 17. päivänä. Matka,
johon sisältyy ruokailu ja hotellit, maksaa noin 55.000 Mk. Viimeinen ilmoittautumispäivä on huhtikuun 10:s. Ilmoittautua voidaan pappiloissa tai matkan
johtajalle, pastori C. J. Putsille.”
Uudet tuulet alkoivat puhaltaa katolisessa kirkossa 1960-luvulle saavuttaessa.
Piispa Cobben väsyi ja vanheni, apulaispiispa oli tarpeen. Paavi Johannes XXIII
hätkähdytti maailmaa kutsumalla koolle Vatikaanin II kirkolliskokouksen. Katolinen kirkko Suomessa alkoi kasvaa
vauhdilla. Tammikuun 1. päivänä 1960
Suomessa oli rekisteröityjä katolilaisia
2169, seurakunnittain laskettuna Helsingissä Henrikin seurakunnassa 994, Mariassa 696, Turussa 198, Jyväskylässä 165,
Tampereella 116.

English-language
Catechism for Adults
Would you like to become more familiar
with the basic teaching of the Catechism
of the Catholic Church? A study group of
English-speaking people meets twice a
month at the Studium Catholicum, Ritarikatu 3 b A 4, Helsinki. The study group
is open to all those who are interested.
The next English Catechisms at the
Studium
•
Monday April 24th at 18.30
•
Monday May 8th at 18.30
Contact person: Diana Kaley, 040-7235703,
diana.kaley@studium.fi. Moderator of the
group: fr. Antoine Lévy, OP.

Urkumusiikin
juhlaa katedraalissa

Urkureita läheltä ja kaukaa

JÁNOS GYÜLVÉSZI
(Unkari/Lohtaja)
Urkukonsertti Pyhän Henrikin
katedraalissa torstaina
4. toukokuuta 2017 klo 18.00.

Societas Sancti Gregorii Magni
gregoriusyhdistys.wordpress.com

PYHÄ MESSU LATINAKSI
Pyhän Henrikin katedraalissa
Sunnuntaina 7.5.2017 klo 13.00

Tuula Luoma OP
Lähteet:
Kalevi Vuorela: Finlandia Catholica; Studium
Catholicum 1989
Kalevi Vuorela: Jeesuksen pyhän sydämen
veljeskunta Suomessa 1907-2007
Kellojen Kutsu, vuosikerrat 1950-60
Birgitta seurakuntalehti, juhlanumero 4/1996
Pyhän Marian seurakunta 3/2004,
50-vuotisjuhlanumero
Studium Catholicumin lehtileikekokoelma

Gregorius-yhdistyksen järjestämiä tridentiinisiä tai
joskus ”gregoriaanisia” messuja vietetään Pyhän Henrikin katedraalissa normaalisti aina kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 13.00.
A Tridentine or sometimes ”Gregorian” Mass in Latin is
celebrated in Saint Henry’s Cathedral normally every
first Sunday of a month at 13.00.
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Vuonna 1917 Portugalin
Fatimassa tapahtuneiden
Marian ilmestymisten jälkeen
todistajalasten elämä muuttui.
Lucia dos Santosista sekä
Francisco ja Jacinta Martosta
oli tullut kuuluisia, he olivat
olleet todistamassa ihmettä ja
ihmiset tahtoivat tavata heitä,
puhua heidän kanssaan heidän
kokemuksistaan.

R

aamatussa korostuu nöyryys
ihmisen
korvaamattomana ominaisuutena Jumalan
palvonnassa. Tästä syystä
Neitsyt Maria valitsi kolme nöyrää ja oppimatonta tavallista lasta välittämään sanomaansa maailmalle. Lapset rukoilivat
usein, koska olivat saaneet vanhemmiltaan uskonnollisen kasvatuksen. Siinä oli
todennäköisesti toinen syy, miksi juuri
heidät valittiin Fatiman viestin sanansaattajiksi.

Francisco Marto
Manuel Marton ja Olimpia de Jesus Marton poika Francisco syntyi 11. kesäkuuta

Fatiman paimenet
1908. Hän oli kohtelias ja reipas lapsi ja
saattoi soittaa huilua tuntikausia. Luonto
oli hänelle tärkeä ja hän kulki mielellään
lampaiden kanssa lähiseudun metsiköissä. Francisco näki kaikki ilmestymiset,
sekä enkelin että Marian, mutta ei kuullut, mitä puhuttiin.
Hän sairastui marraskuussa Marian
ilmestymisten jälkeisenä vuonna. Vanhemmat vakuuttivat, että hän paranisi,
mutta Francisco itse tiesi, mitä tapahtuisi. Hän ei ollut vielä saanut ensimmäistä
kommuuniota ja uskoi saavansa nauttia
Kristuksen ruumiin ja veren taivaassa.
Serkukset lukivat hänelle ruusukkoa,
kun hän ei enää itse jaksanut. Huhtikuun kolmannen päivän iltana hän sanoi: ”Katso, äiti, kuinka kaunis valo on
tuolla oven luona!” Francisco kuoli seuraavana aamuna auringon säteiden tulviessa huoneeseen avoimesta ovesta. Hänet haudattiin Fatiman hautausmaahan.
Maaliskuussa 1952 hänen maalliset jäännöksensä siirrettiin Fatiman basilikan
Ruusukon Neitsyt Marian kappeliin.

Jacinta Marto
Franciscon sisko Jacinta oli lapsista nuorin. Hän syntyi maaliskuun 11. päivänä
1910. Hän oli herkkä ja vilkas lapsi ja kovasti kiintynyt serkkuunsa Luciaan. Jacinta näki ja kuuli kaiken ilmestymisten
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aikana, mutta ei puhunut enkelin eikä
Marian kanssa. Hän sai nähdä näyissä
kahdesti pyhän isän kärsivän ja rukoili
paljon tämän puolesta. Helvettinäyn jälkeen hän päätti omistaa elämänsä sielujen pelastamiseksi.
Vuoden kuluttua ilmestymisistä Jacinta sairastui keuhkokuumeeseen. Hän oli
lähiseudun sairaalassa, mutta pääsi parin kuukauden kuluttua kotiin. Tuberkuloosi teki tuhojaan hänessä ja hänet
vietiin lissabonilaiseen sairaalaan. Siellä
Maria vieraili kolme kertaa hänen luonaan. Näyissä saatu lupaus täyttyi 20.
helmikuuta 1920 ja Jacinta pääsi aurinkoa kirkkaamman Neitsyt Marian luo

paratiisiin. Hänet haudattiin ensin Vila
Nova de Ouremin hautausmaahan. 1935
maalliset jäännökset siirrettiin Fatimaan
ja 12. maaliskuuta 1952 Fatiman basilikan Ruusukon Neitsyt Marian kappeliin. Riemuvuonna 2000 toukokuun 13.
päivänä paavi Johannes Paavali II julisti
molemmat lapset autuaiksi.

Lucia dos Santos
Lucia oli nuorin António Dos Santosin
ja hänen vaimonsa Rosan seitsemästä
lapsesta ja vanhin kolmesta paimenesta.
Hän syntyi 22. maaliskuuta 1907. Lucia
oli tummahiuksinen ja tummasilmäinen

maalaislapsi, tuli hyvin toimeen pienempien lasten kanssa, järjesti pelejä ja tanssia sekä rukoushetkiä heidän kanssaan.
Vaikeudet alkoivat Marian ensimmäisen
ilmestymisen jälkeen. Luciaa syrjittiin ja
oma perhekin kohteli häntä eri tavalla
kuin ennen ilmestymisiä. Fatiman seurakunta oli sitä mieltä, että paholaisella oli
sormensa pelissä.
Lucia oli surullinen serkkujensa vuoksi, sillä Maria oli luvannut ottaa heidät
pian luokseen paratiisiin. Hän jäisi yksin
maailmaan rukoilemaan Marian tahrattoman sydämen puolesta. Maria oli sanonut: ”Minun tahraton sydämeni on aina oleva sinun turvapaikkanasi ja tienä,
joka johdattaa sinut Jumalan luo.”
Lucia oli se, joka puhui jokaisella ilmestymiskerralla ja välitti Marialle vaikeuksissa olevien ja ihmettä odottavien
ihmisten rukouspyynnöt. Kun lapset pidätettiin 13. elokuutta 1917, Lucia jaksoi
vastustaa kuulustelijoita eikä suostunut
sanomaan kertomuksia valheeksi.
Lucia huolehti hellästi sairaista serkuistaan. Vuonna 1921 piispa pyysi Luciaa lähtemään kotikylästä. Äidin mielestä perheen elämä muuttuisi paremmaksi,
jos Lucia lähtisi pois kotoa. Piispa järjesti
niin, että Lucia sai mennä Doroteia-sisarten kouluun Vilariin lähellä Portoa sijaitsevaan kaupunkiin. Siviiliviranomaiset
yrittivät hälventää Luciaa kohtaan tun-
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nettua kiinnostusta ja kuulustelivat häntä jatkuvasti. Hänen oli parempi lähteä
sisarten luo ja elää siellä rauhassa.
Oloaan Doroteia-sisarten luona Lucia muisteli aina hyvillä mielin. Hän sai
vahvistuksen sakramentin 24. elokuuta
1925; äiti tuli tilaisuuteen ja suostui siihen, että Lucia saisi ryhtyä luostarisisareksi. Saman vuoden lokakuussa hän
aloitti postulanttiaikansa Pontevedrassa
Espanjassa, jossa hän vuonna 1928 antoi ensimmäiset lupauksensa. Häntä kutsuttiin nimellä Maria das Dores (Tuskien

Maria), ettei hänen todellinen henkilöllisyytensä paljastuisi.
Lucia olisi halunnut liittyä karmeliittoihin. Sääntökuntien toiminta oli kielletty 1900-luvun alussa, mutta Doroteiasisaret tekivät työtä opettajina ja saivat
sen vuoksi edelleen jatkaa toimintaansa.
Doroteia-sääntökunnan ajasta hän vietti
useita vuosia Espanjassa. Neitsyt Maria
ja Jeesus-lapsi vierailivat kahdesti siellä
hänen luonaan täydentämässä Fatiman
sanomaa. Sisällissodan aika Espanjassa oli vaikeaa. Sisaret joutuivat pakenemaan ja asumaan piilopaikassa, kerran
eräällä ullakolla, mutta Lucia oli esimerkkinä rohkeudesta ja herätti toivoa
muissa sisarissa.
Vuonna 1946 Lucia palasi Portugaliin.
Hän kävi kotonaan ja vieraili lapsuuden
leikkipaikoilla. Hänessä oli herännyt toive saada liittyä karmeliittojen sääntökuntaan, joka oli saanut aloittaa uudelleen toimintansa. Siirtyminen ei käynyt
hetkessä, sillä tarvittiin todisteita siitä,
että kysymyksessä oli todella Jumalan
tahto. Lopulta paavi Pius XII antoi hänelle luvan ja hän lähti Coimbran Carmeloon maaliskuussa 1948. Hän vietti
ensin vuoden mittaisen kanonisen novisiaatin vahvistaakseen karmeliittakarisman tuntemustaan.
Lucian tullessa luostariin korjaustyöt
olivat vielä käynnissä. Vuosia käyttämättä ollut rakennus oli pahasti ränsistynyt
ja vei paljon aikaa saada se käyttökel-

poiseksi. Lucialla oli anemia, mutta siitä
huolimatta hän osallistui kunnostustöihin ja kantoi vastuunsa luostarin tehtävistä. Hän teki mielellään käsitöitä ja hänen kultakirjailunsa olivat taidokkaita.
Hän myös opetti sisariaan tekemään rukousnauhoja ruusukkorukousta varten.
Luostarissa kävi paljon vieraita tapaamassa kuuluisaa ”näkijää”. Heidän joukossaan oli kardinaaleja ja ruhtinaita ja
myös tavallisia uskovia ihmisiä. Lucia
ei kuitenkaan aina voinut tavata noita
vierailijoita kontemplatiivisen elämän-

sä vuoksi. Hänelle lähetettiin paljon kirjeitä ympäri maailmaa ja hän pyrki aina
vastaamaan niihin. Hän sai lahjaksi sähkökirjoituskoneen, jolla kirjoitustyö sujui
nopeammin.
Lucia osallistui toukokuussa 2000 Fatimassa vietettyyn Franciscon ja Jacintan autuaaksi julistamisjuhlaan. Juhlan
yhteydessä hän sai keskustella paavi Johannes Paavali II:n kanssa. Noina päivinä hän kulki eri puolilla lapsuuden
leikkipaikkoja katselemassa. Matka uuvutti hänet ja sen jälkeen hän alkoi käyttää keppiä ja liikkui myös paljon pyörätuolilla. Kivuliasta selkäänsä varten hän
sai tukikorsetin. Ollessaan 97-vuotias
hän alkoi tuntea jaloissaan kipuja ja istuminen tuotti vaikeuksia. Kipulääkkeiden
avulla hän saattoi osallistua messuun.
Muisti alkoi vähitellen heiketä, mutta Fatiman tapahtumat hän muisti aina.
Luostarin 260-vuotisjuhlan viettoon
Lucia ei pystynyt osallistumaan ankarien kipujen vuoksi. Coimbran piispa tuli viettämään messua hänen omaan huoneeseensa. Sattumalta päivä oli sama,
jona Lucia lähti Fatimasta 83 vuotta aikaisemmin.
Lucian luona alettiin pitää yövartiota, koska pelättiin, että hän liikkuessaan
kaatuisi ja loukkaisi itsensä. Hänellä oli
tapana sanoa: ”Kukaan ei halua kuolla,
mutta on vaikeaa olla vanha.” Hän muisteli, mitä Neitsyt Maria oli sanonut: hän
jäisi vielä maailmaan joksikin aikaa ystä-

viensä kuoltua. Aika oli ollut todella pitkä. Nyt se oli päättymässä.
Marraskuussa 2004 Lucia ei enää pystynyt osallistumaan luostarin vuotuiseen retrettiin heikon kuntonsa vuoksi. Marraskuun 21. päivänä hän menetti
tajuntansa hetkeksi, mutta toipui pian.
Sen jälkeen kärsimys kuvastui usein hänen kasvoillaan, vaikka hän muuten olikin rauhallinen. Tajuttomuuskohtaukset
toistuivat, mutta varsinaista syytä niihin
ei löydetty. Ruokahalu oli huono, mutta joulun jälkeen hän pystyi taas hiukan
syömään. Hänellä oli nestetiputus ja hän
sai myös happea. Lääkäreiden mielestä
Lucian hoito luostarissa oli hyvää eikä
häntä siirretty sairaalaan. Hän oli saanut
paavi Johannes Paavali II:lta ruusukkonauhan, jota hän ei päästänyt käsistään
viimeisinä aikoina.
Elämänsä viimeisten kuukausien ajan
Lucialla oli kärsimyksiä, jotka hän sanoi
antavansa pyhälle isälle. 11. helmikuuta
hän piteli hellästi käsissään krusifiksia
suudellen sitä usein ja haluten pitää sen
sydämensä päällä.
Lucia sai vaikeita yskänkohtauksia,
joiden kuultiin kaikuvan ympäri luostaria. Sisar Maria Celina luki hänelle ruusukkoa, kun hän ei itse jaksanut. Viimeisenä yönä hän piteli lähellään paavin
hänelle lähettämää pientä Fatiman Marian patsasta.
Aamulla hän näytti valppaalta. Häneltä
oli otettu pois nestetiputus ja vapain käsin hän teki ristinmerkin aina, kun joku
antoi hänelle vähän vettä. Hän ei näyttänyt enää kärsivän. Piispa kävi tuomassa
hänelle paavin tervehdyksen. Iltapäivällä Lucia alkoi lipua pois tästä maailmasta. Koko sisarkunta kokoontui Lucian
pieneen huoneeseen. Piispa toimitti asiaankuuluvat riitit ja rukoili sen jälkeen:
”Ottakoon sinut vastaan Jeesus Kristus,
jolle omistit elämäsi!

Ottakoon sinut vastaan Portugalin enkeli,
joka kerran ilmestyi sinulle!
Ottakoon sinun vastaan autuas Francisco,
joka näki kanssasi Neitsyt Marian!
Ottakoon sinut vastaan autuas Jacinta, joka
näki kanssasi Neitsyt Marian!”
Äkkiä Lucia avasi silmänsä, katsoi jokaista huoneessa olijaa, viimeiseksi
Maria Celinaa ja hyvästeli tällä tavoin
maailman. Kolme pientä paimenta olivat
taas tavanneet toisensa 13. helmikuuta
2005 klo 17.25.
Jeesuksen ja Tahrattoman sydämen sisar Maria Lucian kanonisaatioprosessin
käynnistäminen julistettiin alkaneeksi
13.2.2017. Hiippakunta oli saanut koottua tarvittavan määrän asiakirjoja (10 000
kirjettä, 2000 sivua päiväkirjamerkintöjä
ja muita tekstejä sekä 60 todistajalausuntoa koskien sisar Maria Lucian pyhyyden ja sankarillisuuden hyveitä). Materiaali luovutetaan Vatikaaniin.
Elina Grönlund

”Fatiman
lasten” pyhäksi
julistaminen
etenee
Paavi Franciscus antoi 23.3.2017
Pyhäksi julistamisen kongregaatiolle luvan julkaista dekreetin, joka
koskee kahden ”Fatiman lapsen”
eli autuaiden Francisco ja Jacinta
Marton esirukousten vuoksi tapahtunutta ihmettä. Tämä merkitsee, että heidän pyhäksi julistamisensa etenee. Johannes Paavali II
julisti Francisco ja Jacinta Marton
autuaiksi 13. toukokuuta 2000.

Ottakoon sinut vastaan hän, joka ilmestyi

KATT/VIS

sinulle aurinkoa kirkkaampana!

Herzliche Einladung zum
Franziskanischen Einkehrtag
in Deutscher Sprache
mit Pater Franz Richardt OFM (Osnabrück) am
Samstag, den 13. Mai im Gemeindesaal St. Marien,
Mäntytie 4 um 10.00-16.00 Uhr.
• Das Thema des Tages: ”Hineinwachsen zum 		
Glauben – den Taborweg im Alltag gehen”.
• Teilnahmegebühr 15 Euro (anschl. Suppe mit Kaffee),
Bezahlung vor Ort.
• Anmeldung bitte bei Herrn Marko Pitkäniemi OFS durch		
Email: pitkis@katolinen.fi oder telefonisch: 046 6175314.

Herzlich Willkommen!
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Petra Bungarten: ”Ei pidä hävetä
katolilaisena olemista Suomessa”
Kuka? – CV
Petra Bungarten, 56 vuotta
Syntynyt Dulkenin kylässä Nordheim
Westfalenissa Saksassa
Naimisissa, 21-vuotias tytär
Diplomi katolisesta uskonnonpedagogiikasta ja dialektiikasta
Vuodesta 2016 Suomessa tehtävänään
kouluttaa katolisia uskonnonopettajia
hiippakunnan tarpeisiin

H

aastattelin Petra Bungartenia ensimmäisenä maaliskuun kauniina ja lämpimänä päivänä pitkän ja
kylmän talven jälkeen. Ehkä päivä oli
vihje Bungartenin työstä ja persoonallisuudesta. Hän on positiivinen ja iloinen
ihminen, joka pitää vaikeuksia mahdollisuuksina ja lahjoina Jumalalta. Ei ollut
sattumaa, että hän tuli Suomeen ja Katekeettiseen keskukseen: elämä on täynnä
odottamatonta.
56-vuotias Bungarten on juuri aloittanut seuraavan uransa kirkon palveluksessa. Hänen tehtävänsä on kouluttaa
katolisia uskonnonopettajia ja katekeettoja sekä päivittää ja uudistaa opetusmateriaalia. Ensimmäinen kymmenen
uuden suomen- ja englanninkielisen katekeetan ryhmä valmistui koulutuksesta
talvella. Seuraavan ryhmän koulutus on
käynnissä. Ryhmiä on Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa. Nykyisin Helsingin katolisessa hiippakunnassa uskonnonopetusta annetaan
usealla kielellä: suomeksi, ruotsiksi, espanjaksi, puolaksi, tagalogiksi, vietna-

miksi, venäjäksi ja englanniksi. Myös
ruotsinkielisten uskonnonopettajien tarve on akuutti.
Uudistetun katolisen uskonnonopetuksen maksaa Bonifatiuswerk Saksassa.
Saksan piispojen vuonna 1909 tekemän
päätöksen mukaisesti kaksi vuosittaista kolehtia koko Saksassa annetaan
diasporaa – kuten Helsingin hiippakuntaa – varten.
Rouva Bungarten selvitti, kuinka katekeesia hoidettiin suomalaisissa seu-

rakunnissa. Hän huomasi monia heikkouksia ja puutteita, vaikka hyvää tahtoa
olikin. Puuttuu kattava katolisen teologian peruskoulutus, ja dialektiset ja pedagogiset perusteet olivat ja ovat edelleen
heikot. Puuttuu uudenaikaista katolista opetusmateriaalia ja koulutusmetodit ovat usein vanhentuneita. Suomessa
tarvittiin apua. Siksi Bonifatiuswerk rahoittaa koulutusta ja Bungartenin työtä Suomessa. Hänen sopimuksensa jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka, ja hän

työskentelee yhdessä Juho Kyntäjän ja sisar Renata Głuchan SJK kanssa.
Bungarten huomasi, kuinka vaikeaa
on elää katolista elämää Suomessa. Mikään ei ole itsestään selvää, kuten Saksassa tai katolisissa maissa. Hän toivoo,
että katolilaisten olisi helpompi elää todeksi uskoaan, ja tahtoo koulutustyön
kautta kehittää suomalaista katolista
identiteettiä yhdessä Pohjoismaiden ja
Baltian maiden kanssa.
Rouva Bungartenilla on vaikuttava
työkokemus, hän tietää ja osaa. Esimerkiksi Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen
Saksaan tuli tuhansittain puolalaisia ja
Volgan saksalaisia sekä juutalaisia maahanmuuttajia Puolasta ja Neuvostoliitosta. Joukossa oli paljon lapsia. Katoliset
hiippakunnat osallistuivat kotouttamistyöhön. Bungarten johti 500 vapaaehtoistyöntekijän ryhmää, joka auttoi tässä
työssä. Monet maahanmuuttajista eivät
tienneet, oliko heidät kastettu tai mitä
sakramentteja he olivat vastaanottaneet;
Bungarten toimi myös läheisessä yhteistyössä paikallisten juutalaisten seurakuntien kanssa.
Bungarten oli neljän vuoden ajan ”Gemeindereferentin” kuudessa saksalaisessa seurakunnassa, joilta puuttui pappi.
Seurakunnissa oli yhteensä 8000 jäsentä.
Hän teki sakramentteja lukuunottamatta
kaiken mitä papit tekevät. Hän on myös
työskennellyt eri tehtävissä Aachenin
hiippakunnassa. Nyt hän antaa 100 %
työajastaan Suomea varten. Saamme olla
kiitollisia tästä Saksan katolilaisten lahjasta meille suomalaisille.
Jan-Peter Paul

Petra Bungarten:
”Man skall inte behöva skämmas för att vara katolik i Finland”
Vem? – CV
Petra Bungarten, 56 år
Född i byn Dulken i Nordheim
Westfalen, Tyskland
Gift och en 21 årig dotter
Diplom i katolsk religionspedagogik
och dialektik
Sedan 2016 i Finland med uppgift
att utbilda katolska religionslärare
för stiftets behov

I

ntervjun med fru Petra Bungarten
skedde under den första vackra och
varma dagen i mars efter en lång, kall
och våt vinter. Kanske dagen var en indikation på fru Bungartens arbete och personlighet. Hon är en positiv och glad människa som ser svårigheter som möjligheter
och gåvor från Gud. Det var inte en tillfällighet att hon kom till Finland och just till
vårt Kateketiska centrum. Livet är fullt av
det oväntade.
Fru Bungarten är 56 år och har just inledd sin nästa karriär i kyrkans tjänst. Hennes uppgift är att utbilda katolska religi-

onslärare och -kateketer samt att uppdatera
och förnya utbildningsmaterial. Den första gruppen på tio nya finsks- och engelskspråkiga kateketer blev klara med sin utbildning i vinter. Utbildningsprogrammet
för följande grupp är i full gång. Det finns
grupper i Helsingfors, Åbo, Tammerfors,
Uleåborg och Kuopio. Idag ger Helsingfors stift katolsk religionsundervisning på
många språk – finska, svenska, spanska,
polska, tagalog, vietnamesiska, ryska och
engelska. Behovet av katolska religionslärare är akut också på svenskt håll.
Den katolska förnyade religionsutbildningen betalas av Bonifatiuswerk i Tyskland. Enligt ett beslut av alla tyska biskopar från 1909 ges två årliga kollekter i hela
Tyskland till diasporan. Ett sådant är, som
bekant, Helsingfors stift.
Fru Bungarten gjorde inventarier av hur
katekesen var skött i de finska församlingarna och kunde identifiera många svagheter och brister samt okunskap trots en god
vilja. Det fattas omfattande grundutbildning i katolsk teologi samt de dialektiska
och pedagogiska grunderna var och är fortfarande svaga. Det fattas modernt katolskt

undervisningsmaterial och utbildningsmetoderna är ofta hopplöst föråldrade. Finland var i akut behov av hjälp.
Dessa svagheter håller man nu på att
rätta till. Detta är huvudorsaken varför Bonifatiuswerk av villig att finansiera utbildningen och fru Bungartens arbete i Finland.
Hennes kontrakt sträcker sig till slutet av
2018. Fru Bungarten arbetar tillsammans
med Juho Kyntäjä och syster Renata Głucha
SJK.
Fru Bungarten märkte hur svårt det är att
leva ett katolskt liv i Finland. Ingenting är
självklart såsom i Tyskland eller andra katolska länder. Hon vill att finländska katoliker skulle få det lättare att leva sin tro.
Hon vill också, genom utbildningsarbetet,
utveckla en katolsk finländsk identitet tillsammans med de Nordiska och Baltiska
länderna.
Fru Bungarten har en imponerande arbetserfarenhet som ger henne en stark auktoritativ position. Hon vet och kan. I samband med Sovjetunionens upplösning i
slutet på 1900-talet kom det tusentals polska och tysk/ryska samt judiska invandrare från Polen och Sovjetunionen (Volga tys-

kar) till Tyskland. På grund av det stora
antalet invandrare bl.a. ett stort antal barn,
blev de katolska stiften involverade i assimileringsarbetet. Invandrarna placerades i
12 m2 metall containers, fyra personer per
container och hundra containers i ett läger.
Totalt var det fråga om 11 000 invandrare.
Fru Bungarten var ledare för ca 500 frivilligarbetare som hjälpte till med assimileringsarbetet. Många invandrare visste inte om
de var döpta eller vilka sakrament de mottagit. Fru Bungarten arbetade i nära samarbete med de lokala judiska församlingarna.
I dag finns dessa containerläger inte längre.
Under fyra år verkade fru Bungarten
som ”Gemeindereferentin” för sex tyska
församlingar vilka inte hade någon präst.
Totalt omfattade församlingarna 8000 medlemmar. Hon gjorde allt det som en präst
gör förutom sakramenten. Hon har även
arbetet med olika uppgifter inom stiftet i
Aachen. Nu ger hon 100 % av sin arbetstid för Finland. En gåva från tyska församlingsmedlemmar till oss i Finland som vi
får vara tacksamma för.
Jan-Peter Paul

ARTIKKELEITA

In English
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Spiritual summer retreat by Indian priest Fr. Joseph Vadakkel
at Stella Maris, 21 – 23 July 2017

”T

he healing power of the
Holy Eucharist” is the
theme of a spiritual retreat by Fr. Joseph Vadakkel from Kerala,
India, that will take place at Stella Maris
from July 21st to 23rd, 2017. The retreat
is definitely one of the top events in the
Catholic Church in Finland this year. It
is a great blessing and joy to welcome Fr.
Joseph, well known in various nations
worldwide for his retreats, for the first
time to Finland. No doubt Our Lady, to
whom Fr. Joseph is greatly devoted, will
prepare great graces to those who will
participate in this retreat in Stella Maris,
the only Marian shrine in Finland!

Fr. Joseph belongs to the Missionary Congregation of the Blessed Sacrament (M.C.B.S.). He is the director of the
“Eucharistic Flame Evangelization” for
Europe and other countries. In July 2009,
Fr. Dr. Joseph Vadakkel received the
apostolic blessing from Pope Benedict
XVI for his Eucharistic Flame mission, a
mission that is also highly appreciated
and blessed by various European Cardinals and Bishops.

Fr. Joseph Vadakkel from India
«The Healing Power of the Holy Eucharist”

21st – 23rd July 2017
Stella Maris

stellamaris@katolinen.fi
Tel. 050-3055304

www.stellamaris.fi

The Evangelist Mark writes,
Registration: stellamaris@katolinen.fi , Tel. 050-3055304
Date: Friday, July 21st, 9 a.m. – Sunday, July 23rd, ca. 13:30 (lunch included)
Address: Stella Maris, Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi/Lohja
Costs for lodging and all meals: Adult € 100 / Student € 50 / Family € 200
Eve arrival Thursday, July 20th (dinner included) Adult € 120 /
Student € 60 / Family € 240
Further information: www.stellamaris.today

Presently, Fr. Joseph spends
most of his time in Europe to carry out
his mission and to conduct seminars and

Caritas-kuulumisia
Caritaskahvila Kuusitiellä
taas 19. huhtikuuta
Suomen Caritaksen uusi toiminto, Ystävyyden kahvila, on avoinna toimistossamme
Kuusitiellä kerran kuussa keskiviikkoisin.
Silloin Caritaksen vapaaehtoiset tarjoavat
kahvia ja syötävää. Ota yhteyttä etukäteen,
jos haluat leipoa jotakin tai tuoda voileipätarpeita, tai jos sinulla on aikaa auttaa kahvinkeitossa – muussa tapauksessa riittää,
että merkkaat päivät kalenteriin ja tulet käymään: Tervetuloa!
Kevään 2017 aikana Ystävyyden kahvila
on avoinna klo 15–17 keskiviikkoina 19. huhtikuuta, 17. toukokuuta ja 14. kesäkuuta.

Vuosikokous 25. huhtikuuta
klo 16.30
Suomen Caritas ry:n vuosikokous pidetään
25. huhtikuuta klo 16.30 Pyhän Marian seurakuntasalissa osoitteessa Mäntytie 2. Vuosikokouksen vieraana on Suomen Ekumeenisen
Neuvoston pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen. Hän pitää meille alustuksen ajankohtaisista ekumeenisista kysymyksistä ja puhuu
mm. uskonnonvapaudesta. Kahvitarjoilu. .

Vielä ehdit osallistua
paastokeräykseen
Suosittelen lämpimästi osallistumista paastouhriin Mitä teette vähimmille veljilleni ja
sisarilleni, sen te teette minulle (vrt. Matt.
25:40).
+ Teemu Sippo SCJ
Suomen Caritas ry:n puheenjohtaja
Hiippakunnan piispa
Caritaksen keräystili: Danske Bank FI73 8000
1270 1545 04 ja paastokeräyksen viite on
2257. Lisätietoja paastokeräyksestä: www.caritas.fi/paasto. Keräyslupa: POL-2015-1542.

In the summer retreat at Stella Maris we
look forward to a spiritual program with
praise, adoration, healing prayer, lecture,
rosary, blessing, confession and personal
talk. The celebration of the Holy Eucharist will be the centre and summit of each
day. The retreat will be in English, with
Finnish translation. Fr. Joseph is known
and loved as a very joyful and profound
priest. He introduces the participants of
his retreats in the presence of Jesus in the
Holy Eucharist, in a simple and clear, yet
profound way to speak and pray. Everyone is warmly welcome.

Tule
ekumeenisen
Vastuuviikon
lähettilääksi!
Oletko
maahanmuuttaja tai ulkomaalaistaustainen
suomalainen? Pidätkö naisten ja tyttöjen
oikeuksia tärkeinä? Haluatko kertoa omista kokemuksistasi ja edistää kulttuurien välistä ymmärrystä? Tervetuloa Ekumeenisen
vastuuviikon lähettilääksi!
Vastuuviikko on Suomen kaikkien
kirkkojen ja monien kristillisten järjestöjen ihmisoikeuskampanja. Vuonna 2017
kampanjan teema on Omalla äänellä. Lähettilästoiminnan tavoite on lisätä suomalaisten ymmärrystä naisten ja tyttöjen
asemasta kehitys- ja konfliktimaissa sekä
niistä haasteista, joita maahanmuuttajanaiset kohtaavat Suomessa.
Lähettiläät koulutetaan vierailuja varten
loppukeväästä 2017 ja Vastuuviikon koordinaattori tukee heitä tehtävässään. Lähettiläänä toimimisesta ei makseta palkkiota, mutta Suomen Ekumeeninen Neuvosto
maksaa vierailuista aiheutuvat kulut.
Kiinnostuitko? Lue lisää osoitteessa www.caritas.fi/ajankohtaista/vastuuviikolle-2017 ja ota yhteyttä Vastuuviikon
koordinaattoriin. www.vastuuviikko.fi.

Jäsenmaksu vuodelle 2017
Muista myös Suomen Caritaksen jäsenmaksu: Caritaksen jäsenmaksu on henkilöjäsenille 20 €/vuosi (yhteisöjäsenille 50
€/vuosi) ja se maksetaan Caritaksen tilille FI73 8000 1270 1545 04 käyttäen viitettä
2215. Etkö ole jäsen? Ano jäsenyyttä saman
tien: www.caritas.fi/jaseneksi.

retreats for individual groups (such as
families, youth, priests and nuns) as well
as for “Eucharistic Flame” conventions.

“Then the disciples went out and
preached everywhere, and the Lord
worked with them and confirmed his
word by the signs that accompanied it.”
(Mk 16:20). In Fr. Joseph we have a living
example that this is true also in the present time. Jesus is confirming His promise “And surely I am with you always,
to the very end of the age.” (Mt 28:20).
Praise the Lord!
Andreas Bucksrucker

Perhepsykoterapeutin palsta

Kouluikäisten rukouksesta

K

ouluikäisten hengelliseen elämään
kuuluu myös ensimmäisten sakramenttien vastaanottaminen, nimittäin
parannuksen sakramentti ja eukaristia.
Lapset ovat silloin noin 9-10-vuotiaita,
ja heidän kuuluu kouluopetuksen lisäksi
osallistua kirkon antamaan sakramenttiopetukseen. Se vaatii vanhemmilta ponnistelua ja päämäärätietoisuutta. Usein
olisi jalkapallo-, tanssi- tai jääkiekkotreenit samaan aikaan, ja vanhemmat joutuvat valitsemaan. Lapselta ei pidä vaatia,
että hän valitsisi, vaan vanhempien tehtävä on valita lapsen puolesta uskonnonopetus ja samalla helpottaa lapsen
tuskaa siitä, että on ”pettänyt” joukkueensa. Vanhempien kuuluu ymmärtää ja
lievittää lapsen hankalaa oloa, mutta pysyä johdonmukaisesti siinä valinnassa,
että Jumala on ensisijainen. Samalla tulee
käsitellä sitä, mitä tarkoittaa olla katolilainen tässä maailmassa: joskus joutuu
tekemään valintoja, jotka tuntuvat ikäviltä. Juhlaan valmistautuessa korostuvat
usein ulkoiset seikat, kauniit vaatteet,
juhlavat puitteet, sukulaiset ja lahjat. Olisi hyvä, että lapsen valmistautuminen
olisi vanhemmillekin ikään kuin ”päivitys” omasta ensimmäisestä osallistumisesta sakramentteihin. Voi katsoa lasten
kanssa omia lapsuuskuvia ja muistella

millaista oli, mutta ennen kaikkea voi
entistä tiiviimmin rukoilla lapsen kanssa.
Olisi hyvä, että vanhemmat (jos ovat katolilaisia) kävisivät lapsen nähden myös
ripittäytymässä ja valmistautuisivat eukaristian viettoon pyytämällä lapsilta
anteeksi ja viettämällä juhlan aaton rauhallisesti. Olisi hyvä, että ensimmäisen
kommunion aattona perheen rukoushetki olisi tavallista pitempi ja juhlallisempi.
Ensi kerralla puhutaan nuorista.
Florence Schmitt
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Nuorille

Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Jeesus parantaa
halvaantuneen
Mark. 2:1-12
Jonkin ajan kuluttua Jeesus meni taas
Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat
hänen olevan kotona, väkeä tuli koolle
niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet
edes oven edustalle. Jeesus julisti heille
sanaa. Hänen luokseen oltiin tuomassa
halvaantunutta. Sairasta kantamassa oli
neljä miestä, jotka eivät tungoksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen eteen. Silloin he purkivat katon siltä
kohden, missä Jeesus oli, ja aukon tehtyään laskivat siitä alas vuodematon, jolla
halvaantunut makasi. Kun Jeesus näki
heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: ”Poikani, sinun syntisi annetaan
anteeksi.”
Mutta siellä istui myös muutamia lainopettajia, ja he sanoivat itsekseen: ”Miten hän tuolla tavalla puhuu? Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi
antaa syntejä anteeksi?” Jeesus tunsi heti
hengessään, mitä he ajattelivat, ja sanoi
heille: ”Kuinka te tuollaista ajattelette?
Kumpi on helpompaa, sanoa halvaantuneelle: ’Sinun syntisi annetaan anteeksi’,

vai sanoa: ’Nouse, ota vuoteesi ja kävele’? Mutta jotta te tietäisitte, että Ihmisen
Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi” — hän puhui nyt halvaantuneelle — ”nouse, ota vuoteesi ja mene
kotiisi.” Silloin mies heti nousi, otti vuoteensa ja käveli pois kaikkien nähden.
Kaikki olivat tästä hämmästyksissään,
ylistivät Jumalaa ja sanoivat: ”Tällaista
emme ole ikinä nähneet.”

Kommentti
Minulla on paljon ystäviä ja kavereita.
Heidän kanssaan pelaan jalkapalloa tai
kävelen pitkin kaupunkia. On hauskaa
keskustella kavereiden kanssa.
Ystävyys on hieno kokemus. Itse asiassa se ei ole pelkkä teoria tai ajatus; todellinen ystävyys esiintyy palvellen, auttamisessa.

Tämä evankeliumin tapahtuma on
loistava esimerkki ystävyydestä. Pääosaa
esittävä kapernaumilainen oli halvaantunut. Ehkä syntymästä saakka tai lapsuudesta lähtien, onnettomuuden takia.
Hän on surullinen ja haluaa mieluummin pysyä kotona rauhassa. Mutta hänen kaverinsa rakastavat häntä ja tahtovat hänen parantuvan. Nyt he ovat
kuulleet, että Jeesus on kaupungissa.
Epäilemättä he tietävät, että Jeesus voi
tehdä kaikkea. Hän on Jumalan Poika ja
on jo tehnyt paljon ihmeitä.
Talo, jossa Jeesus on, on tungokseen
asti täynnä, eikä ole mahdollista astua sisään. Sitten he miettivät hiukan ja keksivät ratkaisun. Heidän pitää avata katto
ja sitä kautta laskea kaverinsa alas, jotta
Jeesus voisi parantaa hänet.
Tämän teon tähden heitä uhkasivat
monet ongelmat, mutta esteitä ei ole,
kun haluaa auttaa muita rakastaen.
Jeesuksen vastaus on selvä: ”poikani,
sinun syntisi annetaan anteeksi, nouse
ota vuoteesi ja kävele.” Palkinto ei voisi
olla parempi. Ruumis ja sielu voittavat,
koko ihminen — ystävyyden kautta, Jumalan rakkaudella.
isä Raimo Goyarrola

LUKIJOILTA: Hapatusta.net

– kolmen katolilaisen uusi blogi

LUKIJOILTA: Korjauksia artikkeliin (Fides 3/17)
“Kolmastoista toukokuuta sata vuotta sitten”

T

F

ammikuussa 2017 isä
Oskari Juurikkala, Emil
Anton ja Eetu Manninen perustivat Katolista hapatusta
-nimisen blogisivuston (hapatusta.net), joka julkaisee katolisuuteen ja teologiaan liittyviä
artikkeleita ja kirja-arvioita
aina vähintään kerran viikossa
maanantaisin klo 8.00. Blogilla
ja sen Facebook-sivulla on jo
muutama sata vakioseuraajaa,
mutta soisimme tietysti sanan
leviävän laajemmallekin.
Vuoden 2017 pääteemoina
ovat reformaation merkkivuosi ja katolis-luterilainen ekumenia sekä Suomi100,
minkä lisäksi on käsitelty mm. kristologiaa ja gender-ideologiaa. Artikkeli
Trenton kirkolliskokouksen historiasta

käännettiin ja julkaistiin myös viroksi sivustolla meiekirik.net. Blogille voi tarjota vieraskyniä ottamalla yhteyttä kirjoittajiin.
Emil Anton

ideksen numerossa 3/17 ilmestynyt
artikkeli Elina Grönlundin artikkeli
”Kolmastoista toukokuuta sata vuotta
sitten” sisälsi muutamia Fatiman ilmestystä koskevia virheitä, jotka ovat ristiriidassa Lucian, yhden Fatiman näkijöistä,
todistuksen kanssa. Seuraava lista ei yritä olla kaiken kattava.
Enkelin ilmestystä koskevat:
1) Artikkelissa kirjoitettiin, että lapset
näkivät rauhan enkelin, jolla oli tytön
hahmo. Lucia itse puhuu enkelistä miehen hahmoisena. 2) Ehkä vain kirjoitusvirheestä johtuen enkelin kerrottiin ylösnousseen, mutta Lucia kertoo hänen vain
nousseen ylös. 3) Artikkelin mukaan enkelin ilmestyessä kolmannen kerran enkelin pään yläpuolella oli hostia, josta
tippui veripisaroita maahan. Lucia kertoo hostian olleen maljan yläpuolella ja
että veripisarat tippuivat maljaan. 4) Artikkelin mukaan enkelin kerrottiin rukoilleen sanoen antavansa Kristuksen
ruumiin ja veren voidakseen vastustaa
häväistystä, pilkkaa ja välinpitämättömyyttä, jolla Kristusta loukataan. Lucian mukaan enkeli ilmaisee rukouksessa antavansa tai uhraavansa Kristuksen

Lastenleiri Stella Mariksessa
11.–17./23. kesäkuuta 2017

Kesäleiri on tarkoitettu kaikille 5–11-vuotiaille lapsille.
Leirillä voi olla viikon tai kaksi viikkoa. Hinta 150 eur/viikko.
Ilmoittautumiset sisar Barbaralle, sisar.barbara@gmail.com

ruumiin hyvitykseksi häpäisystä, pilkasta jne. 5) Lucia kertoo myös, että enkeli
antoi maljan sisällön Jacintalle ja Franciscolle, ei maljaa itseään kuten artikkelissa
esitetään.
Neitsyt Marian ilmestystä koskevat:
13. heinäkuuta Neitsyt Maria sanoi tulevansa pyytämään Venäjän konsekroimista hänen tahrattomalle sydämelleen
ja jos tätä pyyntöä totellaan, Venäjä tulee kääntymään ja tulee rauha. Jos Jumalanäidin pyyntöä puolestaan ei totella,
tulee Venäjä levittämään erheitään kaikkialle maailmaan. Grönlundin kirjoituksessa annetaan virheellisesti ymmärtää,
että Venäjän kääntyminen on lasten rukouksesta ja Venäjän julkisesta erheiden
tunnustamisesta riippuvainen.
19. elokuuta Neitsyt Maria ei pyytänyt rukoilemaan ja tekemään uhrauksia
helvetissä olevien sielujen puolesta, vaan
niiden puolesta, jotka ovat vaarassa joutua sinne.
Antti Kinnunen
Lähde: John de Marchi, The True Story of Fatima: A complete account of the Fatima Apparitions. Luettu osoitteesta http://www.fatimacrusader.com/truestory/

Autuaan Hemmingin seura – Youth Group
Spring 2017 programme
28.-30.4. Joining the youth camp weekend in Stella Maris
Mukaan viikonlopun nuorisoleirille Stella Marikseen
18.5.

Why be a Lay Dominican?
Miksi ryhtyä maallikkodominikaaniksi?

Studium Catholicum, Ritarikatu 3 A, 00170 Helsinki

ILMOITUKSET

17

Ilmoitukset
Academicum Catholicumin luento
Studium Catholicumissa
Academicum Catholicums föreläsning
på Studium Catholicum

Suomen Caritaksen uusi toimisto sijaitsee
Meilahdessa Kuusitiellä, hiippakunnan tiloissa
jossa toimii myös Katekeettinen keskus.

to 20.4, klo 19 .00

Dos. Juha Hiltunen:

Caritaksen aukioloajat vaihtelevat, joten sovithan vierailuajan
etukäteen. Vanha lankanumero ei ole enää käytössä.

Torinon käärinliina - valokuva Jeesuksesta (suomeksi)
Osoite: Ritarikatu 3A (3. krs). Luennon jälkeen on kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Adress: Riddaregatan 3A (3. vån) Efter föreläsningen bjuds det på kaffe. Välkomna!)

Uusi osoite: Kuusitie 6, 00270 Helsinki
Puh/tfn/ph 0400 911874 • E-mail caritas@caritas.fi

www.caritas.fi

Katolinen Pyhän Henrikin yhdistys ry

VUOSIKOKOUS
pidetään torstaina 27. huhtikuuta
klo 19.00 Pyhän Henrikin
seurakuntasalissa. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa.

KATARIINA
SIENALAISEN
JUHLA

Latinapäivä

Maallikkodominikaanit viettävät suojelijansa pyhän Katariina Sienalaisen juhlaa
lauantaina 29. huhtikuuta klo 12-16.
Ohjelmassa messu klo 12, sen jälkeen
seurakuntasalissa pienimuotoinen näyttely
maallikkodominikaanien Suomen ryhmän
historiasta, pientä purtavaa ja rattoisaa
yhdessäoloa. Tervetuloa!

Studium Catholicumissa
13.5.2017 klo 9.30-15-00
Kielikurssi, puhe, lauluja ja messu latinaksi
●

●

Puhe: “Syvä on menneisyyden kaivo- Latina Europassa ja Suomessa”: Prof. Teivas Oksala
Latinan kurssi: "Tutustumme keskiajan latinaan - latinankielisiä tekstejä vasta-alkajille ja
pitemmälle ehtineille" : Dos. Anni Maria Laato

●

Hymnejä ja lauluja latinaksi: Iris Laato

●

Messu latinaksi : Fr. Antoine Levy, OP

Mahdollisuus omakustannuslounaaseen ja kahviin 15 € .
Ilmoittauminen : lucia.indren@studium.fi. Tervetuloa!

Ritarikatu 3 A, 00170 Helsinki

Welcoming Team – Kevät 2017
• Tervetulotiimin kevään ohjelma – Kaikille katolisesta kirkosta

kiinnostuneille sekä uusille että vanhoille jäsenille! Esitelmiä
(englanniksi ja suomeksi) eri aiheista kerran kuussa sunnuntaina
Studium Catholicumissa (tarkemmat tiedot kotisivulla) Päivämäärät ja
aiheet kevään kokoontumisille (voivat muuttua).
Open programme of the Welcoming Team – For new and old members of the Catholic Church
and everyone else interested! Presentations (in English and Finnish) on different themes once a
month on a Sunday at the Studium Catholicum (see our website for more information)

•

11.6. klo 12.00-14.30 Piknik Kaivopuistossa – kirkkomusiikki / Picnic – Church music
Tervetulotiimi – Welcoming Team – Ritarikatu 3 A, 00170 Helsinki

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

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.

* * *
Vuoden 2017 jäsenmaksu 20 €
maksetaan ennen kokousta
yhdistyksen tilille Danske Bank
FI46 8000 3710 1723 36.

Oikeat kirjat löytyvät
katolinenkirjakauppa.net

Vastakkainasettelusta yhteyteen
– ekumeeninen seminaari 19.4.2017

S

uomen Ekumeenisen Neuvoston kevätkokouksen yhteydessä pidettävässä avoimessa seminaarissa käydään ekumeenista keskustelua kirkosta. Seminaarissa on mukana on piispa
Teemu Sippo SCJ.
Paavi Franciscus ja Luterilaisen maailmanliiton puheenjohtaja, piispa Munib Younan allekirjoittivat reformaation merkkivuoden alkaessa yhteisen julistuksen Lundin tuomiokirkossa 31.
lokakuuta 2016. Sen teemoina olivat mm. reformaation muiston ekumeeninen viettäminen ja
viisi käytännöllistä toimintaohjetta kirkoille. Julistus perustui asiakirjaan Vastakkainasettelusta
yhteyteen (2013). Seminaari järjestetään Andreaskyrkanissa (Korkeavuorenkatu 22, Helsinki).
Ohjelma:
12.15 Avaus, pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen
12.30 Vastakkainasettelusta yhteyteen, dosentti Tomi Karttunen
13.00 Kommenttipuheenvuorot, piispa Teemu Sippo SCJ, biskop Björn Vikström
13.15 Paneelikeskustelu viidestä ekumeenisesta toimintaohjeesta
14.00 Kahvi- ja teetarjoilu
14.30 Kirkko: yhteistä näkyä kohti -asiakirjan teologiset pääpiirteet, tutkija Ida Heikkilä
15.15 Päätössanat, piispa Teemu Sippo SCJ
Lisätietoja: www.ekumenia.fi

TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO
Caritas Seurakuntapalvelu - Helsinki

09 628 398

Mechelininkatu 32, Taivallahden kasarmirakennus
www.toolonhautaustoimisto.fi

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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Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs • 14.4.-14.5.
TURKU

HELSINKI

Pyhän Marian seurakunta

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh.
09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@
katolinen.fi. Kotisivu henrik.katolinen.fi.
• La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.30
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.
14.4. pe pitkäperjantai: 9.00 tenebrae, 15.00 liturgia Herran kärsimisen ja kuoleman muistoksi, 15.00 liturgia Tapanilassa
15.4. la pyhä lauantai: 9.00 tenebrae, 22.00
pyhän pääsiäisyön vigilia
16.4. su pääsiäissunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu,
12.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska,
14.00 messu portugaliksi, 15.00 messu Porvoossa, 16.00 messu Tapanilassa, 18.00 iltamessu
17.4. ma pääsiäismaanantai: 11.00 messu
18.4. ti 14.00 seniorit, 18.00 Catholic Students’
Club: ruusukko ja messu
20.4. to 18.00 elokuvakerho seurakuntasalissa,
18.00 lectio divina
22.4. la 11.00-13.00 vahvistusopetus seurakuntasalissa, 12.00 messu ruandaksi, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu
23.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 9.30
messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30
messu italiaksi/Messa in italiano, 14.00
messu arameaksi, 18.00 iltamessu
24.4. ma 10.00 messu koululaisille, 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
25.4. ti 10.00 messu koululaisille
29.4. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
30.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.30 messu
englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 16.00 messu tagalogiksi/Mass in
Tagalog, 18.00 iltamessu
2.5. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko
ja messu
4.5. to 18.00 elokuvakerho seurakuntasalissa,
18.00 urkukonsertti kirkossa
6.5. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
7.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.30 messu
englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu ja ensikommuunio, 11.15 messu Tapanilassa, 13.00 gregoriaaninen messu, 16.30
messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano,
18.00 iltamessu
8.5. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
13.5. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
14.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.30 messu
englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 perhemessu ja ensikommuunio,
13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 16.4., 21.5.
su 15.00
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): 14.4.
Huom.! pe 15.00, 16.4. su Huom.! 16.00, 23.4.
su 11.15, 7.5. su 11.15, 21.5. su 11.15

DigiMarkus – uusi Markuksen
evankeliumin suomennos digilaitteille
on julkaistu. digimarkus.fi -sivulla myös
1992 ja 1933/38 raamatunkäännökset,
runsaasti taustamateriaalia sekä
Agricolan Uusi testamentti vuodelta
1548. Tutustu: digimarkus.fi

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.
14.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran
kärsimisen ja kuoleman muistoksi, 18.00 liturgia arabiaksi
15.4. la pyhä lauantai: 11.00 pääsiäisruoan
siunaaminen/Poświęcenie pokarmów wielkanocnych, 22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia,
pääsiäisruoan siunaaminen
16.4. su pääsiäissunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 piispanmessu suomeksi, 12.00
messu vietnamiksi, 16.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
17.4. ma pääsiäismaanantai: 10.00 messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
19.4. ke 8.00 messu suomeksi, 10.30 muskari
lapsille seurakuntasalissa, 18.00 messu suomeksi
23.4. su Jumalan laupeuden 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
30.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: su 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
1.5. ma 8.00 messu suomeksi
3.5. ke 10.00 messu koululaisille, 14.00 messu
suomeksi ja Maria-klubi, 18.00 messu suomeksi
4.5. to 10.00 messu koululaisille, 18.00 messu
suomeksi
7.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi ja ensikommuunio, 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
13.5. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 piispanmessu ja kirkkoon ottaminen
14.5. su pääsiäisen 5. 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): 7.5. su
16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu
13): 29.4., 20.5. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 13.5. la 14.00

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389,
fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@
katolinen.fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.
• Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden
2. 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.)
14.4. pe pitkäperjantai: 9.00 laudes, 15.00 liturgia Herran kärsimisen ja kuoleman muistoksi
15.4. la pyhä lauantai: 9.00 laudes, 12.00 ruoan
siunaaminen, 22.00 pyhän pääsiäisyön
vigilia
16.4. su pääsiäissunnuntai: 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 16.00 messu
Porissa, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English
17.4. ma pääsiäismaanantai: 10.30 päämessu
18.4. ti 18.45 teologinen opintopiiri
22.4. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/
Mässa på Åland
23.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 9.00
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30
messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 15.00
messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/
Mass in English
25.4. ti 18.45 informaatiokurssi
30.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.00 messu
suomeksi, 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
2.5. ti 18.45 miestenpiiri
6.5. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu, 10.00
messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/Mässa på
Åland
7.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.00 messu
suomeksi, 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
12.5. pe 18.00 messu Porissa
14.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.00 messu
ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 päämessu
ja ensikommuunio, 12.30 messu vietnamiksi,
15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
KATEKEESI 6.5. la 9.30
DIASPORA
Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, St.Mårtensgården,
Hindersböle): 22.4., 6.5. la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 23.4.,
14.5. su 15.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 16.4. su
16.00, 12.5. 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, 18.00 gregoriaaninen messu, ke 18.00 messu, to 18.00 adoraatio
ja 18.30 messu, pe 7.00 messu sisarten kappelissa. La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15). Rippiaika to 17.30-17.55 ja su 10.0010.25 sekä 11.40-11.55 tai sopimuksen mukaan.

• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass
in English. Mon. 18.00 Mass, Tues. 7.00 Mass in
Sisters’ Chapel, 18.00 Gregorian Mass, Wed. 18.00
Mass, Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass,
Fri. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel. Sat. 10.00 Mass
(Family Mass in Finnish once a month at 12.15).
Confessions Thurs. 17.30-17.55 and Sun. 10.0010.25 and 11.40-11.55 or by appointment. For the
latest updated program, see olavi.katolinen.fi.
14.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran
kärsimisen ja kuoleman muistoksi
15.4. la pyhä lauantai: 23.00 pyhän pääsiäisyön vigilia
16.4. su pääsiäissunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 messu englanniksi/Mass in English
17.4. ma pääsiäismaanantai: 10.00 messu
23.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass
in English
30.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
1.5. ma pyhä Joosef, työläinen: 10.00 messu,
12.15 ekumeeninen Jeesus-marssi
7.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
13.5. la Fatiman Neitsyt Maria (Fatiman ilmestyksen 100-vuotisjuhla): 10.00 messu
14.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
Mahdollisista poikkeuksista ja lisäyksistä ilmoitetaan seurakunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla.
KATEKEESI 20.5. 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.)
14.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran
kärsimisen ja kuoleman muistoksi
15.4. la pyhä lauantai: 12.00 pääsiäisruoan siunaaminen, 22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia
16.4. su pääsiäissunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 14.00 messu puolaksi/Msza św. wielkanocna w języku polskim, 16.00 messu
englanniksi/Mass in English
17.4. ma pääsiäismaanantai: 10.30 messu suomeksi
22.–23.4. la-su kurssi uskonnonopettajille ja vanhemmille, aiheena ”Miten kerron
uskosta lapsille?”
23.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.30
messu suomeksi, 11.45 opetus vahvistettaville nuorille, 17.00 messu englanniksi/Mass
in English
25.4. ti 14.00 messu senioreille
30.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 messu
suomeksi, 12.00 messu vietnamiksi, 17.00
messu englanniksi/Mass in English
6.5. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
7.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 messu
suomeksi, 11.45 opetus ensikommuuniolapsille, 17.00 messu englanniksi/Mass in
English
13.5. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
14.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 messu
suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in
English

SEURAKUNNAT JA OHJELMAT
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Yhdistykset • Societies • Muut • Others
KATEKEESI
Tampere: 6.5. la 9.50
Hämeenlinna (Poltinahon seurakuntatalo, Turuntie 34): 6.5. la 15.00-16.30
Vaasa (Rauhankatu 8 C 22): 29.4., 27.5. la
10.00-12.00 pienempien ryhmä, 13.15-15.15
isompien ryhmä
DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon seurakuntasali, Matti Alangon katu 11): 7.5., 4.6. su 15.00,
Huom.! ei messua heinä- ja elokuussa
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu
3): 17.4. ma 16.00
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): –
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): klo 12.00: ma 17.4. Huom.! messu
vietnamiksi, su 23.4., la 29.4., la 6.5., su 14.5.
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti,
Ala-Kuljunkatu 1): 13.5. la 18.00, Huom.! ei
messua kesä-, heinä- ja elokuussa
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli,
Rauhankatu 8 C 22): 14.4. pe 13.00-14.00 mahdollisuus ripittäytymiseen, 15.00 pitkäperjantain liturgia, 15.4. la 18.00-19.30 mahdollisuus
ripittäytymiseen, 20.00 pääsiäisyön vigilia,
16.4. su 16.00 pääsiäissunnuntain messu, 23.4.
su 16.00, 29.4. la 16.00, 6.5. la 16.00, 14.5. su 16.00

KOUVOLA

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh.
05-3711251. Sähköposti ursula@katolinen.fi.
Kotisivu ursula.katolinen.fi.
• Su 11.00 (1., 2., 4. ja 5. su) tai 18.00 (3. su) 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.)
14.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran
kärsimisen ja kuoleman muistoksi
15.4. la pyhä lauantai: 18.00 pyhän pääsiäisyön
vigilia
16.4. su pääsiäissunnuntai: 11.00 messu
17.4. ma pääsiäismaanantai: 11.00 messu
20.4. to 18.00 iltamessu
23.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 11.00
messu
27.4. to 18.00 iltamessu
30.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 11.00 messu
4.5. to 18.00 iltamessu
7.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 11.00 messu
11.5. to 18.00 iltamessu
14.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 11.00
piispanmessu ja vahvistuksen sakramentti
DIASPORA
Hamina: Sopimuksen mukaan
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): 14.5. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): 6.5. la 16.00
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko):
Huom! ei messua huhtikuussa, 21.5. su 12.00
KATEKEESI
Kouvola (seurakuntasali): 22.4., 27.5. la 11.00
(opetuksen päätteeksi messu klo 13.00)
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 6.5. la 14.00
(opetuksen päätteeksi messu klo 16.00)
Kotka ja Lappeenranta: sopimuksen mukaan
Huom! Pyhän Ursulan seurakunnan
puhelinnumero on muuttunut! Uusi
puhelinnumero on 05-5444110.
KEVÄTTALKOOT KOUVOLASSA
LAUANTAINA 22.4. klo 12.00
Mukaan tarpeelliset työvälineet ja eväitä
grillijuhlaa varten. Tervetuloa!
Siunattua pääsiäistä kaikille
seurakuntalaisillemme sekä ystävillemme!
Toivottaa Pyhän Ursulan seurakunta

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. 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. 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.)
14.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran
kärsimisen ja kuoleman muistoksi
15.4. la pyhä lauantai: 22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia
16.4. su pääsiäissunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu
23.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.00
messu englanniksi/Mass in English, 11.15
päämessu ja ensikommuunio, 17.30 messu
Kajaanissa
30.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu
7.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
14.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00 messu
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
DIASPORA
Kajaani: 23.4., 25.6. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 21.5., 18.6., 16.7. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 7.5., 4.6., 2.7., 6.8. su 17.00
Utajärvi (lut. kirkon seurakuntasali): –
Raahe (Brahenkatu 2): 28.5., 23.7. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 14.5., 11.6.,
9.7. su 17.30

KUOPIO

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. (Ei adoraatiota juhlapyhinä, eikä kesä- ja heinäkuussa.) La 19.00
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. 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. (No Adoration on Feast
Days and during June and July.) Sat. 19.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Sun.
10.30-10.50 and by appointment.
14.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran
kärsimisen ja kuoleman muistoksi, 17.0020.00 adoraatio
15.4. la pyhä lauantai: 20.00 pyhän
pääsiäisyön vigilia
16.4. su pääsiäissunnuntai: 11.00 päämessu,
17.00 messu Joensuussa
20.4. to 18.00 adoraatio ja messu, 19.45
kuoroharjoitus
22.4. la 10.00 johdantokurssi
23.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 11.00
päämessu, 17.00 messu Joensuussa
27.4. to 18.00 adoraatio ja messu, 19.45
kuoroharjoitus
30.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 11.00
päämessu, 17.00 messu Joensuussa
4.5. to 18.00 adoraatio ja messu, 19.45
kuoroharjoitus
6.5. la 14.00 messu ja ensikommuunio
Mikkelissä

7.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 11.00
päämessu, 17.00 messu Joensuussa
11.5. to 18.00 adoraatio ja messu, 19.45 kuoroharjoitus
13.5. la 10.00 ensikommuunion harjoitus
14.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.00 messu ja
ensikommuunio Savonlinnassa, 11.00 päämessu ja ensikommuunio, 17.00 messu Joensuussa
DIASPORA:
Mikkeli (krypta, Savilahdenkatu 20): 6.5. la
14.00
Savonlinna (Pääskylahden ev.-lut. kirkko,
Kaartilantie 62): 14.5. su 9.00
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. Sähköposti info@katolinen.
fi. Kotisivu: katolinen.fi. Auki ma-pe 10-16.

Keskukset
Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 050-305
5304, email: stellamaris@katolinen.fi. Kotisivu stellamaris.fi. Pankkiyhteys FI55 4006 2220
0136 11 (ITELFIHH) • Emäntä Marja-Leena
Hänninen • Johtaja isä Toan Tri Nguyen, puh.
050-361 7942, email: tri.nguyen@katolinen.fi
• Hengellinen toiminta: isä Gianni Sgreva CP,
puh. 040-1382881, email: totustuus@hotmail.it

Suomen Caritas
Uusi osoite: Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh.
0400 911874. 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
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 noin kerran kuukaudessa Turun birgittalaisluostarissa moderaattorin,
isä Toan Tri Nguyenin, ja luostarin ylisisaren
äiti M. Bernabén johdolla. Aluksi kokoonnutaan yhdessä birgittalaissisarten kanssa kello
16.30 vesperiin ja adoraatioon. Seuraavat kokoukset ovat perjantaina 5. toukokuuta ja 9.
kesäkuuta. • Yhteyshenkilö: Raija Markkula, e-mail: raija.markkula7/gmail.com, puhelin: 040 578 3024.

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass or Adoration in Latin
with Readings and Homily in English in Saint
Henry’s Cathedral on the following Tuesday
evenings at 18.00: 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. • 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.

Kirjallisuuspiiri
Kirjallisuuspiiri kokoontuu Henrikin seurakuntasalissa seuraavina päivinä klo 18: • 15.5.
Irmelin Sandman Lilius: Muukalaiskadun satuja • Tervetuloa, kaikki kirjojen ystävät!

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 18.4.2017 pyhä messu kello 14.00
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.

Teresa ry
Teresa-yhdistyksen kevät: • 9.5. Kirkkohistorian dosentti ja Vartija-lehden päätoimittaja
Mikko Ketola kertoo sodan jälkeisestä katolisuudesta Suomessa. Ketola pitää aiheesta yliopistolla 13.3. alkavan luentosarjan. • Teresaillat pidetään Pyhän Marian kirkon (Mäntytie
2) seurakuntasalissa tiistaisin aina klo 18 alkavan iltamessun jälkeen, noin klo 18.30. •
Ota yhteyttä: Pirjo Uronen, puheenjohtaja,
p. 050 3750318, pirjo.uronen@luukku.com,
Marja Kuparinen, sihteeri, p. 040 5819211,
marja.t.kuparinen@gmail.com.
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Artikkeleita

Kenraalikuvernööri Berg
ja Pyhän Henrikin kirkko
Vuoden 2015 kirjamessuilla silmääni osui komea sotilashahmo
kirjan kannessa. Kirjan nimi oli
“Kenraalikuvernööri Berg. Suomalaisuuden synnyttäjä.” Hankin kirjan tietysti ja luin sen heti, mutta ällistelin alaotsikkoa.
Olemmehan kuulleet suomalaisuuden synnyttäjistä nimeltään
Snellman, Lönnrot ja Runeberg,
mutta emme kenraalikuvernööri Bergistä.

K

uka siis oli kenraalikuvernööri Berg (1794-1874)? Kaikki
Pyhän Henrikin katedraalissa käyneet ovat nähneet
kirkon pohjoisseinällä olevan

pronssisen muistolaatan kreivitär Leopoldina Cicognan kunniaksi. Hänen aloitteestaan
kirkkoa alettiin rakentaa ja hän toimi tarmokkaasti rahan kerääjänä ja lahjoittajana. Kenraalikuvernööri Berg oli hänen miehensä.

Bergin ura
Kreivi Friedrich Wilhelm Rembert von Berg
syntyi Liivinmaalla, joka nykyään on Latviaa,
lähellä Viron rajaa. Siellä suvulla oli Sangasten suurtila. Berg lähti sotilasuralle ja eteni nopeasti Venäjän armeijassa. Itävallan keisari aateloi hänet diplomaattisista ansioista, ja koska
hän kukisti Puolan kapinan 1831, myös keisari Aleksanteri II aateloi hänet. Kun hänestä tehtiin Suomen kenraalikuvernööri 1854,
hänet merkittiin myös Suomen ritarihuoneeseen. Siinä yhteydessä hän jätti nimestään
pois von-etuliitteen.
Kreivi Berg oli jo 60-vuotias tullessaan Suomeen. Hänen ensimmäinen tehtävänsä oli organisoida Suomen puolustus Krimin sodan
aikana. Hän keskitti käytettävissä olleet joukot suojelemaan Helsinkiä, Turkua ja Viipuria. Helsingin pelastuminen oli selvästi Bergin
ansiota, ja sillä oli suuri valtiollinen merkitys.
Sotilaallisten tehtävien ohella Berg oli kiinnostunut paneutumaan taloudellisiin, teknillisiin
ja tieteellisiin kysymyksiin. Hän ryhtyi tarmokkaasti kehittämään Suomea. Monet suomalaiset, kuten Lars Gabriel von Haartman ja
August Schauman tosin katsoivat, että Bergin
suunnitelmat eivät olleet vain hänen omiaan,
vaan perustuivat monien muiden ajatuksiin.
Häntä pidettiin turhan puuhakkaana tarttumaan joka asiaan. Berg kuvasi itseään herätyskelloksi, joka pakotti suomalaiset uudistamaan maataan.
Berg kiersi ympäri Suomea. Hän edisti
kansakoulujen perustamista ja perusti kouluja Jyväskylään, Vaasaan, Turkuun ja Viipuriin. Hän perusti maanviljelysseuroja ja Evon
metsäopiston. Sisämaan kauppa vapautettiin,
ja hän perusti uusia kaupunkeja (Kemi 1869,
Iisalmi 1891) sekä kauppaloita. Rautatie Helsingistä Hämeenlinnaan oli Bergin projekti.
Hän rakennutti teitä, siltoja ja kanavia ja perusti komiteoita teollisuuden ja kaupan kehittämiseksi. Uusi osakeyhtiölaki saatiin aikaan
ja Berg perusti myös hypoteekkiyhdistyksen.
Suomi sai myös oman rahan hänen aikanaan,

joskaan ei hänen ansiostaan.
Berg lakkautti sensuurin eli ns. kieliasetuksen vuodelta 1850 ja suosi suomen kielen
käyttöä. Kun siirryttiin kuntapohjaiseen paikallishallintoon, pöytäkirjoja alettiin kirjoittaa
suomeksi. Bergin toimesta suomeksi saatiin
myös täällä voimassa ollut “Ruotsin valtakunnan laki” uutena käännöksenä. Yliopistossa väitöskirjoja sai alkaa kirjoittaa suomeksi.
Berg pelkäsi skandinavismia eli ruotsinkielisten ylioppilaiden kautta tulevaa liberaalia
pohjoismaista ajattelua ja vaikutti sen vuoksi myös siihen, että J. W. Snellmanille luotiin
professuuri Helsingin yliopistoon.

Kirkon rakennus
Kreivi Bergin aikana alettiin Helsinkiin rakentaa kolmea kirkkoa. Saksalaisena luterilaisena
Berg itse osallistui Nikolainkirkon (nyk. Tuomiokirkko) itäisessä tapulissa pidettyihin jumalanpalveluksiin. Kerrotaan, että kerran hän
toi sinne mukanaan torilla soittaneen sokean
saksalaisen huilunsoittajan. Seurakuntaan tämä solidaarisuus kuulemma vaikutti niin, että he aloittivat Saksalaisen kirkon (valm. 1864)
rakennusprojektin. Näkyvin 1860-luvun Helsingin kirkonrakennustöistä oli luonnollisesti
ortodoksisen kirkon Uspenskin katedraali, joka valmistui 1868.
Pyhän Henrikin kirkko oli kenraalikuvernöörin perheelle kuitenkin tärkein rakennuskohde. Berg oli tutustunut milanolaiseen varakkaaseen, leskeksi jääneeseen aatelisnaiseen
Leopoldina Cicognaan tämän ensimmäisen
miehen veljen kautta ollessaan keisarin diplomaattina Itävallassa ja Italiassa. Avioliitto protestantin kanssa ei ollut tuolloin yksinkertaista
ja muutto Venäjälle arvelutti morsianta, mutta heti vihkimisen jälkeen 1831 suuntana oli
kapinoiva Puola. Myöhemmin, Suomen vuosiensa jälkeen, Berg siirrettiin kukistamaan jälleen Puolan kapinaa 1863, ja hän toimi Puolan
käskynhaltijana kuolemaansa saakka.
Kun Bergistä tuli Suomen kenraalikuver-

nööri, Helsingissä ei ollut katolista kirkkoa,
jopa Bergien ottotyttären katoliset häät jouduttiin pitämään Pietarissa. Kreivitär Cicogna aloitti toimet kirkon rakentamiseksi sekä
rahankeruun, johon pieni Helsingissä ollut
katolilaisten joukko ei juuri voinut osallistua.
Täällä oli kauppiaita, taiteilijoita sekä muita
ammatinharjoittajia perheineen. Mutta venäläisessä varuskunnassa oli runsaasti Puolan
ja Baltian maiden katolilaisia. Heillä oli Turun kasarmilla (ent. Linja-autoaseman lähellä)
oma kappeli ja Viaporissa samoin katolinen
kappeli, ehkä myös Hyrylän varuskunnassa.
Sotilaiden sielunhoidosta vastasi 1856 alkaen
sotilaskappalainen Ignatius Gorbacki, josta tuli ensimmäinen Pyhän Henrikin seurakunnan
kirkkoherra vuoden 1873 loppuun saakka.
Rahaa kirkon rakentamiseen kenraalikuvernööri anoi keisarilta, joka myönsi 20 000
hopearuplaa. Siitä puolet maksettiin Pietarin
katolisen hengellisen akatemian kautta, joka
myönsi vielä yhteensä 5000 hopearuplaa kirkon sisustamiseen ja viimeistelytöihin. Kirkon
nimestä päättäminen oli hapuilevaa, kunnes
päädyttiin Suomen omaan pyhimykseen, pyhään Henrikiin. Seurakunta kuului Mohilevin
hiippakuntaan, jonka piispan kanslia oli Pietarissa. Kun kirkko tuli valmiiksi, sitä ei voitu vihkiä, koska piispa ei päässyt paikalle. Sen
sijaan Tallinnan kautta saapui katolinen pappi, kreivi Lubinsky, joka toimitti kirkon siunaamisen sunnuntaina 16.9.1860.
Sanomalehden kuvauksen mukaan kreivi Lubinsky kiersi sateessa kirkon ja vihmoi
sen vihkivedellä. Paikalla oli 400-500 katolista
sotilasta, muuta seurakuntaa, kutsuvieraita ja
kiinnostuneita kaupunkilaisia. Kirkkoa kiitettiin kauniiksi, vaikkakin pieneksi, ja musiikkia kirkossa kauniiksi, kuten aina katolisissa
messuissa. Messu ja saarna oli pidetty puolaksi, jonka jälkeen oli vielä puhe ranskaksi. Sanomalehdessä virheellisesti puhutaan kirkon
vihkimisestä, ja se ilmaus siirtyi eteenpäin,
mutta Pyhän Henrikin kirkon vihkiminen siirtyi yli 40 vuoden päähän. Sen toimitti arkki-

piispa Jerzy Szembek vasta 14.9.1904. Samalla hän antoi vahvistuksen sakramentin yli 400
katolilaiselle, koska seurakunta ei ollut koskaan vielä piispaa nähnyt. Tuolloin kirkkoon
otettiin ja sakramentit sai myös Adolf Carling,
josta sittemmin tuli ensimmäinen suomenkielinen katolinen pappi keskiajan jälkeen.
Kenraalikuvernööri Bergistä kertovan kirjan kirjoittaja, itävaltalainen kemian professori Thomas Garoff, ei ole käyttänyt lähteenä
Kalevi Vuorelan kirjoittamaa Finlandia Catholicaa, joka tietysti on paras Suomen katolisen
kirkon historiasta kertova teos. Sen avulla olisi vältetty kirjassa ollut virhe kirkon vihkimisen (tosiasiassa siunaamisen) päivämäärässä.
Jostakin on mukaan tullut myös virheellinen
väite, että siunaaminen siirtyi päivällä, kun
kreivi Lubinsky joutui muka odottamaan piispanvaltuuksia.
Muutenkin kirja antaa aihetta ihmettelemiseen. Kustannustoimittaja ei varmasti ole teosta kunnolla lukenut. Onko kirja tavallaan
ystävien ja suvun omakustanne ja kunnianosoitus suvun suurelle pojalle? Suomen historian asiantuntijat moittivat kirjan sisältöä kevyeksi ja paljon asiavirheitä sekä virheellistä
terminologiaa sisältäväksi, mutta myös mielenkiintoiseksi. Ja ainakin professori Osmo
Jussilan mielestä otsikon ”väitteessä on kyllä
tiettyä perää”.
Kirjan päähenkilö, kenraalikuvernööri Berg
joutui lähtemään Suomesta 1861 jouduttuaan suomalaisten epäsuosioon, vaikka hän
ei millään tavalla ollut sortovuosien kenraalikuvernöörien kaltainen. J.W. Snellman antoi runsaasti tunnustusta Bergin työstä Suomen hyväksi Bergin kuoleman tultua tiedoksi
1874. Samoin Helsingin yliopiston historian
professori Gabriel Rein kiitti Bergin työtä kirjoituksissaan jo aiemmin.

Leopoldina Cigognan
muistolaatta
Kirja ei mainitse Pyhän Henrikin katedraalin
seinällä olevaa kreivitär Leopoldina Cicognan
muistolaattaa. Helsingissä asuvat italialaiset
lahjoittivat kirkolle 1953 professori Roberto
Wisin aloitteesta firenzeläisen kuvanveistäjän
Natale Leccin tekemän pronssireliefin kunnioittamaan kreivitär Cicognaa, jonka aloitteesta kirkko rakennettiin. Reliefin teksti on osin
suomeksi ja osin latinaksi. Piispa Henrikkiä
Köyliönjärven jäällä kuljettavan reen vieressä on Kantelettaresta (3. kirja, 7. runo) säkeet:
“Sinne kirkko tehtäköhön, kappeli rakennettakohon, papin saarnoja sanella kansan kaiken kuultavaksi.” Latinalainen teksti suomennettuna kuuluu: Milanolaisen kreivitär
Leopoldina Cicognan, Suomen kenraalikuvernööri Fredrik Vilhelm Bergin puolison, kunniaksi ja muistoksi. Hänen neuvostaan valmistui tämä pyhälle Henrikille omistettu kirkko
Herran vuonna 1860. Sitä muistaen Helsingin
italialaiset lahjoittivat tämän reliefin 19.1.1953.

Kaarina Koho
Garoff, Thomas: Kenraalikuvernööri Berg.
Suomalaisuuden synnyttäjä. Readme.fi, 2015.
Fideksen numerossa 12 / 2010 on Eva Airavan laaja
kirjoitus kreivitär Cicognasta. Tuona vuonna vietettiin Pyhän Henrikin kirkon valmistumisen ja siunaamisen 150-vuotisjuhlaa. Ei siis vihkimisen, vaikka
sana tekstissä vilahtaa.

