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Talven näytettyä viimein pakkaskasvonsa eteläisin-

tä Suomea myöten on hyvä tutkia huolellisesti (vie-

ressä olevaa) piispan paastokäskyä ja harkita, miten 

sen ohjeita voisi pian alkavien paastoviikkojen aika-

na toteuttaa omassa elämässään mahdollisimman 

hyvin. Sitä varten on välttämätöntä varata aikaa 

itselleen, oman sielunelämänsä tarkasteluun ja mie-

lellään myös ripittäytymiseen.

Hiljaisuudessa ja rukouksessa on hyvä syventyä 

oman uskon tilaan: mitä usko minulle merkitsee, miten sitä voisi syventää, 

mitä minä toivon siltä? Kannattaa miettiä Jumalan rakkauden syvyyttä ja 

ammentamattomuutta. Uskallanko heittäytyä hänen armonsa varaan, hä-

nen, josta evankelista Johannes kirjoittaa: “Jumala on rakastanut maailmaa 

niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, 

joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän” (Joh. 3:16); hänen, jos-

ta psalmista laulaa: “Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu” 

(Ps. 23:1)?

Paastonajan monista hyvistä puolista yksi on varmasti se, että se tarjoaa 

meille mahdollisuuden palauttaa mieliimme kaikkein perustavimmat asiat 

elämässämme. Se auttaa meitä toivottavasti sysäämään syrjään monta ver-

hoa, joiden taakse me olemme vuoden tai vuosien varrella piiloutuneet: tur-

huutta, ennakkoluuloja, ylpeyttä, välinpitämättömyyttä, itsekkyyttä. Ehkä 

se, mitä verhojen takaa paljastuu, ei kaikki ole kaunista, mutta juuri silloin-

han tämä peiliin katsominen osoittautuu hyödylliseksi: ilman rehellisyyttä ja 

totuutta ei voi rakentaa mitään todellista, pysyvää tai hyvää.

Ehkä paastonaika herättää meissä myös innon – ainakin jos etsimme sitä – ot-

taa askeleita kohti yhä suurempaa sitoutumista pyhän kirkkomme elämään. 

Niin, kyllä kirkko on pyhä kaikista sen jäsenten inhimillisistä puutteista ja 

virheistä huolimatta, sillä eivät puutteet ja virheet ole kirkon olemuksen osa; 

eivät ne myöskään ole se syy, miksi me haluamme olla osa tätä yhtä Kristuk-

sen kirkkoa, päinvastoin, me haluamme olla osa kirkkoa juuri siksi, että se 

on pyhä, jotta myös me tulisimme pyhiksi.

PS.   Katolisen tiedotuskeskuksen ylläpitämät hiippakunnan kotisivut 

(www.katolinen.fi) saavat uuden ilmeen tämän lehden ilmestyes-

sä. Visuaalisesti sivut uudistuvat täysin, ja sisällön täydennys- ja päivitystyö-

tä on tehty ja tehdään sitä mukaa kuin ehditään. Tiettyjä uusia ominaisuuk-

sia vasta suunnitellaan. Pyydämme uusien sivujen käyttäjiltä siis vielä vähän 

kärsivällisyyttä. Tärkeitä syitä uudistukseen ovat olleet toisaalta tarve tehdä 

sivuista sisältöineen käyttäjäystävällisemmät myös mobiililaitteita varten ja 

toisaalta tietoturvan parantaminen.
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Ajankohtaista

Helsingin piispan 
paastokäsky

Vuonna 2018 tuhkakeskiviikko on 14.2. ja pitkäperjantai on 30.3.

1. ABSTINENSSI

Uskovia velvoittaa tuhkakeskiviikkona, pitkänäperjantaina ja vuo-
den jokaisena perjantaina (jollei silloin ole juhlapyhä) abstinenssi 
eli liharuoasta pidättäytyminen. Siihen velvoitetaan kaikkia 14 
vuotta täyttäneitä.

Abstinenssin voi korvata myös

• pidättäytymällä jostain muusta ruokalajista tai juomasta,
• pidättäytymällä alkoholin nauttimisesta, tupakoinnista tai 

jostain muusta nautinnosta,
• rakkaudenteolla lähimmäisten hyväksi (Caritas),
• osallistumalla pyhään messuun, adoraatioon tai ristintien 

hartauteen tai johonkin muuhun hartaudenharjoitukseen,
• omistamalla erityistä huomiota perheen yhteiseen 

rukoukseen.

2. PAASTO

Velvoittavia paastopäiviä ovat tuhkakeskiviikko ja pitkäperjantai. 
Paasto merkitsee sitä, että nautitaan ainoastaan yksi täydellinen 
ateria ja muista aterioista vähän yli puolet tavallisesta. Paastoon 
velvoitetaan kaikkia täysi-ikäisiä (18 vuotta täyttäneitä) 60. ikävuo-
teen asti. 

3. KATUMUSVELVOLLISUUS

Uskovilla on velvollisuus katumuksen tekoon paastonaikana ja 
vuoden kaikkina perjantaina. Näinä aikoina kirkko kehottaa usko-
via erityisellä tavalla rukoukseen, pidättäytymiseen ja lähimmäi-
senrakkauteen. Erilaisia mahdollisuuksia katumusvelvollisuuden 
täyttämiseen luetellaan kohdassa 1.

Jokainen voi löytää juuri itselleen sopivan tavan tehdä parannus-
ta ja katumusta myös paastonajalla. Yksi suositeltava tapa on pi-
dättäytyä jostakin ja paastonajan lopulla palmusunnuntaina antaa 
pidättäytymisen kautta säästynyt rahasumma hiippakunnan paas-
touhriin niiden hyväksi, joilta usein puuttuu kaikkein välttämättö-
minkin elämää varten.

1. helmikuuta 2018

+ Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa
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Monsignore Vimpari Afrikkaan 

Pyhän istuimen diplomaattipalvelussa toimi-
va mons. Tuomo T. Vimpari on saanut paavi 

Franciscuksen vahvistaman siirron nuntiatuuri-
neuvokseksi Nigeriaan. Hän siirtyy New Delhis-
tä Abujassa toimivaan apostoliseen nuntiatuu-
riin helmikuun aikana.

Nigeria on väestöltään Afrikan maista ylivoi-
maisesti suurin ja koko maailman valtioista seit-
semäs. Länsi-Afrikassa sijaitsevassa maassa on 
noin 25 miljoonaa katolilaista, jotka jakaantuvat 
yhdeksään arkkihiippakuntaan ja yli 50 hiip-
pakuntaan. Pappeja on noin neljä tuhatta sekä 
sääntökuntalaisia ja pappiskokelaita kumpiakin 
lähes yhtä paljon.

Pyhän istuimen diplomaatit palvelevat tavalli-
sesti vuorottain eri mantereilla saadakseen mah-
dollisimman monipuolisen kokemuksen kirkolli-
sista ja yhteiskunnallisista asioista.

KATT

Tibhirinen marttyyrit julistetaan 
pian autuaiksi

Paavi Franciscus vahvisti 26. tammikuuta 
dekreetin, jossa todettiin kaikkiaan 19 Al-

geriassa vuosina 1994-1996 surmatun mies- ja 
naissääntökuntalaisen kuolleen marttyyrina in 
odium fidei (uskon vihassa). Näiden marttyyrien 
joukossa ovat Oranin piispa Pierre Claverie OP 
(1938-1996) sekä Tibhirinen munkit; näiden seit-
semän trappistimunkin elämästä ja kohtalosta 
kertoi Suomessakin esitetty Xavier Beauvois'n 
elokuva "Jumalista ja ihmisistä" (2010).

KATT/VIS

Joka neljäs kristitty kokee 
Aasiassa vainoa 

Pohjois-Korea ja Afganistan ovat maailman 
vaarallisimmat maat elää kristittyinä. Joka 

neljäs Aasiassa asuva kristitty kokee vakavaa 
vainoa vakaumuksensa vuoksi ja Afrikassa joka 
kahdeksas kristitty. Koko maailmassa vakavaa 
vainoa kokee yli 215 miljoonaa kristittyä. Us-
konsa vuoksi surmattujen kristittyjen määrä on 
lisääntynyt, kertoo World Watch List 2018.

Kansainvälisen Open Doors -järjestön julkai-
sema World Watch List kokoaa vuosittain 50 
maata, joissa kristityt kokevat vakaumuksensa 
vuoksi eniten vainoa maailmassa. 

Open Doors Finland ry:n toiminnanjohtajan 
Miika Auvisen mukaan "kristittyjen asema on 
Afganistanissa lähes yhtä huono kuin Pohjois-
Koreassa. Pelkkä epäilys kääntymisestä kristi-
tyksi riittää Afganistanissa siihen, että suku tai 
viranomaiset voivat tappaa henkilön. Tämä al-
leviivaa sitä vastuuta, mikä turvapaikanhaki-
joiden päätöksiä käsittelevillä viranomaisilla on 
Suomessa". Vainoamisen kärkikymmenikössä 
ovat nyt Pohjois-Korea, Afganistan, Somalia, Su-
dan, Pakistan, Eritrea, Libya, Irak, Jemen ja Iran. 

Kristittyjen kokeman vainon voimakkuus on 
lisääntynyt maailmassa viimeisen viiden vuo-
den ajan, erityisesti Aasiassa. Radikaali-islam 
on ruokkinut vainoja Lähi-idän lisäksi yhä ene-
nevässä määrin myös muualla Aasiassa. Myös 
buddhalaisnationalismi sekä hindunationalismi 

ovat lisääntyneet Aasiassa selvästi. Afrikassa ra-
dikaali-islam on vahvistanut asemiaan myös pe-
rinteisesti kristittyinä pidetyissä maissa, kuten 
Keniassa ja Nigeriassa. "Siellä missä uskonnon-
vapaus ei toteudu, harvoin toteutuvat muutkaan 
ihmisoikeudet. World Watch List ei siis kerro 
vain yhden uskontoryhmän tilanteesta vaan hei-
jastaa laajempaa tilannetta", Auvinen korostaa.

Intian tilanne on erityisen huolestuttava. 
Vuonna 2014 hallitukseen noussut hindunationa-
listinen BJP-puolue on julistanut luovansa Intias-
ta hinduvaltion vuoteen 2021 mennessä. Tämä 
on jo näkynyt lisääntyneenä väkivaltana muita 
uskonnollisia ryhmiä kuten kristittyjä, muslime-
ja ja sikhejä vastaan. Tarkastelujakson (1.11.2016–
31.10.2017) aikana hinduradikaalit hyökkäsivät 
Intiassa ainakin 34 kirkkoon ja hyökkäyksiä koh-
distui lähes 24 000 kristittyyn.

KATT/www.opendoors.fi



FIDES 24
Ajankohtaista 

USA: Marssi elämän puolesta 
jo 45. kerran

Washingtonissa järjestettiin "March 
for Life", marssi elämän puoles-

ta, jo 45. kerran 19. tammikuuta 2018. 
Arviot marssin ja siihen liittyvien tapah-
tumien osallistujamääristä vaihtelevat 
useista kymmenistä tuhansista satoihin-
tuhansiin. Mukana on tyypillisesti paljon 
nuoria ja opiskelijoita ja marssiin liittyy 
monenlaisia sekä katolisen kirkon että 
muidenkin tunnustuskuntien tapahtu-
mia. Marssi saa kuitenkin suhteellisen 
vähän mediahuomiota osakseen. Tänä 
vuonna ensimmäistä kertaa Yhdysval-
tain presidentti Donald Trump puhui 
suoraan marssin osallistujille satelliitin 
välityksellä. Aiemmin jotkut presidentit, 
esimerkiksi Ronald Reagan ja George W. 
Bush, olivat huomioineet tapahtuman 

puhelimitse tai ennalta nauhoitetun vies-
tin muodossa.

Marssi "todistaa elämän kauneudesta 
ja jokaisen ihmispersoonan arvokkuu-
desta" ja vastustaa Yhdysvaltain kor-
keimman oikeuden tuomiota tapaukses-
sa "Roe v. Wade" (22. tammikuuta 1973), 
joka käytännössä merkitsi abortin lail-
listamista koko Yhdysvalloissa. Päätös 
koski abortin kieltävien tai aborttia ra-
joittavien lakien perustuslaillisuutta ja 
tehtiin äänin 7-2. Tapauksen nimetön "Ja-
ne Doe", Norma McCorvey, kertoi vuon-
na 1995 julkisesti, että oli muuttanut 
kantaansa; McCorvey toimi aina kuole-
maansa saakka 2017 aktiivisesti abortin 
kieltämiseksi.

KATT/marchforlife.org

Paavi: 23. helmikuuta rukous- ja 
paastopäivä rauhan puolesta

Paavi Franciscus ilmoitti sunnuntaina 
4. helmikuuta Angelus-rukouksen 

yhteydessä, että perjantaina 23. helmi-
kuuta, paastonajan ensimmäisen viikon 
perjantaina, on erityinen rukous- ja paas-
topäivä rauhan puolesta. Silloin rukoil-
laan etenkin Kongon demokraattisen 
tasavallan ja Etelä-Sudanin väestön puo-
lesta.  Paavi kutsuu myös ei-katolilaisia 
ja ei-kristittyjä osallistumaan tähän aloit-
teeseen sopivaksi katsomallaan tavalla.

"Taivaallinen Isämme kuulee aina lap-
siaan, jotka huutavat häntä tuskassa ja 
ahdingossa; "hän parantaa ne, joiden 
mieli on murtunut, hän sitoo heidän haa-

vansa" (Ps. 147:3). Vetoan sydämestäni, 
että mekin kuulisimme tämän huudon 
ja, jokainen omassatunnossamme, Ju-
malan edessä, kysyisimme itseltämme: 
'Mitä minä voin tehdä rauhan puoles-
ta?' Varmasti voimme rukoilla, mutta ei 
vain sitä: jokainen voi konkreettisesti sa-
noa 'ei' väkivallalle sikäli kun se hänes-
tä riippuu. Väkivallalla saavutetut voitot 
ovat vääriä voittoja, kun taas työ rauhan 
puolesta tekee hyvää kaikille!"

KATT/VIS

On synti antaa pelon määrätä

Katolinen kirkko vietti 14. tammi-
kuuta 2018 Maailman siirtolaisten 

ja pakolaisten päivää; vuosittaisen siir-
tolaisten päivän vieton aloitti jo pyhä 
paavi Pius X vuonna 1914. Paavi Fran-
ciscus muistutti päivän saarnassaan, että 
uusien maahanmuuttajien on tunnettava 
ja kunnioitettava heidät vastaanottaneen 
maan lakeja, kulttuuria ja traditioita. 
Heillä on pelkoja, mutta myös paikal-
lisyhteisöt saattavat pelätä tulijoiden 
vaarantavan vakiintuneen järjestyksen 
ja "ryöstävän" jotakin vaivalla rakennet-
tua. Tulijat taas pelkäävät konflikteja, 
tuomitsemista ja syrjintää. Pelot ovat 
oikeutettuja ja inhimilliseltä kannalta 
ymmärrettäviä; epäilys ja pelot eivät ole 
syntejä. On kuitenkin synti antaa noi-
den pelkojen määrätä vastauksiamme ja 
valintojamme, vaarantaa kunnioitusta 
ja jalomielisyyttä ja ruokkia vihaa ja tor-
juntaa. On synti kieltäytyä kohtaamasta 

toista ihmistä, erilaista, lähimmäistä; se 
on tilaisuus Herran kohtaamiseen.

"Tästä kohtaamisesta Jeesuksen kans-
sa, joka on läsnä köyhässä, torjutus-
sa, pakolaisessa, turvapaikanhakijassa, 
kumpuaa rukouksemme tänään. Se on 
vastavuoroista rukousta: siirtolaiset ja 
pakolaiset rukoilevat paikallisyhteisöjen 
puolesta, ja paikallisyhteisöt rukoilevat 
uusien tulijoiden ja kauemmin olleiden 
siirtolaisten puolesta. Pyhän Marian äi-
dillisten esirukousten huomaan uskom-
me maailman kaikkien siirtolaisten ja 
pakolaisten toivon ja heidät vastaanot-
tavien yhteisöjen toiveet, jotta korkeim-
man käskyn, Jumalan rakkauden käskyn 
ja lähimmäisenrakkauden käskyn mu-
kaisesti oppisimme kaikki rakastamaan 
toisia, muukalaisia, niin kuin rakastam-
me itseämme."

KATT/VIS/CNS

Katolis-luterilainen 
dialogiraportti suomeksi

Suomalaisen luterilais-katolisen dia-
logikomission raportti, joka julkis-

tettiin englanninkielisenä nimellä ”Com-
munion in Growth” 30.10.2017, on nyt 
suomennettu nimellä ”Kasvavaa yhteyt-
tä – julistus kirkosta, eukaristiasta ja vi-
rasta”. Suomennos löytyy pdf-muodossa 
luterilaisen kirkon sivulta sakasti.evl.fi.

Piispa Teemu Sippo SCJ, piispa Simo 
Peura ja piispa Tapio Luoma luovutti-
vat dialogiraportin paavi Franciscukselle 
25.1. yksityisvastaanotolla Pyhän Henri-
kin juhlaan liittyvän perinteisen suoma-
laisen ekumeenisen delegaation vierai-
lun yhteydessä.

KATT/evl.fi

Paavi Franciscus teki 15.-22. tammi-
kuuta 2018 apostolisen matkan Chi-

leen ja Peruun; matkan tarkoitus oli eri-
tyisesti tavata alkuperäiskansojen edus-
tajia, mutta sen jättivät varjoonsa kaksi 
uutiskohua.

18. tammikuuta lennolla Santiagosta 
Iquiqueen paavi vihki "ex tempore" avio-
liittoon lentoemännän ja stuertin. Heidän 
oli ollut tarkoitus solmia katolinen avio-
liitto vuonna 2010, mutta seurakunnan 
kirkko oli tuhoutunut maanjäristyksessä 
juuri ennen häitä, ja siksi he olivat solmi-
neet vain siviiliavioliiton (joka ei katoli-
sen kirkon kannalta ole pätevä). Paluu-
lennolla Perusta Roomaan 22.1. paavilta 
kysyttiin, mitä hän nyt sanoisi kirkko-
herroille ja piispoille, jos kihlaparit alka-
vat pyytää lupaa mennä naimisiin ran-
nalla, puistossa, laivoissa, lentokoneissa 
jne. Paavi selitti "pikavihkimistään" tar-
kemmin: stuertti oli itse asiassa ollut jo 
edellisellä lennolla ja puhunut silloin 
paavin kanssa pariskunnan tilanteesta. 
Nämä olivat käyneet avioliittokurssin, 
olivat tietoisia "epäsäännöllisestä" avio-
liittotilanteestaan ja olivat ripittäytyneet, 
paavi oli varmistunut heidän oikeasta 
aikomuksestaan ja päätti ottaa vastaan 
heidän aviolupauksensa: katolista avio-
liittoa ei ole syytä siirtää aina vain tuon-
nemmaksi.

Toinen kohua herättänyt tapaus oli 
paavin lyhyt ja jyrkältä kuulostanut vas-
taus Iquiquessa toimittajan kysymyk-
seen koskien Osornon piispa Juan Bar-
rosia, joka on Chilessä jonkin verran 
kiistanalainen hahmo. Jotkut isä Fer-
nando Karadiman hyväksikäyttämik-
si joutuneet uhrit ovat syyttäneet, että 
Karadiman oppilas Barros olisi tiennyt 
Karadiman teoista. Paavi vastasi: "Sinä 
päivänä kun minulle tuodaan todistei-
ta piispa Barrosia vastaan, minä puhun. 
Ei ole jälkeäkään todistusaineistosta hän-
tä vastaan. Se on herjausta. Onko sel-
vä?" Paavin vastaus herätti närkästystä 
ja ihmetystä erityisesti siksi, että paavi 
oli Chilessä tuominnut jyrkästi hyväksi-
käyttötapaukset ja tavannut uhreja. 

Paluulennolla 22.1. paavi vastasi mel-
ko laajasti tätä koskeviin kysymyksiin, 
totesi huomanneensa itsekin, että sana-
valinta ei ollut onnistunut, ja pyysi myös 
hyväksikäytön uhreilta anteeksi. Monil-
la uhreilla ei ole eikä voi olla todistei-
ta esitettävänään (tai jos niitä on, häpeä 
aiheuttaa sen, että uhrit kärsivät hiljaa); 
heille on isku vasten kasvoja kuulla, että 
paavi sanoo heille "esittäkää todisteet". 
Paavi kiitti myös Bostonin arkkipiispan, 
kardinaali Sean O'Malleyn kommentteja 
20. tammikuuta. O'Malley (puheenjohta-
ja paavillisessa komissiossa "alaikäisten 
suojelemiseksi") totesi, että on ymmär-
rettävää, että paavin sanat aiheuttivat 
suurta kärsimystä hyväksikäytön uh-
reille; sanat, jotka välittävät viestin "jos 
et voi todistaa väitteitäsi, sinua ei usko-
ta" hylkäävät ne, jotka ovat kärsineet in-
himillisen arvokkuutensa tuomittavis-
ta loukkauksista. O'Malley totesi, ettei 
tiennyt miksi paavi oli valinnut sanansa 
noin, mutta että paavi on täysin tietoinen 
hyväksikäyttötapausten vakavuudesta ja 
täysin sitoutunut siihen, että kirkossa on 
nollatoleranssi rikoksia kohtaan.

Paavin matkan jälkeen, 30. tammikuu-
ta, Vatikaani tiedotti, että Maltan ark-
kipiispa, mons. Charles Scicluna (joka 
Uskonopin kongregaatiossa johtaa toi-
mikuntaa, joka käsittelee hyväksikäytös-
tä syytettyjen pappien valitukset), on lä-
hetetty Chileen kuulemaan todistuksia 
piispa Barrosin tapausta koskien.

KATT/VIS/CNS/CNA

Mutkia paavin matkalla

Muistakaa hiippakuntaa perinnönjaossanne

Hiippakuntamme jäsenmäärä on moninkertaistunut ja kansainvälistynyt. Tämä on rik-
kaus, mutta myös jatkuvasti kasvava kustannus. Hiippakunnan talous on alijäämäi-
nen. Kehotamme teitä rukoilemaan hiippakunnan puolesta, mutta myös konkreettisesti 
auttamaan taloudellisesti. Meillä ei päinvastoin kuin kansankirkollamme ole oikeut-
ta periä jäsenmaksua verotuksen yhteydessä. Yksi erinomainen tapa tukea kirkkoa on 
perinnönjakoa suunniteltaessa ottaa hiippakunta huomioon merkittävälläkin tavalla.  

Hiippakunnan talousneuvosto

Katolinen kirkko Suomessa / Taloustoimisto  TILINRO: FI37 2219 3800 004324
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Sunnuntait ja juhlapyhät Rukous

11.2. kirkkovuoden 6. sunnuntai (II) 
1L 3. Moos. 13:1-2, 45-46
Ps. 32:1-2, 5, 11. – vrt. 7
2L 1. Kor. 10:31-11:1
Ev. Mark. 1:40-45 

Paastonaika

14.2. tuhkakeskiviikko 
1L Joel 2:12-18
Ps. 51:3-4, 5-6a, 12-13, 14+17. – vrt. 3
2L 2. Kor. 5:20-6:2
Ev. Matt. 6:1-6, 16-18 
Paasto- ja abstinenssipäivä. 

18.2. paaston 1. sunnuntai (I)
1L 1. Moos. 9:8-15
Ps. 25:4-5ab, 6+7bc, 8-9. – vrt. 10
2L 1. Piet. 3:18-22
Ev. Mark. 1:12-15    

22.2. torstai, pyhän apostoli Pietarin 
piispanistuin, juhla 
1L 1. Piet. 5:1-4
Ps. 23:1-3a, 3b-4, 5, 6. – 1 
Ev. Matt. 16:13-19 
  
25.2. paaston 2. sunnuntai (II) 
1L 1. Moos. 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18
Ps. Ps. 116:10+15, 16-17, 18-19. – 9
2L Room. 8:31b-34
Ev. Mark. 9:2-10 
 

4.3. paaston 3. sunnuntai (III) 
1L 2. Moos. 20:1-17 tai 
2. Moos. 20:1-3, 7-8, 12-17
Ps. 19:8, 9, 10, 11. – Joh. 6:68c
2L 1. Kor. 1:22-25
Ev. Joh. 2:13-25 

Voidaan käyttää myös vuoden A tekstejä:  
1L 2. Moos. 17:3-7, Ps. 95:1-2, 6-7abc, 7d-9. – 
7d-8a, 2L Room. 5:1-2, 5-8, Ev. Joh. 4:5-42 tai 
Ev. Joh. 4:5-15,19b-26, 39a, 40-42.  

11.3. paaston 4. sunnuntai (IV) – laetare 
1L 2. Aik. 36:14-16, 19-23
Ps. 137:1-2, 3, 4-5, 6. – 6a
2L Ef. 2:4-10
Ev. Joh. 3:14-21 

Voidaan käyttää myös vuoden A tekstejä: 
1L 1. Sam. 16:1b, 6-7, 10-13a, 
Ps. 23:1-3a, 3b-4, 5, 6. – 1, 2L Ef. 5:8-14, 
Ev. Joh. 9:1-41 tai Ev. Joh. 9:1, 6-9, 13-17, 34-38. 
 
18.3. paaston 5. sunnuntai (I) 
1L Jer. 31:31-34
Ps. 51:3-4, 12-13, 14-15. – 12a
2L Hepr. 5:7-9
Ev. Joh. 12:20-33 

Voidaan käyttää myös vuoden A tekstejä: 
1L Hes. 37:12-14,  Ps. 130:1-2, 3-4, 5-6, 
7-8. – 7bc, 2L Room. 8:8-11, Ev. Joh. 11:1-45 
tai Joh. 11:3-7, 17, 20-27, 33b-45.  

 

Äskettäin järjestettiin Suomen presidentinvaalit. Voim-

me kysyä, mitä me tavalliset ihmiset voimme tehdä, 

kun haluamme muuttaa tätä maailmaa. Poliittisesti ja 

taloudellisesti emme paljoakaan. Valtaväestöön kuuluessamme 

meillä ei ole paljon vaihtoehtoja hallita vallanpitäjien toimia. He 

saattavat hallita omien kriteeriensä mukaan ja joskus omien etu-

jensa mukaan. Pyhä apostoli Paavali muistuttaa kuitenkin meil-

le, että voimme vaikuttaa päättäjiin rukouksen kautta: ”Kehotan 

ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja 

kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien 

vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhal-

lista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen 

rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, 

joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tunte-

maan totuuden” (1. Tim. 2:1-4).

Paavali Tarsolainen tiesi täysin, että tällainen rukous on vai-

keaa. Kun hän kirjoitti nämä sanat, Rooman keisarina oli Nero, 

jonka määräyksestä kristittyjä alettiin vainota. Neron aikana Paa-

valikin mestattiin miekalla. 

Ehkä meillä ei ole vaikeita kokemuksia hallitsijoista, mutta 

voimme kysyä itseltämme rehellisesti, muis-

tammeko rukoilla heidän puolestaan. Ru-

koilemme siis, että ne ihmiset, joiden pitäisi 

huolehtia meistä, muistaisivat, että todelli-

nen Hallitsija on vain yksi ainoa ja hän on 

meidän iankaikkinen Isämme.

Taivaan ja maan kuningatar, rukoile puo-

lestamme.

isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

Rukoilkaamme...

Helmikuu  –  Yleinen
• Rukoilkaamme korruption torjumisen puolesta, että ne, joilla 

on aineellista, poliittista tai hengellistä valtaa, pystyisivät 
vastustamaan kaikkia korruption kiusauksia.

Februari  –  Universell
• Att de som har materiell, politisk eller andlig makt, ska kunna 

motstå varje lockelse till korruption.

Maaliskuu  –  Lähetystyö 
• Rukoilkaamme sen puolesta, että koko kirkko näkisi hengellisen 

ohjauksen tärkeyden sekä henkilökohtaisella että yhteisöllisellä 
tasolla.

Mars  –  Evangelisationen
• Att kyrkan inser vikten av en omdömesgill andlig utveckling, 

både på personlig och samhällelig nivå.

Rukouksen apostolaatti
Helmikuun 2018 rukouksen apostolaatin palsta

Piispan kalenteri

12.2.  Piispanneuvosto

          Suomen Caritaksen hallituksen kokous

14.2.  Tuhkakeskiviikon messu katedraalissa klo 18

15.2.  Pohjoismaiden piispainkokouksen pysyvän    
 neuvoston kokous Helsingissä

17.2.  Neokatekumenaalisen tien pappisehdokkaiden   
 admissio katedraalissa klo 11

25.2.  Messu Espoon karmeliittaluostarissa klo 9.30

26.2. – 2.3.  Pohjoismaiden piispainkokous Turussa

9.3.  Hiippakunnan talousneuvoston kokous

Rukous

Oi Herra, tule pian ja valaise minun yöni! Kaipaan sinua niin 

kuin se, joka tekee kuolemaa. Sano minun sielulleni, ettei mitään 

tapahdu ilman sinun sallimustasi ja ettei mikään, 

minkä sinä sallit tapahtua, ole vailla lohtua.

Oi Jeesus, Jumalan Poika, sinä joka seisoit vaiti tuomitsijasi 

edessä, hillitse minun kieleni, kunnes olen oivaltanut, 

mitä ja millä tavalla minun on puhuttava.

Osoita minulle tie ja tee minut halukkaaksi kulkemaan sitä. 

On pelottavaa jäädä paikalleen ja vaarallista jatkaa matkaa. 

Tule ja täytä minun kaipuuni ja osoita minulle tie.

Käyn sinun luoksesi kuten haavoittunut tulee lääkärin luokse. 

Herra, anna minun sydämelleni rauha.

Tee minun sydämeni palavaksi rakkauden tulesta, 

niin että kaikki se, mikä on sinua vastaan, 

haihtuisi pois kuin tuhka puhaltavaan tuuleen!

Pyhä Birgitta
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Perinteinen ekumeeninen py-
hiinvaellus Roomaan oli 18.-26. 
tammikuuta 2018. Pyhiinvaellus-
delegaatiota johtivat piispa  Tee-
mu Sippo  SCJ ja Espoon ev. lut. 
piispa Tapio Luoma. Delegaatioon 
kuuluivat myös Lapuan ev.lut. 
piispa  Simo Peura (suomalaisen 
katolis-luterilaisen dialogikomis-
sion edustajana), Joensuun or-
todoksinen piispa  Arseni, yleis-
vikaari Raimo Goyarrola, lut. 
kirkkohallituksen ulkoasiain joh-
taja Kimmo Kääriäinen ja johta-
va asiantuntija Tomi Karttunen 
sekä Suomen Ekumeenisen Neu-
voston pitkäaikainen hallintosih-
teeri Sirpa-Maija Vuorinen.

S
uomalaisen ekumeenisen 
valtuuskunnan vierailu 
Roomassa pitää sisällään 
kaksi huipennusta. Toinen 
niistä on pyhän Henrikin 

messu Santa Maria sopra Minerva –
basilikassa, vuorovuosin katolinen 
messu ja vuorovuosin luterilainen 
ehtoollisjumalanpalvelus. Tänä vuon-
na oli vuorossa piispa Sipon viettä-
mä katolinen messu perjantaina 19.1. 
Messussa saarnasi piispa Tapio Luo-
ma; musiikista vastasivat Canzonetta 
Nova –kuoro Järvenpäästä sekä Scho-
la Gregoriana Aboensis –kuoro Turun 
Pyhän Birgitan seurakunnasta.

Toinen pyhiinvaelluksen kohokoh-
ta on valtuuskunnan yksityisaudi-
enssi paavin luona. Yksityisaudiens-
si pidettiin tänä vuonna torstaina 25.1 
(varsin myöhäinen päivämäärä johtui 
paavi Franciscuksen Chilen ja Perun 
matkasta). Audienssilla paaville luo-
vutettiin syksyllä 2017 valmistunut 
suomalainen katolis-luterilainen dia-
logiraportti Communion in Growth. 

Delegaatio tapasi pyhiinvaelluksen 
aikana muun muassa Suomen Italian-
suurlähettilään  Janne Taalaksen  sekä 
Paavillisen kristittyjen ykseyden edis-
tämisen neuvoston puheenjohtajan, 
kardinaali  Kurt Kochin. Delegaatio 
osallistui myös ekumeeniseen vespe-
riin Pyhän Birgitan kirkossa 20.1. sekä 
paavi Franciscuksen johtamaan vespe-
riin Pyhän Paavalin basilikassa 25.1.

Suomalaisdelegaation vierailusta ja 
audienssista kertoi myös Rome Re-
ports-uutisportaali (https://www.ro-
mereports.com/en/2018/01/25/po-
pe-francis-receives-document-from-
lutheran-church-of-finland-bishops/).  

KATT

Pyhiinvaellus Roomaan 
kasvavan yhteyden merkeissä
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Pyhä isä

Rakkaat veljet 
ja sisaret,

toivotan teidät tervetulleiksi Rooman 
pyhiinvaellukselle, joka on jokavuoti-
nen tapahtuma pyhän Henrikin juhlan 
yhteydessä. Kiitän Espoon luterilaista 
piispaa [Tapio Luomaa] hänen kohteli-
aista sanoistaan. Kristittyjen ykseyden 
rukousviikon loppuessa palatkaamme 
ajatuksissamme iloiten viime vuoteen, 
jolloin vietettiin yhdessä reformaation 
muistoa. Se tapahtuma vahvisti ja syven-
si Herrassamme Jeesuksessa Kristukses-
sa luterilaisten, katolilaisten ja heidän 
ekumeenisten kumppaniensa yhteyttä 
kaikkialla maailmassa. Tämä yhteinen 
muisto on edelleen hedelmällinen mah-
dollisuus ekumenialle, sillä se ei mer-
kinnyt vain tiettyä päätepistettä vaan 
myös lähtökohtaa ekumeeniseen täyden 
ja näkyvän ykseyden etsimiseen meidän 
välillämme – kiitollisuuden, katumuk-
sen ja toivon kolminkertaisen merkin 
alla. Kaikki kolme ovat välttämättömiä, 
mikäli haluamme todella tervehdyttää 
muistomme. Ei ole sattumaa, että olem-
me tutkimuksissamme seuraavaksi siir-
tymässä kohti hyvin tärkeää ekumee-
nista kysymystä, jonka parissa aiomme 
tulevaisuudessa työskennellä, nimittäin 
kirkon olemusta.

Reformaation yhteisessä muista-
misessa kaikkialla maailmassa oli olen-
naista rukoustemme ja tapaamistemme 
ekumeeninen ulottuvuus. Niissä ei ol-
lut enää merkkejä menneisyyden väitte-
lyistä ja vastakkainasetteluista. Muista-
mista vietettiin varsin erilaisella tavalla, 
sillä me ymmärsimme reformaation kut-

suna kohdata yhdessä kristinuskon us-
kottavuuden puute ja samalla uudistaa 
ja vahvistaa yhteinen Kolmiyhteisen Ju-
malan tunnustuksemme. Juuri päättynyt 
vuosi on muistuttanut meitä ajasta, jol-
loin kristittyjen ykseys ei vielä ollut sär-
kynyt. Siksi oli vain yksi tapa viettää tä-
tä muistoa vuonna 2017: ekumeenisessa 
yhteydessä.

Tänään saan iloiten ja kiitollisena 
ottaa teiltä vastaan hiljattain julkaistun 
luterilais-katolisen dialogikomission ju-
listuksen “Communion in Growth. Dec-
laration on the Church, Eucharist and 
Ministry (Kasvavaa yhteyttä: julistus 
kirkosta, eukaristiasta ja virasta)“. Sen 
otsikko nostaa esiin tärkeitä teemoja, 
joihin ekumeenisen vuoropuhelun olisi 

mahdollista ja pitäisi jatkossa kiinnittää 
huomiota. Todellakin, sen jälkeen kun 
luterilaisten ja katolilaisten välillä saa-
vutettiin yhteisymmärrys perustavan-
laatuisista kysymyksistä, jotka liittyvät 
vanhurskauttamiseen, tämän yhteisym-
märryksen ekklesiologisten vaikutusten 
on välttämättä oltava mukana ekumee-
nisen vuoropuhelun asialistalla.

Aikana, jolloin yhteiskunnat ovat yhä 
maallistuneempia, ekumeeninen palve-
lutehtävämme pitää sisällään elävän Ju-
malan olemassaolosta todistamisen, kos-
ka ekumeniassa pääasiallinen yhteinen 
haaste on korostaa Jumala-kysymyksen 
keskeisyyttä, ei minkä tahansa Juma-
lan, vaan Jumalan, joka paljasti meille 
konkreettiset kasvonsa ihmisessä, Jee-
sus Nasaretilaisessa. Koska luterilaiset ja 

katolilaiset voivat nykyään yhdessä tun-
nustaa, että kysymys Jumalasta on kes-
keinen, oli mahdollista viettää yhdes-
sä ekumeenisesti reformaation muistoa, 
eikä vain pragmaattisessa merkitykses-
sä vaan syvässä merkityksessä: uskos-
sa ristiinnaulittuun ja ylösnousseeseen 
Kristukseen, josta voimme nyt todistaa 
yhdessä. Näin tehden olemme omaksu-
neet suuren ekumeenisen vastuun, josta 
reformaation muisto 2017 vaikuttavasti 
meitä muistutti.

Kristittyjen ykseyden rukousviik-
ko, joka vuosittain sattuu pyhiinvaelluk-
senne kanssa samaan ajankohtaan, kes-
kittyy teemaan “Herran käsi on voimal-
linen” (vrt. 2. Moos. 15:6). Se muistuttaa 
vakavasta puutteesta, jota lukemattomat 
ihmiset monissa osissa maailmaa ko-
kevat. Heidän hyväkseen meidän on 
yhdessä ekumeenisesti työskenneltävä. 
Rukoilkaamme siis nöyrästi Herraamme 
Jeesusta Kristusta, jotta hänen armonsa 
avulla me kristityt kaikkialla maailmassa 
voisimme olla hänen rauhansa välikap-
paleita. Auttakoon hän meitä aina jakau-
tuneiden kansojen keskellä työskente-
lemään yhdessä hänen rakkautensa to-
distajina ja palvelijoina, rakkauden, joka 
parantaa ja sovittaa, pyhittäen ja kirkas-
taen näin hänen nimeään. Pyytäkäämme 
lakkaamatta Jumalan armon tukea ja Py-
hän Hengen valoa, joka johdattaa meidät 
täyteen totuuteen.

Uudistaen lämpimän tervetulotoivo-
tukseni pyydän sydämestäni teille ja kai-
kille Suomen kristityille Jumalan siuna-
usta.

Franciscus

Paavin puhe suomalaiselle 
ekumeeniselle valtuuskunnalle

Ekumeenisesti laulaen Roomassa

Jo 33. kerran järjestettiin ekumeeni-
nen Pyhän Henrikin pyhiinvaellus 
Roomaan, 18.-26.1.2018. Matkalla 

olivat mukana oma piispamme Teemu Sip-
po, luterilaiset piispat Tapio Luoma ja Simo 
Peura sekä ortodoksinen Joensuun piispa 
Arseni. Perjantaina 19.1. piispa Teemu joh-
ti katolisen messun Santa Maria sopra Mi-
nervan basilikassa. Messu pidetään yleensä 
ns. Suomen kappelissa (Capella Caprani-
ca), mutta nyt kappelin oli valloittanut hie-
no jouluseimi, ja piispamme vietti messun 
kirkon pääalttarilla. Konselebranttina oli 
isä Raimo Goyarrola ja saarnan piti piispa 
Tapio Luoma. Messussa oli mukana myös 
paavillisen kristittyjen yhteyttä edistävän 
neuvoston sihteeri, piispa Brian Farrell. 
Musiikista huolehtivat turkulainen Scho-
la Gregoriana Aboensis ja järvenpääläinen 
Canzonetta nova. Suuressa kirkossa laulu 
kaikui tavalla, josta Suomessa harvemmin 

saadaan nauttia. Paikalla oli ilahduttavasti 
väkeä, mutta kommuunion haki vain har-
va, eli monet olivat luterilaisia.

Messun jälkeen siirryttiin Rooman birgit-

talaiseen pääluostariin, jossa oli illanvietto 
tarjoiluineen. Paikalle oli kokoontunut mo-
nia Roomassa asuvia/vierailevia suoma-
laisia. Sain kuulla, että Roomassa toimii 

Villa Lante –seura, joka tiedottaa tapahtu-
mista. Näin siis perjantaina, lauantai-ilta-
na oli jälleen suomalaisvaltuuskunta kool-
la Birgittalaisluostarissa. Tällöin paikalla oli 
myös kardinaali Koch, joka on em. paavil-
lisen neuvoston puheenjohtaja. Torstaina 
25.1. delegaatiolla oli yksityisvastaanotto 
paavi  Franciscuksen  kanssa; tällöin paa-
ville luovutettiin viime syksynä valmistu-
nut dialogiraportti Communion in Growth. 
Suomalaiset osallistuivat myös Pyhän Paa-
valin basilikassa järjestettyyn ekumeeni-
seen vesperiin, jonka paavi vietti ekumee-
nisen rukousviikon lopuksi.

Kun saimme musiikilliset tehtävämme 
suoritetuksi, oli meillä turkulaisilla lauan-
taina myös aikaa Vatikaanin museolle. Suo-
men säähän verrattuna meitä suosi aurin-
ko ja +14 astetta tuntui suorastaan keväältä. 

Markku Vähätalo

Schola Gregoriana Aboensis
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Helsingin piispa Teemu Sippo 
SCJ kuuluu siihen harvinaiseen 
joukkoon länsimaisia piispoja, 
jotka ovat – tietenkin kukin hyvin 
erilaisissa olosuhteissa – saaneet 
vihkiä suuren joukon nuoria 
miehiä pappeuteen. Papiksi 
vihkimistä edeltää vihkimyksen 
sakramentin ensimmäinen 
aste, ja siitä oli kyse jälleen 
tammikuun lopussa, kun piispa 
lauantaina 27.1.2018 vihki 
diakoniksi Tuomas Nyyssölän 
Pyhän Henrikin katedraalissa.

E
Evijärvellä vuonna 1981 
syntynyt Tuomas Nyys-
sölä on opiskellut teologi-
aa Helsingin yliopistos-
sa ja katolista teologiaa 

Rooman Gregoriana-yliopistossa. Hän 
valmistui teologian maisteriksi 2010 ja 
pyhän teologian lisensiaatiksi 2017. Suo-
meen palattuaan hän on työskennellyt 
Pyhän Henrikin seurakunnassa. Vihki-
myksen jälkeen hän sai piispalta nimi-
tyksen jatkaa työskentelyään diakonina 
katedraaliseurakunnassa. Uusi diakoni 
vihittäneen papiksi myöhemmin tänä 
vuonna.

Juhlallinen messu

Vihkimysmessuun Pyhän Henrikin 
katedraalissa oli kerääntynyt paljon 
seurakuntalaisia, vihittävän ystäviä ja 
sukulaisia. Vaihtelevana ja yllätyksel-
lisenä pysytellyt talvisää vihreine nur-
mikkoineen ei haitannut juhlaväkeä, 
kun juhlamessu alkoi liturgisen kulku-
een sisääntulolla katedraalin pääovesta. 
Samalla turkulainen Schola Gregoriana 
Aboensis kajautti ilmoille yhdessä kirk-
kokansan kanssa Pyhän Hengen virren. 
Urkurina oli Marko Pitkäniemi.

Tuntui siltä, että virren säkeet kaikui-
vat kirkossa vielä pitkään laulun pää-
tyttyäkin. Kuoriin mahtui lopulta mel-
kein 2/3 hiippakunnan papistosta. On 
hienoa, että papiston keskinäinen yh-
teenkuuluvuus ja veljeys tulee esiin näin 
konkreettisesti.

Messun lukukappaleet lukivat Ju-
ho Östman ja Terhi Kiiskinen, vuorop-
salmin lauloi Jesse Heikkilä ja evanke-
liumin luki isä Federico Spanó. 

Vihkimyksen kulku

Vihkimys sujui tutun kaavan mukaan: 
Ensin vihittävä kutsutaan esiin ja esitel-
lään piispalle. Seuraa saarna, jossa piis-
pan tulee omien sanojensa lisäksi mielel-
lään esitellä diakonin viran teologiset ja 
käytännölliset ulottuvuudet. Sen jälkeen 
vihittävä antaa lupauksensa, minkä jäl-
keen hän polvistuu piispan eteen ja lu-
paa osoittaa hänelle ja hänen seuraajil-
leen kunnioitusta ja kuuliaisuutta. Tähän 
piispa vastaa: "Jumala, joka on aloittanut 
teissä hyvän työn, vieköön sen myös itse 
päätökseen."

Kaikkien pyhien litaniaa varten vihit-
tävä heittäytyy maahan alttarin eteen 
ja kaikki muut polvistuvat kohti altta-
ria. Tämän jälkeen tulee vihdoin kätten 
päällepaneminen – jota ympäröi suu-
ri hiljaisuus – ja vihkimisrukous, jonka 
lopuksi vihittävä saa päälleen stolan ja 
dalmatikan. Lopuksi piispa ojentaa uu-
delle diakonille evankeliumikirjan sa-
noen: "Ota vastaan Kristuksen evan-
keliumi, jonka julistajaksi olet tullut. 
Katso, että minkä luet, sen uskot, mihin 
uskot, sitä opetat ja sen, mitä opetat, to-
teutat myös omassa elämässäsi."

Eukaristian liturgiassa uusi diakoni 
toimi piispan avustajana ja muun mu-
assa lopussa lauloi selkeällä äänellä "Ite, 
missa est". Messun jälkeen iloittiin täpö-
täydessä seurakuntasalissa uudesta dia-
konista ja katolisesta uskosta.

Teksti ja kuvat Marko Tervaporttti

Matkalla pappeuteen
– Tuomas Nyyssölä 
        vihittiin diakoniksi

NIMITYS

Helsingin piispa 
Teemu Sippo SCJ on 
nimittänyt Tuomas 
Nyyssölän toistaiseksi palvelemaan 
diakonina Pyhän Henrikin 
katedraaliseurakunnassa.  

KATT
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English-language 
Catechism for Adults

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

The next English Catechisms at the Studium 
• Monday February 12th at 18.30
• Monday February 26th at 18.30
• Monday March 12th at 18.30
• Monday March 26th at 18.30

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

Societas Sancti Gregorii Magni
gregoriusyhdistys.wordpress.com

PYHÄ MESSU LATINAKSI
Pyhän Henrikin katedraalissa
Sunnuntaina 4.3.2018 klo 13.00

(isä Anders Hamberg)

Gregorius-yhdistyksen järjestämiä tridentiinisiä tai 
joskus ”gregoriaanisia” messuja vietetään Pyhän Hen-
rikin katedraalissa normaalisti aina kuukauden ensim-
mäisenä sunnuntaina klo 13.00 (ei kesäkuukausina).

A Tridentine or sometimes a “Gregorian” Mass in Latin 
is usually celebrated in St. Henry’s Cathedral on the 
first Sunday of the month at 13.00 (not during summer).

Urkumusiikin 
juhlaa katedraalissa

Urkureita läheltä ja kaukaa

LIISA AHLBERG
(Helsinki)

Urkukonsertti Pyhän Henrikin 
katedraalissa torstaina 

1. maaliskuuta 2018 klo 18.00.

Yksi diakonin perustehtävistä on piispan ja pappien avustaminen alttarilla, myös Kristuksen ruumiin ja veren jakamisessa.

Vihkimysmessun loppukulkueessa jännitys on jo poissa. On helppo hymyillä.   
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Pyhää Jeesuksen Teresaa 
esittävää kuvaa katsoessaan 
Anastasie Mannerheim 
sai kutsumuksen tulla 
hänen tyttärekseen. Hän 
oli karmeliittaluostarissa 
Lontoossa v. 1914−1932.  

Teresiaaniset karmeliitat 
Britanniassa 

Reformaatio lakkautti luosta-
rit Britanniassa. Sen vuoksi 
manner-Eurooppaan syntyi 
kymmeniä kontemplatiivisia 

luostareita, jotka vastaanottivat englan-
tilaisia ja irlantilaisia naisia. Flanderis-
sa oli 1600−1700-luvuilla kolme englan-
tilaista karmeliittanunnaluostaria, jotka 
kuuluivat espanjalaisen pyhän Jeesuk-
sen Teresan (1515−1582) perustamaan 
sääntökuntaan. Kun valistusaatteiden 
vaikutuksesta englantilaisille katolilai-
sille 1700-luvun lopussa sallittiin vapaa 
uskonnonharjoitus ja Flanderi samoihin 
aikoihin joutui Ranskan vallankumouk-
sen vanaveteen, mainitut ulkomailla pe-
rustetut englantilaiset karmeliittaluosta-
rit siirtyivät Englannin puolelle kanaalia.

Katolilaisten emansipaatio huipentui 
v. 1829 lakiin, joka antoi heille Englan-
nissa täydet kansalaisoikeudet. Maineik-
kaat anglikaanisesta kirkosta katoliseen 
kirkkoon liittyneet henkilöt kuten John 
Henry Newman (1801−1890) – hänes-
tä tehtiin kardinaali vuonna 1879 – nos-
tivat katolisen kirkon arvostusta. Se ei 
enää ollut vain irlantilaisten työläisten 
ja niiden harvojen kirkko, jotka olivat 
pysyneet katolilaisina reformaation jäl-
keenkin, mikä Englannissa oli ollut mah-
dollista, toisin kuin Ruotsi-Suomessa.

Paavi Pius IX palautti Englantiin nor-
maalin hiippakunnallisen hierarkian 
v. 1850. Ensimmäiseksi Westminsterin 
arkkipiispaksi (1850−1865) hän nimit-
ti Nicholas Wisemanin ja teki hänestä 
kardinaalin. Wiseman, joka oli syntynyt 
Espanjassa ja kunnioitti suuresti pyhää 
Jeesuksen Teresaa, vaikutti ensimmäi-
sen kolmen Englannin maaperälle Lon-
tooseen perustetun karmeliittaluostarin 
syntyyn.

Katolisen kirkon jälleenrakennusvai-
heessa Englannissa arvostettiin erityi-
sesti pyhän Teresan perustamaa karme-
liittasääntökuntaa, jonka tehtävänä on 
rukous ja lähetystyö ja jonka karisma on 
mariaaninen − reformaation jälkeenhän 
Englannin katolilaiset käyttivät maas-
taan ikivanhaa nimitystä the dowry of  
Mary, Marian myötäjäiset, joka tarkoit-
taa, että Neitsyt Maria on kansakunnan 
suojelija. 

Anastasie − Mannerheimin katolinen tytär    OSA II 

Valtavan onnellinen 
karmeliittasisar

Ensimmäisinä (1862) saapuivat kar-
meliittaveljet Kensingtoniin. Seuraavak-
si tuli Lyonista viisi karmeliittasisarta, 
jotka saamansa suuren perinnön turvin 
perustivat v. 1865 luostarin pääkaupun-
gin laitamille. Westminsterin silloinen 
arkkipiispa, kardinaali Henry Edward 
Manning, vihki tämän pyhälle perheel-
le omistetun karmeliittaluostarin. Kun 
Anastasie Mannerheim liittyi tuohon 
luostariyhteisöön v.1914, se oli muutta-
nut uusiin tiloihin Golders Greeniin. 

Sisar Jeesus-lapsen Teresan (Anasta-
sien) lupaustenantopäivänä 11. helmi-
kuuta 1917 kuoli Norfolkin 15. herttua. 
Hänen sukunsa ja monen muunkin eng-
lantilaisen suvun jäsenet olivat reformaa-
tion jälkeisenä vainon ja syrjinnän aika-
na pysyneet katolilaisina ja kieltäytyneet 
osallistumasta anglikaanisen kirkon ju-
malanpalveluksiin. Nämä ns. vastustajat 
(recusants) osallistuivat nyt henkisesti ja 
taloudellisesti katolisen kirkon jälleenra-
kennukseen. Merkittävin recusant-maal-
likko oli yllä mainittu Norfolkin herttua 
Henry Fitzalan-Howard (1847−1917), 
jonka perhe oli kuninkaallisten jälkeen 
Englannin korkea-arvoisin. 

Lontooseen lähetti v. 1878 sisaria myös 
teresiaanista perintöä tiukasti vaaliva 
Pariisin karmeliittaluostari. Sen olivat v. 
1604 perustaneet suoraan Ávilasta tulleet 
pyhän Teresan henkilökohtaisesti tun-
teneet neljä espanjalaista nunnaa. Peril-
lä Notting Hillissä Lontoon keskustassa 
sisaria odotti vastavalmistunut luostari-

rakennus; varat luostarin kirkon raken-
tamiseen oli lahjoittanut Norfolkin hert-
tuan äiti. Herttuan sisar taas oli mennyt 
luostariin Pariisissa ja palasi nyt perusta-
janunnana Englantiin. 

Anastasie Mannerheim halusi tul-
la karmeliittanunnaksi koettuaan py-
hän Teresan kutsuvan häntä. Lontooseen 
hän asettui perhesyistä. Luostarissaolo-
aikanaan hän saattoi siellä ikään kuin 
aitiopaikalta seurata sääntökuntansa 
merkittävää kasvua Britanniassa ja sen 
pyhimysten arvostuksen nousua koko 
kirkossa.

Britanniassa karmeliittanunnaluos-
tareiden määrä lähes seitsenkertais-
tui 1920- ja 30-luvulla. Tämän kasvun 
mahdollisti yksi nainen: Notting Hillin 
luostarin karismaattinen prioritar, äi-
ti Jeesuksen Maria (Madeleine Dupont 
1851−1942), joka yhteistyössä Westmins-
terin arkkipiispan, kardinaali Francis 
Bournen, ja paikallisten piispojen kans-
sa perusti 33 tytärluostaria Englantiin, 
Skotlantiin ja Walesiin. Hierarkia asetti 
suuria odotuksia kontemplatiiviselle ru-
koukselle Britannian katolisen kirkon jäl-
leenrakentamistyössä.

Usean karmeliitan kirkolliset kunnian-
osoitukset osuivat paavi Pius XI:n paa-
vinkaudelle. Ranskalainen karmeliitta-
sisar Jeesus-lapsen Teresa (1874−1897) 
julistettiin v. 1923 autuaaksi ja v. 1925 
pyhäksi. Seuraavana vuonna pyhä kar-
meliitta Ristin Johannes (1549−1591) ko-
rotettiin kirkonopettajaksi. V. 1927 pyhä 

Jeesus-lapsen Teresa nimitettiin yhdes-
sä pyhän jesuiitan, Francisco Xavierin, 
kanssa lähetystyön taivaalliseksi suoje-
lijaksi. 

Pyhän Jeesus-lapsen Teresan ope-
tus kosketti erityisellä tavalla kardinaa-
li Bournea, joka oli karmeliittaluosta-
reiden esimies koko sinä aikana, jolloin 
Anastasie oli nunna. Kardinaali Bourne 
piti pyhää Jeesus-lapsen Teresaa Juma-
lan lahjana aikansa kirkolle ja hänen elä-
määnsä spiritualiteetin käännekohtana. 
Pyhä Jeesus-lapsen Teresa oli kardinaali 
Bournen hengellinen esikuva ja liittolai-
nen hänen taistelussaan jansenismia vas-
taan. Bourne edisti kristillistä kasvatusta 
ja koulutusta Britanniassa ja piti nuorille 
erityisen vahingollisena tuon Ranskasta 
lähteneen ja katoliseen kirkkoon laajalle 
levinneen liikkeen tuomitsevaa ja rankai-
sevaa jumalakuvaa. Se oli kaukana siitä 
”rakastavasta Isästä, jolle piti olla kuu-
liainen rakkaudesta”, josta pyhä Jeesus-
lapsen Teresa puhui. Hänen opettaman-
sa ”pieni tie” merkitsi ”pienten asioiden 
tekemistä rakkaudesta Jumalaan”. Kar-
dinaali Bourne piti Thérèsen hengellis-
tä vapautta esikuvallisena. Rakkautta ei 
synny pakolla.

Mannerheimin 
ensivierailu Lontoon 

karmeliittaluostarissa

Loppusyksystä 1918 Gustaf Manner-
heim matkusti yksityishenkilönä, mutta 
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senaatin pyynnöstä, Lontooseen ja Pa-
riisiin. Hänen tehtävänään oli epäviralli-
sena diplomaattina edistää sitä, että Iso-
Britannia ja Yhdysvallat tunnustaisivat 
Suomen itsenäisyyden, joka oli julistettu 
vuotta aikaisemmin. Samalla hänen piti 
ostaa leipäviljaa, koska Suomea uhkasi 
nälänhätä Venäjän viljatoimitusten loput-
tua.  

Mannerheim saapui Lontooseen 12. 
marraskuuta aselevon jälkeisenä päivä-
nä, juuri kun ensimmäinen maailman-
sota oli päättynyt. Pall Mall ja Regent 
Street olivat täynnä juhlivia ihmisiä. Viik-
koa myöhemmin Mannerheim suostui P. 
E. Svinhufvudin puhelimitse esittämään 
pyyntöön ottaa vastaan valtionhoitajan 
tehtävät.

Kentissä Favershamin kapungin lähellä 
sijaitsevan Provenderin kartanon isäntä, 
everstiluutnantti Herbert McDougall, ja 
hänen suomalainen puolisonsa, kirjailija 
Sylvia (o.s. Borgström), joka oli kaukais-
ta sukua Mannerheimille, tiesivät hänen 
olevan Lontoossa. Kartanon emäntä lä-
hetti vierailukutsun, johon Mannerheim 
vastasi marraskuun 23. päivänä kohteli-
aasti, mutta kielteisesti viitaten lähtöönsä 
Pariisiin seuraavana päivänä. Sieltä hän 
kuitenkin vielä palasi Lontooseen.

Marras-joulukuiset vierailut Lontoos-
sa 1918 antoivat Mannerheimille tilai-
suuden tavata jo viidettä vuotta siellä 
luostarissa ollutta tytärtään. Komentajan 
tehtävät Venäjän armeijassa ensimmäisen 
maailmansodan aikana sekä ylipäällikkö-
nä toimiminen vapaussodassa olivat sii-
hen asti estäneet häntä tapaamasta Ana-
stasieta. 

Karmeliittaluostarin osoite oli 119 Brid-
ge Lane, Golders Green. Vuonna 1918 
Lontoon maanalaisen linjan pääteasema 
oli kävelymatkan päässä luostarista. The 
Berkeley -hotellia lähellä olevalta Picca-
dilly Circusilta pääsi Golders Greeniin 
vaihtamalla junaa Leicester Square’llä. 
Mutta eihän loistohotellissa asuva valti-
onhoitaja Gustaf Mannerheim kulkenut 
metrolla.

Anastasie Mannerheim osasi myöhem-
min elävästi kertoa isänsä ensimmäisestä 
käynnistä luostarissa, joka todennäköi-
sesti tapahtui juuri loppusyksystä 1918:  

”Eräänä päivänä hän seisoi [vierailu-
huoneen ja luostarin sisätilat erottavan] 
ristikon takana ja halusi tulla sisään saa-
dakseen tietää, mitä ’hänen rakkaalle Sta-
sielleen’ kuului.

– Sitä et saa, isä. Se on ehdottomasti 
kiellettyä.

– Mutta minulla on lahja sinulle.
– Kyllä, laita se postituslaatikkoon. 
– Ei, 

hän sanoi ensin. Mutta sitten hän teki 
sen.”

Karmeliittaluostarit ovat paavillisen 
klausuurin alaisia, mikä merkitsee, että 
pääsy luostarin klausuurialueelle on lu-
vanvaraista, samoin poistuminen. Vain 
harvat ulkopuoliset kuten valtion pää-
mies, kardinaali seurueineen, lääkäri tai 
esimerkiksi jossakin työssä välttämätön 
ammattilainen pääsevät käymään sisällä 
luostarissa.

vitellen, että vierailu olisi hänelle sallittu. 
Klausuurioven avautuessa vierasta 

olisi ollut vastassa ainakin luostarin joh-
taja ja varajohtaja, ehkä myös neuvoston 
kaksi muuta jäsentä, kaikki syvästi hun-
nutettuina. Senaikaiset säännöt kielsi-
vät sisarta näyttämästä kasvojaan muille 
kuin sukulaisille.

Karmeliittaluostari on ”naisten tasa-
valta”, jonka johto valitaan salaisissa 
vaaleissa säädetyin aikavälein. Luosta-
rit ovat itsenäisiä, mutta tarvittaessa yh-
teistyössä keskenään. Suomeen verrat-
tuna karmeliittaluostari on kovin pieni 
tasavalta. Siinä on enintään 21 kuorisi-
sarta ja tuohon aikaan yhteisöön sai li-
säksi kuulua kolme ”valkoisen hunnun” 
sisarta, jotka toimittivat monia käytän-
nön asioita luostarin ulkopuolellakin. 
Mannerheim, joka hyväksyi tasavallan 
itsenäisen Suomen valtiomuodoksi ja oli 
Lontoossa solmimassa kauppasuhteita, 
olisi ollut kuin kotonaan.

Mannerheim olisi varmaankin ensik-
si viety niihin tiloihin, joissa sisaret ru-
koilivat päivittäiset hetkirukouksensa. 
Hänen tyttärensä kuului kuorisisariin, 
joiden velvoitteisiin kuului laulaa hetki-
rukoukset − kuten siihen aikaan oli tapa-
na – latinaksi ja yhdellä sävelellä, recto 
tono. Lisäksi sisaret rukoilivat sydämen-
sä hiljaisuudessa mutta yhdessä aamuin 
illoin kulloinkin tunnin verran.

Valtionhoitaja olisi nähnyt myös kapi-
tulisalin eli kokoustilan, jonka voisi sa-
noa vastaavan ”eduskunnan täysistun-

pitikin. Sisarena ollessani pidin erityi-
sesti rukousnauhojen solmimisesta ja 
käsineiden virkkaamisesta meille kalas-
tajalangasta. Tällaiseen toki kyllästyi, 
mutta teimme huolellista työtä. Pidin 
puutarhanhoidosta ja myös taloustöistä. 
Luostarissa vallitsi säädetty täydellinen 
hiljaisuus, mutta kahdesti päivässä ko-
koonnuimme tunniksi puhumaan työs-
tämme. Messu ja rukoukset ja työ. Tällä 
tavalla päivä kului. Ensimmäinen messu 
oli kello viideltä aamulla, kesällä kuu-
delta. Jokaisella sisarella oli kammion-
sa, jossa hän omistautui omantunnontut-
kiskeluun.” Golders Greenin luostarissa 
kammio oli pieni (12 x 8 jalkaa eli vajaa 
9 m2) ja sisustus säädetyn vaatimaton: 
vuode, pöytä, tuoli ja kaappi.

Lontoon Notting Hillin karmeliit-
taluostarin kahdeksas prioritar, Py-
hän Joosefin Maria (Mary McCormack 
OCD) on kirjoittanut kammion merki-
tyksestä ja päiväohjelman tarkoitukses-
ta: ”Luostarikammio on sisaren ’yhden 
naisen valtakunta’, joka takaa hänel-
le kontemplatiivisen elämän vaatiman 
määrän yksinoloa.” ”Siellä jokainen on 
yksin Jumalan kanssa…, joka hitaasti 
herättää hänet kohtaamaan totuuden.” 
”Karmeliittaluostarin jokaisella kam-
miolla on oma kertomuksensa käänty-
mysprosessista. Paljaat seinät ovat näh-
neet tuntikausia kestäneitä taisteluita ja 
vastarintaa. Niiden suojassa on vietetty 
yksinäisiä epätoivon hetkiä, kun joutuu 
kohtaamaan heikkoutensa ja riittämättö-

myytensä. Ne toimivat tukena ja turva-
na levottomalle sielulle, joka uneksii vä-
hemmän radikaaleista tavoista vastata 
kutsuun, joka ei suostu vaikenemaan.” 

”Karmeliittanunnan elämän arkinen 
rytmi toteutuu, työn ja rukouksen eri 
vaiheet seuraavat toisiaan yhtä sään-
nöllisesti kuin tanssivuorot. Tämä hyvin 
suunniteltu rutiini, jolle kirkkovuoden li-
turginen kierto antaa eri sävyjä samaan 
tapaan kuin vaihtuvat vuodenajat anta-
vat puutarhalle eri sävyjä, on karmeliitan 
elämän perusaines. Sen toistojen muo-
dostama tasapainoinen kuvio kasvattaa 
karmeliittanunnasta yksinkertaisen ja 
levollisen, mikä on jatkuvan rukouselä-
män edellytys. Ainakin tämä on ihanne.” 

Teresiaaniset karmeliittasisaret nou-
dattivat Vatikaanin II kirkolliskokouksen 
(1962−1965) uudistuksiin asti konstituu-
tioita, jotka pääsääntöisesti perustuivat 
Espanjassa 1500-luvun lopussa hyväk-
syttyihin säädöksiin. 

Notting Hillin luostarin seitsemäs pri-
oritar, sisar Jeesuksen Patricia Maria 
OCD, on kuvannut, millaista elämä oli 
karmeliittaluostareissa ennen. Hänen 
mukaansa tulokkaan piti heti alkaa elää 
täyttä luostarielämää. Ei suotu pehmeää 
laskua. Oli univajetta, koska noustiin ai-
kaisin ja mentiin myöhään nukkumaan. 
Kahden tunnin mittaisen virkistystunnin 
ulkopuolella ei juteltu. Sukulaiset saivat 
vierailla vain kerran kuukaudessa. Ruo-
ka annosteltiin valmiiksi, ei ollut varaa 
valita mitä syödä. Ei ollut mukavuuksia, 
elämä oli kovaa. Oli kylmä, koska ei läm-
mitetty riittävästi. 

Sisar Jeesus-lapsen Teresan, Anasta-
sien, ei kuitenkaan tarvinnut Lontoos-
sa kärsiä ”kylmyyden helvettiä” ku-
ten kaimansa pyhä Jeesus-lapsen Teresa 
(1874−1897) normandialaisessa luostaris-
saan. Westminsterin kolmas arkkipiispa, 
kardinaali Herbert Vaughan, oli nimit-
täin jo määrännyt, että luostareihin oli 
asennettava lämmitys.

Sotilasuran valinneelle ja kenttäolo-
suhteisiin tottuneelle kenraali Manner-
heimille, joka joissakin asioissa suosi 
karua elämäntapaa myös yksityisesti, 
luostarielämän askeettinen puoli ei var-
maankaan olisi tuntunut vieraalta. En-
nemminkin hänet olisi yllättänyt täy-
dellinen hiljaisuus ja karmeliittasisarten 
iloisuus. Mannerheim nauroi kuulemma 
harvoin.

Lopuksi

Kun sisar Jeesus-lapsen Teresa (Anasta-
sie Mannerheim) 1. marraskuuta 1921 
päivätyssä kirjeessään kertoi isälleen 
olevansa valtavan onnellinen siitä, et-
tä oli antanut elämänsä Jumalalle, hän 
ei vielä voinut aavistaakaan joutuvan-
sa luopumaan luostarielämästä, eivätkä 
Kentin Provenderin kartanon isäntävä-
ki Herbert ja Sylvia McDougall ja heidän 
tyttärensä Nadine vielä tienneet, kuin-
ka tärkeä heidän kodistaan olisi tuleva 
Mannerheimin katoliselle tyttärelle luos-
tariajan jälkeen.  

Heidi Tuorila-Kahanpää

Golders Greenin 
karmeliittaluostarissa 

Ympärysvaltojen kanssa käymiensä neu-
vottelujen aikana Gustaf Mannerheim 
oli 12.12.1918 virallisesti valittu Suomen 
valtionhoitajaksi. Hän hoiti siis valtion 
päämiehen virkaa. Ei kuitenkaan Ison-
Britannian, joten sisäänpääsy luostariin 
ei korkeasta virasta huolimatta ollut hä-
nelle mahdollinen. Mutta mikään ei toki 
estä meitä esittelemästä karmeliittaluos-
taria Mannerheimin näkökulmasta, ku-

tosalia tai valtioneuvoston istuntosalia”.
Golders Greenin luostari sai niukan 

toimeentulonsa eri alihankintatöistä. Tie-
dämme sisar Jeesus-lapsen Teresan työs-
kennelleen luostarin ompelimossa, jossa 
valmistettiin liturgisia vaatteita Messrs 
Vanpoulles Ltd.-yritykselle. On mahdol-
lista, että Mannerheim olisi voinut ihail-
la sisarten valmistamia messukasukoita 
ja alboja.   

Anastasie on jälkeenpäin kertonut elä-
mästään luostarissa näin: ”Tuntui niin 
hyvältä, kun etenin nunnana niin kuin 
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Jeesuksen pikkusisarten 
sääntökunta perustettiin vuonna 
1939. Toisen maailmansodan 
jälkeen jäsenmäärä lisääntyi 
huomattavasti. Perustajan, 
pikkusisar Magdeleinen näyn 
mukaan sääntökunta laajeni 
ympäri maailmaa ja varsinkin 
muslimimaihin. Jäsenmäärä 
oli suurimmillaan 1970–1980 
-luvuilla, jolloin yhteisöjä oli 
65 maassa ja sisaria 1400.  

Nyt maailma on muuttunut, 
sisarten määrä on vähenty-
nyt ja poliittiset konfliktit 
ja sodat ovat pakottaneet 

valitsemaan sääntökunnan lähetystehtä-
välle uusia suuntia. Mukaan ovat tulleet 
työ hoitokodeissa ikääntyneiden parissa 
ja sellaisten ihmisten luona, jotka ovat 
syystä tai toisesta syrjäytyneet. Kutsu-
mukseen kuuluu kunnioittaa yhdessä-
oloa ja yhdistää ihmisiä polarisoitunees-
sa maailmassa. Nykyisin pääosa novii-
seista tulee Afrikasta, Itä-Euroopasta ja 
Lähi-idästä, ja kolmesta novisiaatista 
kaksi sijaitsee Afrikassa ja kolmas Fi-
lippiineillä. Vaikka viime vuosina on 
jouduttu sulkemaan 66 yhteisöä, myös 
44 uutta yhteisöä on voitu perustaa. Esi-
merkiksi Mosulista Irakista oli lähdettä-
vä, mutta maahan voitiin perustaa uusi 
yhteisö Ainkawaan pakolaisten keskuu-
teen.

Jäähyväiset Beer Shevalle 

Beer Sheva (Beerseba, 1. Moos. 21:14) 
sijaitsee Negevin alueella Israelin etelä-
osassa. Paikkaa on kutsuttu Abrahamin 
kaupungiksi. Rakennettuaan Herralle 
alttarin Betelin itäpuolelle Abraham siir-
tyi etelään Negeviin päin (1. Moos. 12:9). 
Abrahamin lailla Jeesuksen pikkusisaret 
ovat nyt tehneet uskon matkan ja lähte-
neet Jerusalemiin vahvistaakseen ainoaa 
juutalaisella alueella sijaitsevaa yhtei-
söään. 40 vuotta aikaisemmin perustet-
tu Beer Shevan yhteisö suljettiin viime 
vuonna pyhällä viikolla.

Israelin valtion perustamisen jälkeen 
juutalaisia alkoi tulla Lähi-Idän alueilta 
ja Intiasta, vähän myöhemmin Venäjäl-
tä ja Etiopiasta. Jälkimmäisistä perheis-
tä osa asui pikkusisarten lähimpinä naa-
pureina. Pikkusisarten luona vierailivat 
usein myös beduiinit ja heidän muslimi-
vaimonsa Galileasta.

Pikkusisar Myriam Elisabeth työsken-
teli 20 vuotta vapaaehtoisena syöpäosas-
tolla. Lähtöpäivän lähestyessä sairaalas-
sa vietettiin läksiäisjuhlaa, jossa tuli esille 
syvä hiljainen kiitollisuus sisaren työstä 
sairaiden parissa. Pikkusisaret Hanna ja 
Soshana huolehtivat seurakunnan tehtä-
vistä ja vierailivat sairaiden luona.

Jäähyväisiä ja uusia alkuja

- Jeesuksen pikku-
   sisaret maailmalla

Beer Shevan seurakunnan jäsenmää-
rä kasvoi paljon arabikristittyjen, venä-
läisten perheiden ja monien ulkomaa-
laisten opiskelijoiden saavuttua. Läksi-
äisjuhlassa näytettiin paljon valokuvia, 
joissa sisaret olivat mukana. Monia pois 
lähteneitä perheitä muisteltiin. Niin pal-
jon kärsimystä, sotia, marttyyreitä ja 
siirtolaisuutta oli seudulla pikkusisarten 
asuessa siellä. Kaiken sen surun ovat ko-
keneet voimakkaammin siirtolaismaista 
kotoisin olevat pikkusisaret.

Beer Shevan jäähyväismessun saarnas-
sa isä Piotr totesi, ettei mikään enää ole 
ennallaan pikkusisarten lähdettyä seu-
rakunnasta. Kuulijat olivat samaa miel-
tä. Seurakunnalla on suurena haasteena 
toteuttaa vähäisten, heikkojen ja avun 
tarpeessa olevien ihmisten auttamis-
ta sisarten osoittaman mallin mukaan. 
”Me yritämme veli Charlesin hengessä 
pitää mielessämme Jeesuksen käskyä: 
Rakastakaa toinen toistanne.” Silmät 
kyynelissä seurakuntalaiset kiittivät ru-
kouksin kaikesta siitä hyvästä, jonka he 
olivat saaneet ottaa vastaan pikkusisa-

rilta. ”Antakoon Jumala armossaan tei-
dän nähdä kaikki rakkautenne hedelmät 
pyhän Abrahamin seurakunnassa”, isä 
Piotr lausui.

Jerusalemissa uudenlaiset tehtävät 
ja tapahtuvat odottivat. Israelin opetus-
ministeriön tukema uskontojen välinen 
yhteistyö on noussut uudelle tasolle, ja 
uskonnolliset johtajat voivat nykyisin 
mennä juutalais- ja muslimikouluihin. 
Uusia opetusohjelmia on suunniteltu, ja 
niissä opiskelijat kuulevat ensin oman 
uskonnon edustajan puhuvan: rabbi 
puhuu juutalaisessa koulussa ja sheik-
ki muslimikoulussa. Opettajat kertovat 
oman perinteen ajattelusta suhteessa toi-
seen ihmiseen ja rauhasta ihmisten ja eri 
uskontojen kesken. Tämän jälkeen muit-
ten uskontojen edustajat puhuvat omilla 
tunneillaan opiskelijaryhmille, ja muka-
na on myös kristittyjen edustaja.

Jerusalemin juutalaisille, kristityille ja 
muslimeille tarkoitettuun Rukouksen ta-
loon kokoonnuttiin syyskuussa naisrab-
bi Tamar Elad-Appelbaumin kutsumana. 

Kokoontumisen suunnitteluun osallistui 
myös sisarten oman seurakunnan pap-
pi isä Rafik Nahara. Kuuden kuukauden 
ajan suunnitteluryhmä rukoili yhdessä 
valmistellen Rukouksen päivän ohjel-
maa, ja Jerusalemin kaupunki luovutti 
soveltuvan tilan tapahtumaa varten.

Sheikki, suufimestari Ihab Balh Jaf-
fasta kiteytti kokoontumiskokemustaan 
sanoen: ”Me kohtasimme mielessäm-
me ajatus muuttaa itseämme ennen kuin 
voisimme lähestyä ympärillämme olevia 
muita ihmisiä. Havaitsimme, että yhteis-
tä on enemmän kuin erottava tekijöitä. 
Tunnemme tarvetta palata ajattelemaan 
enemmän inhimillisyyden ja lähimmäi-
senrakkauden olemusta. Me tarvitsem-
me keskinäistä sovintoa riippumatta po-
liittisista erilaisuuksistamme, ja meidän 
on esitettävä kysymyksiä itsellemme, 
koska tehtävämme uskovina on yhdistää 
ihmisiä, ei herättää ristiriitoja." 

Elina Grönlund

Isä Piotr ja Jeesuksen pikkusisar Myriam Elisabeth 
viimeistelemässä jäähyväisjuhlan komeaa kakkua.

Alla seurakunta pyhiinvaellusmatkalla Abrahamin kaivolla.
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Jeanne d'Arcin 
oikeusmurha 

Pyhä Jeanne d’Arc on yksi historian 
kuuluisista ja kiehtovista naisista, 
jonka maine elää kirkossa, taiteessa 
ja kulttuurissa. Jeannen kirkollinen 
oikeudenkäynti, jonka jälkeen hä-
net tuomittiin maallisessa oikeuden-
käynnissä kuolemaan, oli ”eräs his-
torian tunnetuimmista oikeusmur-
hista”. Vuonna 2017 Jeanne d’Arcin 
oikeudenkäyntipöytäkirjat julkais-
tiin Matti Norrin erinomaisesti suo-
mentamana teoksessa ”Polttoroviol-

ta pyhimykseksi.”

Jeanne d’Arc, Orléansin neitsyt, 
Ranskan suojeluspyhimys, syntyi 
6. tammikuuta 1412 Domrémyn 
kylässä Koillis-Ranskassa ja kuoli 

polttoroviolla 30. toukokuuta 1431 Roue-

nissa. Jeanne oli luku- ja kirjoitustaidoton, 
mutta nimensä hän osasi lukea ja kirjoit-
taa. Äiti opetti hänelle pyhimystarinoita ja 
uskoa.

Jeannen elinaikana Ranskan alueella 
oli taisteluita ja rauhattomuuksia, jotka 
liittyivät Ranskan ja Englannin väliseen 
satavuotiseen sotaan (1337-1453); sodan 
vastapuolina olivat toisaalta ranskalaiset 
ruhtinaat keskenään ja toisaalta englanti-
laiset ja ranskalaiset ruhtinaat.

12-13-vuotiaana Jeanne alkoi kuulla 
äänia ja nähdä näkyjä: arkkienkeli Mikael, 
pyhä Katariina ja pyhä Margareeta ilmes-
tyivät hänelle ja kutsuivat hänet vapaut-
tamaan Ranskan maahan tunkeutuneista 
englantilaisista: “mene Ranskaan, mene 
ja murra Orléansin kaupungin piiritys”. 
16-vuotiaana Jeanne lähti kotoaan vastoin 
vanhempiensa tahtoa, kieltäytyi avioitu-
masta kihlattunsa kanssa ja kertoi luvan-
neensa Jumalalle pysyä neitsyenä. 

Jeanne kulki lounaaseen käskynhaltijan 
luo ja pyysi saattuetta päästäkseen Kaar-
len, Ranskan kruununperillisen, puheille. 
Kaarle käski antaa Jeannelle sotilaskou-
lutusta, sotilasasun ja miekan ja määräsi 
Jeannen johtamaan yhtä joukko-osastoa 
tehtävänä lopettaa Orléansin piiritys. Se 
onnistui toukokuussa 1429 Jeannen rat-
sastaessa Kaarlen joukkojen kärjessä, val-
koisine sotalippuineen, jossa oli kuvattuna 
maailma, enkeli sen molemmin puolin 
sekä sanat “Jhesus Maria”. Niin Jeanne 
tunnettiin Orléansin vapauttaneena neit-
syenä. Englantilaiset taas alkoivat pitää 
Jeannea noitana.

Kaarlen kruunajaisten jälkeen Jeanne 
yritti valloittaa englantilaisten hallussa ol-
leen Pariisin, mutta se epäonnistui. Kaarle 
kävi myös neuvotteluja englantilaisten ja 

heidän liittolaisensa Burgundin herttu-
akunnan kanssa eikä halunnut vapauttaa 
koko Ranskaa kuten Jeanne tahtoi. Jean-
ne ryhtyi 1430 taisteluun englantilaisia 
vastaan, joutui burgundilaisten vangiksi 
Compiègnen taistelussa eikä Kaarle ei tu-
kenut häntä. Burgundilaiset myivät Jean-
nen englantilaisille ja hänet kuljetettiin 
Rouenin kaupungin vankilaan; ennen sitä 
Jeanne yritti paeta hyppäämällä vankitor-
nista. Oikeudenkäynti Jeannea vastaan al-
koi Rouenissa 1431.

Sodasta Jeannea ei voitu syyttää, jo-
ten tutkittavaksi tuli hänen toimintansa 
uskonnollinen perustelu. Oikeudenkäyn-
ti tapahtui Beauvais’n piispan Pierre 
Cauchonin johdolla, siihen osallistui “isiä, 
maistereita ja herroja”, kanonisen oikeu-
den ja siviililain tuntevia oppineita ja apu-
laisinkvisiittori Jean Lemaître, promoottori 
eli syytettä ajoi benediktiini Jean d’Estivet. 
Oikeudenkäynti oli “uskoa koskeva”, mut-
ta poliittinen luonteeltaan. Kuulusteluja 
käytiin julkisesti Rouenin kuninkaanlin-
nan kappelissa ja ei-julkisesti vankisellis-
sä. Promoottori esitti kanteen 70 artiklaa, 
jotka sitten tiivistettiin kahteentoista. 

Jeanne, oppimaton, antoi kuulustelijoil-
leen hämmästyttävän viisaita ja kypsiä vas-
tauksia. Tuomion aikaansaaminen harha-
oppisuudesta ei ollut helppoa (ei ihme, että 
tuomio kumottiinkin jo 1400-luvulla po-
liittisten suhteiden muututtua). Kysymyk-
set koskivat esimerkiksi Jeannen näkyjä ja 
ääniä, mutta paljon kysymyksiä esitettiin 
etenkin Jeannen naiselle sopimattomasta 
pukeutumisesta miehen pukuun. Jeannelle 
pukuasia oli toisaalta vähäpätöinen; “tämä 
puku ei ole sieluni rasitukseksi, eikä se ole 
kirkon lakien vastainen”. Toisaalta hän koki 
kuitenkin puvun olevan Jumalan tahtoma.

”Tiedätkö oletko Jumalan armossa?” ”Jos 
en ole, suokoon Jumala minulle armon, jos 
olen, pysyttäköön Jumala minut armossaan. 
Olisin maailman surullisin ihminen jos tietäi-
sin, etten ole Jumalan armossa.”

”Tiedätkö että sinun puolesi ihmiset olisi-
vat järjestäneet jumalanpalveluksia, messuja 
ja rukouksia sinun puolestasi?” ”Siitä en tiedä 
mitään. Jos he ovat järjestäneet jumalanpalve-
luksia, ei minun käskystäni, mutta jos he ovat 
rukoilleet puolestani, mielestäni se ei ollut huo-
nosti tehty.”

”Eikö enkeli ole pettänyt sinut elämäsi on-
nen suhteen, kun sinut on otettu vangiksi?” 
”Ajattelen, että Herramme mielen mukaan on 
elämäni onni, että olen joutunut vangiksi.”

”Kun jätit isäsi ja äitisi, etkö mielestäsi 
tehnyt syntiä?” ”Kun Jumala käski, oli oikein 
totella. Kun Jumala käski, vaikka minulla olisi 
ollut sata isää ja äitiä ja olisin ollut kuninkaan 
tytär, minä olisin lähtenyt.”

”Alistatko toimesi ja sanasi kirkon päätet-
täväksi?” ”Kaikki sanani ja tekoni ovat Juma-
lan käsissä, luotan kaikessa häneen. Vakuutan 
teille, etten sano tai tee mitään, joka on vastoin 
kristinuskoa. Jos olisin tehnyt tai sanonut jota-
kin joka olisi tunnollani ja jonka papisto sanoo 
olevan vastoin meidän Herramme perustamaa 
kristinuskoa, en pysyisi kannallani, vaan luo-
puisin siitä.”

”Luotan Jumalaan, Luojaani kaikessa. Ra-
kastan häntä koko sydämestäni… Luotan tuo-
mariini. Hän on taivaan ja maan Herra.”

Jeannen sanottiin olevan “vain luku-
taidoton naisraukka, joka ei tunne Pyhää 
Raamattua”. Hänelle oli annettu neuvoja 
ja pyritty “tekemään hänen suhteensa kai-
ken, mikä kirkon on tapa tehdä tällaisissa 
olosuhteissa, kirkon joka ei sulje helmaan-
sa katuvilta lampailta… jos hän uppinis-
kaisesti pysyisi kannallaan vain oman ko-

kemattoman järkensä varassa, meidän on 
hylättävä hänet…” 

Aluksi tuomioistuin ei tuominnut Jean-
nea kuolemaan vaan elinikäiseen vankeu-
teen, kun Jeanne “luopui” näyistään ja 
suostui pukeutumaan naisten vaatteisiin. 
Mutta Jeanne pukeutui jälleen sotilas-
asuun, sanoi tehneensä peruutuksen vain 
polttorovion pelosta, uskoi kuulemiensa 
äänten tulevan Jumalan luota ja ettei ole 
tehnyt mitään Jumalan tai uskon vastaista. 
Jeanne tuomittiin harhaoppiseksi, siirret-
tiin maalliselle tuomioistuimelle ja poltet-
tiin roviolla 30. toukokuuta 1431.

Kaarle voitti englantilaiset vuonna 
1453, ja ranskalaiset ottivat sen jälkeen 
Jeannen asian uudelleen esille. Paavi 
Calixtus III armahti Jeannen 1455. Koti-
seudullaan Jeanne oli saanut marttyyrin 
aseman jo 1430-luvulla. 1700-luvun rans-

kalaiset valistusfilosofit pitivät häntä puh-
tauden ja luonnollisuuden vertauskuvana 
ja Napoleon keisarikuntansa symbolina. 
Asema vahvistui Ranskan ja Saksan väli-
sessä sodassa 1870-1871 ja ensimmäisessä 
maailmansodassa; useat sotilaat kertoivat 
Jeannen ilmestyneen heille. Paavi Pius X 
julisti Jeannen autuaaksi vuonna 1909 ja 
paavi Benedictus XV pyhäksi vuonna 1920. 

Kirjaan sisältyy myös kaksi artikkelia, 
Jukka Kekkonen kirjoittaa Jeanne d’Arcin 
oikeudenkäynnin poliittisista piirteistä ja 
käytännöllisen teologian professori Jyrki 
Knuutila “roomalaiskatolisen kirkon oi-
keudenkäytöstä”. Knuutilan artikkeli tar-
joaa tarpeellista historiallista taustatietoa, 
mutta sisältää virheitäkin. Knuutila esi-
merkiksi kirjoittaa kirkon viran “tuomio-, 
opetus ja vihkivallasta”, että vihkivallan 
yksi osa-alue “oli nimenomaan messuli-
turgian muuttaminen niin, että siinä tu-
lisi mahdollisimman selkeästi esiin sekä 
opetuksellisesti että näkö-, kuulo-, haju- ja 
makuaistein koettavasti kaikki mainitut 
kolme viran tehtävää” (?). 

Knuutilan artikkelin mukaan Jeannelle 
ilmestynyt pyhä Katariina, jota oikeuden-
käyntipöytäkirjoissa ei tarkemmin nime-
tä, olisi ollut Katariina Sienalainen (joka 
julistettiin pyhäksi vasta 30 vuotta Jean-
nen kuoleman jälkeen). Knuutila ei esitä 
perusteluja tulkinnalle, enkä onnistunut 
löytämään sille vahvistusta: katolisten läh-
teiden mukaan kyseessä oli pyhä Katariina 
Aleksandrialainen. 

Katri Tenhunen

Polttoroviolta pyhimykseksi. Jeanne d’Arcin 
oikeusmurha (Matti Norri, Jukka Kekkonen, 
Jyrki Knuutila). Art House 2017, 309 s.
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Jeesuksen pikkusisar Anne Elisabeth 

8.8.1933 – 17.1.2018 

Muutama päivä ennen joulua 1958 Anne Elisabeth 
saapui postulanttina Tampereelle. Kukaan ei ollut 
häntä vastassa – hän odotti neljä tuntia asemalla 

ja sai sitten soitettua isä Jamarille, joka tuli hakemaan hänet 
ja toi pikkusisarten luo. Hän oli noviisi Jyväskylässä ja antoi 
ensimmäiset luostarilupaukset 8.9.1960 Jyväskylässä ja ikui-
set lupaukset 2.10.1965 Roomassa.

Hän asui Suomessa yhteensä 9 vuotta, joista kaikkiaan 
seitsemän vuotta Tampereella. Monien Tampereen-vuosi-
en ajan hän eli kahdestaan pikkusisar Teresa Sylvin kanssa. 
Hän oli työssä mm. pesulassa, työmaaruokalassa sekä Tam-
rolla. Hän lähti Suomesta Ranskaan huhtikuussa 1976, mutta 
säilytti yhteyden Suomeen erityisesti kirjeenvaihdon kautta. 
Hän syvensi rukouselämäänsä lukien todella paljon Raamat-
tua. Hän asettui asumaan Etelä-Ranskaan. Kaksi vuotta sit-
ten hän muutti Lambescin vanhainkotiin ja sai usein pikkusi-
sar Teresa Sylvin vieraakseen. Hän kuoli 17.1. Lambescissa ja 
hänet haudataan 22.1.2018 pikkusisar Teresa Sylvin viereen.

Nämä kaksi pikkusisarta, jotka asuivat yhdessä aikanaan 
Tampereella, lepäävät yhdessä Etelä-Ranskassa odottaen 
ylösnousemuksen aamua. Paikalliskirkkomme ja erityisesti 
Pyhän Ristin seurakunta on saanut kaksi uutta esirukoilijaa 
Jumalan luona. 

I N  M E M O R I A M

Jeesuksen pikkusisar Teresa Sylvi
19.1.1936 – 15.1.2018 

Vuoden 1958 tammikuussa nuori postulantti Teresa 
Sylvi saapui Tampereelle. Hän sai novisiaattikoulu-
tuksensa Jyväskylässä ja antoi ensimmäiset luosta-

rilupauksensa 1.11.1959 Jyväskylässä sekä ikuiset lupaukset 
2.10.1965 Roomassa.

Suomessa viettämänsä yli 50 vuotta hän asui pääsääntöises-
ti Tampereella, välillä muutaman vuoden välillä Helsingissä 
ja pari vuotta Piikkiön yhteisössä sen alkuvaiheessa. Hän oli 
työssä perheissä, ompelualalla sekä viimeiset 10 vuotta en-
nen eläkkeelle siirtymistään Koukkuniemen vanhainkodis-
sa. Hän piti paljon vanhoista ihmisistä, hakeutui eläkeläisenä 
Verkon vapaaehtoistyöhön ja kävi auttamassa ikääntyneitä 
kauppareissuilla sekä juttelemassa heidän luonaan. Tampe-
re ja Pyhän Ristin seurakunta olivat hänelle hyvin rakkaita; 
hänhän tuli Tampereelle viisi kuukautta seurakunnan perus-
tamisen jälkeen. Terveydentilansa heikentyessä hän muutti 
elokuussa 2011 Lambesciin, Etelä-Ranskaan.  Hän kotiutui 
sinne hyvin ja kuoli pikkusisarten yhteisössä omassa huo-
neessaan vietettyään juuri kaksi hiljaista rukouspäivää. Hä-
net haudattiin 18.1.2018 Lambesciin.

Jeesuksen pikkusisaret

KEVÄT-ALE Katolisessa kirjakaupassa

mm. Bergoglio-Skorka: Taivaasta ja maasta 
sekä kaikki Hetkipalvelus-kirjat –25 %

Muista myös uutuudet:
•  KIRKON YHTEISKUNTAOPIN KÄSIKIRJA
•  YOUCAT – katolisen kirkon katekismus nuorille
•  ORDO – kirkkovuoden 2017-2018 lukukappaleet
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MHapatuspäivä - katolinen 
teologinen symposium

La 12.5. Studium Catholicumissa klo 10-18

Ohjelma: 
10.00  Emil Anton: Kaldean Urista: irakilainen pelastushistoria
11.30 Eetu Manninen: Augustinus: platonistikristitty vai 

kristitty platonisti?
13.00 Lounastauko
14.30 Oskari Juurikkala: Oliko Akvinolainen sittenkin 

väärässä Aristoteleesta ja ihmisluonnosta?
16.00 Gabriel Salmela OP: Tuomas ja theosis: Akvinolainen 

ja jumalallistuminen
17.30 Q&A -loppupaneeli

Seminaari on ilmainen. Mukaan mahtuu 30 henkeä. 
Ilmoittautumiset tekstiviestillä tai sähköpostilla:
Emil Anton, 0456313899 fineca@hotmail.com

Hinta n. 1290 € (2hh) ja 1550 (1hh) Sisältää suorat lennot Finnairilla, 
bussikuljetukset, majoituksen aamupalalla, rukoushetket, messut, paa-
vin vastaanotto, uskonopin kongregaatio, asiantuntevan opastuksen 
luentoineen, sis. pääsyt, tätä matkaa varten tehdyn opaskirjan ym. 
Tied: Antti Kruus, sp@anttikruus.com tai 040 
5460 844.  
Ilm: El-Ve Tours, info@elvetours.gr 

Pyhiinvaellus 21.–28.5.  
Rooma, Siena ja Orvieto 

Rooma ikuisena kaupunkina ja katolisen kirkon sydämenä sykkii niin hen-
gellisesti kuin kulttuurillisestikin virvoittavaa elämää. Dominikaaniveljet 
ja -sisaret ovat nähneet esteettisesti ylevää ja maistaneet kulinaristisesti 
suussasulavaa elämää 800 vuotta samoilla kujilla ja kukkuloilla, joilla on 
nyt mahdollista jälleen päästä kurkistamaan. Kristinuskon merkittä-
vät  pyhät kuten Dominikus, armon saarnaaja ja kirkon valo; Katariina 
Sienalainen, Euroopan suojelija ja mystikko sekä Tuomas Akvinolainen, 
enkeliopettaja ja kirkon opettaja heräävät historiallisessa toimintaympä-
ristössään eloon ainutlaatuisella tavalla. Tällä pyhiinvaelluksella pääsem-
me Suomenkin kristillisyyyttä keskiajalla hapattaneiden vuosisataisten 
hengellisten aarteiden lähteille asiantuntevassa, iloisessa ja hyväsydämi-
sessä seurassa! 
MATKANJOHTAJINA VELI GABRIEL SALMELA OP, TEOL.TRI MIKA PAJUNEN, 
TM EMIL ANTON JA KAPPALAINEN ANTTI KRUUS. 
 
                                                                                                            Majoitus, Rooma: birgittalais-

luostari, Siena: historiallinen 
keskusta, Orvieto: ”Mika Wal-
tarin” hotelli. 
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sessä seurassa! 
MATKANJOHTAJINA VELI GABRIEL SALMELA OP, TEOL.TRI MIKA PAJUNEN, 
TM EMIL ANTON JA KAPPALAINEN ANTTI KRUUS. 
 
                                                                                                            Majoitus, Rooma: birgittalais-

luostari, Siena: historiallinen 
keskusta, Orvieto: ”Mika Wal-
tarin” hotelli. 

c
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Caritas-kuulumisia 
Caritaksen  
paastokeräys 2018
Lahjoita ammatti! Suomen 
Caritaksen paastokeräys 2018 
tukee palestiinalaisnaisten 
ammattikoulutusta Libanonin 
pakolaisleireillä.
www.caritas.fi/paasto

Caritas Finlands 
fasteinsamling 2018
Ge ett yrke i gåva! Caritas Finlands 
fasteinsamling 2018 stöder 
yrkesutbildning för palestinska 
kvinnor i flyktingläger i Libanon.
www.caritas.fi/fastan

Caritas Finland’s  
Lenten Collection 2018
Give the gift of a profession! Caritas 
Finland's Lenten Collection 2018 sup-
ports vocational training for Palestinian 
women in refugee camps in Lebanon.
www.caritas.fi/lent

Danske Bank FI73 8000 1270 1545 04 
Viite/ref. 2257

Suomen Caritaksen keräyslupa: 
RA/2017/766 (2017–2019)

jotka kuvaavat satiirin keinoin pakkotyötä ih-
misoikeusloukkauksena. Näyttely on osa Suo-
men Ekumeenisen Neuvoston koordinoimaa 
ihmisoikeuskampanjaa, Ekumeenista vastuu-
viikkoa. Ranskalaisen Human Resources wit-
hout Borders -järjestön näyttely on tuotu Suo-
meen yhteistyössä Suomen Caritaksen kanssa.

EXHIBITION 
at Stoa Cultural Center
Bar code prisoners - Satirical 
drawings on forced labour
Tue 20.2.– Sat 8.3.2018

At the exhibition, internationally awarded dra-
wings show forced labour and human rights 
offenses in a satirical way. The exhibition is 
part of the campaign "Responsibility Week" on 
human rights, coordinated by the Finnish Ecu-
menical Council. The exhibition has been crea-
ted by the French organisation Human Resour-
ces without Borders, and will be brought to 
Finland in collaboration with Caritas Finland.

Vuoden 2017 paastokeräyksellä 
tuettiin naisten luomuviljely-
koulutusta Etelä-Intiassa 
Suomen Caritas tuki viime vuoden paastokerä-
ysvaroilla kestävää maataloutta Tamil Nadus-
sa, Etelä-Intiassa. Viisi naisviljelijöistä koos-

tuvaa ryhmää osallistui kesän ja syksyn 
aikana luomuviljelykoulutuksiin. Osallis-
tujat tulivat paikallisista naisten ryhmistä, 
joissa naiset uskontoon ja kastiin katsomat-
ta toimivat yhdessä naisten oikeuksien ja 
maaseudun kestävän kehityksen puolesta.

Pienviljely on monien perheiden ainoa 
elinkeino. Suurimpia haasteita ovat kui-
vuus, eroosio sekä lannoitteiden ja torjun-
ta-aineiden korkeat hinnat. Koulutusten 
tavoitteena on ollut vahvistaa viljelijöiden 
omavaraisuutta. Niiden avulla naiset tai-
tavat nyt muun muassa matokompostoin-
tia, kotitalousjätteiden kierrätystä lannoit-
teeksi sekä erilaisia sekaviljelymenetelmiä. 
Koulutuksesta on hyötyä muillekin kuin 
osanottajille, sillä luomuviljelyyn siirty-
neet naiset jakavat tietoa ja kokemuksiaan 
omissa naisten ryhmissään. Kumppanijär-
jestömme työntekijät tukevat osallistujia 
siirtämään oppeja käytäntöön myös hank-
keen päätyttyä. 

Lisää hankkeen kuvia ja kuulumisia löy-
dät nettisivuiltamme: www.caritas.fi/Intia 

Kiitämme kaikkia tukijoitamme. Suomen 
Caritas kerää myös tänä vuonna varoja, 
jotta kumppanimme voisivat jatkaa työ-
tään Tamil Nadussa. Lahjoittaa voi Suo-
men Caritaksen kehitysyhteistyötilille, 
jonka kautta tuemme suoran tuen kohtei-
tamme mm. Intiassa ja Nepalissa:  
Danske Bank
FI73 8000 1270 1545 04
Viitenumero 2312

Suomen Caritaksen kevään 2018 paasto-
keräyshanke tukee palestiinalaisten pa-
kolaisnaisten ammatillista koulutusta 

Libanonissa yhteistyössä Englannin ja Walesin 
Caritas-järjestön, CAFODin kanssa. Libanonis-
sa elävät palestiinalaispakolaiset ovat margi-
nalisoitunut ja syrjitty ryhmä, jolla ei ole kan-
salaisoikeuksia missään maassa. Pakolaisten 
oikeutta opiskella ja työskennellä on rajoitettu, 
eikä heillä ole oikeutta sosiaaliturvaan tai kiin-
teistöjen omistamiseen. Naiset ovat erityisen 
haavoittuvassa asemassa, sillä heidän mahdol-
lisuuksiaan rajoittavat lisäksi syrjivät asenteet. 
Paastokeräyksestä saadut varat käytetään pa-
kolaisleirillä elävien naisten ammattikoulutuk-
seen.

NÄYTTELY Stoan parvigalleriassa

Viivakoodivankilat – satiirisia 
piirroksia pakkotyöstä

ti 20.2.2018 - la 10.3.2018
Palkitussa näyttelyssä on esillä kansainväli-
seen piirustuskilpailuun osallistuneita teoksia, 

ARTIKKELEITA

På svenska

Jag träffade Emil Anton på Studi-
um Catholicum (SC) i Helsingfors 
en kall och snöig vinterdag i janu-

ari. Emil var på väg till Academicum Cat-
holicums (AC) föredragskväll. AC har på 
senaste tiden inbjudit flera akademiskt 
högtstående talare, professorer och do-
center som behandlat olika religiösa och 
teologiska frågor.  Planen är att utveck-
la AC i en mera kommunikativ riktning 
var de olika föredragen och evenemang-
en publiceras på Youtube, Facebook och 
andra media på webben. 

Emil Anton är kanske främst känd som 
aktiv katolsk bloggare. Somliga har de-
finierat honom som en aning kontrover-
siell. Hans medbloggare är fader Oskari 
Juurikkala och Eetu Manninen, en teolo-
giemagister som konverterat till katoli-
cism. Bloggen ”Katolista hapatusta” har 
närmare 400 aktiva följare, främst stude-
randen, katoliker och många andra. 

På hans blogg finns inga annonser så 
den är lättläst. Bloggen, som enbart finns 
på finska, uppdateras med nytt material 
varje måndag. Under Finlands 100-års-

jubileum var temat ”Suomi 100 ja refor-
maatio 500”, Finland hundra år och re-
formationen femhundra år. Under år 
2018 är temat ”Antiikki ja keskiaika”, an-
tiken och medeltiden.

I framtiden skulle Emil vilja göra mera 
för den irakiska befolkningen i Finland, i 
synnerhet de som konverterat från islam 
till olika kristna samfund. Ett stort hinder 
i detta sammanhang är att Emil kan ara-
biska bara behjälpligt. Hans ambition är 
att snabbt lära sig bättre detta språk. 

Som bäst slutför Emil Anton sin dok-
torsavhandling vid Helsingfors univer-
sitet. Förhandsgranskningen av hans 
avhandling kommer antagligen att ske 
redan under sommaren 2018.  Arbetsru-
briken för doktorsavhandlingen är ”Rat-
zinger and the Religions”.

Emil Anton är självmedveten och tycks 
veta vad han vill. Teologi och religion 
tyckas vara dominerande i hans existen-
tiella livsåskådning. Man kan kanske bäst 
beskriva honom som en modern missio-
när i det allt mer sekulariserade Finland. 
I alla fall är han en intressant personlig-
het inom katolska kyrkan i Finland.

Jan-Peter Paul

Emil Anton – en katolsk mångsysslare 

– CV –
• Emil Anton född 1986 (31 år)
• Finsk medborgare. Modern 

finländska och fadern från Irak.
• Utbildning: Teologie magister 2010 

och filosofie magister 2012. 
• Gift sedan fem år med den polska 

Beata. Inga barn. 
• AC’s styrelsemedlem, vice 

ordförande. Ansvarig för 
programmen. 

• Främst känd för sina bloggar bl.a. 
”Katolista hapatusta”

• Språkkunskaper: finska, spanska, 
italienska, polska, engelska och 
svenska samt flera andra språk. 

• Arbetserfarenhet bl.a. turistguide 
i Helsingfors, bokrecensioner och 
andra ströjobb.      

Emil har visionen att en gång per år 
ordna ett stort, innehållsrikt och akade-
miskt solitt seminarium med kända och 
inflytelserika festtalare. Hans ambition är 
att inbjuda vår Nordiska kardinal, Stock-
holms biskop Arborelius till Finland. 
Som bäst håller Emil på att söka lämpliga 
samarbetspartner för seminariet. 

Ett seminarium som redan är orga-
niserat kommer att ordnas på SC den 12 
maj 2018 kl. 10:00. Talare är bl.a. broder 
Gabriel från SC och Emil Anton från AC; 
seminariet är gratis.

Nytt-News 
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Verbi Dei sono 
Schola cantorum 

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

Lyhyet

Uutuuksia 

KIRKON 
YHTEISKUNTAOPIN 
KÄSIKIRJA
Nid. 342 s. KATT 2017. 

Hinta 28,–

YOUCAT
Katekismus nuorille
Sid. 300 s. KATT 2017. 

Hinta 20,–

katolinenkirjakauppa.net

KATOLINEN TIEDOTUSKESKUS
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Paavillinen 

oikeudenmukaisuuden 

ja rauhan neuvosto

Kirkon 
yhteiskuntaopin 

käsikirja

9 789527 153222Katolinen tiedotuskeskus 2017

KIRKON YHTEISKUNTAOPIN KÄSIKIRJA on suomen-
nos Paavillisen oikeudenmukaisuuden ja rauhan neuvoston 

vuonna 2004 julkaisemasta kirkon yhteiskunnallisen opetuksen 
kokoomateoksesta; se laadittiin paavi Johannes Paavali II:n pyyn-
nöstä ja on omistettu hänelle.

Käsikirjan ensimmäinen osa käsittelee kirkon yhteiskuntaopin 
perusedellytyksiä: Jumalan rakkautta ihmiskuntaa ja yhteiskuntaa 
kohtaan, kirkon lähetystehtävää, kirkon yhteiskuntaopin luonnet-
ta ja sen historiallisia kehitysvaiheita alkaen paavi Leo XIII:n työ- 
väenkysymystä käsitelleestä kiertokirjeestä Rerum novarum (1891), 
ihmispersoonaa ja ihmisoikeuksia sekä yhteiskuntaopin keskeisiä 
periaatteita ja arvoja. Toinen osa käsittelee kirkon yhteiskuntaopin 
klassisia aihepiirejä: perhettä, ihmisen työtä, talouselämää, poliittis-
ta yhteisöä, kansainvälistä yhteisöä, ympäristöä ja rauhaa. Kolmas 
osa käsittelee yhteiskuntaoppia kirkon pastoraalisessa toiminnassa 
ja kristittyjen elämässä – varsinkin uskovien maallikkojen elämässä, 
joiden erityinen kutsumus maailmassa on ”etsiä Jumalan valtakun-
taa hoitamalla ajallisia asioita ja järjestämällä ne Jumalan tahdon 
mukaisesti” (Vatikaanin II kirkolliskokous, Lumen gentium, 31).

KATT

Avioliitto-
kurssi

Avioliittokurssi on tarkoitettu kaikille 
pariskunnille, jotka suunnittelevat 

naimisiinmenoa ensi vuoden aikana.  

Kurssin päivämäärät ovat: 

16.1, 23.1, 30.1, 6.2, 13.2. ja 20.2. 

Kurssi pidetään klo 19.00 
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa. 
Kurssille ei tarvitse ilmoittautua 
erikseen ja se on avoin kaikille. 

Lisätietoja saa soittamalla 
isä Marcolle, 050 5377775. 

Tervetuloa!

Kirjoja autuaasta Hemmingistä 
ja pyhästä Birgitasta

B irgittalaissisarten ystävät ry julkisti 
25.1. kaksi kirjauutuutta, autuasta 

Hemminkiä käsittelevän suomennoksen 
ja pyhää Birgittaa käsittelevän ruotsin-
noksen.

Birgit Klockarsin väitöskirja Biskop 
Hemming av Åbo (1960) ilmestyi vih-
doinkin suomeksi nimellä "Turun piis-
pa Hemming". Klockarsin teos on tois-
taiseksi ainoa laajempi biografia piispa 
Hemmingistä ja samalla monipuolinen 
kuvaus Suomen ja laajemmin Pohjois-
maiden 1300-luvun oloista. Teoksen on 
suomentanut FT Eva Ahl-Waris ja hän 
on myös toimittanut sen yhteistyössä FT 
Rose-Marie Peaken kanssa. Työn toteut-
tamista tukivat Niilo Helanderin Säätiö, 
Föreningen Konstsamfundet, Svenska 
kulturfonden sekä Letterstedtska före-
ningen (Ruotsi).

Samalla julkistettiin myös Sara Tor-
valdsin ruotsinnos "Heliga Birgittas ar-
vingar" Kirsti Ellilän v. 2014 suomeksi il-

mestyneestä sarjakuvakirjasesta "Pyhän 
Birgitan perilliset".

Kirjoja voi ostaa mm. Turun birgitta-
laisluostarista sekä Katolisesta kirjakau-
pasta (www.katolinenkirjakauppa.net).

KATT/Birgittalaissisarten ystävät ry

Teresoiden kevät

Teresa-illat pidetään Pyhän Marian 
kirkon (Mäntytie 2) seurakunta-
salissa tiistaisin aina klo 18 
alkavan iltamessun jälkeen, noin 
klo 18.30–21. Olet tervetullut mu-
kaan keskustelemaan, viihtymään 
ja tukemaan yhdistyksen työtä. 
Tuemme erityisesti molempien 
Helsingin katolisten seurakuntien 
lapsia, nuoria ja seniori-ikäisiä 
sekä pyrimme siinä sivussa itsekin 
kasvamaan ja viisastumaan.

Kevään kokoontumisillat:

13.2. Tarvitsevatko katoliset 
maallikot teologiaa? Teologian 
opiskelun seurauksista kertoo 

 Leena Kangas.
20.3. Vuosikokous. Ei vaaleja, 

joten paikalle uskaltaa tulla 
keskustelemaan.

10.4.  Muistelemme Teresoiden 
toiminnan 65 vuotta.

8.5.  Teresoiden kevätjuhla.

Ota yhteyttä: 
Pirjo Uronen, puheenjohtaja, 

p. 050 3750318.
pirjo.uronen@luukku.com

Marja Kuparinen, sihteeri, 
p. 040 5819211.
marja.t.kuparinen@gmail.com

Welcome to the Catholic Church in Finland

The Spring 2018 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 activities

The dates and activities for the Spring gatherings :
25.03  Presentation of the Finnish Catholic Information Centre (KATT)
29.04  Share the journey with Caritas Finland 
10.06  Picnic at Kaivopuisto 

Saint Henry’s parish
Pablo Sopelana (Spain) 050-3173392
Tea Laurila (Finland)  044 3723223
Sara Nevalainen (Finland) 040-5604120  
Pio Simonsen (Denmark) 040-4428499
Reijo Pehrman (Finland) 050-3528617 
Claire-Marie Bergerat (France) 040 7475355
An Nguyen (Vietnam) 040 9396489

Saint Mary’s parish
Mervi Yaghmour (Finland) 050-4524997 
Jan-Peter Paul (Finland) 045-2675939
Ilona Ennelin (Finland) 040-7264025
Lydia Padilla-Rinne (Philippines) 050-5223580
Päivi Perttilä (Finland) 045-1289376
Karen Fernandez (Canada) 040-0307579

Our contact persons in the parishes:

The Welcoming Team is a group of volunteers from different countries working for our
Diocese to find the best possible way to welcome people with different backgrounds
and cultures and help them to find their way and feel at home in the Church while

growing together in faith. The group works together with the priests of the parishes.. 

We have gatherings where everyone is welcome. The programme includes
discussion, coffee and presentations on various interesting topics. You can also

contact us if you want to know more about other activities in the Church and meet
new people!

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

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

Pohjoismaiden katolilaisten yhteinen pyhiinvaellus

LOURDESIIN  23.7.–30.7.2018

Ensi vuonna tulee kuluneeksi 160 vuotta Neitsyt Marian 
ilmestymisistä Lourdesissa.

Pohjoismaiden katolilaiset tekevät taas perinteisen pyhiin-
vaelluksen sinne. Matkan teema on Marian sanat: “Mitä hän 
teille sanookin, tehkää se.” (Joh. 2:5)

Matkoja on tehty yli 50 vuoden ajan, ja Tanskan katoli-
laisten vastuulla olevat järjestelyt ovat tunnetusti laadukkai-
ta. Ensi kesänä mukana ovat Tukholman piispa, kardinaali 
Anders Arborelius ja Tanskan katolinen piispa Czeslaw Kozon 
sekä useita katolisia pappeja Pohjoismaista. Messut ja hartau-
det pidetään tanskaksi, ruotsiksi ja norjaksi.

Matkan hinta on 7475 Tanskan kruunua eli vähän yli 1000 
euroa. Siihen sisältyy lentomatkat Kööpenhamina - Biarritz 
- Kööpenhamina, bussimatkat Biarritzista Lourdesiin ja takai-
sin, täysihoito kahden hengen huoneissa hotelli Paradisessa 
lähellä pyhää aluetta, retki Bartresiin ym. Accueil Notre Dame 
majoittaa sairaat pyhiinvaeltajat.

Ilmoittautumiset 1.4.2018 mennessä. Ilmoittautumiskaa-
vakkeita tilataan Marianne Larsenilta sähköpostilla mastla@
dsa-net.dk Lisätietoja saa nettisivulta www.lourdes.dk ja 
Kaarina Koholta puh. 09-8765 308.
Matkan hintaan tulee lisäksi lennot Helsinki - Kööpenhami-
na - Helsinki. Tarvittaessa voimme muodostaa ryhmän sitä 
varten. Paluu Lourdesista Kööpenhaminaan on myöhään 
illalla, joten tarvitsemme siellä myös yöpymisen.
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Ilmoitukset

Suomen Caritaksen toimisto sijaitsee 
Meilahdessa Kuusitiellä, hiippakunnan tiloissa 

jossa toimii myös katolinen Opetuskeskus.

 Suomen Caritaksen toimisto on nyt avoinna klo 9-17 
maanantaista torstaihin ja perjantaisin klo 9-15.

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

www.caritas.fi

TÖÖLÖN HAUTAUSTOIMISTO

www.toolonhautaustoimisto.fi
Mechelininkatu 32, Taivallahden kasarmirakennus

Caritas Seurakuntapalvelu - Helsinki
09 628 398

KARNEVAALIT
tulee – oletko valmis?

Lauantaina 10. helmikuuta 
klo 18.30 jälkeen 

Pyhän Henrikin seurakuntasalissa.
Bändi soittaa ja laulu raikaa, 

on ruokaa ja juomaa, 
mukavaa oloa, kilpailu, arpajaiset.

Kaikki tämä 25 euroa + arvat + 
kolikkoja kilpailuun.

(Opiskelijat 15 euroa) 
Lippuja myyvät: 

Rita Kaira p. 040 767 9157 ja 
Marja-Leena Rautakorpi 

p. 045-3199509.

Tervetuloa!   

Pyhän Henrikin yhdistys ry.

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 huomi-

oida. Deadline on aina 10 päivää ennen lehden julkaisupäivää, joka on kuukauden toinen perjantai.

3-Day Retreat
Living the Beatitudes: 
A Lenten Reflection

March 16th-18th, 2018 
at the Studium Catholicum

Friday, March 16th at  17.30 -21.00
Saturday,March 17th at 10.30 -16.30 
Sunday, March 18th at 10.30 -15.00

Places are limited. The fee is 25 eur.
The  deadline for registration and payment is 
Feb 24th. Please pay to Studium Catholicum
Nordea FI40 2001 2001 0002 81 and inform
lucia.indren@studium.fi or 040 414 5861 Ritarikatu 3A, 00170 Helsinki

www.studium.fi

with Sr. Tamsin Geach,OP

Akvinolaisen lukupiiri 
Studium Catholicumissa

Veli Gabrielin OP johtama lukupiiri
tutustuu Tuomas Akvinolaiseen Summa 

Theologiaen pohjalta Studium 
Catholicumissa kerran kuukaudessa

maanantai-iltana. Tervetuloa!

Maanantaina 15.1, 19.2, 19.3, 23.4, 28.5
klo. 18.30-20.00

Studium 

Culture 

Night

Kirkon metaforista  ja  sanoista  ja  teoista 

Friday,16 .2 .2018  at  19 .00  -  21 .00 
Studium Cathol icum  

www. studium.f i

 
 

Welcome to meet and listen to

ANTTI 
NYLÉN

SEURAKUNTA-
RETRETTI 

Lauantaina 24.2. klo 9.30-
15 Pyhän Henrikin srk-
salissa isä Trin johdolla. 
Aihe "Kirkastusvuorelle 
nouseminen". Hinta 15e. 

Ilmoittautuminen pappilaan 
tai Marko Pitkäniemelle 
pitkis@katolinen.fi tai 

046-6175314. Tervetuloa!
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HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraali seurakunta

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

katolinen.fi. Kotisivu henrik.katolinen.fi.

• La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.30 
messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 eri-
kielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 grego-
riaaninen messu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 
18.00 messu, ti ja to 7.30 messu. Ke 17.30 ruu-
sukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 
Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiai-
ka la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen 
sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.
• Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun. 
9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Fin-
nish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass 
or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish. 
Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish, Tues. and 
Thurs. 7.30 Mass in Finnish. Wed. 17.30 Rosary, 
Fri. 17.30 Adoration. Wed., Sat. 19.30 Liturgy of 
the Neocatechumenal Way. Confessions Sat. 17.00-
17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before 
Masses on Sunday and by appointment.

10.2. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 
vesper, 18.00 aattomessu, 19.00 karnevaalit 
seurakuntasalissa

11.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.30 
messu englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30 
perhemessu, 13.45-17.45 adoraatio, 18.00 
iltamessu

12.2. ma 18.00 kirjallisuuspiiri
13.2. ti 18.00 Catholic Students’ Club: 

ruusukko ja messu, 19.00 avioliittokurssi
14.2. ke tuhkakeskiviikko: 16.30 messu 

englanniksi/Mass in English, 18.00 
iltamessu

17.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
18.2. su paaston 1. sunnuntai: 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 arameaksi, 
18.00 iltamessu

19.2. ma 18.30 johdantokurssi
20.2. ti 14.00 seniorit, 19.00 avioliittokurssi
22.2. to 18.00 elokuvakerho
24.2. la 9.30-15.00 seurakunnan retretti 

seurakuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 
aattomessu

25.2. su paaston 2. sunnuntai: 9.30 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30 
messu italiaksi/Messa in italiano, 18.00 
iltamessu

26.2. ma 18.30 jatkokurssi
27.2. ti 18.00 Catholic Students’ Club: 

ruusukko ja messu
1.3. to 18.00 urkukonsertti kirkossa
3.3. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
4.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.30 messu 

englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu, 
16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en 
Castellano, 18.00 iltamessu

5.3. ma 18.30 johdantokurssi
10.3. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 

vesper, 18.00 aattomessu
11.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 messu 

englanniksi/Mass in English, 11.00 
päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30 
perhemessu, 13.45-17.45 adoraatio, 18.00 
iltamessu

 
DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 18.2. su 
15.00
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): 11.2., 25.2., 
11.3. su 11.15
 

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

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

•  La 9.30 (tai 11.00, katso ohjelma alla) messu, 
18.00 aattomessu suomeksi. Su 9.30 ruusuk-
korukous (paastonaikana ristintie), 10.00 
päämessu suomeksi, 11.30 (1. su ruotsi, 2. 
su perhemessu suomeksi, 3. su vietnami, 4. 
su perhemessu suomeksi, 5. su saksa), 12.45 
messu afrikkalaisille, 14.30 messu tagalogiksi 
(2. ja 4. su), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruu-
sukkorukous englanniksi (paastonaikana ris-
tintie englanniksi), 18.00 messu englanniksi. 
Ma, ke, pe 7.30 laudes, 8.00 messu. Ma, ti, ke, 
to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu. 
Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe, la 16.45–17.05, 
su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50. Seurakunnan kans-
lia avoinna ma-pe 10.00-14.00.
• Sat. 9.30 (or 11.00, see programme below) Mass 
in Finnish, 18.00 Mass in Finnish. Sun. 9.30 Ro-
sary in Finnish (during Lent Stations of the Cross 
in Finnish), 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 
(1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Fin-
nish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass 
in Finnish, 5th Sun. German), 12.45 Mass for Cat-
holics from Africa, 14.30 Mass in Tagalog (2nd and 
4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in 
English (during Lent Stations of the Cross in Eng-
lish), 18.00 Mass in English. Mon., Wed., Fri. 7.30 
Laudes, 8.00 Mass in Finnish. Mon., Tues., Wed., 
Thurs.. Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass 
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.

10.2. la 11.00 messu suomeksi, 18.00 messu 
suomeksi

11.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 
9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu 
suomeksi, 11.30 perhemessu, 12.45 messu 
afrikkalaisille/Mass for Catholics from 
Africa, 14.30 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

14.2. ke tuhkakeskiviikko (paasto- ja 
abstinenssipäivä): 8.00 messu englanniksi/
Mass in English, 18.00 messu suomeksi

18.2. su paaston 1. sunnuntai: 9.30 ristintie, 
10.00 messu suomeksi, 11.30 messu 
vietnamiksi, 12.45 messu afrikkalaisille/
Mass for Catholics from Africa, 16.00 messu 
puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ristintie 
englanniksi/Stations of the Cross in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

25.2. su paaston 2. sunnuntai: 9.30 ristintie, 
10.00 messu suomeksi, 11.30 perhemessu 
suomeksi, 12.45 messu afrikkalaisille/
Mass for Catholics from Africa, 14.30 messu 
tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu 
puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ristintie 
englanniksi/Stations of the Cross in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

4.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.30 ristintie, 
10.00 messu suomeksi, 11.30 messu 
ruotsiksi/Mässa på svenska, 12.45 messu 
afrikkalaisille/Mass for Catholics from 
Africa, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. 
po polsku, 17.30 ristintie englanniksi/
Stations of the Cross in English, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

10.3. la 10.00–15.00 paastonajan retretti, 11.00 
messu suomeksi, 18.00 messu suomeksi

11.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 ristintie, 
10.00 messu suomeksi, 11.30 perhemessu 
suomeksi, 12.45 messu afrikkalaisille/
Mass for Catholics from Africa, 14.30 messu 
tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu 
puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ristintie 
englanniksi/Stations of the Cross in English, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

 
DIASPORA
Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 4.3., 
15.4., 6.5. su 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 
13): 10.2., 17.3., 14.4., 19.5. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, 
Lärkkullantie 26): 10.3., 7.4., 26.5. la 14.00

TURKU

Pyhän Birgitan ja autuaan  
Hemmingin seurakunta 

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

katolinen.fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.

• Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomek-
si, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukau-
den 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 
2. su: 12.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu 
englanniksi. Ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 
18.00 iltamessu. To 17.30 adoraatio. Rippitilai-
suus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuk-
sen 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 be-
fore Mass and by appointment. Masses also in other 
cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

10.2. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu, 10.00 
messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/Mässa på 
Åland

11.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.00 
messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 
messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 
18.00 messu englanniksi/Mass in English

14.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu ja 
tuhkan jakaminen

17.2. la 15.00 messu vietnamiksi
18.2. su paaston 1. sunnuntai: 9.00 messu 

latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu 
tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

24.2. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/
Mässa på Åland

25.2. su paaston 2. sunnuntai: 9.00 messu 
suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00 messu 
Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

2.3. pe 18.00 messu Porissa
4.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.00 messu 

ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 
päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. 
po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

10.3. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu, 10.00 
messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/Mässa på 
Åland

11.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.00 messu 
suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu 
vietnamiksi, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

 
KATEKEESI
10.2., 10.3. la 9.30
 
DIASPORA
Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, 
St.Mårtensgården, Hindersböle): 10.2., 24.2., 
10.3. la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 11.2., 
25.2. su 15.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 2.3. pe 18.00
 

JYVÄSKYLÄ

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

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

• Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 
messu englanniksi. Ma 18.00 messu, ti 7.00 
messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaani-
nen messu, ke 18.00 messu, to 18.00 adoraatio 
ja 18.30 messu, pe 7.00 messu sisarten kappelis-
sa. La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 
12.15). Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 
17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai so-
pimuksen 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 Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-
17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by 
appointment. For the latest updated program, see 
olavi.katolinen.fi.  

11.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00 
ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu 
englanniksi/Mass in English

14.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu
17.2. la 9.00 katekeesipäivän alkuhartaus, 

12.30 perhemessu
18.2. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 

10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/
Mass in English

22.2. to 14.00 messu senioreille
25.2. su paaston 2. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 

10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/
Mass in English

4.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 
10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/
Mass in English

11.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 
10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/
Mass in English

 
LAUANTAIKURSSI
17.2., 17.3., 21.4., 19.5.
 
Mahdollisista poikkeuksista ja lisäyksistä 
ilmoitetaan seurakunnan verkkosivuilla ja 
ilmoitustaululla.
 

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

10.2. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
11.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 

10.30 messu suomeksi, 11.30 opetus 
ensikommuuniota ja vahvistuksen 
sakramenttia varten, 17.00 messu 
englanniksi/Mass in English

14.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu ja 
tuhkan jakaminen

16.2. pe 16.30 ristintie (Huom.! aika), 17.00 
iltamessu (Huom.! aika), 18.00 messu 
vietnamiksi ja uudenvuoden juhla

17.2. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho, 
12.00 messu arameaksi

18.2. su paaston 1. sunnuntai: 10.30 messu 
suomeksi, 14.00 messu puolaksi/Msza 
polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in 
English

23.2. pe 17.30 ristintie, 18.00 iltamessu
25.2. su paaston 2. sunnuntai: 10.30 messu 

suomeksi, 12.00 messu vietnamiksi, 17.00 
messu englanniksi/Mass in English

27.2. ti 14.00 messu senioreille
2.3. pe 17.30 ristintie, 18.00 iltamessu
4.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.30 messu 

suomeksi, 12.00 messu ja retretti 
vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass 
in English

9.3. pe 17.30 ristintie, 18.00 iltamessu
10.3. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
11.3. su paaston 4. sunnntai: 10.30 messu 

suomeksi, 11.30 opetus ensikommuuniota 

Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs •  9.2.-11.3.

Seurakuntaretretti 

Lauantaina 24.2. klo 9.30-15.00 
Pyhän Henrikin srk-salissa isä Trin johdolla. 

Aihe "Kirkastusvuorelle nouseminen". 
Hinta 15e. Ilmoittautuminen pappilaan 

tai Marko Pitkäniemelle pitkis@katolinen.fi 
tai 046-6175314. Tervetuloa!



19SEURAKUNNAT JA OHJELMAT

Yhdistykset • Societies • Muut • Others

ja vahvistuksen sakramenttia varten, 17.00 
messu englanniksi/Mass in English

 
KATEKEESI
Tampere: 10.2., 10.3. la 9.50
 
DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon seurakuntasali, 
Matti Alangon katu 11): su klo 15.00: 4.3., 8.4., 
6.5.
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 
3): 18.2. su 16.00, 11.3. su 16.00, 2.4. Huom.! ma 
12.00, 12.5. la 16.00
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, 
lisätietoja seurakunnasta): klo 18.00: pe 16.2., 
pe 16.3., la 28.4.
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, 
Kappelintie 5): klo 12.00: su 11.2., su 18.2., su 
25.2., la 3.3., su 11.3., su 18.3. piispanmessu, su 
1.4., la 7.4., su 22.4., su 29.4., su 13.5.
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, 
Ala-Kuljunkatu 1): klo 18.00: la 24.2., la 24.3., 
la 21.4., la 19.5.
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, 
Rauhankatu 8 C 22): klo 16.00 (Huom.! 
poikkeukset pääsiäisenä): su 11.2., la 17.2., 
su 25.2., la 3.3., la 17.3. piispanmessu, to 29.3. 
klo 18.00 kiirastorstain messu ja adoraatio, pe 
30.3. klo 15.00 pitkäperjantain liturgia, la 31.3. 
klo 20.00 pääsiäisyön vigilia, su 1.4., la 7.4., su 
22.4., su 29.4., su 13.5.

KOUVOLA

Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. 

Puh. 05-5444 110. Sähköposti ursula@
katolinen.fi. Kotisivu ursula.katolinen.fi. 

• Su 11.00 (1., 2., 4. ja 5. su) tai 18.00 (3. su) pää-
messu. Ti, ke, to ja pe 18.00 iltamessu. Pe 17.30 
adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen 
messua ja sopimuksen mukaan.
• Sun. 11.00 Mass in Finnish (1st, 2nd, 4th and 5th 
Sun.) or 18.00 (3rd Sun.). Tues., Wed., Thurs., Fri. 
18.00 Mass in Finnish. Fri. 17.30 Adoration. Con-
fessions half an hour before Mass and by appoint-
ment. Masses also in other cities.

11.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 11.00 
messu

14.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu ja 
tuhkan jakaminen

18.2. su paaston 1. sunnuntai: 18.00 messu
25.2. su paaston 2. sunnuntai: 11.00 messu
4.3. su paaston 3. sunnuntai: 11.00 messu
11.3. su paaston 4. sunnuntai: 11.00 messu
 
Huom.! Paastonaikana ristintie perjantaisin 
klo 17.30.
 
DIASPORA
Hamina: Sopimuksen mukaan 
seurakuntalaisten kodeissa
Kotka (ort. seurakuntakeskus, 
Kymenlaaksonkatu 2): 11.2., 11.3. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): klo 15.00: su 25.3., la 7.4.
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): 
18.2., 18.3. su 12.00
 
KATEKEESI
Kouvola: (seurakuntasali): 24.2., 24.3., 28.4., 
26.5. la 11.00
Lahti: (ort. kirkon seurakuntasali): 3.3., 7.4., 
5.5. la 13.00–15.00
Lappeenranta: kuukauden kolmantena 
sunnuntaina ennen messua (Lisätietoja 
seurakunnasta)
Kotka: 
opetus ensikommuuniota varten 
(seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): 
11.2., 11.3., 8.4., 13.5. su 15.00
opetus vahvistuksen sakramenttia varten 
(Langinkoskentie 1): 6.3., 10.4., 8.5. ti 17.00

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 neo-
katekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus 
pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja so-
pimuksen 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 Neo-
catechumenal 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.)

11.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00 
messu englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä

14.2. ke tuhkakeskiviikko (paasto- ja 
abstinenssipäivä): 18.00 messu

18.2. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.00 messu Kemissä

25.2. su paaston 2. sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.30 messu Kajaanissa

4.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.00 messu Torniossa

11.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.15 
päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä

 
SAKRAMENTTIOPETUS
ensikommuunioryhmä, Jeesuksen pyhän 
sydämen ryhmä ja väliryhmä: 10.2., 10.3., 7.4., 
12.5. la 10.00
Huom.! 7.4. retretti ensikommuuniolapsille
vahvistusryhmä: 17.2., 17.3., 21.4. la 10.00
Huom.! 19.5. päättäjäiset kaikille ryhmille
 
DIASPORA
Kajaani: 25.2. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 18.2. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 4.3. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 11.2., 11.3. 
su 17.30

KUOPIO

Pyhän Joosefin seurakunta
Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio. Puh. 044-
3657142, 0449744608. Sähköposti joosef@
katolinen.fi. Kotisivu joosef.katolinen.fi.

• Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, pe 18.00 messu. 
Pe 17.30 adoraatio, paastonaikana ristintie. (Ei 
adoraatiota juhlapyhinä.) La 19.00 Neokateku-
menaaliyhteisön 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. Fri 17.30 Adora-
tion, during Lent Stations of the Cross. (No Adora-
tion on Feast Days.) Sat. 19.00 Liturgy of the Neo-
catechumenal Way. Confessions Sun. 10.30-10.50 
and by appointment.

9.2. pe 17.30 adoraatio, 18.00 messu
10.2. la 13.00 messu Savonlinnassa
11.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai:  

10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu,  
11.00 messu Mikkelissä

14.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu,  
19.00 messu Joensuussa

16.2. pe 17.30 ristintie, 18.00 messu
17.2. la 9.30 johdantokurssi Lieksassa,  

11.00 messu Lieksassa
18.2. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 messu  

Joensuussa, 11.00 messu Mikkelissä,  
11.00 päämessu

23.2. pe 17.30 ristintie, 18.00 messu
24.2. la 11.00 vahvistusopetus Joensuussa
25.2. su paaston 2. sunnuntai: 10.00 messu 

Joensuussa, 11.00 päämessu, 11.00 messu 
Mikkelissä

2.3. pe 17.30 ristintie, 18.00 messu
3.3. la 9.30 johdantokurssi Lieksassa,  

11.00 messu Lieksassa
4.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.00 messu  

Joensuussa, 11.00 päämessu, 11.00 messu 
Mikkelissä

9.3. pe 17.30 ristintie, 18.00 messu

11.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.00 messu 
Joensuussa, 11.00 päämessu, 11.00 messu 
Mikkelissä

 
KATEKEESI AIKUISILLE JA NUORILLE:
tiistaisin ja torstaisin klo 19.00
 
DIASPORA:
Mikkeli (Lähemäen seurakuntatalo, 
Paukkulantie 27): joka sunnuntai klo 11.00, 
katekeesi aikuisille ja nuorille maanantaisin ja 
torstaisin klo 19.00
Savonlinna (Pikkukirkko, Olavinkatu 29): 
10.2. la 13.00
Joensuu (Kaislakatu 6): joka sunnuntai klo 
10.00 sekä 14.2. ke 19.00, 24.2. la 11.00 opetus 
vahvistuksen sakramenttia varten
Lieksa (Tukipiste, Asema-aukio 2) 17.2., 3.3. la 
9.30 johdantokurssi, 11.00 messu

Toimistot

Opetuskeskus 
(ent. 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

Suomen Caritas
Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. 0400 911874. 
Sähköposti caritas@caritas.fi. Kotisivu www.
caritas.fi. Toimisto on avoinna klo 9-17 maa-
nantaista torstaihin ja perjantaisin klo 9-15. 

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

Yhdistykset & yhteisöt

Academicum Catholicum
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 kahvi-
tarjoilu. Kevään 2018 ohjelmasta ks. ilmoitus 
s. 17. Sydämellisesti tervetuloa! • Föreläsnin-
garna hålls på Studium Catholicum (Ridda-
regaran 3A, 3. vån.), på torsdagskvällar kl 19. 
Dörrarna öppnas kl 18:30. De kostnadsfria fö-
reläsningarna är öppna för alla intresserade 
och efteråt bjuds det på kaffe. Program våren 
2018: se annons på s. 17. Varmt välkomna!

Birgittalaisoblaatit
Birgittalaisoblaatit – luostarisääntökunnan 
maallikkojen ryhmä Turussa. Kotisivut: www.
kolumbus.fi/birgitta.turku/oblaatit. Birgit-
talaisoblaatit kokoontuvat noin kerran kuu-
kaudessa Turun birgittalaisluostarissa mode-
raattorin, isä Toan Tri Nguyenin ja ylisisaren 
äiti M.Bernabé O.Sss:n  johdolla. Yhteyshen-
kilö: 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:  February 13 & 27 •  March 
13 & 27 • April 10 & 24 • May 8 (& 27) • Af-
terwards, a nice get-together in the parish hall. 
Welcome! More information: cschelsinki.wor-
dpress.com.

Fransiskaanimaallikot – OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Kevät 2018 – 
70. toimintavuosi • Ohjelmalliset kokoukset 
tiistaisin kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän 
Marian seurakuntasalissa, jonka jälkeen mah-

dollisuus iltamessuun klo 18 • 13.2. aiheena: 
Franciscuksen suhde musiikkiin/Marko Pit-
käniemi • 13.3. aiheena: Kuinka fransiskaanit 
opettavat lapsia/Petra Bungarten • 10.4. ai-
heena: Tuomas Kempiläinen – Kristuksen seu-
raamisesta/Risto Mantovani • 8.5. aiheena: 
Katolilaiset 100 v. itsenäisessä Suomessa/veli 
Gabriel Salmela • Lisätietoja kotisivuillamme: 
fransiskaanimaallikot.blogspot.fi.

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni • Kotisivu gre-
goriusyhdistys.wordpress.com. • Puheenjoh-
taja Marko Tervaportti, mtervaportti@gmail.
com. Moderaattori Anders Hamberg. • Mes-
suista ilmoitetaan yhdistyksen Facebook-si-
vulla, jota kaikki pääsevät lukemaan.

Jeesuksen pyhän sydämen 
maallikot – SCJ

Moderaattori Peter Gebara SCJ. Puheenjohta-
ja Silvia Bertozzi, silvia.bertozzi@gmail.com. 
• Helsinki: yhdyshenkilö Silvia Bertozzi, sil-
via.bertozzi@gmail.com. • Helsingin kokouk-
set joka kuukauden ensimmäisenä torstaina 
Pyhän Marian seurakuntasalissa iltamessun ja 
adoraation jälkeen. • Tampere: Yhdyshenkilö 
Sinikka Meurman, gsm 040-4197077, E-mail si-
nikka.meurman@gmail.com • Turku: Yhdys-
henkilö Hilkka Bernard, gsm 040-5243676, E-
mail hilkka.bernard@hotmail.com   

Karmeliittamaallikot – OCDS 
Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecula-
ris • Vastuuhenkilö Heidi Tuorila-Kahanpää 
OCDS, gsm 050-3410248, email kahanpaa@ulc.
jyu.fi. Postitusosoite Sepeteuksent. 19 B 00760 
Helsinki. • www.sites.google.com/site/kar-
meliittamaallikot    

Katolista elämää -jatkokurssi
Henrikin seurakuntasalissa  klo 18.30 seuraa-
vina maanantai-iltoina: 26.2. Isä Marco Pasi-
nato: Omatunto ja miksi sitä pitäisi kuunnella. 
• 12.3. Veli Gabriel Salmela puhuu katolisesta 
paastosta • 30.4. Isä Tri johdattaa meidät kii-
rastuleen. • Tervetuloa täydentämään tietoja, 
kaikki uudet, vanhat ja tulevat katolilaiset!   

Kirjallisuuspiiri
kokoontuu kevätkaudella Henrikin seurakun-
tasalissa klo 18 seuraavasti: 12.2. Sally Salmi-
nen: Katriina • 26.3. Beowulf • 19.4. Rabih Ala-
meddine: Hakawati, tarinankertoja. Huom. 
torstai! • 14.5.  valinta auki. Kaikki kirjojen ys-
tävät, tervetuloa!

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

Maria-klubi
Kuukauden 1. keskiviikkona klo 14.00 alkaen 
messulla kirkossa ja jatkuu srk-salissa esitel-
män ja kahvituksen merkeissä. Tervetuloa!       

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

Suomen Samaritas-apu ry
Finlands Samaritas-hjälp rf • Kotisivu sites.
google.com/site/suomensamaritas • Pankki-
yhteys FI81 1478 3000 7283 16 • Sihteeri Miira 
Kuhlberg, gsm 044-3336767, E-mail miira.ma-
kela@welho.com.

Seniorit
Tiistaina 20.2. messu Pyhän Henrikin kated-
raalissa kello 14.00 ja sen jälkeen kahvitilai-
suus seurakuntasalissa. Tervetuloa.

Teresa ry
Teresa-illat pidetään Pyhän Marian kirkon 
(Mäntytie 2) seurakuntasalissa tiistaisin aina 
klo 18 alkavan iltamessun jälkeen, noin klo 
18.30. • Kevään ohjelma ks. ilmoitus s. 16. 
• Ota yhteyttä: Pirjo Uronen, puheenjohta-
ja, p. 050 3750318, pirjo.uronen@luukku.com, 
Marja Kuparinen, sihteeri, p. 040 5819211, 
marja.t.kuparinen@gmail.com.   
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Kokemus hedelmällisestä vuoropuhelusta vahvisti ystävyyttä

”Tee sitä, mikä oikein on”

R
abbi Abraham Skorka 
ja kardinaali Jorge Ma-
rio Bergoglio, nykyi-
nen paavi Franciscus, 
tutustuivat toisiinsa 

Argentiinassa monissa käytännön ti-
lanteissa. Kaksi uskonnollista johtajaa 
kävivät keskusteluhetkiä, joiden aiheina 
oli elämä itse monesta eri näkökulmasta: 
argentiinalainen yhteiskunta, koko maa-
ilmaa koskevat ongelmat, monet ihmi-
syyden alhaiset ja jalot ilmentymät. Kes-
kustelut käytiin luottamuksen vallitessa 
ja Jumalan läsnäolossa. Kullakin tapaa-
misella oli oma aiheensa, joita käsiteltiin 
spontaanisti. Jotkin keskustelut käytiin 
rabbi Skorkan työhuoneessa synagogan 
yhteydessä ja toiset taas kardinaali Ber-
goglion luona arkkipiispan toimistossa. 
Kirjan kokoamisesta noiden keskuste-
lujen pohjalta päätettiin tapaamisten al-
kuvaiheessa. Kokemus hedelmällisestä 
vuoropuhelusta vahvisti kahden eri us-
kontoa edustavan keskustelijan veljellis-
tä ystävyyttä, jolloin he saattoivat kulkea 
yhdessä erilaisen uskonnollisen identi-
teettinsä perustalta eikä kumpikaan jou-
tunut tekemään kompromisseja.

Jumala, paha, vapaus valita

Ensimmäinen tärkeä keskustelijoita 
yhdistävä asia oli Jumala, joka on joh-
dattanut kumpaakin omalla tiellä koh-
taamaan toisensa ja paljastamaan sydä-
mensä syvät totuudet Jumalan läsnä-
ollessa. On olemassa kaksi tietä, jotka 
kohtaavat. Omalla tiellään ihminen etsii 
Jumalaa sydämensä kaipauksen johdat-
tamana. Kohdatessaan Jumalan ihminen 
huomaa, että Jumala onkin etsinyt häntä 
alusta asti. Ihmisen on mentävä omaan 
sisimpäänsä ja huomattava Jobin tavoin: 
”Vain korvakuulolta sinut tunsin. Nyt 
ovat silmäni nähneet sinut" (Job 42:5).

Pahan ja paholaisen voi kohdata joka 
kerta, kun aikoo tehdä sellaista, jota Ju-
mala ei pyydä ihmiseltä. Jesajan mukaan 
Jumala on tehnyt valon ja pimeyden ja 
tuonut yhtä lailla onnen ja onnettomuu-
den. Ihmisen vapaasta tahdosta riippuu, 
hyväksyykö hän pahuuden.

Keskustelut koskettelevat myös us-
kontoa, uskonnollista johtajuutta, ope-
tuslapseutta, rukousta ja syyllisyyt-
tä. Nykyajan tärkeitä kysymyksiä ovat 
fundamentalismi, kuolema ja eutanasia, 
vanhukset, naiset, abortti ja avioero. Juu-
talaisuudessa avioero ei ole uskon asia, 
vaikka avioliitto instituutiona on ole-
massa ja siinä noudatetaan rabbiinisen 
oikeuden säännöksiä. On selvää, että ky-
symys on vakavasta asiasta. Katolisen 
kirkon avioliittokäsitys perustuu evan-
keliumiin. 

Samaa sukupuolta olevien avioliittoa 
on käsitelty pinnallisesti sekä juutalai-
suudessa että kristinuskoa tunnustavien 
keskuudessa. Kysymys homoseksuaali-
sista ja heteroseksuaalisista parisuhteis-

ta ei koske vain uskomuksia; on tiedos-
tettava, että asia koskettaa kulttuurimme 
tärkeimpiä perusasenteita. Keskustelusta 
puuttuu syvä analyysi ja antropologinen 
tutkimus. Eri uskonnoille pitäisi antaa 
mahdollisuus jakaa tietoa, koska uskon-
not ovat kulttuurin rakentajia ja eteen-
päin viejiä. Uskonnoilla on oikeus lausua 
mielipiteensä keskustelussa, joka palve-
lee ihmistä, mutta uskonnollisella johta-
jalla ei ole oikeutta painostaa kenenkään 
yksityiselämää säännöillä ja määräyksil-
lä. Jumala otti riskin tehdessään ihmisis-
tä vapaita.

Juutalainen laki kieltää miesten väli-
set suhteet. Ihmisen ihanne luomisker-
tomuksesta lähtien on yhdistää mies ja 
nainen. Kardinaali Bergoglio käyttää uu-
desta ajattelusta ja lainsäädännön muu-
toksista termiä ”antropologinen taan-
tuma”, sillä kysymyksessä on sellaisten 
vuosituhansia vanhojen rakenteiden 
mitätöiminen, jotka ovat sopusoinnus-
sa luonnonjärjestyksen ja antropologian 
kanssa. Lakeja muutettaessa on mietittä-
vä erityisesti sitä, mitä muutoksesta seu-
raa ja mihin se vaikuttaa. Aina on ollut 
homoseksuaaleja esimerkiksi Lesbokses-
sa, mutta koskaan historiassa ei heille ole 
haluttu antaa avioliiton statusta. Muka-
na on myös rakkauden ulottuvuus, eikä 
sitä voi jättää pois analyysistä.

Tieteistä keskusteltaessa nousee esiin, 
että valistuksen aikaan asti uskonto pal-
veli kulttuurin välittäjänä. Oli rabbeja 
ja munkkeja, jotka omistautuivat eri tie-
teenaloille. Uskonnon kautta välitettiin 
kulttuuria ja kielen puhtautta. Kun tu-
lee vastaan suuria kysymyksiä ja kyseen-
alaistuksia, palataan edelleen uskon-
toon. Esimerkkinä on kuolema. Se piti 
määritellä uudestaan elinsiirtojen mah-
dollistamiseksi. Uskonto on maailman-
katsomus, ja koulutus tarkoittaa maa-
ilmankatsomuksen jakamista edelleen. 
Uskonnon pitää täten olla osa kouluope-
tusta. On syrjivää, että uskonnosta ei pu-

huta eikä opeteta siihen liittyviä histori-
allisia tapahtumia. 

Politiikka ja valta

Keskustelijat toivat esille omat koke-
muksensa Argentiinan poliittisesta his-
toriasta. Katolinen kirkko oli mukana 
maan itsenäistymisessä. Kun Argentii-
nan ovet avattiin siirtolaisvirralle, maa-
han tuli yhteisöjä monista uskonnoista, 
jotka vaikuttivat kansalliseen kulttuu-
riin. Kirkonmiehen on syytä pysytellä 
politiikan maailman marginaalissa lu-
kuun ottamatta joitakin aivan erityisiä 
kysymyksiä. Katolinen kirkko muodos-
tuu koko uskovasta Jumalan kansasta 
papit mukaan lukien. Seurakuntaa ja 
hiippakuntaa johtaessaan papin ja piis-
pan on kuunneltava yhteisöään tehdäk-
seen kypsiä päätöksiä, sanoo kardinaali 
Bergoglio. Terve autonomia on tervettä 
maallikkoutta, jossa kunnioitetaan eri 
asiantuntijatahoja. Rabbi Skorka kertoo 
olevansa kriittinen ja skeptinen tiettyjen 
poliittisten puolueiden toimintaa ajatel-
lessaan. Luottamus politiikkaan on vält-
tämätöntä palauttaa, koska politiikka on 
korkea rakkauden muoto. Valta on Ju-
malan lahja ihmiselle, ja se antaa hänelle 
luvan osallistua Jumalan luomistyöhön. 

Keskustelussa politiikasta tulevat mu-
kaan presidentti Perón ja hänen vaiku-
tuksensa, kommunismi ja kapitalismi, 
globalisaatio ja raha. Kristinusko tuomit-
see yhtä voimakkaasti kommunismin ja 
riistokapitalismin. Yksityisomaisuus on 

olemassa, mutta se sisältää velvoitteen 
jakaa omaisuudesta toisten käyttöön oi-
keudenmukaisella tavalla. Rahan ja us-
konnon suhde ei ole koskaan ollut help-
po. Uskonnoilta vaaditaan enemmän, 
koska ne ovat olemukseltaan moraalisia. 
Ne, jotka Argentiinassa pimeiden vuosi-
en aikana olivat vastuussa taistelusta sis-
sejä vastaan, olivat kaksin verroin syylli-
siä; he menivät täysin harhaan, kun eivät 
välittäneet oikeudenmukaisuudesta.

Uskonnoilla on absoluuttinen velvoite 
lievittää köyhyyttä. Kirjaprofeetat Hoo-
sea, Aamos, Miika ja Jesaja puhuvat julis-
tuksessaan velvollisuudesta auttaa puut-
teessa olevia. Kunnioitamme Jumalaa, 
kun luomme oikeudenmukaisuutta kun-
nioittavan yhteiskunnan. Argentiinas-
sa on syvälle juurtunut solidaarisuuden 
kulttuuri. Puutteessa olevia autetaan. Ei 
pitäisi olla mahdollista, että lapset eivät 
pääse kouluun, koska heillä ei ole vaat-
teita tai kenkiä. 

Juutalaisten joukkotuhoa käsitellään 
kirjassa 14 sivun verran ja kipeät kohdat 
avataan; puhutaan Argentiinan poliitti-
sesta tilanteesta 1970-luvulla ja sotilas-
diktatuurista sekä sen aikana toimineista 
rohkeista eri uskontoja edustaneista puo-
lustajista. Sotilashallinnon aikaiset hir-
muteot ovat tulleet ilmi vasta vähitellen. 
Koko maailma tuntee Plaza de Mayon äi-
dit, jotka ovat vuosikausia etsineet rakkai-
taan. Keskustelijat toteavat, että tuon ajan 
tapahtumissa on vielä paljon tutkittavaa.

Historiasta nykyaikaan

Usko ja miekka kulkivat käsi kädessä 
historian kuluessa tavalla, jota nykyai-
kana on vaikea käsittää. Ristiretkissä ja 
Konstantinopolin hävityksessä oli ky-
symys suuresta synnistä, mutta tuolloin 
kulttuurissa oli vallalla uskon levittämi-
sen periaate eikä keinoja pohdittu.

Juutalaisuus on elämänkatsomus, nip-
pu arvoja. 1900-luvun alkupuolella Tur-
kista ja Itä-Euroopan maista saapuneet 
juutalaiset siirtolaiset toivat mukanaan 
sosialistiset ajatuksensa, ihanteensa ja 
yhteiskunnallisen taistelunsa, mikä he-
rätteli argentiinalaisten sosiaalista omaa-
tuntoa. On vaikeaa määritellä uskonnon 
ja ideologian välistä rajaa. 

Profeetta Miika sanoo: ”Tee sitä, mi-
kä oikein on, rakasta laupeutta ja vael-
la nöyrästi Jumalan edessä.” Uskonto 
eli vaikeita aikoja, mutta se nousi jäl-
leen. Teresa Kalkuttalainen mullisti kä-
sityksen ihmispersoonan arvokkuudes-
ta. Kuolevien auttaminen tuo mukanaan 
mystiikkaa ja uudistaa uskonnollisuutta. 
Katolisen kirkon historiassa pyhimykset 
ovat olleet todellisia uudistajia, he ovat 
herättäneet eloon hengellisen tien.

     
Elina Grönlund

Jorge Mario Bergoglio ja Abraham Skorka: 
Paavi Franciscus - Taivaasta ja maasta. KATT 2015
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Paavi Franciscus
Taivaasta ja maasta

Uskosta, perheestä ja kirkosta 2000-luvulla

Taivaasta ja maasta on avoin ja laaja vuoropuhelu arkkipiispa 
Jorge Mario Bergoglion – nykyisen paavi Franciscuksen – ja 

rabbi Abraham Skorkan välillä. Kirjaan kootuissa keskusteluissa he 
jakavat ajatuksiaan uskonnosta, järjestä ja ihmiskunnan haasteista 
uuden vuosituhannen alussa.

Vuosien ajan Bergoglio ja Skorka edistivät kotikaupungissaan 
Buenos Airesissa keskustelua uskon ja järjen suhteesta. He toimi-
vat sillanrakentajina katolisuuden, juutalaisuuden ja oikeastaan 
koko maailman välillä etsiessään omasta uskostaan ja elämän-
kokemuksestaan käsin vastauksia moniin nykyajan haasteisiin. 
Keskustelujen teemoja ovat esimerkiksi Jumala, fundamentalismi, 
ateismi, abortti, eutanasia, samaa sukupuolta olevien parisuhde ja 
globalisaatio.

Kirjan tekstit antavat monipuolisen käsityksen katolisesta ja 
juutalaisesta maailmankuvasta ja aivan erityisesti miehestä, joka 
keväällä 2013 valittiin paimentamaan maailman 1,2 miljardia 
katolilaista.

KATOLINEN TIEDOTUSKESKUS

9 789529 627912

ISBN 978-952-9627-91-2

JORGE MARIO BERGOGLIO 
syntyi Buenos Airesissa 17. 
joulukuuta 1936. Hänet vihittiin 
papiksi 1969 ja piispaksi 1992. 
Hänet nimitettiin Buenos Airesin 
arkkipiispaksi 1998 ja kardinaaliksi 
2001. Maaliskuun 13. päivänä 
2013 hänet valittiin ensimmäiseksi 
latinalais-amerikkalaiseksi paaviksi 
ja hän otti nimekseen Franciscus. 
Hän on katolisen kirkon historian 
266. paavi.

ABRAHAM SKORKA syntyi 
Buenos Airesissa 5. heinäkuuta 
1950. Hän on rabbiseminaarin 
rehtori ja Benei Tikvan juutalaisen 
yhteisön rabbi. Hän on Raamatun, 
rabbiinisen kirjallisuuden ja 
juutalaisen oikeuden professori. 
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