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Uusi vuosi on tuonut ja tuo eteemme monia suu-
ria, rohkaisevia asioita. Merkittävimpänä viime 
aikojen uutisista voinee pitää sitä, että vihdoin 
tällä viikolla (perjantaina 12.2.2016) toteutuu his-
toriallinen tapaaminen paavin ja Moskovan pat-
riarkan välillä. Tapaamispaikka ei erikoisuudes-
saan voisi olla sopivampi: Kuuba.

On kuitenkin oltava rehellinen. Kirkkojen johta-
jien historiallinen tapaaminen ei välttämättä tarkoita muuta kuin sitä, 
että keskusteluyhteys on vihdoin kunnolla auki. Tuskin se vielä ratkai-
see katolisen kirkon ja Moskovan patriarkaatin välisten suhteiden kipeitä 
ongelmakohtia, esimerkiksi Ukrainan kreikkalaiskatolilaisten asemaa tai 
katolisen kirkon todellista toimintavapautta Venäjällä. Eteenpäin kuiten-
kin mennään, ja se on hyvä.

Toivottavasti tällä lähestymisellä on jotakin heijastusta myös siihen, mil-
lä tavalla Moskovan patriarkaatin ja muiden ortodoksikirkkojen välinen 
yhteistyö kehittyy. Onhan ortodoksimaailma suuren tapahtuman kyn-
nyksellä, kun se ensimmäistä kertaa yli tuhanteen vuoteen kokoontuu 
kesäkuussa Kreetalla ns. panortodoksiseen kirkolliskokoukseen – suu-
reen synodiin – niin, että kaikkien tunnustettujen ortodoksisten kirkko-
jen edustajat ovat paikalla. 

Selvää on, etteivät kaikki ongelmat häviä toisia tapaamalla, mutta aina-
kin ne antavat mahdollisuuden synnyttää luottamusta, joka todellisuu-
dessa voi kasvaa vain toisten mielipiteitä ja perusteluita kuunnellen. 
Niin kuin monet viisaat ovat sanoneet, maailma tarvitsee tänä päivänä 
yhä enemmän kristittyjen yhteistä todistusta, niin uskon kuin moraalin-
kin kysymyksissä. Tässä mielessä kumpikin näistä historiallisista tapaa-
misista on todellakin rohkaiseva tapahtuma, jota oikein hyvin voi pitää 
“teologisten mannerlaattojen liikehdintänä”. Samalla on tietysti oltava 
iloinen siitä, että katolilaisten ja luterilaisten välinen keskusteluyhteys on 
tiivis ja monipuolinen.

Alkanut paastonaika antaa meille kaikille kristityille tilaisuuden rukoil-
la entistä intensiivisemmin kristittyjen ykseyden edistymisen puolesta, 
“niin että maailma uskoisi”.

Eteenpäin

4041 0895
Painotuote

Vatikaanista ilmoitettiin perjantaina 5.2.2016, että paavi 
Franciscus tapaa Moskovan ja koko Venäjän patriark-

ka Kirillin Kuubassa helmikuun 12. päivänä. Tapaaminen 
on historiallinen, sillä koskaan aikaisemmin eivät katolisen 
kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon johtajat ole kohdan-
neet toisiaan.

Yhteisessä julkilausumassaan Pyhä istuin ja Moskovan 
patriarkaatti totesivat näin:

Pyhä istuin ja Moskovan patriarkaatti ilmoittavat iloiten, 
että hänen pyhyytensä paavi Franciscus ja hänen pyhyyten-
sä, Moskovan ja koko Venäjän patriarkka Kirill tapaavat toi-
sensa – Jumalan armosta – helmikuun 12. päivänä. Tapaami-
nen järjestetään Kuubassa, jossa paavi pysähtyy matkallaan 
Meksikoon ja jossa patriarkka on samaan aikaan virallisella 
vierailulla. Tapaamiseen sisältyy henkilökohtainen keskus-
telu Havanan kansainvälisellä Jose Marti -lentokentällä ja se 
päätetään yhteisen julistuksen allekirjoittamiseen.

Tämä katolisen kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon 
päämiesten välinen tapaaminen on pitkän valmistelun jäl-
keen ensimmäinen laatuaan historiassa. Se on merkittävä 
askel näiden kahden kirkon välisissä suhteissa. Pyhä istuin 
ja Moskovan patriarkaatti toivovat, että tapaaminen olisi 
toivon merkki myös kaikille hyvän tahdon ihmisille. Kirkot 
kutsuvat kaikkia kristittyjä rukoilemaan ahkerasti Jumalaa, 
jotta hän siunaisi tätä tapaamista, niin että se kantaisi paljon 
hyviä hedelmiä.

KATT

Historiallista: 
paavi ja Moskovan 
patriarkka kohtaavat
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Paavi Franciscus tekee paimenmatkan Mek-
sikoon 12.-18. helmikuuta 2016 (teemalla 

”laupeuden ja rauhan lähettiläs”). Paavi saapuu 
pääkaupunkiin Méxicoon illalla perjantaina 12. 
helmikuuta, tapaa 13.2. mm. presidentin sekä 
Meksikon piispat ja viettää messun Guadalupen 
basilikassa. Sunnuntaina 14. helmikuuta paavi 
matkustaa Ecatepeciin ja samana iltana palattu-
aan Méxicoon vierailee lastensairaalassa. Maa-
nantaina 15. helmikuuta vierailukohteena ovat 
San Cristóbal de las Casas (Chiapasin alueella), 
jossa paavi viettää messun intiaaniyhteisöille, ja 
Tuxtla Gutiérrez, jossa paavi tapaa perheitä. 16.2. 
paavi matkustaa Moreliaan, jossa tapaa pappeja, 
sääntökuntalaisia ja seminaristeja ja viettää mes-
sun nuorten kanssa. Matkan viimeisenä päivänä 

17.2. kohteena on lähellä Yhdysvaltain rajaa si-
jaitseva Ciudad Juares, jossa paavi vierailee mm. 
vankilassa ja viettää messun stadionilla.

KATT/VIS

Paavi Franciscus Meksikossa

Paavi Franciscus matkustaa Ruotsiin, Lun-
diin, lokakuussa 2016. Paavin vierailu ta-

pahtuu 31. lokakuuta 2016, jolloin katolisen kir-
kon ja Luterilaisen maailmanliiton johtajat yh-
dessä muistavat reformaation 500-merkkivuotta. 
Lundin historiallisen kokouksen koollekutsujina 
ovat Vatikaani ja Luterilainen maailmanliitto 
yhdessä. Paavin lisäksi Lundiin saapuvat mm. 
kardinaali Kurt Koch, Luterilaisen maailman-
liiton pääsihteeri Martin Junge ja puheenjohtaja 
piispa Munib Younan. Paavi Franciscus matkus-
taa Ruotsiin, Lundiin, lokakuussa 2016. Paavin 
vierailu tapahtuu 31. lokakuuta 2016, jolloin 
katolisen kirkon ja Luterilaisen maailmanliiton 

Paavi Franciscus Ruotsiin 
lokakuussa 2016

Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ on ilmais-
sut ilonsa ilmoituksesta, jonka mukaan 

paavi Franciscus osallistuu Ruotsin Lundissa 
järjestettävään reformaation 500-vuotismuistoti-
laisuuteen. Lausunnossaan piispa Sippo toteaa 
näin:

”Haluan tuoda esiin iloni siitä, että paavi 
Franciscus tulee Lundiin reformaation 500-vuo-
tismerkkivuoden tapaamiseen. Sillä on sekä 
meille katolilaisille että varmasti myös luterilai-

Piispa iloitsee paavin vierailusta 
Ruotsiin

sille suuri merkitys. Paavin vierailu tuntuu kuin 
kädenojennukselta näiden kirkkojen välillä ja 
toivon merkiltä kristittyjen ykseyden tiellä.

”Toivon, että myös me suomalaiset osallistum-
me runsain määrin tähän merkkivuoden koko-
ukseen Lundissa, jossa voimme kohdata myös 
oman kirkkomme ylimmän paimenen. ”Paavi 
Franciscus, tervetuloa!”

KATT

johtajat yhdessä muistavat reformaation 500. 
merkkivuotta. Lundin historiallisen kokouksen 
koollekutsujina ovat Vatikaani ja Luterilainen 
maailmanliitto yhdessä. 

Paavin lisäksi Lundiin saapuvat mm. Paavilli-
sen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston 
puheenjohtaja, kardinaali Kurt Koch, Luterilai-
sen maailmanliiton pääsihteeri Martin Junge ja 
puheenjohtaja piispa Munib Younan. Läsnä ovat 
myös Tukholman katolinen piispa Anders Arbo-
relius OCD sekä Ruotsin kirkon arkkipiispa Ant-
je Jackelén.

Tukholman hiippakunnan tiedonannon mu-
kaan vielä ei ole tarkemmin tiedossa, minkälai-
nen paavi Franciscuksen ohjelma Lundissa on. 
Paavin ei kuitenkaan uskota yöpyvän Ruotsis-
sa. Vielä ei myöskään ole tiedossa, aikooko paavi 
viettää messun vierailunsa aikana ja onko suu-
rella yleisöllä vierailun yhteydessä mahdollisuus 
päästä osallistumaan johonkin ekumeeniseen ru-
koushetkeen.

Tapaamispaikaksi Lund valittiin lähinnä sik-
si, että Luterilainen maailmanliitto perustettiin 
siellä, “luterilaisessa Skandinaviassa”, vuonna 
1947. Päivämäärä, 31. lokakuuta, taas on niin sa-
nottu reformaation päivä, jota perinteisesti on pi-
detty päivänä, jolloin vuonna 1517 Martti Luther 
naulasi 95 teesiään Wittenbergin linnankirkon 
oveen. Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 50 vuotta 
siitä, kun katolisen kirkon ja luterilaisten välinen 
ekumeeninen vuoropuhelu alkoi.

VIS/KATT/katolskakyrkan.se
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Hiippakunnan 
jäsenmaksu
Saaja: Katolinen kirkko Suomessa
Pankkitili: FI78 1014 3000 2374 91
NDEAFIHH
Viitenumero: 90010
Lisätietoja: katolinen.fi

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

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

The paying of the membership fee is not 
obligatory, but – as the Catholic Church 
in Finland has not got the right to collect 
the so called church tax through the state 
– paying it as well as supporting the parish 
and the Diocesan Magazine Fides are very 
important for sustaining and developing 
the activities of the parishes and the whole 
Diocese.

Katekeettisessa keskuksessa on alka-
nut perehdyttämiskurssi katolisen 

kirkon katekeetoiksi haluaville isä Rys-
zard Misin SCJ johdolla. Kurssi järjeste-
tään Kateettisessa keskuksessa vuoden 
2016  aikana. Kurssin opettajana toimii 
Gemeindereferentin Petra Bungarten 
Aachenin hiippakunnasta (Aldenhoven)
ja kurssin järjestäminen tapahtuu Boni-
fatiuswerkin tuella. Kurssi on englan-
ninkielinen ja sen kuluessa käydään läpi 
katekeettiseen opetukseen liittyvät di-
daktiset teemat. 

Kurssi sisältää monia elementtejä, esi-
merkiksi uskonnollisen didaktisen työn 
perusperiaatteita ja kouluopetuksen vaa-
timuksia. Kurssilla keskustellaan myös 
erilaisista luovista menetelmistä uskon-

non opettamisessa, kuten kuvien ja tari-
noiden kanssa työskentely. 

Vuoden aikana käydään läpi Raamatun 
Jumala ja kuinka Raamatun perusasiat 
voidaan elävöittää kertomuksin opetuk-
sessa (story-telling). Vähemmälle huo-
miolle ei jää kirkon liturginen vuosi. Pet-
ra Bungarten kiinnittää myös huomion 
kristinuskon symboleihin, Vanhan testa-
mentin merkitykseen ja tekstianalyysiin. 

Kurssille osallistuu kahdeksan koulu-
tettavaa. Valmistumisen yhteydessä piis-
pa viettää messun, ja he vastaanottavat 
piispalta todistukset ja Missio canonica 
- valtuutuksen toimia katolisen uskon 
opettajina hiippakunnan alueella.

Katekeettinen keskus

Katekeettisessa keskuksessa 
alkoi perehdyttämiskurssi

Muutos kiirastorstain 
jalkojenpesun käytäntöön

sanat ”jalkojen pesuun valitut miehet” 
tilalle ”jalkojen pesuun valitut Juma-
lan kansan jäsenet”. Dekreetin mukaan 
”paimenet voivat valita joukon uskovia, 
jotka edustavat Jumalan kansan moni-
naisuutta ja ykseyttä. Ryhmä voi koostua 
miehistä ja naisista, nuorista ja vanhois-
ta, terveistä ja sairaista, papeista, Juma-
lalle vihityistä ja maallikoista.”

KATT/VIS

Liturgian ja sakramenttijärjestyksen 
kongregaatio on julkaissut 6. tammi-

kuuta 2016 päivätyn dekreetin ”In missa 
in Cena Domini”, jossa paavi Francis-
cuksen päätöksen mukaisesti muutetaan 
kiirastorstain messuun sisältyvää jalko-
jenpesun riittiä niin, että jalkojenpesuun 
voidaan valita myös naisia. Tähän saak-
ka jalkojenpesuun on valittu 12 miestä. 
Dekreetti muuttaa messukirjan rubriikin 

Ortodoksisen kirkkomuseo Riisa tuo 
Suomeen Faces of Christ -nykytai-

dekokoelman.
Faces of Christ -näyttely esittelee ka-

tolista nykytaidetta ympäri maailmaa. 
Normandialaisen keräilijä Steen Heide-
mannin kokoelman helmet edustavat 
kuvataidetta muun muassa Tansaniasta, 
Brasiliasta, Valko-Venäjältä, Italiasta ja 
Ranskasta.

Kokoelma saapuu Suomeen ensim-
mäistä kertaa tässä laajuudessa. Riisassa 
kokoelman teokset käyvät vuoropuhelua 
vuosituhantisen bysanttilaisen ikonitra-
dition kanssa. Kokoelman rinnakkais-
näyttely avautuu yleisölle Lahden taide-
museossa 13. helmikuuta.

KATT/kotimaa24.fi

Katolista nykytaidetta Lahdessa

Huoli zikaviruk-
sen nopeasta le-

viämisestä erityisesti 
Etelä-Amerikassa kas-
vaa, ja Maailman ter-
veysjärjestö WHO on 
julistanut sen vuoksi 
kansainvälisen hätäti-
lan. Zikavirus tarttuu 
”aedes aegypti”-hyt-
tysen välityksellä. Vi-
rus on vaarallinen ras-
kauden aikana, koska 
siihen todennäköisesti 
liittyy riski sikiövau-
rioista, erityisesti mik-
rokefaliasta. Zikaviruksen ja sikiövau-
rioiden yhteyttä ei ole vielä tieteellisesti 
todistettu. 

Useissa Etelä-Amerikan maissa nai-
sia on kehotettu siirtämään raskautta, 
kunnes zikaviruksen leviäminen on saa-
tu hallintaan. YK:n ihmisoikeustoimis-
to kuitenkin on antanut lausuntoja, että 
hallitusten tulisi taata ehkäisyvälineiden 
ja aborttipalvelujen saatavuus: ”Kuinka 
he voivat pyytää näitä naisia olemaan 
tulematta raskaaksi, mutta eivät tarjoa 
mahdollisuutta lopettaa raskaus?”, totesi 
esimerkiksi YK:n edustaja Cecile Pouilly.

Brasilian piispat torjuivat lausunnos-
saan abortin edistämisen zikaviruk-

Zikavirus ei oikeuta aborttia

sen aiheuttamiin sairauksiin vetoamal-
la. Abortti ei ole ”lääke” mikrokefaliaan. 
Piispat totesivat, että paniikkia ei tulisi 
levittää; vaikka tilanne on äärimmäisen 
vakava, se ei ole voittamaton. Piispojen 
mukaan ongelma koskee Brasiliassa pi-
kemminkin kansallisen terveydenhuol-
tojärjestelmän toimimattomuutta.

Piispat kehottavat katolista kirkkoa 
tekemään voitavansa, tukemaan viran-
omaisten toimintaa sekä jakamaan kir-
kon tilaisuuksissa tietoa sairaudesta ja 
parhaista tavoista torjua sen leviämistä.

 KATT/CNA/Vatican Insider/Lifesitenews

Paavi Franciscus toisti sunnuntaina 
7. helmikuuta jälleen kerran vetoo-

muksensa kansainväliselle yhteisölle 
Syyrian tilanteen johdosta:

”Huolestuneena seuraan rakkaan Syy-
rian siviiliväestön traagista kohtaloa 
keskellä väkivaltaisia taisteluja ja pako-
tettuina jättämään kaiken paetakseen so-
dan kauhuja. Toivon, että heille annetaan 
anteliaasti ja solidaarisesti välttämätöntä 
apua, joka takaa ihmisten henkiinjäämi-

Paavi vetosi jälleen rauhan 
puolesta Syyriassa

sen ja arvokkuuden. Vetoan kansainvä-
liseen yhteisöön, jotta se ei jättäisi sääs-
tämättä mitään ponnistuksia tuodakseen 
osapuolet kiireesti neuvottelupöytään. 
Vain poliittinen ratkaisu konfliktiin voi 
taata sovinnon ja rauhan tulevaisuuden 
tuossa rakkaassa, marttyyriuden leimaa-
massa maassa, jonka puolesta kehotan 
teitä rukoilemaan paljon.”

KATT/VIS
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Sunnuntait ja juhlapyhät Rukous

14.2. paaston 1. sunnuntai (I) 
1L 5. Moos. 26:4-10 
Ps. 91:1-2, 10-11,12-13, 14-15. - vrt. 15b 
2L Room. 10:8-13  
Ev. Luuk. 4:1-13 

21.2. paaston 2. sunnuntai (II) 
1L 1. Moos. 15:5-12,17-18 
Ps. 27:1, 7-8a, 8b-9ab, 13-14. - 1a 
2L Fil. 3:17-4:1 tai 2L Fil. 3:20-4:1  
Ev. Luuk. 9:28b-36 

22.2. maanantai, pyhän apostoli Pietarin 
piispanistuin, juhla  
1L 1. Piet. 5:1-4 
Ps. 23:1-3, 4, 5, 6. - 1   
Ev. Matt. 16:13-19  

28.2. paaston 3. sunnuntai (III) 
1L 2. Moos. 3:1-8a, 13-15 
Ps. 103:1-2, 3-4, 6-7, 8+11. - 8a 
2L 1. Kor. 10:1-6, 10-12 
Ev. Luuk. 13:1-9 

Voidaan käyttää myös vuoden A lukukappaleita: 
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. 4:5-15,19-26, 39a, 40-42. 

6.3. paaston 4. sunnuntai (IV) – laetare 
1L Joos. 5:9a, 10-12 
Ps. 34:2-3, 4-5, 6-7. - 9b 
2L 2. Kor. 5:17-21  
Ev. Luuk. 15:1-3, 11-32 

Voidaan käyttää myös vuoden A lukukappaleita: 
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. 

13.3. paaston 5. sunnuntai (I) 
1L Jes. 43:16-21 
Ps. 126:1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6. - 3 
2L Fil. 3:8-14  
Ev. Joh. 8:1-11 

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

Paavi Franciscuksen paaviksivalitsemisen 
vuosipäivä (2013).
 

 

Me kristityt uskomme, että kaikki elämässämme on lähtöisin 
Jumalasta. Meidän rukouksemme on todiste siitä, että tun-
nustamme Jumalan läsnäolon kaikissa elämäntilanteissa. 

Me kiitämme häntä, jos olemme tyytyväisiä, pyydämme anteeksi, kun 
olemme tehneet syntiä ja pyydämme apua, kun meillä on ongelmia.

Meidän uskomme syntyy rukouksessa ja sen perustaa rakennamme 
hengellisessä elämässämme. Uskomme kasvaa, kehittyy ja tuottaa kau-
niita hedelmiä, kun se on lujasti liittynyt tekoihimme. 

Kristittynä on vaikea olla itsekäs, koska silloin kyllästymme nope-
asti. Kunnioitamme ihmisiä ja pidämme huolta luomakunnasta, koska 
ne ovat Jumalan töitä. Jos joku menee Kansallismuseoon ja alkaa raivata 
sieltä pois sinne koottuja aarteita, se olisi suuri rikos. Myös ihminen ja 
luonto ovat suuria mestariteoksia. ”Tyhjän veroisia ovat luonnoltaan ne 
ihmiset, jotka eivät ole oppineet tuntemaan Jumalaa. Näkemässään hy-
vässä he eivät ole nähneet Häntä joka on eivätkä hänen töitään katsel-
lessaan ole tunnistaneet niiden tekijää” (Viis. 13:1).

Meidän lähetystehtävämme on se, että näytämme Herran läsnäolon 
jokapäiväisessä elämässämme. Kun keskustelemme Jumalasta ja uskos-
ta ihmisten kanssa, he eivät välttämättä ole kansamme samaa mieltä. 
Tärkeää on kuitenkin se, että kun ihmiset keskustelevat kanssamme, he 
voivat huomata, että Jumala ja usko ovat meil-
le tärkeitä asioita. Jumala ja usko ovat meidän 
aarteemme, ja kunnioitamme kaikkia ihmisiä ja 
luontoa, koska meidän Jumalamme tekee samoin. 

isä Stanisław Zawiłowicz SCJ

 

Rukoilkaamme...

Helmikuu
• Että me pitäisimme hyvää huolta luomakunnasta, jonka olemme 

saaneet lahjaksi, ja hoitaisimme ja suojelisimme sitä tulevia 
sukupolvia varten.

• Että syntyisi lisää mahdollisuuksia vuoropuheluun ja kohtaamiseen 
kristinuskon ja Aasian kansojen välillä.

Februari
• Att vi tar väl hand om skapelsen som vi har fått som gåva genom att 

vårda och skydda den för kommande generationer.
• Att möjligheterna till dialog och möten mellan kristen tro och Asiens 

folk ökar.

Maaliskuu
• Että vaikeuksissa olevat perheet saisivat tarvitsemaansa apua 

ja että heidän lapsensa saisivat kasvaa terveessä ja rauhallisessa 
ympäristössä.

• Että uskonsa takia syrjityt ja vainotut kristityt pysyisivät vahvoina 
ja uskollisina evankeliumille koko kirkon jatkuvien esirukousten 
tukemina.

Mars
• Att de familjer som lider av olika sorters problem får den hjälp de 

behöver, och att deras barn får växa upp i en sund och fredlig miljö.
• Att de kristna, som på grund av sin tro diskrimineras och förföljs, 

får styrka av hela kyrkans ständiga bön att bevara sin trohet mot 
evangeliet.

Rukouksen apostolaatti
Helmikuun 2016 rukouksen apostolaatin palsta

Piispan kalenterista

12.2.  Faces of Christ -näyttelyn avaaminen    

 Lahden taidemuseossa 

13.2.  Maltan ritarikunnan investituura Lohjan    

 Pyhän Laurin kirkossa

14.2.  Päämessu katedraalissa

18.2.  Piispanneuvosto

21.2.  Messu karmeliittaluostarissa 

28.2.  Messu karmeliittaluostarissa 

1.-4.3.  Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan riemuvuoden  

 pyhiinvaellus  Roomaan

5.-6.3.  Vierailu Sveitsin Ansgar-Werkissä

8.3.  Pohjoismaiden piispainkokouksen pysyvän neuvoston  

 kokous Kööpenhaminassa

12.3.  Suomen Caritaksen hallituksen kokous

Muista, ihminen, että maan tomua sinä olet

ja maan tomuun sinä palaat.

Sinä armahdat kaikkia, Herra,

etkä halveksi ainoatakaan niistä, jotka olet tehnyt,

sinä et katso ihmisten syntiä heidän katumuksensa tähden

ja säästät heitä, sillä sinä olet Herra, meidän Jumalamme.

             (Viis. 11:24-25,27)

e
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Kuvat SIR/ Marco Calvarese 

Paavi Franciscuksen paastoviesti 2016 
”Armahtavaisuutta minä tahdon,    

       en uhrimenoja” (Matt. 9:13) 

Laupeudentyöt riemuvuoden matkallamme

1. Maria on kuva kirkosta, 
joka julistaa evankeliumia, 

koska on sen vastaanottanut

Riemuvuoden julistamisen bul-
lassa kehotin: ”Tämän riemu-
vuoden paastonaika olkoon 

intensiivisempi aika viettää ja kokea 
Jumalan laupeutta” (Misericordiae Vul-
tus, 17). Kehottamalla kuuntelemaan 
Jumalan sanaa ja aloitteella ”24 tuntia 
Herralle” halusin korostaa, että ensi sijal-
la on sanan, erityisesti profeetallisen sa-
nan, kuunteleminen rukoillen. Jumalan 
laupeus on julistettu maailmalle, mutta 
jokainen kristitty on kutsuttu kokemaan 
tämän julistuksen henkilökohtaisesti. 
Siksi tänä paastonaikana lähetän ”lau-
peuden lähettiläitä”, jotta he olisivat 
kaikille merkki Jumalan läheisyydestä ja 
anteeksiannosta.

Otettuaan vastaan arkkienkeli Gabri-
elin ilmoittaman hyvän sanoman Maria 
laulaa Magnificatissa profeetallisesti lau-
peudesta, jolla Jumala on hänet ennalta 
valinnut. Nasaretin neitsyestä ja Joosefin 
kihlatusta tulee näin täydellinen kuva 
kirkosta, joka julistaa evankeliumia, 
koska on evankelioitu ja tulee jatkuvas-
ti evankelioiduksi Pyhän Hengen työn 
kautta, joka teki hedelmälliseksi hänen 
neitseellisen kohtunsa. Profeetallisessa 
traditiossa laupeus liittyy jo etymolo-
gisestikin äidin kohtuun (rahamim) ja 
anteliaaseen, uskolliseen ja myötätun-
toiseen hyvyyteen (hesed), joka ilmenee 
avio- ja perhesuhteissa.

2. Jumalan liitto ihmisten 
kanssa on laupeuden 

historiaa

Jumalan laupeuden salaisuus paljastuu 
Jumalan ja hänen kansansa Israelin vä-
lisen liiton historiassa. Jumala osoittaa 
aina olevansa laupeudesta rikas, valmis 
kaikissa tilanteissa osoittamaan kan-
salleen syvää hellyyttä ja myötätuntoa 
erityisesti niinä dramaattisina hetkinä, 
kun uskottomuus rikkoo liiton siteen ja 
tuo liitto on uudestaan vahvistettava lu-
jemmin vanhurskaudessa ja totuudessa. 
Kohtaamme todellisen rakkausdraaman, 
jossa Jumala on petetty isä ja aviomies, 
kun taas Israel on uskoton tytär ja mor-
sian. Juuri kuvat perhe-elämästä, kuten 
Hoosean tapauksessa (vrt. Hoos. 1-2), 
ilmaisevat, kuinka pitkälle Jumala tahtoo 
sitoutua kansaansa.

Tuo rakkausdraama huipentuu Pojas-

sa, joka tuli ihmiseksi. Hänessä Jumala 
vuodattaa rajattoman laupeutensa jopa 
niin, että tekee hänestä ”lihaksitulleen 
laupeuden” (vrt. Misericordiae Vultus, 
8). Ihmisenä Jeesus Nasaretilainen on to-
dellinen Israelin poika. Hänessä ruumiil-
listuu se täydellinen Jumalan kuuntele-
minen, jota jokaiselta vaatii juutalaiselta 
Shema, uskontunnustus, joka yhä on 
Jumalan ja Israelin liiton sydän: ”Kuu-
le, Israel! Herra on meidän Jumalamme, 
Herra yksin.  Rakasta Herraa, Jumalaa-
si, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja 
koko voimastasi” (5. Moos. 6:4-5). Juma-
lan Poika on sulhanen, joka tekee kaik-
kensa voittaakseen morsiamensa rak-
kauden. Tähän morsiameen hänet liittää 
ehdoton rakkaus, joka tulee näkyväksi 
ikuisessa hääjuhlassa.

Tämä on apostolisen julistuksen sy-

dän, jossa Jumalan laupeudella on kes-
keinen ja perustavanlaatuinen paikka. 
Tämä on ”Jumalan pelastavan rakkau-
den kauneus, joka on tullut ilmi kuol-
leessa ja ylösnousseessa Jeesuksessa 
Kristuksessa” (apostolinen kehotuskirje 
Evangelii gaudium, 36), ensimmäinen ju-
listus, ”jota on aina eri tavoilla palattava 
kuulemaan ja jota on aina julistettava ka-
tekeesissa” (sama, 164). Laupeus ”ilmai-
see Jumalan toimintaa syntistä kohtaan, 
tarjoten hänelle uuden mahdollisuuden 
katsoa itseään, kääntyä ja uskoa” (Mi-
sericordiae Vultus, 21), palauttaen näin 
suhteen hänen kanssaan. Ristiinnaulitus-
sa Jeesuksessa Jumala haluaa saavuttaa 
kauimpanakin olevan syntisen juuri siel-
lä, missä hän on eksynyt ja etääntynyt 
hänestä. Näin hän toivoo morsiamensa 
kovettuneen sydämen heltyvän.

3. Laupeudentyöt

Jumalan laupeus muuttaa ihmisen sy-
dämen, antaa ihmisen kokea uskollisen 
rakkauden, joka tekee hänet kykeneväk-
si laupeuteen. On aina uusi ihme, kuinka 
Jumalan laupeus voi säteillä meidän jo-
kaisen elämässä, innoittaa meitä lähim-
mäisenrakkauteen ja siihen, mitä kirkon 
traditio kutsuu ruumiillisiksi ja hengel-
lisiksi laupeudentöiksi. Ne muistuttavat 
meitä siitä, että uskomme ilmenee konk-
reettisissa jokapäväisissä teoissa, joiden 
tarkoitus on auttaa lähimmäistämme 
ruumiillisesti ja hengellisesti: ravita hän-
tä, vierailla hänen luonaan, lohduttaa 
häntä, kasvattaa häntä. Tämän perus-
teella meidät kerran tuomitaan. Siksi 
toivoin, että ”kristikansa tämän riemu-
vuoden aikana mietiskelisi ruumiillisia 
ja hengellisiä laupeudentöitä. Se on tapa 
herättää omatuntomme, joka usein ui-
nuu köyhyyden edessä. Käykäämme sy-
vemmälle evankeliumin sydämeen, jossa 
köyhät erityisesti kokevat Jumalan lau-
peuden” (Misericordiae Vultus, 15). Köy-
hissä Kristuksen liha ”tulee uudelleen 
näkyväksi kidutettujen, haavoitettujen, 
ruoskittujen, aliravittujen, maanpakolai-
sten ruumiissa… jotta me tunnistaisim-
me sen, koskettaisimme ja hoitaisimme 
sitä” (sama). Se on ennenkuulumaton, 
skandaalimainen salaisuus, viattoman 
Karitsan kärsimyksen jatkuminen histo-
rian kulussa, ilmaisen rakkauden pala-
va pensas, jonka edessä voi ainoastaan 
Mooseksen lailla riisua kengät jalastaan 
(vrt. 2. Moos. 3:5) – vielä enemmän sil-
loin, kun nuo köyhät ovat uskonsa täh-
den kärsiviä veljiämme ja sisariamme 
Kristuksessa.

Tämän rakkauden edessä, joka on vä-
kevä kuin kuolema (vrt. Laul. l. 8:6), kur-
jimmaksi köyhäksi osoittautuu se, joka ei 
myönnä olevansa köyhä. Hän uskoo ole-
vansa rikas, mutta on tosiasiassa köyhis-
tä köyhin. Hän on köyhä, koska on syn-
nin orja. Synti saa hänet käyttämään rik-
kautta ja valtaa ei palvellakseen Jumalaa 
ja toisia ihmisiä, vaan tukahduttaakseen 
syvän tietoisuutensa siitä, ettei ole mi-
tään muuta kuin köyhä kerjäläinen. Mitä 
enemmän valtaa ja rikkautta hänellä on 
käytettävissään, sitä enemmän tämä 
sokeus ja petos voi kasvaa. Hän ei edes 
halua nähdä porttinsa pielessä kerjäävää 
köyhää Lasarusta (vrt. Luuk. 16:20-21). 
Lasarus on kuva Kristuksesta, joka köy-
hissä kerjää meidän kääntymystämme. 
Tämä sokeus liittyy myös ylpeään har-
haluuloon omasta kaikkivoipaisuudes-
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ta, jossa pahaenteisesti kaikuvat kaiken 
synnin juurena olevat paholaisen sanat 
”teistä tulee Jumalan kaltaisia” (1. Moos. 
3:5). Tämä harhaluulo voi saada myös 
yhteiskunnallisia ja poliittisia muotoja, 
kuten 1900-luvun totalitaristiset järjes-
telmät osoittivat ja kuten yhä ilmenee 
yhdenmukaistavassa ajattelussa ja tek-
notieteen ihannoinnissa, jotka pyrkivät 
tekemään Jumalasta merkityksettömän 
ja ihmisestä hyödynnettävän massan. 
Sitä osoittavat myös synnin rakenteet, 
jotka liittyvät väärään, rahan palvontaan 
perustuvaan kehitysmalliin, joka tekee 
vauraammat ihmiset ja yhteiskunnat vä-
linpitämättömiksi köyhiä kohtaan niin, 
että sulkevat heiltä porttinsa ja kieltäyty-
vät edes näkemästä heitä.

Tämän riemuvuoden paastonaika on 
kaikille otollinen aika lähteä vihdoin ulos 
vieraantuneesta elämästämme kuuntele-
malla sanaa ja tekemällä laupeudentöitä. 
Ruumiillisilla laupeudentöillä kosketam-
me Kristuksen lihaa veljissä ja sisaris-
sa, jotka tarvitsevat ravintoa, vaatteita, 
asuntoa, vierailuja luonaan; hengelliset 
laupeudentyöt (neuvominen, opettami-
nen, anteeksiantaminen, kehottaminen, 
rukoileminen) taas koskettavat suora-
naisemmin syntisyyttämme. Siksi ruu-
miillisia ja hengellisiä laupeudentöitä 
ei koskaan pidä erottaa toisistaan. Juuri 
koskettamalla kärsivissä ihmisissä ris-
tiinnaulitun Jeesuksen lihaa syntinen voi 
saada lahjaksi tietoisuuden siitä, että on 
itse köyhä kerjäläinen. Tällä tiellä myös 
ne ”ylpeät”, ”vallanpitäjät” ja ”rikkaat”, 
joista Magnificat puhuu, voivat huoma-
ta, että ristiinnaulittu Herra rakastaa hei-
tä ansiotta, hän joka kuoli ja nousi kuol-
leista myös heidän vuokseen. Vain tämä 
rakkaus on vastaus siihen rajattoman on-
nen ja rakkauden kaipuuseen, jonka ih-
minen kuvittelee voivansa tyydyttää tie-
don, vallan ja omistamisen epäjumalilla. 
Mutta on aina vaara, että sulkeutumalla 
yhä lujemmin Kristukselta, joka köyhis-
sä kolkuttaa heidän sydämensä ovea, 
ylpeät, rikkaat ja mahtavat päätyvät tuo-
mitsemaan itsensä siihen ikuiseen yksi-
näisyyden tyhjyyteen, joka on helvetti. 
Siksi heihin ja kaikkiin meihin pätevät 
Abrahamin sanat: ”Heillä on Mooses ja 
profeetat. Kuulkoot heitä” (Luuk. 16:29). 
Tämä tarkkaavainen kuunteleminen 
valmistaa meitä parhaiten viettämään 
ylösnousseen Sulhasen lopullista voittoa 
synnistä ja kuolemasta. Hän haluaa puh-
distaa tuloaan odottavan morsiamensa.

Älkäämme hukatko tätä kääntymyk-
seen otollista paastonaikaa! Pyydämme 
tätä Neitsyt Marian äidillisen esiruko-
uksen kautta, hänen, joka ensimmäisenä 
hänelle ilmaiseksi lahjoitetun jumalalli-
sen laupeuden suuruuden edessä tun-
nusti olevansa vähäinen (vrt. Luuk. 1:48) 
ja nöyrä Herran palvelijatar (vrt. Luuk. 
1:38).

Vatikaanissa 4. lokakuuta 2015 pyhän 
Franciscus Assisilaisen juhlana

Franciscus

 

Paavi Rooman 
synagogassa 

Paavi Franciscus teki ensim-
mäisen vierailunsa Rooman 
synagogaan 17. tammikuuta 

2016. Paavi aloitti tervehdyksensä 
kertomalla, kuinka kirkon ja juu-
talaisten suhde on hänelle itselleen 
sydämenasia – jo Buenos Airesin 
arkkipiispana hänellä oli tapana 
vierailla synagogissa ja huomioida 
juutalaisten juhlat ja muistopäivät. 
Juutalais-kristillisessä vuoropuhe-
lussa on ainutlaatuinen side, koska 
kristinuskolla on juutalaiset juuret.

Johannes Paavali II vieraili Roo-
man synagogassa vuonna 1986 ja 
Benedictus XVI vuonna 2010; Jo-
hannes Paavali II käytti puheessaan 
kuuluisaksi tullutta ilmaisua: juuta-
laiset ovat ”vanhempia veljiämme” 
uskossa.

Paavi Franciscus viittasi Vatikaa-
nin II kirkolliskokouksen julistuk-
seen Nostra Aetate, jonka julkai-
semisesta on kulunut 50 vuotta, ja 
myös Vatikaanin juutalaissuhteiden 
komission viimeaikaiseen asiakir-
jaan juutalais-katoliseen dialogiin 
liittyvistä teologisista kysymyksiä: 
”Teologiselta kannalta kristittyjä ja 
juutalaisia yhdistävä side on selvä. 
Kristittyjen on viitattava juutalai-
siin juuriinsa ymmärtääkseen itse-
ään, ja tunnustaessaan pelastuksen 
uskon kautta Kristukseen kirkko 
tunnistaa vanhan liiton peruutta-
mattomuuden ja Jumalan jatkuvan, 
uskollisen rakkauden Israelia koh-
taan.”

Katolisen kirkon dialogi 
juutalaisten kanssa

10. joulukuuta 2015 Pyhän istuimen juu-
talaissuhteiden komissio julkaisi uuden 
asiakirjan katolis-juutalaisiin suhteisiin 
liittyvistä teologisista kysymyksistä ot-
sikolla ”Jumala ei peruuta lahjojaan eikä 
antamaansa kutsua” (Room. 11:29). 

Juutalaissuhteiden komissio toimii it-
senäisenä yksikkönään Paavillisen Kris-
tittyjen ykseyden edistämisen neuvoston 
yhteydessä (eikä osana paavillista us-
kontojen välisen vuoropuhelun neuvos-
toa, mikä jo itsessään korostaa juutalai-
suuden ainutlaatuista merkitystä kirkon 
kannalta). Komission perusti Paavali 
VI vuonna 1974. Se on julkaissut mm. 
asiakirjat Nostra aetaten soveltamisesta 

(1974), oikeasta tavasta esittää juutalai-
set kirkon julistuksessa ja katekeesissa 
(1985); ”Me muistamme: ajatuksia sho-
ahista” (1998), sekä lukuisia yhteisiä ka-
tolis-juutalaisen dialogin lausumia.

Uusi asiakirja käsittelee Nostra aetaten 
vaikutusta 50 vuoden aikana, juutalais-
katolisen dialogin teologista merkitys-
tä, ilmoitusta Jumalan sanana, Vanhan 
ja uuden testamentin ja vanhan ja uuden 
liiton suhdetta, pelastusta Jeesuksessa 
Kristuksessa ja Jumalan peruuttamaton-
ta liittoa Israelin kanssa ja lähetystyöky-
symystä.

KATT/VIS

Kirkon ja juutalaisten 
läheiset suhteet

Tammikuussa 2016 julkis-
tettiin ortodoksirabbiinien 
kristinuskoa koskeva jul-

kilausuma ”Toteuttaaksemme tai-
vaanisämme tahtoa: kohti juutalais-
ten ja kristittyjen kumppanuutta”. 
Tekstin allekirjoittajat ovat ortodok-
sirabbiineja Israelista, Yhdysval-
loista ja Euroopasta, heidän joukos-
saan on myös rabbi Simon Livson 
Helsingistä. Suomennos julkaistiin 
Helsingin juutalaisen seurakunnan 
viikkojaksotiedotteessa 9.1.2016. 
Julkilausuma viittaa mm. Vatikaa-
nin II kirkolliskokoukseen: ”Tiedos-
tamme, että katolisen kirkon opit 
ovat juutalaisuuden osalta muuttu-
neet perusteellisesti ja peruuttamat-
tomasti Vatikaanin toisen kirkollis-
kokouksen ajoista… Nostra Aetate 
ja sen inspiroimina myöhemmin 

Ortodoksirabbiinien julkilausuma
laaditut kirkon viralliset asiakirjat tor-
juvat yksiselitteisesti antisemitismin sen 
kaikissa muodoissaan… ja painottavat 
sitä ainutlaatuista suhdetta, joka vallitsee 
kristittyjen ja juutalaisten välillä.” 

Julkilausuma mainitsee myös sen, et-
tä paavi Johannes Paavali II kutsui juu-
talaisia ”vanhemmiksi veljiksi” ja paavi 
Benedictus XVI ”uskomme isiksi”, ja täl-
lä perusteella katolilaiset ja muut kristi-
tyt aloittivat viimeisen 50 vuoden aika-
na laajenneen vuoropuhelun juutalaisten 
kanssa: ”Me arvostamme, että kirkko on 
tunnustanut Israelin ainutlaatuisen ase-
man kirkkohistorian ja maailman lopul-
lisen pelastumisen osalta. Tänä päivänä 
juutalaiset ovat kohdanneet pyyteetöntä 
rakkautta ja kunnioitusta monien kristit-
tyjen taholta esitettyinä keskustelualoit-
teina, kokouksissa ja kongresseissa ym-
päri maailmaa.”

Julkilausuma lainaa joitakin juutalais-
ten oppineiden ja rabbien myönteisiä 
lausumia kristinuskosta ja Jeesuksesta ja 
jatkaa, että kun nyt katolinen kirkko on 
tunnustanut Jumalan ja Israelin välisen 
ikuisen liiton, ”me juutalaiset voimme 
tunnustaa jatkuvasti rakentuvan kris-
tinuskon sitovuuden kumppaninamme 
maailman pelastamisessa, pelkäämättä 
että tämän varjolla ryhdytään lähetys-
työhön”. ”Jumalaa matkiessaan juuta-
laisten ja kristittyjen on toimittava esiku-
vina palvelun, ehdottoman rakkauden ja 
pyhyyden osalta. Meidät on kaikki luotu 
Jumalan pyhiksi kuviksi ja juutalaiset se-
kä kristityt jäävät liitolle uskollisiksi ot-
tamalla yhdessä aktiivisen roolin maail-
man pelastamiseksi.” 

KATT/jchelsinki.fi

Paavi Franciscus teki ensimmäisen vierailunsa Rooman synagogaan 17. tammikuuta 2016. Kuva SIR. 
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Piispa Teemu Sipon SCJ talvi 
on ollut vilkas. Tammikuussa 
häntä työllisti varsin paljon 
ekumenia, vietetäänhän sil-
loin ekumeenista rukousviik-
koa, joka suomalaisen ekume-
nian saralla huipentuu aina 
ekumeenisen delegaation 
vierailuun Roomassa. 

Nyt jo 31. kerran toteutetun 
ekumeenisen Rooman vie-
railun kohokohtina voi hy-
vällä syyllä pitää paavin 

tapaamista ja toisaalta osallistumista vuo-
roin katoliseen messuun tai luterilaiseen 
jumalanpalvelukseen Santa Maria sopra 
Minervan basilikassa. Tänä vuonna, niin 
kuin viime vuosina yhä useammin, ka-
tolisen ja luterilaisen delegaation lisäksi 
mukana oli edustus myös Suomen orto-
doksisesta kirkosta. Niinpä paaville vei 
ekumeeniset terveiset Suomesta peräti 
kolme Helsingin piispaa: piispa Sippo, 
metropoliitta Ambrosius ja luterilainen 
piispa Irja Askola. Katolisessa delegaati-
ossa olivat mukana myös isä Marco Pa-
sinato ja piispan sihteeri Auli Nukarinen.

tämisen neuvoston toiminnasta sen pu-
heenjohtaja, kardinaali Koch kertoi tie-
tysti monipuolisesti. Huomio kiinnittyi 
varsinkin siihen, kuinka paljon erilaisia 
dialogeja käydään, ja toisaalta siihen, et-
tä tämän neuvoston toimintaan kuuluu 
myös kirkon suhteet juutalaisuuteen.

Vain pari viikkoa vierailun jälkeen saa-
tiin kuulla häkellyttävä uutinen: paavi 
tulee Ruotsiin osallistuakseen reformaa-
tion 500-vuotismuistovuoden päätapah-
tumaan Lundissa 31.10.2016. Eikö täs-
tä kerrottu tai edes vihjattu? “Siitä oltiin 
täysin hiljaa!” piispa naurahtaa. “Var-
masti siitä tiedettiin jo, mutta Vatikaani 
julkaisee tällaiset uutiset haluamanaan 
hetkenä.” Paavi on kutsuttu toki myös 
Suomeen, mutta “saattaa olla vielä kau-
kana se aika, että paavi kävisi myös Suo-
messa”. “Mutta on hienoa, että paavi tu-
lee Lundiin. Se oli iloinen yllätys. Myös 
Suomessa meidän täytyy valmistella si-
tä jollakin tavalla.” Piispa toivookin, että 
– mikäli vierailun ohjelma on sellainen – 
myös Suomesta lähtisi Ruotsiin “vaikka 
isompikin ryhmä”.

Eukaristinen väärinkäsitys

Tammikuussa Vatikaanissa vieraili myös 
oululainen lauluryhmä, joka esiintyi 
myös yhdessä messussa Pietarinkirkos-
sa. Ryhmä oli Kotimaa24-verkkosivuston 
uutisen perusteella saanut messussa yl-
lättäen myös pyhän kommuunion. Piispa 
Teemun mukaan “tässä on kysymys josta-

kin väärinkäsityksestä”. “En voi muuten 
tätä ymmärtää, koska jos jokin muutos 
olisi tapahtunut interkommuunion tai 
eukaristisen vieraanvaraisuuden suhteen, 
niin varmaankin olisimme saaneet tietää 
siitä.” Piispa selittää tarkemmin: “Ei se 
perustu vain jonkinlaiseen luuloon siitä, 
mitä paavi on lausunut, vaan kyllä tällai-
set asiat hoidetaan aina hyvin virallisesti.”

Takana on siis jotakin muuta. “Luu-
len, että on tapahtunut väärinkäsitys sii-
tä, mitä tämä suomalaisryhmä halusi. He 
tulivat kommuuniojonossa ja nostivat 
kätensä olkapäälle saadakseen siunauk-
sen, mutta sitä merkkiä ei ymmärretty.” 
Kommuunion jakajan on voinut olla vai-
kea olla jakamatta kommuuniota ihmi-
sille, jotka hänen eteensä tulevat, vaikka 
tietäisikin, että he ovat luterilaisia. “Se on 
voinut olla hankala paikka hänelle. – Täl-
laisesta on minun mielestäni kysymys, ei 
mistään yleismaailmallisesta muutokses-
ta, että kaikki nyt saisivat käydä ehtoolli-
sella. Siitä ei voi olla kysymys.” 

Tulkinta, että kysymys olisi ”jostakin 
laajennetusta eukaristisesta vieraanvarai-
suudesta ei pidä paikkaansa”. “Kyllä ka-
tolinen kirkko pitää kiinni siitä, että vasta 
sitten, kun on päästy yksimielisyyteen us-
kosta, tulee ikään kuin kypsänä hedelmä-
nä mahdollisuus viettää eukaristiaa yh-
dessä.” 

Tilanteen vaikeutta lieventää ehkä se, 
että voi saada siunauksen. “Ainakin meil-
lä Suomessa ja Ruotsissa on tällainen kau-
nis tapa. Siunauksen pyytämistä osoittaa 
merkki – käden nostaminen toiselle olka-

päälle. Tosin muissa maissa tätä merkkiä 
ei välttämättä ollenkaan ymmärretä.” 

“Minä itsekin käyn esim. piispaksi vih-
kimisissä saamassa siunauksen luterilai-
selta papilta ehtoollisella. Se on kaunis 
ele, siinä kunnioitetaan toisen eukaristiaa 
ja saadaan joka tapauksessa siunaus, joka 
on myös erittäin tärkeä”, piispa Teemu to-
teaa ja sanoo: “Meidän tulee rukoilla, että 
yhteinen kommuunio tulisi todelliseksi, 
mutta olla myös kärsivällisiä.”

Kirkon elämä uudistuu 
Kuopiossa

Kuopioon perustetaan maaliskuussa oma 
seurakunta, joka mullistaa jonkin verran 
myös koko keskisen ja itäisen Suomen 
seurakuntakarttaa. Piispa iloitsee selvästi 
seurakuntaelämän vahvistumisesta Sa-
vossa ja Pohjois-Karjalassa. “Toivon, että 
seurakuntaelämä lähtisi siellä energisesti 
liikkeelle. Papeistahan paljon riippuu.” 
Yhteyttä pitäisi ottaa kaikkiin uuden seu-
rakunnan alueella asuviin katolilaisiin.

“Kyseessä on iso alue. Siksi olisi tärke-
ää saada lisättyä konkreettista tietoisuutta 
tästä uudesta seurakunnasta. Olisi myös 
hyvä jo nyt perustaa jonkinlainen seura-
kuntalehti ja ilmoittaa erilaisista asioista 
ja tapahtumista, saada koolle uusi seura-
kuntaneuvosto ja järjestää liturgiaa ja kai-
kenlaisia asioita.”

Pyhän Joosefin päivänä 19.3., kun seu-
rakunta perustetaan, asetetaan virkaan 
myös uusi kirkkoherra, isä Francisco Gar-
cia. “Totta kai alussa voi olla myös vaike-
uksia, ja suuri kysymys on tietysti talous. 
Seurakuntalaisia ei kuitenkaan ole niin 
paljon.”

Kuopion kirkko on tunnettu myös kon-
serttipaikkana. Musiikin arvo katolisessa 
liturgiassa on tärkeä. “Toivon, että kirk-
koon saataisiin urkuri, joka voisi säestää 
messuissa ja soittaa muutenkin siellä, että 
sinne saataisiin myös lauluryhmä.” 

Ehkäpä Kuopioon voitaisiin saada myös 
joitakin sisaria nyt, kun kaupungissa on 
mahdollisuus päästä messuun joka päivä.

Hautausmaahanke

Hiljakseen on käyty keskusteluja siitä, 
että Helsinkiin saataisiin katolinen hau-
tausmaa. Nyt näyttää siltä, että monien 
esittämä toive voisi toteutua. Malmin 
hautausmaalta varattaneen oma alue ka-
tolisten seurakuntien käyttöön. Alue jäi-
si “luterilaisten seurakuntien hallintaan 
mutta erotettaisiin katoliseksi alueeksi”. 
Ratkaisu olisi täysin omaa hautausmaata 
kevyempi, koska alueesta ei tarvitsi itse 
niin paljon huolehtia. “Sopimus tästä pi-
tää tietenkin vielä tehdä.” 

“Varmasti monet katolilaiset Helsingin 
seurakunnissa olisivat iloisia tästä mah-
dollisuudesta, että siellä voidaan luon-
tevasti järjestää erilaisia rukoushetkiä ja 
rukoilla omien seurakuntien vainajien 
puolesta.” Omaa kappelia ei välttämättä 
edes tarvita. “On kuitenkin huomionar-
voista se, kuinka myönteisesti luterilaiset 
seurakunnat suhtautuvat tähän hankkee-
seen. Mutta kyseessä ei lopulta ole Helsin-
gin hiippakunnan, vaan Helsingin kato-
listen seurakuntien hautausmaa. Seura-
kunnathan sitä lopulta sitten käyttävät-
kin.” – Kiitos haastattelusta, piispa!

Marko Tervaportti

Piispan kuulumisia – 

Kirkon elämää 
      ja ekumeniaa

“Minusta vierailu oli erittäin onnistu-
nut. Kaikki meni hyvin, ja meillä oli hyvä 
henki koko matkan ajan”, piispa Teemu 
sanoi selvästi tyytyväisenä. “Kaikki tilai-
suudet olivat ekumeenisesti värittyneitä 
ja myös paavin tapaaminen oli iloinen ja 
sydämellinen kohtaaminen.”

Suomessa tietenkin tiedotusvälineitä 
kiinnosti lähinnä vain piispa Askolan ja 
paavin tapaaminen ja paavin saama lah-
ja: kaistale suomalaista ikimetsää. Tästä 
piispa oli harmissaan: “Jälkeenpäin mi-
nua vähän ihmetytti, että tapahtuman 
uutisoinnissa unohdettiin vierailun pää-
asia, se, että kyseessä on ekumeeninen ta-
pahtuma, että kolmen kirkon piispat ovat 
siellä paikalla yhdessä, että tällainen asia 
jäi taka-alalle. Näin julkisuuteen ei välit-
tynyt oikeaa kuvaa siitä, mistä oli kysy-
mys, kauniista ja hienosta tapahtumasta.”

Toisaalta joissakin medioissa uutisointi 
kuitenkin todisti siitä, että Suomessa kirk-
kojen välillä on paljon ekumeenista yh-
teistyötä ja että “olemme yhdessä olleet 
paavin luona”.

Uusia avauksia?

Varsinaisia uusia avauksia ei Roomasta 
tullut. Yksi tärkeä aihe oli se teologinen 
vuoropuhelu, jota parhaillaan käydään 
katolilaisten ja luterilaisten kesken Suo-
messa. Paljon keskusteltiin kirkkojen ti-
lanteesta ylipäänsä, pakolaisista ja turva-
paikanhakijoista.

Paavillisen kristittyjen ykseyden edis-
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Ekumeeninen 
vierailu Roomaan

Pyhän isän Franciscuksen
tervehdys suomalaiselle 

ekumeeniselle valtuuskunnalle
18. tammikuuta 2015

Rakkaat veljet ja sisaret!

Toivotan teidät sydämellisesti tervetul-
leiksi, kun tänä vuonna jälleen kerran 
vierailette Rooman piispan luona perin-
teisellä pyhän Henrikin pyhiinvaelluk-
sellanne. Kiitän Helsingin luterilaista 
piispaa Irja Askolaa ystävällisestä ter-
vehdyksestänne.

Ekumeeninen pyhiinvaelluksenne on 
hieno merkki siitä, että te luterilaisina, 
ortodokseina ja katolilaisina olette ym-
märtäneet, mikä teitä yhdistää, ja että 
te tahdotte yhdessä todistaa Jeesuksesta 
Kristuksesta, joka on ykseyden perusta.

Voimme aivan erityisellä tavalla kiit-
tää Herraa luterilaisten ja katolilaisten 
välisen vuoropuhelun hedelmistä. Ajat-
telen tässä erityisesti yhteistä asiakirjaa 
“Vanhurskauttaminen kirkon elämässä”. 
Näille perusteille rakentaen vuoropuhe-
lunne edistyy lupaavasti kohti yhteistä 
sakramentaalisen tason ymmärrystä kir-
kosta, eukaristiasta ja virasta. Nämä yh-
dessä kuljetut askeleet eteenpäin laske-
vat lujan perustan kasvavalle uskon ja 
hengellisyyden yhteydelle, kun suhteen-
ne kehittyvät tyynen keskustelun ja vel-
jellisen jakamisen hengessä.

Kaikkien kristittyjen yhteinen kutsu-
mus tulee hyvin esille tänään alkavan 
kristittyjen ykseyden edistämisen ru-
kousviikon raamatuntekstissä tälle vuo-
delle: “Te olette valittu suku, kuninkaal-
linen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma 
kansa, määrätty julistamaan hänen suu-
ria tekojaan, joka teidät on pimeydestä 
kutsunut ihmeelliseen valoonsa” (1. Piet. 
2:9).

Vuoropuhelussamme on silti vielä jäl-
jellä eroja opissa ja käytännöissä. Tä-
mä ei saa lannistaa meitä, vaan sen on 
kannustettava meitä eteenpäin matkal-
lamme kohti yhä suurempaa ykseyttä, 
tekemään työtä vanhojen ajatusten ja 
epäluulojen voittamiseksi. Maailmassa, 
jota konfliktit usein hajottavat ja jota se-
kularismi ja välinpitämättömyys leimaa-
vat, meidät on kutsuttu tunnustamaan 
yhdessä uskomme Jeesukseen Kristuk-
seen ja näin tulemaan yhä uskottavam-
miksi todistajiksi ykseydestä, rauhan ja 
sovituksen edistäjiksi.

Rakkaat veljet ja sisaret, arvostan 
myös paljon yhteistä sitoutumistanne 
luomakunnan suojelemiseen ja kiitän tei-
tä siitä symbolisesta vieraanvaraisuuden 
osoituksesta, jonka olette tarjonneet mi-
nulle suomalaisten nimissä.

Toivon, että tämä vierailu yhä enem-
män vahvistaa yhteistyötä yhteisöjenne 
välillä, ja pyydän teille Jumalan runsasta 
armoa ja annan teille sydämellisesti siu-
naukseni.

Kuva Antti Kruus

Kuva Kaisa Kariranta

Suomalaisen ekumeenisen val-
tuuskunnan vierailu Roomassa 
voi tuntua itseään toistavalta ru-
tiinilta, mutta sitä se ei ole. Kyllä 
siinä on rutiininomaisia piirtei-
tä, mutta jokaisen tapaamisen ja 
kohtaamisen sisältö on aina uusi. 
Delegaatioiden koostumus vaih-
telee, myös Rooman isännät vaih-
tuvat aina välillä, kirkkojen tilan-
ne on joka vuosi vähän erilainen, 
keskustelujen teema kohdistuu 
eri asioihin. Ja vuodessa ehtii ta-
pahtua vaikka mitä.

Rutiinia ja aina uutta

Tämänvuotinen delegaatio koos-
tui kolmesta Helsingin piispasta: 
piispa Teemu Siposta SCJ, met-

ropoliitta Ambrosiuksesta ja piispa Irja 
Askolasta. He lensivät avustajineen Roo-
maan sunnuntaina 17.1. ja tapasivat paa-
vi Franciscuksen heti seuraavana aamu-
na yksityisvastaanotolla Apostolisessa 
palatsissa. Piispa Askola tervehti paavia 
valtuuskunnan puolesta ja lahjoitti hä-
nelle palan suomalaista ikimetsää. (Paa-
vin vastaus on luettavissa tämän tekstin 
vieressä.)

Monet paavin audienssille osallistu-
neista ovat kehuneet tapaamisen tunnel-
maa ystävälliseksi, läheiseksi ja suurek-
si kokemukseksi. Erityisen hyvin heidän 
mieleensä jäi se, kun pyhä isä oli pyytä-
nyt kaikkia vielä rukoilemaan yhdessä 
Isä meidän -rukouksen.

Valtuuskunnan tapaamiset jatkuivat 
Suomen Pyhän istuimen suurlähettilään 
Jari Luodon tarjoamalla lounaalla Vil-
la Lantessa ja vesperillä birgittalaissisar-

ten päämajan kirkossa Piazza Farnesella. 
Vesperissä kuultiin piispa Irja Askolan 
saarna.

Pyhän Henrikin juhlapyhänä 19.1. 
Suomen Italian suurlähettiläs Janne Taa-
las tarjosi lounaan piispadelegaatiolle ja 
iltapäivällä olikin aika osallistua piispa 
Sipon viettämään katoliseen messuun 
Santa Maria sopra Minervan basilikassa. 
Messussa saarnasi metropoliitta Ambro-
sius ja esirukoukset luki piispa Askola. 

Paavin saama lahja on todellisuudes-
sa hänen nimissään Luonnonperintösää-

tiöltä hankittu metsäosuus, joka sijaitsee 
Tomteskogin metsässä Porvoossa. Kysei-
nen säätiö suojelee suomalaisia ikimetsiä 
hankkimalla niitä omistukseensa lahjoi-
tuksin kerätyillä varoilla ja suojelemalla 
niitä. 

Alustavasti on suunniteltu, että syk-
syllä voitaisiin järjestää jonkinlainen 
ekumeeninen tilaisuus tuolla paaville 
lahjoitetulla metsäalueella, ehkäpä jopa 
pyhiinvaellus.

KATT/KT
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Helsingin piispa Teemu Sip-
po SCJ on 28.1. antamallaan 
dekreetillä määrännyt, että 
Suomeen perustetaan uusi 
katolinen seurakunta. Uu-
den seurakunnan keskus-
paikaksi tulee Kuopion Py-
hän Joosefin kirkko, joka 
tähän saakka on ollut osa 
Jyväskylän Pyhän Olavin 
seurakuntaa. Seurakun-
ta perustetaan virallisesti 
19.3.2016.

U
uden seurakunnan pe-
rustaminen aiheuttaa 
muutoksia lähiseura-
kuntien rajoissa. Pyhän 

Joosefin seurakunnan yhteyteen 
liitetään Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja 
Pohjois-Karjala. Jyväskylän seura-
kunta siis pienenee ja kattaa jatkos-
sa koko Keski-Suomen maakunnan. 
Nasaretin pyhän perheen seurakun-
taan liitetään tässä yhteydessä koko 
Kainuun alue. Jyväskylän seura-
kuntaan kuuluneet Hartola ja Sys-
mä, samoin kuin Tampereen seura-
kuntaan tähän asti kuulunut Padas-
joki siirtyvät samassa yhteydessä 
maakuntarajojen mukaisesti osaksi 
Kouvolan seurakuntaa. Vähitellen 
tarkasteltaneen myös muita seura-
kuntarajoja.

Pyhän Joosefin seurakunnan en-
simmäiseksi kirkkoherraksi asete-
taan seurakunnan perustamisen yh-
teydessä nykyinen Pyhän Olavin 
seurakunnan vt. kirkkoherra, isä 
Francisco Garcia. Hän jatkaa tois-
taiseksi myös Pyhän Olavin seura-
kunnan administraattorina, kunnes 
uusi kirkkoherra asetetaan siellä 
virkaan.

Kuopion seurakunnassa toimii 
jatkossa myös kaksi muutakin pap-
pia kappalaisina: Helsingistä Kuo-
pioon siirtynyt isä Matthew Azzo-
pardi Kuopiossa sekä isä Krystian 
Kalinowski Joensuun alueella.

Pyhän Joosefin seurakunnan pe-
rustaminen ja seurakunnan kirkko-
herran virkaanasettaminen tapah-
tuvat klo 12 alkavan piispanmessun 
yhteydessä sunnuntaina 19.3.2016 
Pyhän Joosefin kirkossa Kuopiossa.

KATT

Kahdeksas
seurakunta Suomeen

Piispa Teemu Sippo piti saarnan kristitty-
jen ykseyden rukousviikon valtakunnal-

lisessa jumalanpalveluksessa, joka radioitiin 
sunnuntaina 24. tammikuuta Pielaveden 
luterilaisesta kirkosta. Tervetulosanat lausui 
Kuopion luterilaisen hiippakunnan piispa Jari 
Jolkkonen ja päätössiunauksen antoi ortodok-
sisen kirkon arkkipiispa Leo. Piispat esiin-
tyivät samana päivänä myös ekumeenisen 

rukousviikon pääjuhlassa Kuopion tuomio-
kirkossa. Esirukousten lukijoina olivat hellun-
taiseurakunnan, Pelastusarmeijan, metodisti-
kirkon ja luterilaisen kirkon edustajat.

Piispa Teemu Sippo totesi tervehdyssanois-
saan, että hänen toimintansa ekumenian pa-
rissa alkoi jo nuorena pappina 1970-luvun lo-
pulla. Hän oli paljon kanssakäymisissä muun 
muassa Kuopion Alavan seurakunnan kirk-

koherran Yrjö Salon kanssa.
Suomen Ekumeenisen Neuvoston pu-

heenjohtajana 2009-2015 toiminut piispa 
Teemu kertoi myös ekumeenisen valtuus-
kunnan viimeisimmästä Vatikaanin vierai-
lusta, jolla paavi Franciscus kannusti jat-
kamaan ekumeenista vuoropuhelua Suo-
messa.

Paavin mukaan kirkot voivat keskinäi-
sessä kohtaamisessaan näyttää esimerkkiä 
ristiriitojen ja uskonnollisen välinpitämät-
tömyyden maailmalle.

”Jumalan valtakunnassa vallitsee ykseys 
ja Kristuksen palava rukous on, että olisim-
me yhtä”, piispa Teemu muistutti.

Edellisenä iltana Pyhän Joosefin kirkos-
sa messua viettänyt piispa julkisti vierai-
lullaan myös suuren uutisen Kuopion ja 
koko Itä-Suomen katolilaisille: Pyhän Joo-
sefin seurakunnan perustaminen tapah-
tuu 19. maaliskuuta. Sen myötä Kuopio 
saa oma papiston. Kirkkoherraksi on tulos-
sa isä Francisco Garcia, jolle etsitään seu-
raaja Jyväskylän Pyhän Olavin seurakun-
taan. Kappalaiseksi piispa on nimittänyt 
isä Matthew Azzopardin. Hän on jo aloit-
tanut työnsä Kuopiossa.

Jyväskylän Pyhän Olavin seurakunnan 
alue on kattanut koko Keski- ja Itä-Suomen 
Kuopiosta ja Mikkelistä Savonlinnaan, Jo-
ensuuhun ja Kajaaniin.

Hannu Reunamäki

Piispa Teemu vietti messua ja nautti iltapalaa Kuopion seudun katolilaisten kanssa Pyhän Joosefin kirkossa, 
joka on uuden seurakunnan pyhäkkö. Rakennuksen alakerta on remontoitu pappilaksi ja siellä ovat myös 
toimistotilat.

Pyhän Joosefin seurakunta 
perustetaan Kuopioon 
19. maaliskuuta 2016

Kuopion Pyhän Joosefin seurakunta perustetaan maaliskuussa

Sivulta www.ekumenia.fi voi lukea 
Sirpa-Maija Vuorisen kuvitetun 
artikkelin rukousviikon ekumeenisesta 
jumalanpalveluksesta Pielavedellä ja 
myös piispa Teemu Sipon saarnan. 

Kuva Marko Tervaportti
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Israelin kansan lähtö Egyptin 
orjuudesta luvattuun maahan, 
Jeesuksen maanpäällinen 
elämä, hänen kuolemansa 
ja ylösnousemuksensa ja 
jokaisen ihmisen elämä 
kuuluvat merkityksellisellä 
tavalla yhteen.

Vanhan testamentin Israelin 
kansan kohtalo Egyptissä oli 
tullut sietämättömäksi. Alus-
sa egyptiläiset olivat sydä-

mellisesti ottaneet israelilaiset vastaan 
Jaakobin pojan Joosefin tähden, josta 
Jumalan armosta oli tullut faaraon oi-
kea käsi, maan varajohtaja. Mutta ajan 
mittaan israelilaisten määrän ja vaiku-
tusvallan kasvaessa egyptiläiset alkoivat 
pelätä ja vihata heitä, kuten myöhemmin 
ihmiskunnan historiassa monet kerrat on 
tapahtunut. 

Matka luvattuun maahan kesti 40 
vuotta kansan uskottomuuden tähden. 
Tästä huolimattta Jumala ei jättänyt kan-
saansa oman onnensa nojaan. Hän osoit-
ti sille armeliaisuutensa yhä uudelleen, 
kun se kärsi nälkää ja janoa ja oli epävar-
ma suunnasta. Jumala antoi kansalleen 
ruokaa ja osoitti sille tien tulipatsaalla. 
Siinain vuorella Jumala solmi kansan 
kanssa liiton ja nimitti sen omaksi kan-
sakseen. Lopulta Israel pääsi Mooseksen 
johdolla Jumalan lupaamaan maahan, jo-
ka tulvi maitoa ja hunajaa. 

Kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti 
oman Poikansa maailmaan täyttääkseen 
Abrahamille lupaamansa ikuisen liiton 
kaikkien ihmisten hyväksi. Jeesus todisti 
elämällään taivaan Isän armahtavaisuu-
desta ihmisille ja lupasi antaa yltäkylläi-
sen elämän jokaiselle, joka seuraa häntä. 
Hän tunsi ihmisten kiittämättömyyden 
taivaan Isää kohtaan ja sen pahat seura-
ukset täydellisesti. Hän kärsi siitä ajalli-
sessa elämässään ristinkuolemaan saak-
ka, mutta hän kesti sen uskollisesti, 
koska tunsi sitä voimakkaammmin Isän 
armeliaisuuden.

Isä lohdutti ja rohkaisi häntä Getsema-
nessa jaksamaan kaiken elämän loppuun 
saakka, jolloin hän antoi henkensä Isän 
käsiin. Vaikka Jeesus itse ei tehnyt mi-
tään syntiä, hän kantoi kaikkien ihmis-
ten syntikuorman. Armeliaisuudessaan 
Isä herätti Poikansa kuolleista ja antoi 
hänelle kaiken vallan maan päällä niin 
kuin taivaassakin jakaa toteuttamansa 
sovituksen armon jokaiselle ihmiselle, jo-
ka katuu syntejään ja tekee parannuksen. 
Tällöin meistä tulee Jeesuksen kaltaisia, 
pyhiä ja oikeita ihmisiä.

Kirkossa, Jeesuksen ruumiin jäseninä 
meidät on kutsuttu yhdessä seuraamaan 
Herraamme ja käymään läpi kaikki elä-
mänvaiheet, ilon, kiusausten ja koette-
lemusten hetket, jotka hän itse on ko-
kenut maan päällä. Häneltä opimme 
iloitsemaan elämän lahjasta totuudessa 
ja Pyhässä Hengessä vapautuneina syn-
nin kuormasta. Hän auttaa meitä voitta-
maan kaiken, mikä estää meitä elämästä 

Mietiskely 
paastonajan 
merkityksestä

sitä elämää, jota varten meidät on luotu. 
Ennen kaikkea hän korjaa sen väärän ku-
van Jumalasta, joka monilla ihmisillä ja 
meillä itsellämmekin voi olla. Hän opet-
taa meitä luottamaan ja uskomaan Isän 
Jumalan armeliaisuuteen, niin kuin hän 
itse aina oli tehnyt, ja olemaan armahta-
vaisia niin kuin taivaallinen Isä on.

Paastonaikana koko kirkko, meidät 
kaikki, on kutsuttu vetäytymään niin 
kuin Jeesus 40 päiväksi ja yöksi erämaa-
han ikään kuin retrettiin. Tutkimme Va-
pahtajamme sydäntä ja koemme Isän ar-
meliaisuutta Pojalleen, ihmiskunnalle ja 
itsellemme. Tämä on myös sopiva tilai-
suus omantunnon tutkisteluun. Silloin 
voimme kiittää Jumalaa kaikesta hyväs-
tä, jota hän on antanut meidän kokea 
ja tehdä, ja katua tekemiämme syntejä, 
laiminlyöntejämme ja niitä tekoja, joilla 
olemme vahingoittaneet lähimmäisiäm-
me ja yhteiselämäämme.

Paastonajan perinteiset apuvälineet 
ovat rukous, pidättäytyminen ruoas-
ta ja elämän mukavuuksista sekä almu-
jen antaminen. Hiljentyen rukouksessa 

otamme etäisyyttä kaikkeen, mikä voi 
harhauttaa meitä pois ihmisarvoisen ja 
vaatimattoman elämäntavan oleellisista 
tekijöistä. Saamme vedota Jumalan ar-
mahtavaisuuteen rukoillen ja parannuk-
sen sakramentin vastaanottaen. Meidät 
on kutsuttu vuorostamme jakamaan saa-
mamme sovituksen lahjaa olemalla ar-
meliaita niitä kohtaan, jotka ovat kärsi-
neet elämässään rakkauden puutteesta 
tai epäoikeudenmukaisuudesta.

Paavi Franciscus muistuttaa meitä tä-
män laupeuden riemuvuoden aikana 14 
eri tavasta, jolla voimme osoittaa laupe-
utta lähimmäisillemme. Nämä ruumil-
liset ja hengelliset laupeudenteot ovat 
antoisia katumuksen ja parannuksen te-
koja. Sillä tavalla paastonaika valmistaa 
meitä ja koko kirkkoa viettämään he-
delmällisesti ja iloisin mielin Herramme 
ylösnousemuksen juhlaa.

isä Frans Voss SCJ

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 Catechism will be on 
• Monday February 15th at 18.30
• Monday February 22nd at 18.30 
• Monday March 7th at 18.30

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

”Kristus erämaassa”, maalaus Moretto Da Brescia, 1520

Urkumusiikin 
juhlaa katedraalissa

Urkureita läheltä ja kaukaa

LIISA AHLBERG
(Helsinki)

Urkukonsertti Pyhän Henrikin 
katedraalissa torstaina 

3. maaliskuuta 2016 klo 18.00.

TRIDENTIINISIÄ MESSUJA

Pyhän Henrikin katedraalissa

Sunnuntaina 6.3.2016 klo 13.00
(isä Anders Hamberg)

Gregorius-yhdistyksen järjestämiä tri-
dentiinisiä messuja vietetään Pyhän 
Henrikin katedraalissa normaalisti 
aina kuukauden ensimmäisenä sun-
nuntaina klo 13.00.

A Tridentine Mass is celebrated again on 
March 6th in Saint Henry’s Cathedral at 
13.00. These Masses are celebrated in the 
Cathedral normally every first Sunday of 
a month at 13.00.

Societas Sancti Gregorii Magni
gregoriusyhdistys.wordpress.com
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Paavi Franciscus korosti viime 
syyskuun lopulla YK:n yleis-
kokoukselle pitämässään pu-
heessa yleismaailmallista vel-
jeyttä, joka voidaan saavuttaa 
ainoastaan globaalin oikeu-
denmukaisuuden avulla. Li-
säksi paavi puhui ympäristön 
oikeuksista, ja painotti köy-
himpien miesten ja naisten 
kärsivän kaikkein eniten ym-
päristön hyväksikäytön seura-
uksista. 

Samaisessa kokouksessa ja 
paavin sanoja heijastellen YK 
julkaisi 17 kestävän kehityk-
sen tavoitetta saavutettaviksi 

vuoteen 2030 mennessä. Näihin kuulu-
vat muun muassa köyhyyden ja nälän 
poistaminen, koulutus, terveys, suku-
puolten välinen tasa-arvo, ihmisarvoi-
nen työ kaikille, kestävä luonnonvarojen 
käyttö sekä maailmanlaajuinen yhteistyö 
kestävän kehityksen saavuttamiseksi. 
Kestävän kehityksen tavoitteiden ydin 
on myös painettu Paavi Franciscuksen 
Laudato si’- kiertokirjeeseen: ei ole kah-
ta erillistä kriisiä, vaan yksi ainoa kriisi, 
joka uhkaa samalla sekä ympäristöä että 
ihmiskuntaa. 

Vuosituhattavoitteista 
Agenda2030:een

Viime vuonna määräaikansa saavutta-
neista YK:n vuosituhattavoitteista edis-
tyttiin erityisesti koulutuksessa sekä ab-
soluuttisen köyhyyden vähentämisessä. 
Myös äiti- ja lapsikuolleisuus ovat laske-
neet. Sen sijaan ympäristötuho ja luon-
non monimuotoisuuden katoaminen 
ovat jatkuneet kiihtyvään tahtiin. Lisäksi 
ihmisten taloudellinen eriarvoisuus jat-
kaa kasvuaan eri puolilla maailmaa ylei-
sestä vaurastumisesta huolimatta.    

Kestävän kehityksen tavoitteita val-
misteltiin YK:ssa pari vuotta valtioiden, 
asiantuntijoiden, kansalaisyhteiskunnan 
ja yksityisen sektorin kanssa. Mukaan 
haluttiin mahdollisimman monta erilais-
ta näkökulmaa, ja erityisesti köyhimpien 
maiden tarpeet pyrittiin huomiomaan. 

Mullistavaa uusissa tavoitteissa on nii-
den universaalius ja kokonaisvaltaisuus. 
Ne on suunnattu yhtäläisesti kaikille 
maailman valtioille, sekä köyhille kehi-
tysmaille että rikkaille teollisuusmail-
le, ja tavoitteiden saavuttamiseksi vaa-
ditaan kansainvälistä kumppanuutta ja 
yhteistyötä. Mukana on myös monia uu-
sia ilmaston ja ekosysteemien tilaan liit-
tyviä tavoitteita. Ihmisten hyvinvointi, 
mukaan lukien kestävä ruoantuotanto ja 
puhtaan veden saatavuus, ovat olennai-
sesti kytköksissä ekosysteemien toimin-
taan. 

Agenda 2030 – YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteet   
näyttävät suuntaa kohti 
parempaa maailmaa

na YK:ssa ja jäsenvaltioiden sisällä. Yksi 
haastava kysymys on, miten voitaisiin 
taata kestävä talouskasvu, joka ei perus-
tuisi luonnonvarojen tai ihmisten riis-
toon. 

Kansalaisyhteiskunnan rooli 

Myös kansalaisjärjestöillä on tärkeä roo-
li kestävän kehityksen tavoitteiden to-
teuttamisessa. Suomessa Caritas toimii 
osana suomalaisten kansalaisjärjestöjen 
yhteisverkostoa tavoitteiden saavut-
tamiseksi ja tuomiseksi päivänvaloon. 
Euroopan tasolla Caritas on asettanut 
tavoitteista etusijalle erityisesti ruokatur-
van sekä köyhyyden ja eriarvoisuuden 
vähentämisen. Ruohonjuuritason toi-
minnan lisäksi Caritas osallistuu myös 
maailmanlaajuiseen vaikuttamistyöhön 
pyrkien tuomaan köyhien ja muiden 

poissuljettujen ihmisten äänen päättäjien 
tietoisuuteen. 

Kestävän kehityksen tavoitteita on jo 
ehditty kritisoida liiasta kunnianhimos-
ta, epämääräisyydestä sekä runsaslukui-
suudesta. Tavoitteiden merkittävin viesti 
tavallisille ihmisille onkin, että toivotto-
muuden ja välinpitämättömyyden pääs-
tessä voitolle meidän olisi rohkaistuttava 
unelmoimaan paremmasta maailmasta. 
Se on kaikkein ensimmäinen askel. En-
nen muuta kestävän kehityksen tavoit-
teet muistuttavat meitä siitä, mitkä asiat 
maailmassa tarvitsevat yhä korjaamista 
ja joiden korjaamiseen jokainen meistä 
voi omilla teoillaan ja valinnoillaan osal-
listua. 

Sara Nevalainen, Suomen Caritas ry

Kestävä kehitys perustuu 

ekologiselle, yhteiskunnalliselle, 

kulttuuriselle ja taloudelliselle 

kestävyydelle sekä 

oikeudenmukaisuudelle.

Keskustelu kestävän kehityksen tavoit-
teiden merkityksestä ja käytännön to-
teutuksesta jatkuu tämän vuoden aika-

Kuva UN Photo
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ARTIKKELEITA

Rakkaat hiippakuntalaiset
 
Ylläolevassa ilmoituksessa Suomen Caritas esittelee 
tämän vuotisen paastouhrin kohteen. Se ei ole 
sensaatiomaisia otsikkoja herättävä katastrofi, vaan 
kyseessä on jatkuva hätä ihmisillä, ruuan ja monen 
muun elämälle välttämättömän puute.

Suosittelen lämpimästi osallistumista tähän hiip-
pakuntamme ja Ruotsin katolisen hiippakunnan 
paastokeräykseen.

Laupeuden riemuvuosi kehottaa meitä olemaan 
Isän kaltaisia – armahtavia laupiaita.

Toivotan teille hyvää paastonaikaa ja iloista 
mieltä auttaessanne hädänalaisia.
 
Suomen Caritas ry:n puheenjohtaja
Teemu Sippo SCJ
Hiippakunnan piispa

Biskopens vädjan för Caritas Finlands och Caritas Sveriges gemensamma 
fasteinsamling finns på svenska på Caritas Finlands webbplats: caritas.fi/fasta

The Bishop’s appeal to take part in Caritas Finland’s and Caritas Sweden’s join Lenten 
action is available in English on Caritas Finland’s website: caritas.fi/lent

Lisätietoja paastokeräyksestä löytyy Suomen Caritaksen nettisivuilta osoitteesta 
caritas.fi/paasto

Auta kuivuuden uhreja Afrikan 
sarvessa ja eteläisessä Afrikassa!

Osallistu Suomen ja Ruotsin Caritasten 
yhteiseen paastokeräykseen!

Hjälp torkans offer i Afrikas horn 
och södra Afrika!

Delta i Caritas Finlands och Caritas Sveriges 
gemensamma fasteaktion!

Help the victims of drought in the 
Horn of Africa and Southern Africa.

Take part in the joint Lenten action of 
Caritas Finland and Caritas Sweden!

Danske Bank FI73 8000 1270 1545 04  –  viite/ref. 2257 

caritas.fi/paasto . caritas.fi/fasta . caritas.fi/lent

”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä.”

”Jag var hungrig och ni gav mig att äta.”

“For I was hungry and you gave me something to eat.”

Matt 25:35

Caritas-kuulumisia

Adventtikeräyksen tuotto 2015
Nasaretin pyhän perheen seurakunta      250,50

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta    247,20

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta      315,00

Pyhän Marian seurakunta       910,10

Pyhän Olavin seurakunta          57,10

Pyhän ristin seurakunta    497,90

Pyhän Ursulan seurakunta       248,70

Birgittalaissisaret        800,00

Studium Catholicum     100,00

Seurakunnat/yhteisöt yhteensä   3 426,50

Suorat tilisiirrot     1 918,00

Yhteensä  5 344,50

Suomen Caritaksen vuoden 2015 adventtikeräyksellä autettiin 

burmalaisia tulvien uhreja. Keräystuloista kymmenen prosenttia 

käytetään pakolaistyöhön kotimaassa. Kiitos kaikille osallistuneille!

PALMUSUNNUNTAIN BASAARI
PALMSÖNDAGENS BASAR

PALM SUNDAY BAZAAR
20. maaliskuuta klo 10.30–14.30

PYHÄN HENRIKIN SRK-SALI
S:T HENRIKS FÖRSAMLINGSSAL  –  ST HENRY’S PARISH HALL

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki

LÄMMINTÄ RUOKAA / VARM MAT / HOT FOOD 
KAHVIA / KAFFE / COFFEE

LEIVONNAISIA / BAKVERK / BAKED GOODS
ARPAJAISET / LOTTERI / LOTTERY

KIRPPUTORI / LOPPTORG / FLEA MARKET

TERVETULOA  –  VÄLKOMMEN  –  WELCOME
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Bristande kunskap 
och missförståelse 
gällande de katolska 
sakramenten – 
artikelserie om de 
sju sakramenten

Det har under vintern framkommit 
att det tycks finnas okunskap och 
myter kring de katolska sakramen-

ten. Dagens katoliker känner i många fall 
inte längre till sin katolska allmänneliga tro. 
Man lever i en sekulariserad värdegemen-
skap var de katolska sanningarna relativi-
seras och t.o.m. ifrågasätts. Man lever kan-
ske i en värld av myter var de sociala och 
andra media påverkar ens förhållande till 
den katolska tron. 

Okunskap och missförståelse av ens egen 
tro är allvarligt för denna situation kan på-
verka ens frälsning och förhållanden till 
den katolska kyrkan och till ens medmän-
niskor. Alla har givetvis tillgång till WEBen 
var man kan finna information och kun-
skap om ens egen tro. Men alla har kanske 
inte tid eller kanske inte intresse eller kun-
skap att surfa på nätet. I stället blir man på-
verkad av andra värdegemenskaper, både 
kristna och icke-kristna. 

Tolerans är givetvis viktigt, men man får 
inte glömma sin egen tro. Därför har vi in-
lett en artikelserie kring de sju katolska sa-
kramenten: dopet, konfirmationen, bikten, 
eukaristin, äktenskapet, prästvigningen 
och de sjukas smörjelse. Författarna kom-
mer att vara personer som undervisar i den 
katolska tron i skolor och åt katekumener 
samt en person som är i en process då man 
helt ger sitt liv åt Gud och den katolska kyr-
kan. Skribenterna är Sara Torvalds, Marko 
Pitkäniemi samt Victor Torres Airava. 

Serien inleds av Victor Torres Airavas 
behandling av eukaristin och bikten. Sara 
Torvalds kommer att skriva om äktenska-
pet, prästvigningen och de sjukas smörjel-
se. Slutligen kommer Marko Pitkäniemi att 
behandla dopet och konfirmationen. Än-
damålet är att man skall kunna klippa ut 
dessa artiklar och spara dem som referens 
då man vill ha information om de katolska 
sakramenten.

Jan-Peter Paul

Tilläggsinformation: 
www.katolskakyrkan.se (en snabbkurs)

D E  S J U  S A K R A M E N T E N

I   det kristna livets kärna finns de sju sa-
kramenten. De är en oumbärlig del av 
vår väg till det eviga livet, ja t.o.m. bör-
jan av det. Sakramenten är inte någon 

sorts magisk företeelse där man genom att 
bara mekaniskt ta emot dem får en viss ”spiri-
tuell kick” som fixar alla problem. Man måste 
ha ett öppet hjärta för att få den nåd som Kris-
tus ger i sakramenten (jfr Matt 13:24-30). För 
att hjälpa våra läsare att bättre kunna ta emot 
sakramenten har vi beslutat att skriva en serie 
om sakramenten.

Före vi börjar kan det vara bra med en de-
finition på vad ett sakrament är. Ett sakra-
ment är ett synligt tecken, bestående av ord 
och ting, på en osynlig nåd instiftat av Jesus 
Kristus själv. Kristus valde materiella teck-
en och ord för att förmedla sin nåd till oss 
eftersom han som skapade oss vet att vi för-
står bättre konkreta saker än abstrakta idéer. 
Nåd är den kraft som för oss till det eviga li-
vet och hjälper oss att ta bort alla hinder på 
vägen. Sakramenten är sju till antalet: dopet, 
konfirmationen, eukaristin, bikten, de sjukas 
smörjelse, prästvigningen och äktenskapet. 

Eukaristin

Det viktigaste sakramentet är den heliga kom-
munionen eller eukaristin som andra Vatikan-
konciliet kallar för ”det hela kristna livets källa 
och höjdpunkt” (Lumen Gentium 11). Som de 
andra sakramenten har kommunionen flera 
namn. Bland annat kommunion, eftersom sa-
kramentet förenar oss med Kristus och andra i 
en Kristi kropp. Dessutom kallas det för euka-
risti, eftersom vi tackar (gr. eucharistein) Gud 
med det. Sist, och verkligen inte minst, kallas 
sakramentet för det heliga mässoffret eftersom 
det gör Kristi offer på korset närvarande för 
oss och överträffar Gamla Testamentets alla 
offer (Katolska kyrkans katekes, 1328-1332).

Jesus med oss

Eukaristin instiftades av Jesus under den sista 
måltiden (se t.ex. Luk 22:7-23) för att på ett in-
timt sätt följa oss på vår väg till Guds rike. I 
eukaristin kommer Jesus verkligen in i oss. 
Det här var väldigt viktigt för Jesus eftersom 
han förlorade nästan alla sina följare när han 
insisterade på att man verkligen måste äta 
hans kropp och blod för att ha evigt liv (Joh 
kap.6). Jesus hade just matat femtusen och såg 
att folket var bara intresserade av ytliga mira-
kel, men han ville att deras tro skulle basera 
sig på något mindre ytligt. Johannes berättar 
livligt om hur Jesu åhörare protesterade mot 
Jesu ord, men Jesus insisterade bara ännu mer: 
”Sannerligen, sannerligen säger jag er: om ni 
inte äter Människosonens kött och dricker 
hans blod äger ni inte livet... Ty mitt kött är 
verklig föda och mitt blod är verklig dryck. 
Den som äter mitt kött och dricker mitt blod 
förblir i mig och jag i honom... Den som äter 
mig [skall] leva genom mig” (Joh 6:53-57). I 
och med kommunionen har Jesus gett oss en 
intimitet som inte kan överträffas. I varje mot-
gång och medgång är han där för oss, i oss.

Det här är vår tros största skatt. Jesus är nu 
verkligen Immanuel, Gud med oss, i oss. En 
smula av det konsekrerade brödet, en droppe 
av det konsekrerade vinet är oändligt värde-
fullare än hela universum. Bill Gates rikedo-

mar är komplett värdelösa framför en liten 
smula eftersom Kristus verkligen är Jesus 
Kristus. Det är därför eukaristin skyddas av så 
många dukar och guldföremål i mässan, altar-
duken, korporalet, patenen, kalken, purifika-
torian och pallan, för att den ska med säkerhet 
komma och förena oss med Gud själv.

Kommunionens kraft och 
hur vi drar nytta av den

Det finns flera historier som illustrerar kom-
munionens värde, men en av de mest röran-
de är följande. Ärevördige ärkebiskop Fulton 
J. Sheen, som kommer troligen vara det för-
sta helgonet som var värd för ett TV-program, 
blev intervjuad ett par månader före sin död 
om vad som inspirerade honom. Han berät-
tade att det som inspirerade honom var inte 
någon påve eller någon annan viktig person, 
men en liten kinesisk flicka. Under Maos revo-
lution i Kina tog kommunisterna över en kyrka 
och fängslade prästen i prästgården bredvid.  
Prästen såg genom fönstret att kommunister-
na for in i kyrkan och till hans förskräckning 
såg han att de förstörde tabernaklet och spillde 
de 32 hostiorna som fanns där inne. Det kom-
munisterna inte märkte var att bak i kyrkan 
satt en elvaårig flicka som såg allt. Den nat-
ten kom hon tillbaka smygandes förbi vakten 
och bad i en timme i det heliga sakramentets 
närvaro för de hårdhjärtade kommunisterna 
och åt upp andaktsfullt en hostia från golvet. 
Samma procedur upprepades 31 nätter till. På 
den 32:a natten kom hon in igen, men när hon 
skulle gå ut igen märkte vakten henne. Han 
mörbultade henne till döds med sitt gevärs 
trubbiga ända.  Faktumet att eukaristin var 
värd att riskera sitt liv mer än 32 gånger inspi-
rerade Fulton J. Sheen att dagligen ända till sin 
död be en timme framför det heliga sakramen-
tet. Om man ser hans TV-program på YouTu-
be märker man tydligt sakramentets effekt på 
hans entusiasm, djärvhet och empati.

Den tridentinska katekesen listar ökad nåd, 
glädje över det himmelska, förlåtelse för veni-
ala synder, förstärkning mot frestelser och en 
lättare väg till himlen. Som jag nämnde tidiga-
re är nåden Guds gåvokraft som hjälper oss att 
bli heliga. Kommunionen ger också himmelsk 
glädje. Det blir enklare att be och göra goda 
gärningar om man är glad, dessutom blir det 
oftast trevligare för andra. Kommunionen ger 
förlåtelse för veniala eller mindre synder. Var-
för ger inte kommunionen förlåtelse för död-
liga eller större synder? Jo, för att sådana syn-
der ”stänger” våra hjärtan inför Gud och Gud, 
som alltid är en gentleman, vill inte tvinga in 
sig i oss. Därför måste vi ta initiativet själv och 
bikta dem. Kommunionen förlåter inte bara 
veniala synder, utan gör det svårare för oss att 
begå alla synder genom att släcka frestelsens 
eld. När vårt sinne är upptaget av himmelska 
ting har vi helt enkelt inte ofta tid och vilja att 
synda. Sist och slutligen gör kommunionen 
vår väg till himlen mycket enklare när fres-
telser som är som hinder på vägen är svagare.

Men kommunionens effekter blir inaktiva 
i vår själ om vi inte öppnar oss till Gud. För 
att kunna dra nytta av kommunionen måste 
vi (1) förstå vad det innebär, (2) vara i nådens 
tillstånd och fri från dödssynd och (3) förbe-
reda oss spirituellt före mässan med bl.a. att 
fasta minimum en timme före kommunionen. 

(1) Om vi inte förstår vad vi gör kan blir kom-
munionen enkelt bara en mekanisk gest. Det 
krävs inte att vi är teologer, men baskunska-
per är bra. Det är synnerligen bra att ständigt 
fördjupa sig i sin andakt genom att läsa om 
eukaristin. (2) Är våra hjärtan stängda inför 
Gud är det värdelöst att ta emot kommunio-
nen eftersom Gud aldrig tvingar sin nåd på 
oss. Vet vi att vi har begått en dödssynd måste 
vi bikta oss före kommunionen. Det är också 
bra att göra en samvetsrannsakan varje dag 
för att hitta sina mindre och större synder. (3) 
Kyrkan kräver att man fastar minst en timme 
före kommunionen. Man får bara dricka vat-
ten och äta mediciner under den här tiden. 
Det lönar sig också att förbereda sig mentalt 
på andra sätt som t.ex. att be och läsa bibeln 
eller någon annan andlig bok.

Men hur blir brödet och vinet Kristi kropp 
och blod? Det är väldigt sällan man fysiskt ser 
brödet förvandlas till kött och vinet till blod, 
även om det händer. Ett exempel är det euka-
ristiska miraklet i Lanciano, som har studerats 
flera gånger av forskare som alla har konstate-
rat att det verkligen är ett mirakel. Men även 
om det här miraklet kan förstärka vår tro på 
Jesu sanna närvaro i eukaristin hjälper inte oss 
att förstå hur det sker varje dag i mässan.

En gåta

På det här grubblade teologerna en lång tid. 
De förstod att Gud som skapade hela uni-
versum med sitt ord kunde med ett par ord 
åstadkomma under, men hur? S:t Thomas av 
Aquino löste till slut problemet med hjälp av 
Aristoteles filosofi. När Aristoteles undersök-
te hur vi beskriver olika saker märkte han att 
de fortsätter att vara samma sak fast deras ut-
seende ändras. Ett träd är fortfarande ett träd 
fast löven faller av. När han tänkte vidare för-
stod han att det måste finnas något bakom sa-
kers utseenden och egenskaper, detta kallas 
för substans. Allt som våra sinnen kan uppfat-
ta kallas däremot för species. S:t Thomas för-
klarade att det som sker i mässan är att sub-
stansen ändras men inte species. Han kallade 
därför förändringen för transubstantiation. 
Alla atomer, molekyler och fibrer, som våra 
sinnen kan uppfatta förblir således samma. 
Eftersom man inte kan dela en substans så är 
hela Kristus, kropp, blod, själ och guddom-
lighet under båda species. Därför kan präs-
ten om det är opraktiskt att dela ut Kristi blod 
bara dela ut Kristi kropp. 

Låt inte kommunionen vara bara en me-
kanisk gest, ta den med andakt. Efter att ha 
läst om kommunionen, låt inte dessa ord 
vara tomma. Fundera ut fast tre saker som du 
kunde förbättra din mottagning av kommuni-
onen och du kommer att märka att en hel fan-
tastisk värld öppnar sig i vad som till synes kan 
vara en urtrist mässa. Du har inget att förlora.

João Viktor Torres Airava

Källor
Summa Theologica III, fr. 60-65
Katolska kyrkans katekes
Den romerska katekesen
II Vatikankonciliets konstitution Lumen Gentium
The Eucharist Our Greatest Treasure, fr. M. Müller, 

CSSR, 1867

DEL 1: EUKARISTIN
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På svenska

ARTIKKELEITA

Från och med början av 
Barmhärtighetens jubelår 
som utlysts av påven 
Franciskus och som högtidligt 
inletts i höstas betonas Guds 
barmhärtighet speciellt starkt 
i Kyrkans förkunnelse och liv. 

Guds barmhärtighet är moti-
vet bakom allting som har 
skett i frälsningshistorien se-
dan syndafallet, det är driv-

kraften som ligger bakom alla Guds in-
gripanden i sin skapelse. Framför allt 
kommer Guds barmhärtighet fram i Je-
sus. Påven inleder sin bulla som prokla-
merar jubelåret med orden ”Jesus är Fa-
derns barmhärtiga ansikte”. Allt det som 
Jesus gjort, och gör, gör på något sätt 
Guds barmhärtighet synlig och tillgäng-
lig för oss. De ställen i evangelierna där 
vi läser om helande och under, om för-
låtelse och försoning är tydliga tecken 
på hans barmhärtighet. Det kan däre-
mot vara svårare att förstå hur de hand-
lingar och ord som Jesus gör som verkar 
hårda och fördömande, till exempel hans 
bemötande av fariséerna, också de all-
tid har barmhärtighet som bakgrund och 
mål. För att verkligen tillägna oss och få 
ut något ur det jubelår som pågår är det 
viktigt för oss att försöka förstå något om 
vad barmhärtighet egentligen handlar 
om.  

Guds barmhärtighet är 
gränslös

I mer vardagligt tal och enligt ordböck-
ernas förklaring handlar barmhärtig-
het om medkänsla, om sympati och för-
ståelse för andra, speciellt med dem 
som står under ens makt. Det handlar 
om att vara förlåtande och vilja bespa-
ra andra lidande och obehag. Allt detta 
förkroppsligas i Jesus. Genom att bli en 
av oss, genom att födas till världen och 
”bli lik oss i allt utom i synd” visar han 
sin medkänsla för oss, han vet hur det är 
att vara människa med alla våra brister, 
han förstår vår situation. I evangeliernas 
beskrivning av Jesus liv får man ibland 
intrycket att han helt enkelt inte kan låta 
bli att driva ut onda andar och hela sjuka, 
hans barmhärtighet formligen tvingar 
honom att göra det. Samma barmhärtig-
het leder Jesus ända till korset, får honom 
att ge sitt liv för att vi skall kunna få våra 
synder förlåtna, för att rädda oss. Hans 
barmhärtighet är sedan orsaken bakom 
varför den Helige Ande sänds till apost-
larna, varför han leder och vakar över sin 
kyrka fram till idag. Guds barmhärtighet 
och omsorg är verkligen gränslös. 

Att hans barmhärtighet inte känner 
några gränser betyder ändå inte att den 
inte begär något av oss. Det handlar inte 
om en falsk barmhärtighet som inte bryr 

Barmhärtighet – 
motivet bakom allting  
i frälsningshistorien

sig om vad vi gör utan bara förlåter och 
har överseende med vad som helst. Lika 
lite handlar Guds barmhärtighet om att 
göra saker lätta för oss och säga att synd 
inte är synd, att det inte egentligen är så 
stor skillnad mellan det som är fel och 
det som är rätt. Det är likgiltighet inte 
barmhärtighet. Guds barmhärtighet är 
tvärtom aktiv och självuppoffrande. Den 
kräver ett möte med Gud. För att vi för 
vår del skall kunna få del av Guds barm-
härtighet krävs därför omvändelse.

 I vår katedral har, i stil med Romersk 
förebild, öppnats en barmhärtighetens 
port och den som går igenom den kan få 
ta emot jubelårets avlat - under de nor-
malt gällande kriterierna. Förutom den 
porten finns också i varje församling en 
annan ”barmhärtighetens port” - dörren 
till biktstolen. Guds barmhärtighet kom-
mer fram som klarast just när vi vänder 
oss till honom, ber om förlåtelse för vad 
vi gjort fel och om hans hjälp att följa 
honom bättre i framtiden. När vi gör det, 
ger vi Jesus ett tillfälle att visa oss den 
barmhärtighet som motiverade allt han 

gjorde. Det är ett tillfälle han knappast 
kan låta bli att ta. Biktens betydelse är 
också följdriktigt någonting som påven 
Franciskus betonar i jubelårets program.

Kallade att följa Jesus

Det finns också en annan aspekt av barm-
härtighetens jubelår. Vi är alla kallade till 
helighet, kallade att följa Jesus. Till det hör 
att bli mer som Kristus. Det betyder att vi 
också är kallade att bli som Jesus i hans 
barmhärtighet. Genom att bemöta dem 
som finns omkring oss med barmhärtig-
het tjänar vi samtidigt Gud och vår nästa. 
Den barmhärtigheten som vi som kristna 
utövar hjälper till att sprida Guds barm-
härtighet i världen. En sund barmhärtig-
het mot vår nästa är speciellt viktig i våra 
dagar, det är en barmhärtighet som är för-
stående och har medkänsla, den får oss 
att se förbi det som finns på ytan och det 
som våra förutfattade meningar vill säga. 

Det är hälsosamt att i en anda av barm-
härtighet påminna oss om våra egna 
synder när vi ser andra göra fel, på det 

sättet kan vi både undvika att fördöma 
dem alltför hårt och eftersom vi känner 
till något om syndens följder, både i det 
här livet och i det som kommer, kan vi 
ha medkänsla med andra. Om det inte 
var för Guds nåd skulle det lätt kunna 
vara jag själv som gjort något av de all-
varliga brott och synder som vi hör och 
läser om. Framför allt leder den barm-
härtigheten alltså oss till att se våra med-
människors behov av Guds nåd, till en 
vilja att hjälpa dem från otrons mör-
ker till Jesus som är världens ljus så att 
också de som varit på väg att gå förlo-
rade kan få del av hans barmhärtighet. 

Må Barmhärtighetens år vara en tid 
av omvändelse för oss, en tid då de av 
oss som försummat den, återfinner bik-
tens sakrament, som vi vid sidan om att 
tala om som försoningens sakrament el-
ler som bikt, med goda skäl kunde tala 
om som barmhärtighetens sakrament. 
Må det vara ett år då vi lär oss att vara 
mer barmhärtiga mot dem vi möter.

Fr Anders Hamberg
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Tapaaminen Jeesuksen kanssa
Eukaristia: 
todellinen Jeesus
Joh. 6:60-69

Tämän kuultuaan monet hänen opetus-
lapsistaan sanoivat: ”Sietämätöntä pu-
hetta. Kuka voi kuunnella tuollaista?”

Jeesus tiesi, että hänen sanansa olivat 
herättäneet opetuslapsissa ärtymystä, ja 
hän sanoi heille: ”Loukkaako tämä teitä? 
Miten käykään, jos te näette Ihmisen Po-
jan nousevan sinne, missä hän ennen oli! 
Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole 
mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen teil-
le puhunut, ovat henki ja elämä. Teidän 
joukossanne on kuitenkin muutamia, jot-
ka eivät usko.”

Jeesus tiesi näet alusta alkaen, ketkä 
eivät uskoneet ja kuka hänet kavaltaisi. 
Hän jatkoi: ”Juuri siksi sanoinkin teille, 
ettei kukaan voi tulla minun luokseni, el-
lei Isä sitä hänelle suo.”

Monet Jeesuksen opetuslapset vetäy-
tyivät tämän jälkeen joukosta eivätkä 
enää kulkeneet hänen mukanaan.

Jeesus kysyi niiltä kahdeltatoista: ”Ai-
otteko tekin lähteä?”

Simon Pietari vastasi hänelle: ”Herra, 

kenen luo me menisimme? Sinulla on 
ikuisen elämän sanat. Me uskomme ja 
tiedämme, että sinä olet Jumalan Pyhä.”

Kommentti

Eukaristiassa Jeesus antautuu ravinto-
na minulle ja tarjoutuu henkilökohtai-

sesti sovittamaan minut. Puhuessaan 
itsestään elämän leipänä hän ei käytä 
symboleita. Tämä leipä on hänen omaa 
lihaansa, hänen ruumistaan. Juutalaisten 
korville elävän olennon veri on elämän 
lähde, ja sen juominen on ankarasti kiel-
letty. Ihmislihaa ei tietenkään ole lupa 
syödä.

Jos kysymys olisi vain symbolista tai 
vertauskuvasta, miksi sitten monet ope-
tuslapset vetäytyivät joukosta ja hyl-
käsivät hänet? Jeesus voisi sanoa heil-
le: ”Odottakaa! Tulkaa takaisin, puhuin 
vain vertauksin!”

Epäilemättä Jeesus viittasi omaan li-
haansa, jonka hän antaa meille Pyhän 
Hengen voimalla.

Kuinka surulliseksi Jeesus saattoi tun-
teakaan itsensä opetuslasten hylätessä 
hänet. Ehkä hän kääntyi apostoleihin-
sa päin itkien: ”Entäs te? Aiotteko tekin 
lähteä?”

Pietari vastaa nopeasti. Rakastavas-
ti hän haluaa lohduttaa Herraa meidän 
nimessämme. Nyt siis minäkin rukoilen: 
Herrani ja Jumalani, Isän suosiolla, hä-
nen, joka on lähettänyt minut luoksesi, 
Pyhän Hengen valolla ja sinun armollasi 
minä uskon lujasti, että sinä olet eukaris-
tiassa todellisesti läsnäoleva. Sen vuok-
si palvon sinua tabernaakkelin edessä ja 
uskon, että saan sinun ruumiisi ja veresi, 
kun otan vastaan pyhän kommuunion.

isä Raimo Goyarrola

Tunnistatko ketä kuvassa on? Fides-lehdessä esitellään ryhmäkuvia vanhan Stella Ma-
riksen lapsista. Jos tunnistat itsesi tai ystäväsi, niin soita Raimo Painiolle, 0400-267691, tai lä-
hetä sähköpostia Kati Pap-Dévényille, kati.pap.devenyi@gmail.com, ja ilmoita, kuka kuvassa 
olet tai kuka ystäväsi on, niin saamme vähän tarkempaa tietoa tallennettua arkistoon.

• 
• 
• 
• 
• 
• 


















LUKIJOILTA:

Maassa 
vai maalla

Fideksessä on  ollut kahtalaista käy-
täntöä, kun on kysymyksessä Pyhä 

maa. Toisaalla lehdessä (nro 1/2016) 
mennään Pyhälle maalle ja toisaalla Py-
hään maahan.

Kun me menemme matkoille, lähdem-
me Suomesta ja menemme johonkin toi-
seen maahan tai ehkä useaankin. Maa on 
silloin jokin valtio, jolla on kartassa nä-
kyvät rajat.

Mikä on Pyhä maa? Useimmat sa-
novat: Palestiina. Mutta mistä kartas-
ta näemme Palestiinan rajat? Vastaus: 
Emme nykyisistä maantieteellisistä kar-
toista vaan historian kartoista. Eiköhän 
ole niin, että Pyhästä maasta puhuessam-
me emme ajattele valtiollisia rajoja vaan 
sitä aluetta, sitä maaperää, jolla  Kristus 
aikoinaan asteli. 

Ehdotankin siis, että lehdessä tästä lä-
hin käytetään ulkoisia paikallissijoja: Py-
hällä maalla/maalta/maalle.

Rauni  Vornanen

Läsarbrev

I några artiklar i det senaste numret av 
Fides lyftes de kristnas situation i Mel-

lanöstern fram. Det är positivt, för me-
dia i Finland har ganska långt ignorerat 
att rapportera om förföljelserna av krist-
na.  Artikeln “Mellanöstern - snart fritt 
från kristna”, som är ett sammandrag av 
The Economists artikel “And then the-
re were none” innehöll ändå en mening 
som gjorde mig fundersam. I den svens-
ka artikeln sägs ”En av huvudorsakerna 
(till förföljelserna) ligger dock hos de lo-
kala kristna själva”, men i originalarti-
keln i The Economist sägs inget sådant. 
Den ger en liten bakgrund till situationen 
i några länder och berättar att kristna le-
dare varit oroliga för vad som ska bli följ-
den av maktvakuumet efter de auktori-
tära ledarna i länderna, men ingenstans 
antyds att de kristna hade kunnat undvi-
ka förföljelse genom att till exempel un-
derstöda ”arabvåren”. Därför undrar jag 
vad skribenten till den svenska artikeln 
menar med att en av huvudorsakerna 
ligger hos de kristna själva.

Cecilia Wendelin 

Isovanhempien rukous 2016

Taivaallinen Isä, olet toteuttanut lupauksesi. Lapsenlapset ovat ikäihmisille aarre ja ilo. 
Olet antanut nämä meille ja minua sanotaan mummiksi.

Miten paljon olenkaan saanut iloa lapsista. Olen saanut leikkiä ja nauraa heidän kanssaan 
ja jakaa heidän huoliaan ja murheitaan. Olen voinut tuoda rukouksessa eteesi kaiken hei-
tä koskettavan.

Jumalani, olet antanut minulle pyhän tehtävän vielä vanhoilla päivilläni. Sinä näet, miten 
nuoret elävät tämän ajan kiusausten ja vaarojen ympäröiminä. Sinä tiedät, miten vas-
taanottavainen nuoren sydän voi olla ja miten vaikeaa usein on erottaa valhe ja totuus toi-
sistaan. Siksi pyydän sinua, taivaallinen Isä, suojele ja estä vaarat kaikilla heidän teillään. 
Varjele heidät viattomuudessa.  Suo meille ilo nähdä heidän hyvä varttumisensa. Avaa hei-
dän sydämensä ja mielensä aitoon ja hyvään ystävyyteen. Anna heidän kaveripiirinsä ja 
tuttavuutensa johtaa kohti hyvää aikuisuutta. Vahvista nuoria kestävyyteen houkutusten 
tullessa heitä lähelle. Opeta heitä aina tunnistamaan, mikä on oikein ja mikä on pahaa.

Jos he ovat jo poikenneet oikealta tieltä, anna heille rohkeus kääntyä takaisin ja palata 
ennen kuin se on liian myöhäistä. Suo minun aina uudestaan rukoilla ja etsiä sinulta heille 
apua. Kun väsyneet käteni eivät enää pysty heitä muuten auttamaan, rakennan rukouk-
sen muurin heidän ympärilleen. Jumalani, ota lapsenlapseni kaikkivaltiaaseen suojaasi ja 
johda heitä niin, etteivät he vahingoittuisi tässä maailmassa ristiriitojen keskellä. 

Saksankielisestä rukouksesta suomentanut Anja Purhonen
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Ilmoitukset

Verbi Dei sono 
Schola cantorum 

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

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

Uutuudet ja klassikot 
Kirjakauppasi netissä 

www.katolinenkirjakauppa.net

Toimistomme aukioloajat vaihtelevat. Sovithan 
tapaamisesta etukäteen s-postitse tai puhelimitse, 

niin olemme varmasti paikalla.
  •  

Våra öppettider varierar. Vänligen boka ditt besök på förhand 
per telefon eller e-post så att någon säkert är på plats.

  • 
Our opening hours vary. Please book your visit in advance either by 
phone or by email, so we can make sure somebody is at the office.

•
Osoite/adress/address Maneesikatu 2 a, 00170 Helsinki
Puh/tfn/ph +358 91 35 7998  •  E-mail caritas@caritas.fi   

www.caritas.fi

MAALLIKKODOMINIKAANIT

kokoontuvat Studium Catholicumissa (Ritarikatu 3 B, 00170 Hki) 
tiistaina 16.2. ja 29.3. kello 18.00. Kokous alkaa pyhällä messulla, 
jonka jälkeen lyhyt alustus sekä kahvit ja keskustelua. Lopuksi 
rukoilemme yhdessä dominikaanisen kompletoriumin. Helmikuun 
kokouksessa Tuula Luoma kertoo pyhästä Dominicuksesta 
Pohjolassa ja  maaliskuussa Kaarina Koho alustaa aiheesta “Mitä 
maallikkodominikaanius on?” Kokoukset ovat avoimia kaikille 
kiinnostuneille.

Tervetuloa!

Ritarikatu 3, Helsinki. Studium.fi

Academicum Catholicumin luennot jatkuvat Studium Catholicumissa 
(Ritarikatu 3a) torstai-iltaisin klo 19 seuraavina päivinä:

to 18.2. Prof. Holger Weiss puhuu aiheesta ”Orjakauppa ja orjuus Ruotsin lipun alla  
1780-1847” (ruotsiksi).

to 17.3. Dos. Jussi Nuorteva puhuu aiheesta ”Pariisin maistereita ja suomalaisia jesuiittoja”.
to 21.4. Dos. Timo Junkkaala puhuu aiheesta ”Viidennen herätysliikkeen suhde 

roomalaiskatolisuuteen”.

Academicum Catholicums föreläsningar fortsätter i Studium Catholicum 
(Riddaregatan 3A) på torsdagskvällar kl. 19 följande dagar:

tors 18.2. Prof. Holger Weiss om ”Slavhandel och slaveri under svensk flagg 1780-1847” 
(på svenska).

tors 17.3. Doc. Jussi Nuorteva om ”Parisiska magistrar och finländska jesuiter”.
tors 21.4. doc. Timo Junkkaala om ”Femte väckelserörelsens förhållande till   

romersk katolicism”.

Paastonajan retretti seurakuntalaisille 20.2.
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa isä Nguyen Toan Trin johdolla
Aihe: Parannuksen sakramentti, Jumalan laupeuden merkki

Ohjelma:
9:30 Laudes
10:00 Ensimmäinen meditaatio
11:00 Toinen meditaatio
12:00  Pyhä messu
13:00  Lounas
14:00 Keskustelu, kysymykset ja vastaukset
15:15 Adoraatio
16:00 Päätös

Ilmoittautumiset Pyhän Henrikin pappilaan 
09 637 853 tai kirkkoherralle, isä Marco 
Pasinatolle 050 537 7775. Hinta 15€. 
Tervetuloa!

Tervetulotiimin kevätohjelma 2016 
Kaikille katolisesta kirkosta kiinnostuneille sekä uusille että vanhoille jäsenille! 
Esitelmiä (englanniksi ja suomeksi) eri aiheista joka kuukauden 
toisena sunnuntaina klo 13.00-15.00 Studium Catholicumissa. 

For new and old members of the Catholic Church and 
everyone else interested!  Presentations (in English and 
Finnish) on different themes on the second Sunday of 
each month at 13.00-15.00 at the Studium Catholicum.
 
Päivämäärät ja aiheet kevään kokoontumisille (voivat muuttua): 
14.2.  Dominikaanien 800-vuotisjuhlavuosi 2016: sääntökunnan historia Suomessa 
13.3.  Laupeuden riemuvuosi 2016: taivaallisen laupeuden löytäminen 
10.4.  Ekologia: onko sillä oikeasti mitään merkitystä 
29.5.  Piknik Kaivopuistossa 

The schedule for the Spring gatherings (subject to change): 
14.2.  800 Years Dominican Jubilee Year 2016: A History of the Dominican Order in Finland 
13.3.  Presentation of the St. Henry’s Cathedral Pilgrimage of Mercy to Rome 1-6.3.2016 
10.4.  Ecology: Does it really matter? 
29.5  Picnic at Kaivopuisto 

Ryhmän vastuuhenkilö/The contact person: Lucia Indren 040-4145861, lucia.indren@studium.fi 

Tervetuloa mukaan suomenkieliseen katolisten nuorten ryhmään!
Kokoonnumme kerran kuussa torstaisin klo 17.00 Studiumiin viettämään aikaa yhdessä ja keskuste-
lemaan uskosta ja elämästä. Mukana kokoontumisissa on tänä keväänä myös veli Gabriel Salmela OP.

25.2.  Hyveet – mitä ne kertovat meille Jumalasta ja itsestämme?
31.3.  “Maailmassa, mutta ei maailmasta”: kuinka elää kristittynä nykyajan maailmassa
28.4.   Rukouksen tavat ja merkitys
19.5.  Puhetta ekumeniasta! Kuinka löytää yhteys muiden kristittyjen kanssa

Yhteyshenkilö: Aino Salmi, ainosalmi@icloud.com, p. 044 0123399

Studium Catholicum, Ritarikatu 3A, 00170 Helsinki.  www.studium.fi



FIDES 218

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. Rippiaika 
la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe, su 17.30 sekä sopi-
muksen 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., Sun. 17.30 and by appoint-
ment. Masses also in other cities.

13.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
14.2. su paaston 1. sunnuntai: 9.30 messu eng-

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

15.2. ma 18.00 johdantokurssi seurakuntasa-
lissa

16.2. ti 14.00 seniorit
18.2. to 18.00 lectio divina, 19.00 avioliittokurs-

si seurakuntasalissa
20.2. la 9.30 seurakuntaretretti seurakuntasa-

lissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
21.2. su paaston 2. sunnuntai: 9.30 messu la-

tinaksi ja englanniksi/Mass in Latin and 
English, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruot-
siksi/Mässa på svenska, 15.00 messu Por-
voossa, 18.00 iltamessu

22.2. ma 18.30 jatkokurssi seurakuntasalissa
23.2. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusuk-

ko ja messu
25.2. to 19.00 avioliittokurssi seurakuntasalissa
27.2. la 10.00 ensikommuunio-opetus, 17.40 

vesper, 18.00 iltamessu
28.2. su paaston 3. sunnuntai: 9.30 messu eng-

lanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 
11.00 messu Tapanilassa, 12.30 messu italiak-
si/Messa in italiano, 18.00 iltamessu

29.2. ma 18.00 johdantokurssi seurakuntasa-
lissa

3.3. to 19.00 avioliittokurssi seurakuntasalissa
5.3. la 11.00 vahvistusopetus seurakuntasalis-

sa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
6.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 messu eng-

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

7.3. ma 18.00 kirjallisuuspiiri
8.3. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko 

ja messu
10.3. to 18.00 elokuvakerho
12.3. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
13.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.30 messu eng-

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

DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 21.2. su 
15.00
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): 11.00: 14.2., 
28.2., 13.3. su klo 11

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

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

•  La 9.30 (tai 11.00) messu suomeksi (katso 
aika ohjelmasta), 18.00 aattomessu suomeksi. 
Su 9.30 ruusukkorukous (paastonaikana ristin-
tie), 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu (1. 
su ruotsi, 2. su perhemessu englanniksi, 3. su 
vietnami, 4. su perhemessu, 5. su saksa), 14.00 
messu tagalogiksi (2. ja 4. su), 16.00 messu 
puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi 
(paastonaikana ristintie), 18.00 messu englan-
niksi. Ma, ke, pe 7.30 laudes, 8.00 messu suo-
meksi, ma, ti, ke, to, pe 18.00 iltamessu, 18.30–
19.00 adoraatio, ti 17.30 ruusukkorukous. 
Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe, la 17.30–17.50, 
su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50. Seurakunnan kans-
lia avoinna sopimuksen mukaan.
• Sat. 9.30 (or 11.00) Mass in Finnish (see schedule 
below), 18.00 Mass in Finnish. Sun. 9.30 Rosary in 
Finnish (Stations of the Cross during Lent), 10.00 
High Mass in Finnish, 11.30 Mass (1st Sun. Swed-
ish, 2nd Sun. Family Mass in English, 3rd Sun. 
Vietnamese, 4th Sun. Family Mass, 5th Sun. Ger-
man), 14.00 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 
16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English 
(Stations of the Cross during Lent), 18.00 Mass in 
English. Mon., Wed., Fri. 7.30 Laudes, 8.00 Mass 
in Finnish, Mon., Tues., Wed., Thurs.. Fri. 18.00 
Mass in Finnish, 18.30-19.00 Adoration, Tues. 
17.30 Rosary in Finnish. Confessions Mon., Tues., 
Wed. Thurs., Fri., Sat. 17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50 
and 17.30-17.50. Parish office open upon request.

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

14.2. su paaston 1. sunnuntai: 9.30 ristintien 
hartaus, 10.00 messu suomeksi, 11.30 perhe-
messu englanniksi/Family Mass in English, 
14.00 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 
16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 
17.30 ristintien hartaus englanniksi/Stations 
of the Cross, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

21.2. su paaston 2. sunnuntai: 9.30 ristintien 
hartaus, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu 
vietnamiksi, 13.00 messu arabiaksi, 16.00 
messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 
ristintien hartaus englanniksi/Stations of 
the Cross, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

28.2. su paaston 3. sunnuntai: 9.30 ristintien 
hartaus, 10.00 messu suomeksi, 11.30 per-
hemessu, 14.00 messu tagalogiksi/Mass in 
Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po 
polsku, 17.30 ristintien hartaus englanniksi/
Stations of the Cross, 18.00 messu englannik-
si/Mass in English

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

6.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 ristintien 
hartaus, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu 
ruotsiksi/Mässa på svenska, 16.00 messu 
puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ris-
tintien hartaus englanniksi/Stations of the 
Cross, 18.00 messu englanniksi/Mass in 
English

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

13.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.30 ristintien 
hartaus, 10.00 messu suomeksi, 11.30 perhe-
messu englanniksi/Family Mass in English, 
16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 
17.30 ristintien hartaus englanniksi/Stations 
of the Cross, 18.00 messu englanniksi/Mass 
in English

DIASPORA
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 
13): 20.2., 12.3., 2.4., 7.5. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullan-
tie 26): 27.2., 19.3., 23.4. 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. 
sunnuntai: 12.30 messu vietnamiksi, 18.00 ilta-
messu englanniksi. Ke, pe, la 7.30 aamumessu, 
ti, to 18.00 iltamessu. To 17.30 adoraatio. Rip-
pitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopi-
muksen mukaan.
• Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish, 
10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st 
Sunday of each month: 12.30 Mass in Polish, 2nd 
Sunday of each month: 12.30 Mass in Vietnamese, 
18.00 Mass in English. Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass 
in Finnish, Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish. 
Thurs. 17.30 Adoration. Confessions half an hour 
before Mass and by appointment. Masses also in 
other cities. (See the Mass schedule for diaspora 
below.)

12.2. pe 18.00 messu Porissa
13.2. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
14.2. su paaston 1. sunnuntai: 9.00 messu suo-

meksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietna-
miksi, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

16.2. ti 18.45 informaatiokurssi
20.2. la 10.00 messu Ahvenanmaalla/Mässa 

på Åland
21.2. su paaston 2. sunnuntai: 9.00 messu lati-

naksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu tagalo-
giksi/Mass in Tagalog, 18.00 messu englan-
niksi/Mass in English

27.2. la 16.00 muksujen kerho
28.2. su paaston 3. sunnuntai: 9.00 messu suo-

meksi, 10.30 päämessu, 18.00 messu englan-
niksi/Mass in English

1.3. ti 18.45 miestenpiiri
4.3. pe 18.00 messu Porissa
5.3. la 10.00 messu Ahvenanmaalla/Mässa på 

Åland
6.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.00 messu ruot-

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

8.3. ti 18.45 teologinen opintopiiri
12.3. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
13.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.00 messu suo-

meksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietna-
miksi, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu 
englanniksi/Mass in English

KATEKEESI  13.2., 12.3. la 9.30

DIASPORA
Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, St.Mårtensgården, 
Hindersböle): 20.2., 5.3. la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 14.2., 
13.3. su 15.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 12.2., 4.3. 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, to 18.00 adoraatio ja 
messu, pe 18.00 messu. La 10.00 tai 12.15 messu 
(katekeesi kerran kuussa klo 9.00). Rippiaika to 
17.30-17.55 ja su 10.00-10.25 sekä 11.40-11.55 tai 
sopimuksen mukaan.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass 

in English. Mon. 18.00 Mass, Tues. 7.00 Mass in 
Sisters’ Chapel, Thurs. 18.00 Adoration and Mass, 
Fri. 18.00 Mass. Sat. 10.00 or 12.15 Mass (Cat-
echesis once a month at 9.00). Confessions Thurs. 
17.30-17.55 and Sun. 10.00-10.25 and 11.40-11.55 
or by appointment. For the latest updated program, 
see olavi.katolinen.fi.

14.2. su paaston 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 
12.00 messu englanniksi/Mass in English

20.2. la 9.00 katekeesi lapsille ja nuorille, 12.15 
perhemessu

21.2. su paaston 2. sunnuntai: 9.00 messu Sa-
vonlinnassa, 10.30 päämessu, 12.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 17.00 messu 
Joensuussa

22.2. ma pyhän apostoli Pietarin piispanistuin: 
18.00 messu

25.2. to 14.00 messu senioreille
28.2. su paaston 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

12.00 messu englanniksi/Mass in English, 
12.00 messu Kajaanissa, 17.00 messu Joen-
suussa

4.3. pe 19.00 johdantokurssi
5.3. la 15.00 messu Mikkelissa
6.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

12.00 messu englanniksi/Mass in English, 
12.00 messu Kajaanissa, 17.00 messu Joen-
suussa

13.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.00 messu Sa-
vonlinnassa, 10.30 päämessu, 12.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 17.00 messu 
Joensuussa

Huom! Paaston aikana ristintien hartaus per-
jantaisin klo 17.30 ja messu klo 18.00. Perjantai-
sin ei aamumessua.

JOHDANTOKURSSI 4.3. pe 19.00

KATEKEESI 20.2. la 9.00

DIASPORA
Joensuu (ort. seminaari, Torikatu 41 tai ort. 
kirkon seurakuntasali, Kirkkokatu 32): su 
17.00: 21.2. seurakuntasalissa, 28.2. seminaa-
rissa, 6.3. seminaarissa, 13.3. seminaarissa, 
20.3. seminaarissa, 27.3. seminaarissa
Kajaani (ort. kirkko, Kirkkokatu 17 A): su 
12.00: 28.2., 6.3., 3.4., 1.5.
Kuopio (Pyhän Joosefin kirkko, Lönnrotinka-
tu 24): joka su 11.00, ma-pe 18.00
Mikkeli (ev.lut. srk-keskus, Savilahdenka-
tu 20): la 15.00: 5.3. kryptassa, 2.4. kryptassa, 
14.5. kryptassa
Savonlinna (Pääskylahden ev.lut. kirkko, 
Kaartilantie 62): su 9.00: 21.2., 13.3., 10.4., 8.5.

Huom! Ohjelmaan voi tulla muutoksia. Päivi-
tetty ohjelma löytyy seurakunnan kotisivulta 
osoitteesta olavi.katolinen.fi.

TAMPERE

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

katolinen.fi. Kotisivu risti.katolinen.fi.

• Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 
16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu eng-
lanniksi. Ma, ke, to, pe 18.00 messu. Ke 17.40 
vesper, ti, to ja pe 18.30 adoraatio. La messu-
aika vaihtelee. Rippi joka päivä puoli tuntia 
ennen messua tai sopimuksen mukaan. Huom. 
matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. 
saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen 
aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaih-
televat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.
• Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finn-
ish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in Eng-
lish. Mon., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass. Wed. 
17.40 Vespers, Tues., Thurs. and Fri. 18.30 Adora-
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.)

12.2. pe 17.30 ristintien hartaus, 18.00 ilta-
messu

13.2. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
14.2. su paaston 1. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

Seurakunnat ja ohjelmat • Parishes and programs •  12.2.-13.3.

MSZA ŚWIĘTA PO POLSKU
Zapraszamy na Mszę świętą w języku 

polskim w każdą niedzielę o
godz. 16.00 w kościele Matki Bożej – 

Mäntytie 2, 00270 Helsinki.
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11.30 opetus ensikommuuniota varten, 17.00 
messu englanniksi/Mass in English

17.2. ke 17.40 vesper, 18.00 iltamessu, 18.30 
informaatiokurssi

19.2. pe 17.30 ristintien hartaus, 18.00 ilta-
messu

21.2. su paaston 2. sunnuntai: 10.30 päämes-
su, 11.30 opetus vahvistuksen sakrament-
tia varten, 14.00 messu puolaksi/Msza po 
polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in 
English

26.2. pe 17.30 ristintien hartaus, 18.00 ilta-
messu

28.2. su paaston 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 
14.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English

4.3. pe 17.30 ristintien hartaus, 18.00 iltamessu
5.3. la 10.30 paastoretretti
6.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 

17.00 messu englanniksi/Mass in English
9.3. ke 17.40 vesper, 18.00 iltamessu, 18.30 in-

formaatiokurssi
11.3. pe 17.30 ristintien hartaus, 18.00 iltames-

su
12.3. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
13.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.30 päämes-

su, 11.30 opetus ensikommuuniota varten, 
14.00 messu puolaksi/Msza po polsku, 17.00 
messu englanniksi/Mass in English

KATEKEESI 13.2., 12.3. la 9.50

DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon seurakuntasali, 
Matti Alangon katu 11): klo 15.00: su 6.3. 
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 
3): klo 16.00: la 27.2., ma 28.3.
Kristiinankaupunki (ev.-lut. kirkko, Läntinen 
Pitkäkatu 20): klo 18.00: pe 19.2., la 19.3.
Lapua (yksityiskodissa, lisätietoja seurakun-
nasta): klo 12.00: la 27.2., ti 29.3.
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappe-
lintie 5): klo 12.00: su 14.2., la 20.2., su 28.2., la 
12.3., ma 28.3.
Seinäjoki (Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): 
klo 18.00: la 13.2. seurakuntasalissa, pe 11.3. 
toimituskappelissa
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappe-
li, Rauhankatu 8 C 22): klo 16.00: su 14.2., la 
20.2., su 28.2., la 12.3., su 20.3. Huom.! klo 
12.00 messu puolaksi ja 16.00 messu suomeksi 
ja englanniksi, su 27.3. klo 17.00 (Huom. aika!)

KOUVOLA

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

3711251. Sähköposti ursula@katolinen.fi. 
Kotisivu ursula.katolinen.fi. Pankkiyhteys: 

Sampo 800015-1888441.

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

12.2. pe 18.00 ristintien hartaus
14.2. su paaston 1. sunnuntai: 11.00 messu
18.2. to 18.00 iltamessu
19.2. pe 18.00 ristintien hartaus
21.2. su paaston 2. sunnuntai: 18.00 messu
25.2. to 18.00 iltamessu
26.2. pe 18.00 ristintien hartaus
27.2. la 13.00 perhemessu
28.2. su paaston 3. sunnuntai: 11.00 messu 
3.3. to 18.00 iltamessu 
4.3. pe 18.00 ristintien hartaus ja Jeesuksen 

pyhän sydämen messu            
6.3. su paaston 4. sunnuntai: 11.00 messu  
10.3. to 18.00 iltamessu            
11.3. pe 18.00 ristintien hartaus
13.3. su paaston 5. sunnuntai: 11.00 messu

DIASPORA
Hamina: Sopimuksen mukaan seurakuntalais-
ten kodeissa.
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaakson-
katu 2): 14.2., 13.3. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): 6.2., 5.3. la 16.00
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): 21.2., 
20.3. su 12.00

KATEKEESI
Kouvola (seurakuntasali): 27.2. la 11.00-13.00 
(opetuksen päätteeksi messu klo 13) 
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 6.2., 5.3. la 
14.00-16.00

OULU

Nasaretin pyhän perheen 
seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu. Fax ja puh 08-347834. 
Sähköposti perhe@katolinen.fi. Kotisivu 

perhe.katolinen.fi

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

14.2. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämes-
su, 17.30 messu Rovaniemellä

21.2. su paaston 2. sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämes-
su, 17.00 messu Kemissä

28.2. su paaston 3. sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämes-
su, 17.00 messu Raahessa

6.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.00 messu eng-
lanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 
17.00 messu Torniossa

13.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 messu 
englanniksi/Mass in English, 11.15 päämes-
su, 17.30 messu Rovaniemellä

JOHDANTOKURSSI
12.2., 26.2., 11.3. pe 18.00

KATEKEESI NUORILLE JA AIKUISILLE
maanantaisin ja torstaisin klo 18.30

PERHEMESSU 20.2. la 11.00

USKONNONOPETUS
20.2., 5.3., 19.3. la 10.00

DIASPORA
Kemi (Lehtokatu 31): 21.2. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 6.3. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 28.2. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 14.2., 13.3.
su 17.30

Keskukset
Stella Maris

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Kotisivu www.
stellamaris.today. Kanslia puh. 040-1356381, 
sähköposti stellamaris@katolinen.fi. Isä Gianni 
Sgreva CP, 040-1382881, totustuus@hotmail.it. 
• Sunnuntaiden ja arkipäivien ohjelma kotisi-
vulla. • Sunday and weekday programme on 
the homepage. • Joka keskiviikko klo 20.00 se-
minaari paavin apostolisesta kehotuskirjeestä 
Evangelii gaudium. • Joka perjantai klo 20.30 
Lectio divina italiaksi, ja tarpeen mukaan myös 
englanniksi (suomeksi) lauantaisin klo 16.00. • 
Every Wednesday at 8 pm. a seminary on the 
papal apostolic exhortation Evangelii gaudi-
um. • Every Friday at 8.30 pm. Lectio divina in 
Italian, and if needed also in English (Finnish) 
on Saturdays at 4 pm.

Suomen Caritas
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh/fax  09-
135 7998. Sähköposti caritas@caritas.fi. Koti-
sivu www.caritas.fi. Aukioloajat vaihtelevat, 
sovithan tapaamisesta etukäteen.  

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 09 612 
06711, fax 0961206710. Sähköposti: kirjasto@
studium.fi • Kirjasto on avoinna maanan-
taina, tiistaina ja torstaina klo 13-16 sekä kes-
kiviikkona ja perjantaina klo 13-18 • Messut 
maanantaisin, keskiviikoisin ja perjantaisin klo 
12.00 • Holy Mass in English at the Studium 
Catholicum Mondays, Wednesdays, and Fri-
days at 12.00 • Lisätietoja luennoista ja muus-
ta toiminnasta kotisivulla www.studium.fi. 
Också på svenska. More information available 
in English at www.studium.fi.

Yhdistykset & yhteisöt

Academicum Catholicum
AC jatkaa toimintansa Studium Catholicumin 
kirjastossa (Ritarikatu 3 A, 3. krs).  • Lisätietoja: 
academicumcatholicum.blogspot.fi • Luennot 
ovat avoimia myös ei-jäsenille.  Ks. mainos s. 17.
   AC kommer att hålla sitt program på nytt i 
Studium Catholicums bibliotek på Riddare-
gatan 3A, 3 vån. alltid på en torsdagskväll en 
gång i månaden. • Mer information: academi-
cumcatholicum.blogspot.fi • Icke-medlemmar 
är också hjärtligt välkomna. See annons s. 17.

Birgittalaisoblaatit
Birgittalaisoblaatit – luostarisääntökunnan 
maallikkojen ryhmä. • Kotisivut: www.kolum-
bus.fi/birgitta.turku/oblaatit • Birgittalaisob-
laatit kokoontuvat kerran kuukaudessa Turun 
birgittalaisluostarissa. • Seuraava kokous on 
perjantaina 26.2. Aloitamme vesperillä Turun 
kirkossa kello 16.30 ja sen jälkeen on kokous 
luostarissa. • Moderaattorimme isä Joosef ker-
too paavi Franciscuksen uudesta kirjasta Juma-
lan nimi on laupeus. • Oblaattien lisäksi myös 
muut birgittalaisuudesta kiinnostuneet ovat 
tervetulleita mukaan. • Yhteyshenkilö: Raija 
Markkula, e-mail: raija.markkula7@gmail.com 

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: 23.2. • 8.3. • 22.3. • 5.4. • 
19.4. • 3.5. • 17.5. • Afterwards, a nice get-to-
gether in the parish hall. Welcome! More infor-
mation: cschelsinki.wordpress.com.

Fransiskaanimaallikot OFS
Ordo Franciscanus Saecularis • Kevät 2016 – 
68. toimintavuosi • Ohjelmalliset kokoukset 
tiistaisin kerran kuukaudessa klo 16-18 Pyhän 
Marian seurakuntasalissa, jonka jälkeen mah-
dollisuus iltamessuun klo 18. Kokoukset ovat 
avoimia kaikille. • 8.3. rehtori, isä Cristiano 
Magagna kertoo Redemptoris Mater -hiip-
pakunnallisesta lähetysseminaarista. • 12.4. 
Risto Mantovani OFS kertoo Tuomas Kempi-
läisen teoksesta Ruusutarha. • 10.5. isä Manuel 
Prado kertoo Opus Dein toiminnasta ja hengel-
lisyydestä.  Lisätietoja kotisivuilla: fransiskaa-
nimaallikot.blogspot.fi.

Gregorius-yhdistys
Societas Sancti Gregorii Magni • Kotisivu gre-
goriusyhdistys.wordpress.com. • Puheenjoh-
taja Marko Tervaportti, mtervaportti@gmail.
com. Moderaattori Anders Hamberg. • Tule-
vista tridentiinisistä messuista ilmoitetaan yh-
distyksen kotisivulla ja/tai Facebookissa. Seu-
raava tridentiininen messu Pyhän Henrikin 
katedraalissa sunnuntaina 6.3. klo 13.00.

Jeesuksen pyhän sydämen 
maallikot (SCJ)

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

Karmeliittamaallikot (OCDS)
Vastuuhenkilö: Eeva Kaario-Kela OCDS, gsm 
050-3562427, postitusosoite Martintie 19, 02270 
Espoo. Kotisivu: https://sites.google.com/
site/karmeliittamaallikot. • Pyhän Jeesuksen 
Teresan Täydellisyyden tie -opintopiiri, klo 17–
18.30 Studium Catholicum, Ritarik. 3 A.  • 6.3. 
”Sisäinen rukous on kuningastie taivaaseen.”

Kirjallisuuspiiri
Lukupiiri muutti majaa Henrikin seurakun-
tasaliin. Päivä on edelleen maanantai kerran 
kuussa ja ilta alkaa entiseen tapaan klo 18. Ter-
vetuloa kaikki entiset ja uudet jäsenet! • 7.3.   
Hassan Blasim: Vapaudenaukion mielipuolet  
• 11.4. Nura Farah: Aavikon tyttäret • Touko-
kuun päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

Maanantai-illat Henrikissä
Maanantaina 22.2. klo 18.30 seurakuntasalissa:
Rukous elää kirkossa, kirkko elää rukoukses-
sa. Kirkon rukouselämään johdattelee meidät 
karmeliittamaallikko Eeva Kaario. Kuulemme 
alustuksen, kyselemme, keskustelemme, rukoi-
lemme, nautimme kupposen teetä tai kahvia, 
päivitämme tietojamme ja uskoamme hyvässä 
seurassa. Ilta alkaa virallisesti 18.30, jotta haluk-
kaat ehtivät messuun, mutta ovi on auki jo klo 
18. Tervetuloa kaikki kiinnostuneet! 

Maallikkodominikaanit OP
Laici ordinis praedicatorum • Vastuuhenkilö: 
Nikodemus Heikman OP, puh. 050-564 0686, 
sähköposti: nikodemus.heikman@gmail.com. 
Kotisivu maallikkodominikaanit.blogspot.fi. 
Katso erillinen ilmoitus sivulla 17.

Maria-klubi
Kokoontuu Marian kirkon seurakuntasaliin 
kuukauden 1. keskiviikkona, klo 14.00 pyhä 
messu kirkossa ja sen jälkeen kahvit alakerras-
sa. 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.

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

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

Seniorit
Tiistaina 16.2. klo 14. messu kello 14.00 Pyhän 
Henrikin katedraalissa ja sen jälkeen kokoon-
tuminen ja kahvit seurakuntasalissa. Tervetu-
loa!

Teresa ry
Teresa-yhdistyksen kevät 2016 • 16.2. Usko ja 
tieto: Kristiinan aika ja kääntyminen katolisuu-
teen. Dosentti Tua Korhonen kertoo Ruotsin 
kuuluisasta kuningattaresta (1632–54), jonka 
persoona kiehtoo edelleen tutkijoita. Haluk-
kaat voivat etukäteen tutustua ohjaaja Mika 
Kaurismäen tulkintaan Kristiinasta katsomal-
la elokuvateattereissa parhaillaan esitettävän 
Tyttökuninkaan. • 15.3. vuosikokous, ei vaale-
ja. • 19.4. Teresa-ilta, aihe avoin. • 23.4. (lauan-
tai) kirpputorin pystytys klo 10–15. Hyväkun-
toista kierrätykseen sopivaa tavaraa voi tuoda 
tällöin kirkolle. Ei sähkölaitteita. • 24.4. (sun-
nuntai) kirpputori messun jälkeen klo 11–14. • 
10.5. Teresa-ilta ja kevätjuhla, aihe avoin. • Te-
resa-illat pidetään Pyhän Marian seurakunta-
salissa, Mäntytie 2, tiistain iltamessun jälkeen 
noin klo 18.30–21. • Ota yhteyttä: Pirjo Uro-
nen, puheenjohtaja, p. 050 3750318, pirjo.uro-
nen@luukku.com, Marja Kuparinen, sihteeri, 
p. 040 5819211, marja.t.kuparinen@gmail.com.
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Artikkeleita

Kun nuori maltalainen papiksi 
opiskeleva Matthew Azzopar-
di saapui Suomeen, hän oli jo 
kohdannut tiellään monia yl-
lätyksiä ja haasteita. Hän oli 
syntynyt Maltan saarella, pie-
nessä Attardin kylässä saaren 
keskiosassa, missä kaikki tun-
sivat toisensa. 

Hän kasvoi turvallisessa ka-
tolisessa ympäristössä neo-
katekumenaalista tietä seu-
raavassa perheessä, hänen 

setänsä oli jesuiitta, ja Matthew sai pe-
rusopetuksensa fransiskaanien pitämäs-
sä koulussa. Ei siis todellakaan ollut mi-
kään ihme, että hän jo 6-vuotiaana halusi 
tulla papiksi! Itse hän nauraa, että oli sil-
loin paljon katolilaisempi kuin nykyään, 
todellinen pieni hurskauden ihmelapsi! 
Myös karmeliittahengellisyys veti hän-
tä puoleensa, mutta hänen isänsä toivoi 
hartaasti hänen seuraavan neokateku-
menaalista tietä perheensä tavoin.

Kuten monet nuoret miehet, oli heil-
lä kutsumus tai ei, Matthew epäröi ja oli 
huolissaan. Hän oli rakastunut, eikä ol-
lut ollenkaan varma siitä, mitä halusi. Ju-
mala kutsui evankeliointiin, mutta oli-
ko se oikea kutsumus? Mitä hänen piti 
tehdä? Lähteäkö seminaariin vai mennä 
naimisiin? Matthew kertoo rukoilleensa 
kiihkeästi lähes neljä tuntia yhteen me-
noon ja saaneensa lopulta kello yhdeltä 
yöllä selkeän vastauksen: lähde heti se-
minaariin, se on sinun tiesi!

Oppia ja opiskelua

Matthew’n opiskelu tapahtui osittain se-
minaarissa Suomessa ja osittain Luganon 
yliopistossa, missä hän kävi määräajoin 
tenttimässä etäopiskelunsa tuloksia. Oli 
outoa tulla Suomeen, mutta Matthew 
kertoi myös, ettei Suomessa lainkaan tie-
detä, millainen positiivinen malli Suomi 
on Maltalle, miten tätä pohjoista kulttuu-
ria ja elämäntapaa haluttiin tuoda myös 
Maltalle. Näillä mailla on paljon yhteistä, 
on isoja ongelmia ja isoja kysymyksiä. Ih-
miset kaipaavat jotakin tietämättä mitä.

Nuoren pappiskokelaan opiskeluun 
kuului myös vierailuja seurakunnissa ja 
harjoittelua, tutustumista eri seurakun-
tiin ja elämistä yhteisössä. Ennen dia-
koniksi vihkimistään 13. lokakuuta 2012 
Matthew oli käynyt tutustumassa elä-
mään mm. Oulussa, Rovaniemellä, Por-
voossa, Turussa ja Tampereella. Hän oli 
myös viettänyt kaksi vuotta lähetystyös-
sä Irlannissa, juuri samaan aikaan kun 
ns. Dublinin raportti hyväksikäyttötapa-
uksista julkaistiin. Se oli nuorelle opiske-
lijalle rankkaa aikaa. Ihmiset olivat rai-
voissaan, he tunsivat tulleensa kirkon 
pettämiksi, ja vastareaktio oli räjähtävä. 
Kun Matthew kävi kaupassa ostamassa 
sanomalehden, hän pelkäsi. Ihmisten vi-
ha tuntui kaikkialla lähes käsin kosketel-
tavasti.

Noin puolen vuoden kuluttua diako-
niksi vihkimisestä Matthew Azzopar-
di vihittiin papiksi Pyhän Henrikin ka-
tedraalissa Helsingissä, vihkijänä piispa 
Teemu Sippo SCJ. Kirkko oli silloin täyn-
nä, paikalla oli paljon uuden papin su-
kulaisia, ystäviä ja tuttavia Maltalta ja 
Italiasta, ja myös runsain määrin Henri-
kin seurakuntalaisia. Matthew oli ennen 
suurta päiväänsä jännittynyt ja hiukan 
peloissaan, mutta entistä varmempi sii-
tä, että hänen tiensä oli oikea. Se myös 
näkyi hänestä kulkueen saapuessa kirk-
koon, kyyneleet eivät olleet kaukana. 
Hilpeää yhteisyyttä ja kirkon globaali-
suutta korosti kahden erilaisen kulttuu-
rin kohtaaminen juhlavassa messussa. 
Vastaanotolla messun jälkeen nähtiin 
selvästi, että seurakunta oli ottanut nuo-
ren papin omakseen, niin paljon lahjoja, 
siunauksia ja halauksia hän sai osakseen.

Helsingistä Kuopioon

Isä Matthew tottui nopeasti elämän-
menoon Henrikin seurakunnassa, viet-

ti messuja, kastoi lapsia, teki kaikkea, 
mitä pappiskutsumus vaatii. Isä Fransin 
jäätyä lopullisesti eläkkeelle ja palattua 
Hollantiin isä Matthew astui hänen ti-
lalleen fransiskaanimaallikoiden mode-
raattorina, ja kun syksyllä 2015 alkoivat 
kaksi kertaa kuussa pidettävät messut 
Tapanilan kirkossa, niistä vastaavaksi 
papiksi nimitettiin isä Matthew. Tapani-
lan messut saivat heti hyvän alun, kirkko 
oli messusunnuntaisin täynnä ja helpotti 
suuresti ahtautta Henrikissä. Piispan-
messussa 27. joulukuuta olin läsnä ja oli 
todella hauska nähdä, miten hyvin isä 
Matthew oli ottanut paikkansa tämän 
yhteisön pappina! Kun sitten tuli tieto, 
että isä Matthew siirretään Kuopioon, 
syntyi suuri huoli siitä, kuka tulee hänen 
tilalleen vastaamaan Tapanilan messuis-
ta. Valitettavasti ainakaan toistaiseksi 
sinne ei voida nimetä vakinaista pappia, 
vaan isät Marco ja Federico vuorottelevat 
messuissa.

Tämä onkin isä Matthew’lle uusi, iso 
haaste, sillä Kuopioon syntyy uusi Py-
hän Joosefin seurakunta 19. maaliskuu-

ta. Kuopion ympäristössä asuu runsaas-
ti katolilaisia, ja alue on hyvin laaja. On 
iso asia päästä rakentamaan uutta seura-
kuntaa, Pyhän Joosefin kirkon yhteydes-
sä on pieni pappila, jossa on tilat kahdel-
le papille. Siellä isä Francisco on tukena 
ja turvana isä Matthew’lle, ja varmasti   
myös me ystävät täällä etelässä seuraam-
me rukouksin uuden seurakunnan syn-
tyä. Eikä Kuopioon ole liian pitkä matka! 
Näin vakuutettiin myös niissä monissa 
läksiäisissä, joita isä Matthew’lle pidet-
tiin. Oltiin närkästyneitä siitä, että hänet 
siirrettiin pois, koska olisimme halun-
neet pitää hänet täällä, mutta papin elä-
mään kuuluu olla valmiina lähtöön, kun 
häntä tarvitaan muualla. “Piispa käs-
kee ja minä tottelen”, sanoi Matthew ja 
nauroi. Hän odottaa myös innostuneena 
uutta seurakuntaa, uutta kaupunkia, uu-
sia ihmisiä.

Onnea matkaan, isä Matthew!

Tuula Luoma OP

Haasteita ja kokemuksia
Isä Matthew Kuopioon

Kuva Marko Tervaportti


