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Isä Joosef tuo uudenlaista valoa tummenevaan syksyyn

T

ampereen Pyhän Ristin seurakunta on saanut syksyynsä uudenlaista hengellistä
valoa, sillä olemme saaneet luoksemme uuden papin, isä Joosefin. Hänen koko
nimensä on Joosef Tien Dung Dang. Monet varmaan muistavat hänet siltä lyhyeltä
ajalta, jonka hän on oli auttamassa seurakunnassamme opintojensa loppuvaiheessa ennen
kuin hänet vihittiin papiksi.
Isä Joosef syntyi Saigonissa Vietnamissa ja tuli sieltä lapsena isänsä kanssa Suomeen
1990. Tuolloin oli tammikuu, oli kylmää ja maassa oli lunta. Se oli 11-vuotiaan pojan
mielestä käsittämättömän ihmeellistä ja serkkujen kanssa oli hauskaa telmiä lumessa. Äiti
ja sisarukset jäivät vielä Vietnamiin, mutta tulivat vuoden kuluttua Turkuun, jolloin perhe
oli jälleen koossa. Koulunsa Joosef kävi Turussa ja suoritti ylioppilastutkinnon vuonna
2000.
Seuraavana vuonna hän lähti opiskelemaan Roomaan päämääränä papin ura. Alkuvuodet
hän opiskeli Opus Dein seminaarissa ja sen jälkeen Pyhän Ristin yliopistossa. Kymmenen
vuotta kestäneiden opintojensa jälkeen hän palasi
Suomeen. Lokakuun 10 . päivänä 2011 isä
Joosef vihittiin papiksi Turussa Pyhän Mikaelin
kirkossa.
Isä Joosef sanoo, että oltuaan nyt jo kolme vuotta
pappina hän ymmärtää enemmän pappeudesta
eikä ole kertaakaan katunut papiksi ryhtymistään
ja pitkää opiskeluaikaansa. Hän puhuu
mielellään ihmisten kanssa kutsumuksestaan ja
tuntee olevansa onnellinen. Jos hänen pitäisi
valita uudelleen, hän valitsisi samoin.
Isä Joosef pitää paljon klassisesta musiikista,
myös hengellinen musiikki on mieluisaa ja
samoin pop-musiikki. Auto ajaessaan hän
kuuntelee melkein aina musiikkia.
Lempiruokaansa hän ei osaa sanoa, sillä
vietnamilaiselle sellainen kysymys on vaikea.
Tulevaisuutta ajatellessaan isä Joosef miettii, että
jättäessämme yhden paikan, jätämme taaksemme
myös sen mukana kaiken, jota rakastamme, ystävät ja tottumukset. Mutta uudet asiat ja
ystävät tulevat tilalle ja uusi ympäristö ja työ ovat kuin seikkailu, jonka Jumala kaitselmuksellaan ihmiselle järjestää.
Rakkain Raamatun kohta isä Joosefille on Jeremian kirjan ensimmäisen luvun jae 5: Jo
ennen kuin sinut äidinkohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit
maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi.
Jumala siunatkoon isä Joosefia hänen työssään ja elämässään.
Elina Grönlund

Paimenen sydämen ajatuksia
ten rukoilevan yhteisön keskuudessa. Aivan
Rakkaat Veljet ja Sisaret, kuinka suuri siu- kuin pelastushistoriassa, josta opimme
naus onkaan tullut minun osakseni ollessani Raamatusta, myös nykyään Jumala osoittaa
Tampereen Pyhän ristin seurakunnan kirk- erikoisen suurta armoa kansalleen, joka on
kokoontunut hänen kasvojensa eteen. Kaskoherrana! Näin ajattelen aina kun pysähvaaksemme uskossa jokainen meistä tarvitdyn miettimään elämääni ja palvelustani
see suurempaa hengellistä perhettä, jossa
kirkolle täällä Suomessa. Kuinka paljon
hyvien veljien ja sisarten huolehtivasta
kiitoksen aiheita minulla – ja toivon, että
myös teillä, rakkaat veljet ja sisaret, onkaan, yhteisöstä löydämme tukea ja innoitusta
uskonelämään. Samoin jokainen meistä voi
kun katsomme, mitä hyvää Jumala meille
yhteisössä monin tavoin palvella Jumalaa
antaa. Paikallisen kirkon eli hiippakunnan
antamalla hyvin konkreettista apua ja tukea
osana voimme minkään häiritsemättä kasmuille uskoville, seurakunnalle ja kirkolle.
vaa uskossa, rakkaudessa ja keskinäisessä
yhteydessä, sillä pyhien sakramenttien ja
rukouksen kautta meillä on välitön yhteys
Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Kun
kokoonnumme kuulemaan Jumalan sanaa ja
viettämään Kristuksen uhria pyhässä messussa, Vapahtajamme itse toimii voimakkaasti meidän keskuudessamme, jokaisessa
meissä. Vaikka hänen rakkautensa jokaista
meitä kohtaan on hyvin henkilökohtainen ja
ainutlaatuinen, hän kuitenkin iloitsee suuresti, kun näkee meidät rukouksen ja veljellisen rakkauden yhdistäminä. Pyhä Raamattu opettaa meille, että Jumalan sana kohdistuu ensisijaisesti hänen opetuslastensa yhteisöön, ei yksilöön. Juuri rukoilevassa
kirkon yhteisössä ovat parhaat olosuhteet
vastaanottaa Jumalan sana ja ymmärtää se
oikein. Vain tällä tavalla vastaanotettu sana
rakentaa kirkkoa.

Kiittämisen aiheita

Pyhä messu, jossa Pyhän Hengen voimalla
Jumalan sana muuttaa leivän ja viinin, meidät itsemme ja meidän hengellisen uhrimme
Kristuksen ruumiiksi ja vereksi, on meille
mitä otollisin aika yhdistyä Jumalan kanssa
ja samalla rukoilla veljiemme ja sisartemme
puolesta. Tämä ihme tapahtuu papin sakramentaalisen palvelun kautta seurakuntalais-

Näin uskomme voi osoittautua todeksi rakkauden tekojemme kautta. Ilman tekojemme
selvää ja myönteistä todistetta, jonka iloisin
mielin annamme toisille, uskomme voi
jäädä pelkästään teoreettiseksi käsitteeksi,
jolla ei ole kosketusta todelliseen elämään.

Meidän tulee siis olla kiitollisia Jumalalle,
että kuulumme kirkon yhteisöön ja aivan
erityisesti juuri meidän omaan Pyhän ristin
seurakuntaamme. Jos asumme pysyvästi sen
alueella, Jumalan tahdosta se on meidän
kotiseurakuntamme. Käyttäen Jeesuksen
vertauskuvaa voimme sanoa, että seurakuntamme on juuri se viiniköynnös, johon meidät on oksastettu. Sen kautta kuuluumme
viinipuuhun – Kristukseen ja hänen kirkkoonsa. Yhdistymisemme omaan seurakuntaamme ja kirkkoon pitäisi jatkuvasti syvetä
rukouksen, sakramentteihin osallistumisen
ja koko elämämme Jumalalle uhraamisen
kautta.

palvella kirkkoa. Kiitän Jumalaa ja kaikkia
hyviä veljiä ja sisaria, jotka osallistuvat
seurakuntamme kehitykseen. Sydämellisesti
pyydän teiltä kaikilta jatkuvaa esirukousta,
tukea, aktiivisuutta ja luovuutta seurakuntamme uudistumisessa ja rakentamisessa.

Kannustuksen sanoja
Vaikka monet ulkomailta saapuneet seurakuntalaiset tuntevat vahvaa kiintymystä
seurakuntaansa omassa kotimaassaan, mikä
itsessään on erittäin hyvä asia, se ei voi
kuitenkaan olla tekosyynä olla osallistumatta meidän seurakuntamme elämään. Joskus
yllättyneenä kuulen seuraavan kertomuksen
seurakuntalaiselta, jota harvoin näen messussa: ”Kun lomallani olin kotimassani,
kävin usein messussa, halusin ladata akkuni.
Oli ihanaa kuulla messu omalla kielelläni.
Täällä Suomessa messu suomen kielellä ei
puhuttele minua ollenkaan. Se ei ole rukoukseni kieli. Siksi käyn harvoin kirkossa
täällä. Mieluummin katson messun Internetistä omalla kielelläni.”

Veljelle tai sisarelle, joka ajattelee tällä
tavalla, vastaan seuraavasti: ”Rakas Veli,
Rakkaat Veljet ja Sisaret, vaikka seurakun- Rakas Sisar Kristuksessa, iloitsen kanssasi,
tamme alue on suuri, Tampereen kirkkom- että rakastat Jumalaa ja tämän rakkauden
me lisäksi meillä onneksi on nyt kaksi kap- innoittamana käyt messussa kotimaassasi.
Uskon, että haluat pysyä ja kasvaa tässä
pelia Pohjanmaalla: Pietarsaaressa ja Vaarakkaudessa. Tiedätkö, että on tie, jolle
sassa. Lokakuun alusta lähtien seurakunastumaan Jumala nyt sinua kutsuu. Se on
tamme saa uuden kappalaisen, isä Joosef
Dungin, joka siirtyy Tampereelle Helsingis- hengellisen kasvun tie, jolla Jumala haluaa
tä. Samaan aikaan seurakuntamme vuokraa koskettaa sydäntäsi entistä syvemmällä
Vaasasta pienen virka-asunnon, joka palve- tavalla, jotta suhteesi hänen kanssaan vahvistuisi entisestään. Jumalallisen rakkauden
lee Pohjanmaalla työtä tekeviä pappeja ja
lähde on avoin sinulle ei ainoastaan silloin,
uskonnonopettajia. Lähiaikoina seurakunkun rukoilet omalla kielelläsi tai kun osallistamme toiminta lisääntyy erityisesti Pohtut messuun, joka on pidetty äidinkielelläsi.
janmaalla.
Sama Kristus, joka oli läsnä messussa kotiIloisena totean, että seurakuntamme elämäs- maassasi, on läsnä jokaisessa messussa
sä ja toiminnassa löytyy jatkuvasti uusia
myös täällä Suomessa meidän seurakunnasmaalikkoja, jotka haluavat uhrautuvasti
samme. Hän itse haluaa, että hartain mielin

osallistut pyhään messuun sunnuntaisin
riippumatta maasta, jossa asut ja kielestä,
jolla messu vietetään. Hän on valmistanut
sinulle runsaan armon pöydän. Ja nyt hän
odottaa sinua. Jos todella rakastat Herraa
enemmän kuin omaa hengellistä mukavuuttasi, tulet ilomielin messuun vastaten hänen
kutsuunsa. Pyhässä messussa ei ole niin
tärkeää, että kaikki tapahtuu meidän tottumuksemme mukaan. Tärkeintä on se, että
hengessämme liitymme Kristuksen ristiuhriin Golgatalla. Niillä, joille messukieli ei
ole äidinkieli, on silloin yksi mahdollisuus
enemmän todistaa, että he rakastavat Kristusta aidosti ja todella uskovat hänen jokaisessa messussa viettämäänsä ristinuhrin
salaisuuteen. Rakkaat Veljet ja Sisaret,
kaikki te, joiden sydämessä palaa rakkaus
Kristusta kohtaan, kieltäydyttekö antamasta
hänelle rakkautenne todistusta silloin, kun
se vaatii teiltä vähän enemmän? Herra odottaa ja kutsuu rakkautensa aterialle kaikkia
lapsiaan. Älä vaaranna ikuista pelastusta
hylkäämällä taivaan Herran kutsu tekosyyn
takia!”

Silloin toivottavasti meille tulee selvemmäksi uskonelämän tärkein kysymys: Mikä
on Jumalan tahto minun kohdallani? Mitä
hän minulta odottaa? Mikä uskossa on olennaista: minun mukavuuteni, minun odotusteni toteutuminen, vai Jumalan tahdon toteuttaminen hinnalla millä hyvänsä? Jos
emme jätä ristiinnaulittua Kristusta ja koko
sydämemme uskolla ja rakkaudella osallistumme messuun, silloin syvimmällä tavalla,
uskon kautta koemme hänen läsnäolonsa ja
rakkautensa.

Mitä enemmän luovumme itsekkäistä haluistamme, sitä enemmän avaudumme
Jumalalle. Älkää pelätkö, että uhraamalla
Rakkaat Veljet ja Sisaret, kirjoitan tässä
itsemme Jumalalle tulemme köyhemmiksi.
erittäin tärkeästä asiasta. Omasta kokemuk- Päinvastoin, emme koskaan pysty ylittäsestani haluan todistaa, että tekin voitte
mään Jumalaa anteliaisuudessa. Nähdessään
löytää elävän Jumalan läsnäolon vieraskieli- meidät nöyrinä ja hänelle uskollisina osallissessä messussa, mikäli osallistutte siihen
tumassa pyhään messuun, hän vuodattaa
uskon ja rakkauden hengessä, vain Herraa ja armonsa runsaasti meidän päällemme. Kanhän siunaustaan kaivaten. Alussa tämä ko- nattaa siis myydä kaikki ja ostaa syvän
kemus voi olla kuin kulkeminen autiomaan uskon kallisarvoinen helmi.
kautta, sillä emme nauti tuttuja aistien lohIn Corde Jesu
dutuksia. Jäämme silloin vain köyhän uskomme varaan. Kannattaa kuitenkin kärsi- isä Zenon Strykowski SCJ
vällisesti kulkea eteenpäin. Kun itse olem- kirkkoherra
me niin riisuttuja, voimme syvällisemmin ja
ilman sanoja olla ristiinnaulitun Herran
kanssa.

S

Saako seurakuntamme rahaa Vatikaanista
tai kenties valtiolta?

illoin tällöin keskustelussani joidenkin katolilaisten uskovien kanssa
ihmetellen törmään oletukseen, jonka mukaan seurakuntamme saisi tukea valtiolta tai Vatikaanista. Ihmiset, jotka näin
ajattelevat, tuntevat olevansa vapaita velvollisuudesta tukea seurakuntaamme, koska
luulevat, ettei siihen ole tarvetta. Kun selitän silloin, että seurakuntamme toiminta
suurin osin riippuu sen jäsenten anteliaisuudesta, nämä ihmiset hämmästyvät paljon.
Näyttää siltä, että takana on väärä uskomus,
että katolisella kirkolla on veronkantooikeus ja – sen lisäksi – että kirkkomme on
erittäin rikas ja että tarvittaessa aina jostakin
muualta löytyy rahaa seurakuntamme tarpeisiin.
Rakkaat veljet ja sisaret, totuus on aivan
toinen. Seurakuntamme toiminnan rahoitus
riippuu teistä. Suurin osa seurakuntamme
tuloista tulee seurakuntalaisten antamasta
kolehtirahoista ja lahjoituksista tilisiirtojen
muodossa. Seurakuntamme kasvun edellytyksenä on, että kaikki seurakuntalaisemme,

joilla on tuloja tukevat seurakuntaamme
anteliaasti.
Olen erittäin kiitollinen joka sunnuntaisesta
kolehdista ja säännöllisestä kuukausittaisesta tilisiirrolla lahjoittamisesta. On erittäin
tärkeä ymmärtää hyvin, että lahjoituksen
säännöllisyys helpottaa paljon seurakunnan
budjetin suunnittelemista. Se tukee paremmin pastoraalisen työn kehittymistä. Paitsi
rukousta ja moninaista työtä seurakunta
tarvitsee kipeästi taloudellista tukea. Pyydän
siis kaikkia, joilla on tuloja ja jotka eivät
vielä ole aloittaneet seurakunnan säännöllistä tukemista, auttamaan sitä taloudellisesti
siirtämällä kuukausittain tietyn summan
seurakunnan tilille. Olen varma, että jos
kaikki aikuiset seurakuntalaiset auttaisivat
tällä tavalla seurakuntaamme, meillä ei olisi
taloudellisia ongelmia ollenkaan.
Kiitän jo etukäteen sydämellisesti anteliaisuudestanne!
isä Zenon Strykowski SCJ
kirkkoherra

Thoughts from a shepherd’s heart
Reasons for thanksgiving
Dear Brothers and Sisters, what a great
blessing it has been to be the pastor of Holy
Cross Parish in Tampere! This thought
always comes to me when I stop to think of
my life and my service to the Church here in
Finland. How many reasons there are for me
to be thankful — and I hope for you, too,
dear Brothers and Sisters, when we look at
the good that God has given us. In our local
Church or diocese we are free to grow in

faith, love and unity toward one another
because through prayer and the holy sacraments we are united directly with our Lord,
Jesus Christ. When we gather to hear the
Word of God and celebrate Christ’s sacrifice in Holy Mass, our Savior himself is
powerfully at work in our midst, in each one
of us. Although his love for each of us is
very personal and unique, he rejoices
greatly when he sees us united in prayer and
fraternal love. The Holy Bible teaches us

that God’s Word focuses primarily on the
community of his disciples, not on the individual. The best conditions in which to
receive the Word of God and understand it
correctly are in the community of the praying Church. Only in this way can the Word
we receive build up the Church.

participation in the sacraments and by giving our whole life to God.

with real life.

Word of encouragement

We should be grateful to God that we belong to the community of our Church and
especially to our own Holy Cross parish. If
we live permanently in its area, it is our
home parish by God’s will. Using Jesus’
parable we can say that our parish is that
grapevine branch, to which we have been
grafted. Through it we belong to the grapevine – Christ and his Church. In becoming
more at one with our own parish and
Church we must continually deepen life, our

Although many parishioners, who have
arrived from other countries, feel a strong
attachment to the parish in their own homeland, which is in itself a very good thing, it
cannot however be an excuse for not participating in the life of our parish. Sometimes I am surprised to hear the following
story from a parishioner, whom I rarely see
at Mass: “When I am on vacation in my
own homeland, I go to Mass often because I
want to “charge my batteries”. It is wonder-

Beloved Brothers and Sister, although our
parish area is large, we are lucky to have
two chapels in Ostrobothnia: In Pietarsaari
and in Vaasa. From the first of October we
are having a new chaplain, Father Joseph
Holy Mass, in which God’s Word in the
Dang, who has come to us from Helsinki.
power of the Holy Spirit changes bread and At the same time our parish has begun rentwine, changes ourselves and our spiritual
ing a small office/flat in Vaasa to be used by
sacrifices as well into Christ’s Body and
the priests and religion teachers working in
Blood. This miracle happens through the
Ostrobothnia. Our parish work will soon
priest’s sacramental ministry in the midst of increase in that area.
the praying community. As in salvation
history, which we learn from the Bible, God
also nowadays shows abundant grace to his
people, which have gathered before him. In
order to grow in faith each one of us needs a
larger spiritual family in which we find
support and encouragement from a caring
community of good brothers and sisters.
Moreover, each one of us in this community
It’s a joy to notice that new laypersons that
can serve God in many ways by giving
concrete help and support to other believers, wish to selflessly serve our Church can be
found in our parish. I thank God and all the
to our parish and the Church. In this way
our faith can be shown as authentic through good brothers and sisters, who take part in
the development of the parish. From my
our deeds. Without the clear and positive
witness of our deeds, which we joyfully do heart I ask all of you for continuing prayer,
for others, our faith can remain only a theo- support, activity and creativity for the renewal and building of our parish.
retical concept, which has nothing to do

ful to hear Mass in my own language. Here
in Finland Mass in Finnish doesn’t touch
my heart at all. It is not the language of my
prayers. So I don’t come to Mass here often.
I prefer to watch Mass through the internet
in my own language.”

wants you to fervently participate in Holy
Mass on Sundays regardless of the country
where you live or the language in which the
Mass is celebrated. He has prepared a table
overflowing with graces for you. And He is
waiting for you. If you really love the Lord
more than your own spiritual comfort, you
To the brother or sister who thinks in this
will come to Mass joyfully responding to
way, I would like to say: “Dear Brother,
His invitation. In the Holy Mass it is not so
Dear Sister in Christ, I rejoice with you that
important that everything happens accordyou love God and inspired by that love you
ing to what we are accustomed. The most
go to Mass in your homeland. I believe, that
important thing is that we unite in spirit
you want to stay and grow in that love. Do
with Christ’s sacrifice at Golgotha. Those
you know that there is a way through which
for whom the language of the Mass is not
God now invites you to walk?
their mother tongue have one opportunity
more to testify that they truly love Christ
and really believe that the mystery of
Christ’s sacrifice on the Cross is celebrated
in every Mass. Dear Brothers and Sisters, all
of you, whose hearts burn with love for
Christ, would you refuse to give Him a sign
of your love when it demands just a little
more from you? The Lord expects and invites all of His children to the banquet of
His love. Don’t endanger your eternal salvation by ignoring the Lord’s invitation with a
poor excuse!
Beloved Brothers and Sisters, I write this
for an extremely important reason. I want to
testify from my own experience that you,
too, can find the presence of the living God
although Mass is in a foreign language, if
It is the way of spiritual growth, by which
you take part in it in the spirit of faith and
God wants to touch your heart in a deeper
love, only hoping for the Lord and His
way than before, so that your relationship
blessing. At first this experience can be like
with God would grow even deeper. The
walking through a wilderness, because we
source of Divine Love is open to you, not
do not experience the comfort of sensing
only when you pray your own language or familiar things. We are left with only the
when you take part in the Mass, which is
strength of our poor faith. However, it pays
celebrated in your mother tongue. The same to patiently walk forward. When we are so
Christ, which is present at Mass in your
disarmed or bereft, we can wordlessly and
homeland, is also present in every Mass
more deeply be with the crucified Lord.
here in Finland in our parish. He himself

Hopefully we can more clearly come to the
most important question in our spiritual life:
my comfort, the fulfillment of my expectations, or the fulfillment of God’s will at
whatever price? If we don’t abandon the
crucified Christ and participate in Holy
Mass with faith and love, then in a deeper
way we experience through faith His presence and His love. The more we give up our
selfish wants, the more we can open ourselves to God. Don’t be afraid that in sacri-

N

ficing yourselves to God you will become
poorer. In fact the opposite happens — we
are never able to top God’s generosity. In
seeing us humble and faithful by taking part
in Holy Mass, God generously pours graces
on us. It pays to sell all and buy the precious
pearl of deep faith.
In the Heart of Jesus,
Father Zenon Strykowski SCJ
parish priest

Does our parish get money from the Vatican
or maybe from the state?

ow and then in conversations with
some of our Catholics I am
amazed to hear that they run into
the supposition that our parish receives
support from the state or the Vatican. Some
people who think that seem to feel free from
the responsibility to support our parish,
because they think there is no need for it.
When I explain that the running of our parish depends for the most part on the generosity of its members, those people are very
surprised. Indeed, there seems to be a false
belief that the Catholic Church in Finland
has the right to collect taxes and that our
Church is extremely wealthy, so that in
times of need our parish can get money
from somewhere else.

of our parishioners who have an income
support our parish generously.
I am extremely thankful for every Sunday’s
collection and the regular monthly contributions sent through bank accounts. It is of the
upmost importance to understand that a
regular contribution really helps us plan our
parish budget. It supports the development
or our pastoral work in a better way than
sporadic gifts. In addition to prayer and all
kinds of volunteer work that the parishioners generously contribute we need regular
financial support.

I therefore ask all of you who have an income and who haven’t already begun to
send some amount every month to the parish account, to do so. I am sure that if every
Dear Brothers and Sisters, the truth is quite
adult parishioner would help our parish in
another thing. The functioning of our parish
this way, we would have no money probdepends on you. The greatest part of our
lems at all.
parish income comes from the collection
I thank you beforehand from my heart for
money that the parishioners give at the
mass, or from monetary gifts through their your generosity!
bank accounts. One of the important condiFather Zenon Strykowski SCJ
tions of the growth of our parish is that all
parish priest

Tankar från herdens hjärta
hand är riktat till hans lärjungars gemensKära bröder och systrar; vilken stor välsig- kap, inte till en enskild individ. Det är den
nelse har jag inte fått, när jag har fått funge- bedjande kyrkans gemenskap som har de
ra som kyrkoherde för Tammerfors Heliga bästa förutsättningarna att motta Guds ord
Korsets församling! Så tänker jag alltid när och förstå det rätt. Bara på detta sätt kan det
mottagna ordet bygga upp kyrkan.
jag stannar upp för att reflektera över mitt
liv och min tjänst för kyrkan här i Finland. Den heliga mässan, där Guds ord genom
Det finns så många orsaker för mig - och
den helige Andes kraft förvandlar brödet
hoppeligen också för er, kära bröder och
och vinet, oss, och vårt andliga offer till
systrar - att tacka när vi ser allt det goda
Kristi kropp och blod, är ett utmärkt tillfälle
Gud gett oss. Som del av den lokala kyrkan, för oss att förenas med Gud och samtidigt
dvs. stiftet, kan vi oavbrutet växa i tro, kär- be för våra bröder och systrar. Detta under
lek och gemenskap, för genom de heliga
sker genom prästens sakramentala tjänst i
sakramenten och bönen har vi omedelbar
den bedjande församlingens gemenskap. På
kontakt med vår Herre Jesus Kristus.
samma sätt som i frälsningshistorien, som vi

Skäl att tacka

lär oss om från bibeln, visar Gud också idag
särskild nåd till sitt folk som församlats
inför hans ansikte. För att kunna växa i tron
behöver vi alla en större andlig familj och
gemenskap, där vi kan få stöd och inspiration till vårt andliga liv av goda bröder och
systrar. På samma sätt kan var och en av oss
tjäna Gud i vår gemenskap genom att ge
konkret hjälp och stöd åt de andra troende,
åt församligen och åt kyrkan. Så kan vår tro
bli verklig genom kärlekens handlingar.
Utan de klara och positiva tecken som våra
gärningar visar och som vi med glädje utför,
kan vår tro bara bli ett teoretiskt begrepp,
som inte har kontakt med det verkliga livet.
Vi skall alltså tacka Gud för att vi hör till
kyrkans gemenskap och i synnerhet till vår
egen Heliga Korsets församling. Om vi
När vi samlas för att höra Guds ord och fira stadigvarande bor inom dess område är det
Kristi offer i den heliga mässan verkar Fräl- Guds vllja att detta är vår hemförsamling.
saren kraftigt bland oss och i var och en av Med Jesu bildspråk kan vi säga att vår församling är den vinranka, till vilken vi har
oss. Fastän hans kärlek till oss är mycket
ympats. Genom den hör vi till vinträdet personlig och unik, gläds han åt att se oss
Kristus och hans kyrka. Samhörighet med
samlade i bön och broderlig kärlek. Den
vår egen församling och med kyrkan borde
heliga bibeln lär oss att Guds ord i första

hela tiden fördjupas genom bön, deltagande jag på mässan via internet på mitt eget
i sakramenten och genom att vi offrar hela språk."
vårt liv till Gud.
Till en broder eller syster som säger så svaKära bröder och systrar, fastän vår försam- rar jag: "Kära broder eller syster i Kristus,
lings område är stort, har vi lyckligtvis
jag gläds med dig att du älskar Gud och
förutom kyrkan i Tammerfors nu också två inspirerad av denna kärlek går i mässan i
kapell i Österbotten: i Jakobstad och i Vasa. ditt hemland. Jag tror att du vill förbli och
Från början av oktober får vår församling en växa i denna kärlek. Inser du, att det finns
ny kaplan, fader Joosef Dung, som flyttar
en väg som Gud inbjuder dig att ta. Det är
till Tammerfors från Helsingfors. Från
vägen för andlig tillväxt, där Gud vill beröra
samma tid hyr vår församling en liten tjäns- ditt hjärta ännu djupare, så att ditt förhållantebostad i Vasa, som skall utnyttjas av de
de till honom skulle bli ännu starkare. Guds
präster och religionslärare som arbetar i
kärleks källa är öppen för dig, inte bara när
Österbotten. Vår församlings verksamhet
du ber på ditt eget språk eller deltar i en
kommer att utökas i synnerhet i Österbotten mässa som hålls på ditt modersmål. Samma
i den nära framtiden.
Kristus, som är närvarande i mässan i ditt
hemland, är närvarande i varje mässa också
Jag kan med glädje konstatera att det i vår
här i Finland i vår församling. Han själv vill
församling hela tiden finns nya lekmän som
att du med andakt deltar i den heliga mässan
genom uppoffringar vill tjäna kyrkan. Jag
på söndagarna oberoende av i vilket land du
tackar Gud och alla de goda bröder och
bor och vilket språk mässan firas på. Han
systrar som deltar i församlingens utvechar förberett för dig ett bord fullt av nåd.
klande. Av hela mitt hjärta ber jag er om
Och nu väntar han på dig. Om du verkligen
fortsatta förböner, stöd, aktivitet och kreatiälskar Herren mer än din egen andliga bekvitet i församlingens förnyande och utvecvämlighet, kommer du med glädje till mäsklande.
san för att svara på hans inbjudan. I den
heliga mässan är det inte viktigt att allt sker
Uppmuntrande ord
Fastän många församlingsmedlemmar som så som vi är vana. Det viktigaste är att vi
kommit från utlandet känner stark tillgiven- andligen förenas med Kristi korsoffer på
Golgata. För dem som mässans språk inte är
het till församlingen i hemlandet - vilket i
sig är en mycket bra sak - kan det inte utgö- modersmålet, utgör detta ännu ett tillfälle att
visa att de verkligen älskar Kristus och tror
ra en ursäkt för att inte dela i vårt försampå hans korsoffers hemlighet som firas i
lingsliv. Ibland får jag till min förvåning
varje mässa. Kära bröder och systrar, ni alla
höra det följande av en församlingmedlem
i vars hjärtan kärleken till Kristus brinner,
som sällan går i mässan: "När jag under
semestern besöker hemlandet går jag ofta i vägrar ni att ge honom ett bevis på er kärlek
mässan. Jag vill ladda mina batterier. Det är för att det fordrar litet mera av er? Herren
väntar på och kallar alla sina barn till kärunderbart att höra mässan på mitt eget
leks måltid. Riskera inte din eviga frälsning
språk. Mässan i Finland på finska tilltalar
genom att avvisa vår himmelske Herres
mig inte alls. Det är inte mitt bönespråk.
Därför går jag sällan i kyrkan här. Heller ser inbjudan med svepskäl!"

Kära bröder och systrar, jag skriver här om
en mycket viktig sak. Av egen erfarenhet
vill jag intyga att också ni kan finna den
levande gudens närvaro i en mässa på främande språk om ni bara deltar i den i trons
och kärlekens ande och med en önskan om
Herren och hans välsignelse. I början kan
denna erfarenhet tyckas som en ökenvandring, för vi kan inte åtnjuta de bekanta
sinnesintrycken. Vi blir lämnade kvar med
endast vår tro. Men det lönar sig ett tålmodigt gå vidare. När vi själva blivit så avskalade kan vi på ett djupare sätt utan ord vara
tillsammans med den korsfäste Herren.
Hoppenligen blir då trons viktigaste fråga
klarare för oss: Vad är Guds vilja för mig?
Vad förväntar han sig av mig? Vad är det
viktigaste i tron: min bekvämlighet, att mina
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förväntingar uppfylls, eller att Guds vilja
förverkligas till varje pris? Om vi med hela
vårt hjärta och all vår kärlek deltar i mässan
kommer vi på djupaste möjliga sätt genom
tron att uppleva den korsfäste Kristus närvaro och kärlek. Ju mer vi avsäger oss våra
självska begär, desto mer öppnar vi oss för
Gud. Var inte rädda för att blir fattigare
genom att offra sig till Gud. Tvärtom, vi
kommer aldrig att kunna överträffa Gud i
givmildhet. När han ser oss ödmjukt och
troget delta i den heliga mässan, kommer
han att i överflöd ge oss sin nåd. Det lönar
sig att sälja allt och köpa trons dyrbara pärla.
In Corde Jesu
Fader Zenon Strykowski SCJ
kyrkoherde

Får vår församling pengar från Vatikanen,
eller kanske från staten?

ill min häpnad i samtal med troende
katoliker stöter jag ibland på förmodan att vår församling får statligt
stöd eller stöd från Vatikanen. Människor
som tror på detta sätt,
känner sig fria från
skyldigheten att stöda
sin församling, för att
de antar att det inte
finns något behov för
det. När jag då
förklarar att vår
församlings
verksamhet till störta
delen beror på
generositeten av dess medlemmar, blir dessa
människor väldigt förvånade. Det verkar att
bakom detta finns en missuppfattning om att
den katolska kyrkan skulle ha beskattnings-

rätt - och dessutom - att kyrkan skulle vara
mycket rik, och att, om nödvändigt, vi alltid
kan hitta pengar någon annanstans ifrån för
vår församlings behov.
Kära bröder och systrar, sanningen
är helt annorlunda. Finansiering av
vår församlings verksamhet är
beroende av er. Största delen av
vår församlings inkomster kommer
från församlingsmedlemmarna i
form av kollektpengar och
donationer via banköverföringar.
Förutsättning för vår församlings
tillväxt är att alla
församlingmedlemmar som har inkomster
understöder församlingen generöst.
Jag är mycket tacksam för kollekten varje
söndag och regelbundna, månatliga dona-

tioner via banköverföringar. Det är oerhört
viktigt att inse att regelbundna donationer
underlättar församlingens budgetplanering
en hel del. Detta stöder utvecklingen av det
pastorala arbetet på ett bättre sätt. Förutom
bön och mångfaldigt arbete är församlingen
i stort behov av ekonomiskt stöd. Därför ber
jag, att alla ni som har inkomster, men ännu
inte har börjat stöda församlingen regelbundet, skulle stöda församlingen ekonomiskt

genom att varje månad överföra en viss
summa till församlingens konto. Jag är
säker på att om alla vuxna församlingsmedlemmar skulle bidra vår församling på detta
sätt, skulle vi inte ha några ekonomiska
problem alls.
Jag tackar på förhand för er generositet!
Fader Zenon Strykowski SCJ
kyrkoherde

Father Joseph brings new light to darkening fall

H

oly Cross parish of Tampere has
received a new spiritual light this
fall, because we have a new priest,
Father Joseph. His whole name is
Joseph Tien Dung Dang. Many, I’m sure,
remember him from the short time when he
helped in our parish at the end of his studies
before he was ordained priest.

priest either his long years of study. He
readily speaks with others about his vocation and feels happy. If he had to choose
again, he choose the same.

Father Joseph likes classical music, but
finds spiritual music very pleasant and well
as pop music. While driving the car he almost always listens to music. He can’t say
Father Joseph was born in Saigon, Vietnam what his favorite food is because to a Vietand came as a child to Finland in 1990 with namese that kind of question is difficult.
his father. It was in January when it was
In thinking of the future Father Joseph
cold and there was snow on the ground. It
thinks that when we leave one place, we
was absolutely amazing to an 11-year-old
leave behind everything that we love,
boy and he had fun with his cousin frolick- friends and the familiar. But new things and
ing in the snow. His mother and siblings
new friends come in their place, and the
were still in Vietnam, but the family was
new surroundings and work are like an
again united when they came to Turku a
adventure, which God arranges for people in
year later. Joseph attended school in Turku his Providence.
and passed his student exams in 2000. The
Father Joseph’s favorite Bible verse is
next year he left for Rome to study for the
Jeremiah 1:5: Before I formed you in your
priesthood. In the beginning he studied at
mother’s womb, I chose you. Before you
the Opus Dei seminary and then later at the
were even born into the world, I conseHoly Cross University. After studying for
crated you as my own and appointed you as
ten years he returned to Finland. On Octoa prophet to the nations.
ber 10, 2011, Father Joseph was ordained
May God bless Father Joseph in his life and
priest at St. Michael’s church in Turku.
in his work.
Father Joseph says that after being a priest
Elina Grönlund
for three years, he understands priesthood
better and hasn’t once regretted becoming a
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Harjoittelijamme Lisa

eurakuntaamme on saapunut uusi Bonifatius Werkin harjoittelija Saksasta
Kölnin läheltä Hürthistä. Hän on rakastunut Suomeen, pitää suomalaisia
mukavina ja Suomen luontoa aivan mahtavana. Erityisesti hän pitää Tampereesta, sillä
toisaalta täällä on kaupunkielämää, ja kaupoissa pääsee käymään nopeasti ja tekemään pitkiä
shoppailukierroksia ja toisaalta luonto on aina
lähellä, etenkin järvet ja ihanat oravat. Seurakuntaamme hän pitää, ainakin tähän asti, mielenkiintoisena ja sen ihmisiä kiltteinä. Hänet
on otettu vastaan sydämellisesti ja ihmiset
ovat ottaneet häneen yhteyttä helpottaakseen
hänen sopeutumistaan tänne.

Hänen tehtäviinsä kuuluu olla apuopettajana
katolisen uskonnon tunneilla koulussa, hän
myös avustaa kommuniolla ja on aloittamassa
projektia, jolla saisi seurakuntalaiset auttamaan rahallisesti seurakuntaamme. Jatkossa
hän myös luultavasti hoitaa seurakuntalaistemme lapsia. Hänen harrastuksiaan ovat

kirjojen lukeminen ja ystävien kanssa ulkona
käyminen. Viime aikoina hän on myös aloittanut valokuvaamisen. Hän myös urheilee mielellään ja pelaa lentopalloa ja ultimate frisbeetä.
Ultimate joukkueensa Lisa löysi sattumalta
kesällä, pyydettyään etsimään lentopallojoukkuetta. Kaksi päivää hänen saavuttuaan oli
tarjolla ultimate frisbeetä ja hänet otettiin heti
innolla vastaan. Joukkue on Lisan mukaan
supermukava ja pelaajat suhtautuvat huumorilla Lisan yrityksiin puhua suomea. He puhuvat
hänelle tällä hetkellä vielä englantia, jotta hän
ymmärtäisi kaiken. Jos hän ei ymmärrä mitään, he käyttävät aikaa toisella tavoin selittämiseen ja se on todella hauskaa/hienoa Lisasta.
Lisa kertoo puhuvansa erittäin mielellään
psykologiasta ja se olikin hänen lempikouluaineensa. Hänen lempilehtensä onkin ”Psychologie Heute” eli psykologia tänään ja ”Welt
der Wunder” – ihmeiden maailma. Lisan lempisana saksaksi on ”variieren” eli vaihdella ja
suomenkielen lempisana on ”ymmärrän”,
koska se kuulostaa niin hauskalta.
Lisan mielestä seurakuntalaistemme kulttuuritaustat ovat upeita ja kaikki tuntuvat työskentelevän hyvin keskenään. Myös tapaamiset
Messun jälkeen kirkkokahveilla ovat hänestä
erinomainen idea.
Monet asiat ovat maassamme toisin kuin Saksassa. Saksaan verrattuna Suomi on hirmukallis maa, vaikka Lisa piti Saksaakin kalliina.
Lisasta on myös mielenkiintoista, miten monet
ihmiset ovat valmiita tulemaan Messuun niin
monien kilometrien päästä. Saksassa se on
harvinaista. Ihmiset ovat myös erilaisia. Lisan
mielestä suomalaiset arvostavat luontoa
enemmän.
Paljon kiitoksia haastattelusta ja lämpimästi
tervetuloa! Vielen schönen Dank für das Interview und nochmal herzlich Willkommen,
Lisa!
haastattelija: Mari Malm
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”Uuden vuoden kynnyksellä”

apset ja nuoret ovat aloittaneet
uuden kouluvuoden, opiskelijat ovat
saapuneet opinahjoihinsa. Olemme
itse kukin palanneet lomiltamme. Tunnemme, että olemme saaneet uusia voimia ja
uutta intoa arkeemme. Itse elän nyt uuden
vuoden kynnyksellä ja monet mietteistäni
liittyvät tähän uuteen vuoteen.
Vuoden 2013 marraskuun lopulla paavi
Franciscus ilmoitti, että vuosi 2015 tulee
olemaan ”Jumalalle pyhitetyn elämän
teemavuosi”. Vuosi alkaa ensimmäisenä
adventtina 30.11.2014 ja päättyy 2.2.2016.
50 vuotta on kulunut siitä, kun Vatikaanin
toisen kirkolliskokouksen dekreetti Perfectae caritatis ilmestyi. Pyhä Henki puhalsi
uutta tuulta koko kirkkoon, mutta erityisesti
sääntökuntaelämään. Dekreetissä kehotettiin
Jumalalle vihittyjä olemaan uskollisia Herralle, kirkolle, oman sääntökuntansa karismalle ja tämän päivän ihmisille. Tätä uskollisuutta meitä kehotetaan elämään 50 vuotta
myöhemminkin. Teemavuosi tahtoo tarjota
tilaisuuden ”muistella kiitollisuudella kulunutta aikaa”, ”käydä kohti tulevaisuutta
toivon täyttäminä” ja ”evankelioida jokaisen
omaa kutsumusta ja todistaa kauneudesta,
joka sisältyy Kristuksen seuraamiseen”.
Kun paavi Franciscus ilmoitti tulevasta
Jumalalle pyhitetystä vuodesta, hän painotti
ilmaisua ”herättää maailma” sääntökuntaelämään liittyvällä profeetallisella todistuksella, jonka ovat antaneet sääntökuntien
perustajat ja jota jatkavat erityisellä tavalla
niiden jäsenet tänäkin päivänä.

Kalleimman Veren sisaret Englantilaisen
koulun työssä ja monen monissa seurakunnan palvelutehtävissä ja Jeesuksen pikkusisaret eläen omaa kutsumustaan keskellä
maailmaa, lähellä ihmisten arkea. Pappien
kohdalla on mukava huomata, että nuoria
pappeja on aina tullut palvelemaan seurakuntamme yhä kasvavissa tehtävissä.

Sisarten kohdalla tällaista uudistumista ei
enää viime vuosina ole ollut. Sisarten elämä
puhuu meille ennen kaikkea syvästä ja pyyteettömästä uskollisuudesta. Hiippakunnassamme olemme suunnittelemassa teemavuoden esilletuomista monin eri tavoin,
mutta yksi seikka koskee meitä kaikki katolilaisia: rukous kutsumusten puolesta. ”Milloin olet viimeksi rukoillut pappien tai sisarten puolesta? Milloin rukoilit Pyhää Henkeä
ohjaamaan nuorta elämänsuunnan valinnassa?”

Ilokseni olen tämän kesän aikana kohdannut
seurakuntalaisiamme, joiden kanssa olemme
puhuneet kutsumuksesta, tiestä, jonka Jumala on heille osoittanut, askelista, joita joutuu
tekemään, kun ikään kuin ”hyppää tuntemattomaan”. Kaikki nämä seurakuntalaiset
ovat miehiä, jotka ovat nyt kukin siirtyneet
eri maihin koulutukseen. He tarvitsevat
meidän esirukouksiamme, sillä tie JeesukTällaisen haasteen edessä me täällä Suosen seuraamisessa ei ole aina itsestään selvä
messa ja Tampereella olemme kovin nöyriä. asia.
Seurakuntamme alkuajoista asti sääntökunJeesus kohtasi elämässään monia etsiviä
talaisia on ollut seurakunnan peruspilareina:
ihmisiä. Samalla tavoin kuin Jeesuksen
Jeesuksen pyhän sydämen papit paimenina,

aikana, tänäänkin monen ihmisen sydämessä voi asua kysymys: ”Missä voin löytää
Jeesuksen, missä hän majailee?” Etsiville
ihmisille Jeesus vastaa: ”Tulkaa, niin näette.

kutsumuksille. Olennaisin kaikissa kutsumuksissa on avoimuus Jumalan rakkaudelle,
että Jumala saa rakastaa meitä varauksetta ja
että me vähä vähältä opimme rakastamaan
häntä ja lähimmäisiämme niin kuin myös
itseämme, sillä omaksi kuvakseen Jumala
meidät loi. Lisieuxin Jeesus-lapsen Teresa
kirjoitti kutsumuksestaan: ”Jeesus, rakkauteni, kutsumukseni. Lopultakin olen löytänyt
sen: kutsumukseni on rakkaus ! -- Niin, olin
todella löytänyt paikkani ja sinä, rakas Jumalani, olet antanut sen minulle --. Tulen
olemaan rakkaus äitini, kirkon sydämessä.
Siten olen kaikki, ja niin unelmani vihdoin
toteutuu!!!” Kaiken kutsumuksen pohjalla
on se ääretön kaipaus kohti Jumalaa, joka
saa meidät liikkeelle. Saakoon se meidätkin
liikkeelle tämän ”uuden vuoden kynnyksellä”.

Tule ja seuraa minua.” Paljon herkkyyttä ja
rukousta tarvitaan, että nämä kysymykset
tulevat esitetyiksi ja että Jeesuksen vastaus
saa kaikupohjaa ihmissydämessä. Seurakuntana me voisimme ottaa vastaan rukoustehtävän, jonka paavi Franciscus esittää koko
kirkolle: rukoilkaamme kaikkien kristittyjen
puolesta, että jokainen herkistyisi kuulemaan Jumalan kutsun omassa elämässään ja
että Jumala auttaisi jokaista löytämään
oman ainutkertaisen tehtävän, mikä se sitten
onkin: naisena, miehenä, äitinä, isänä, opettajana, pappina, sisarena, veljenä… Jumalan Jeesuksen pikkusisar Leila
valtakunnassa on tilaa mitä moninaisille
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”On the Threshold of a New Year”

hildren and young adults have begun a new school year; students
have arrived at their places of learning. All of us have returned from our holidays. We feel than we have received new
strength and new enthusiasm for our everyday lives. As for myself, I am living on the
threshold of a new year and many of my
thoughts have to do with this new year.

whole Church, but especially into Religious
life. In the decree those dedicated to God
are urged to be faithful to the Lord, to the
Church, to the charism of their own religious congregation, and to today’s people.
Fifty years later we are still urged to this
fidelity. The idea of this theme year is to
present a chance “to remember the past with
gratitude”, “to step into the future full of
hope” and “to evangelize each person as to
At the end of November in 2013 Pope Franhis or her own vocation and witness to the
cis announced that 2015’s theme is to be
beauty which is part of following Christ”.
“Life consecrated to God”. The year begins
When Pope Francis announced that the
on the first day of Advent 20.11.2014 and
coming year would be dedicated to “Life
ends 2.2.2016. Fifty years have passed since
Consecrated to God”, he emphasized the
“Perfectae Caritatis” the decree from the
expression “to awaken the world” to the
Second Vatican Council, was published.
prophetic truth of the consecrated life,
The Holy Spirit blew new breath into the

which the founders and foundresses have
given their Congregations, and which the
members share to this day.
Here in Finland and Tampere this challenge
humbles us. From the very beginning of our
parish, consecrated men and women have
been the foundation pillars: the priests of the
Sacred Hear of Jesus as our shepherds, the
sisters of the Most Precious Blood in the
work of the English School and in many
other services to the parish, and the Little
Sisters of Jesus living their own vocation in
the midst of the world with the everyday life
of their neighbors. In regard to the priests it
is wonderful to notice that young priests
have always come to serve in our parish
with its ever-growing tasks. There has not
been this renewal in recent years in regard
to the Sisters. The Sisters’ lives speak to us
above all of a deep and unstinting fidelity.
In our diocese we are planning to proclaim
this theme year in many ways, but one thing
affects all of us Catholics: prayer for vocations. When have you last prayed for priests
and Sisters? When have you prayed to the
Holy Spirit to guide young people in choosing a direction in life?

me.” Much sensitivity and prayer is needed
so that these questions come to light and
that Jesus’ answer received an echo in human hearts.

As a parish we can be a support with prayer
that which Pope Francis asks of the whole
church. Let us pray for all Christians, that
everyone will be sensitive to hear the invitation of God in their own lives and that God
will help everyone find his or her own
unique work, whatever it may be: as a
woman, as a man, as a mother, as a father,
as a priest, as a Sister, as a Brother… The
kingdom of God has room for all kinds of
vocations. The essential part of each vocation is openness to God’s love, so that God
may love us without reserve and we may
little by little learn to love God and our
neighbors as we learn to love ourselves,
who are creations in the image and likeness
of God. St. Therese of the Child Jesus wrote
the following about vocations: “Jesus, my
To my joy I have met parishioners this
summer with whom I have spoken of voca- love, my vocation. At last I have found it:
my vocation is love! Yes, I have truly found
tions, the paths in life which God has
my place and you, dear God, you have
pointed out to them, steps which one must
do in order to “jump into the unknown”. All given it to me. I will be love, my mother, in
the heart of the church. In that way I am
of these parishioners are men, who have
each gone to different countries for school- everything, and thus my dream at last has
ing. They need our prayers because follow- come true!!!” The basis of all vocations is
the boundless longing toward God that
ing Jesus is not always a straightforward
energizes us. May it also energize us on this
thing.
the “threshold of a new year”.
Jesus met many seekers in his life. In the
Jesus’ Little Sister Leila
same way as in Jesus’ time also today the
question: “Where can I find Jesus, where
does he live?” may resound in many person’s hearts. To the seeker Jesus answers:
“Come and you will see. Come and follow
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”På trösken till ett nytt år”

arnen och ungdomarna har inlett
skolåret, studeranden har anlänt till
sina läroanstalter. Vi andra har
återvänt från vår semester. Vi känner att vi
har fått ny kraft och ny energi för vardagen.
Själv lever jag nu på tröskeln till ett nytt år
och många tankar och funderingar hör ihop
med det.
I slutet av november 2013 meddelade påven
Franciscus att år 2015 kommer att vara
"temaåret för liv helgat åt Gud". Året inleds
på första advent 30.11.2014 och avslutas
2.2.2016. Femtio år har gått sedan Andra
Vatikankonciliets
dekret Perfectae
caritatis gavs. Den
Helige Ande blåste
nytt liv i hela
kyrkan och i
synnerhet i
ordenslivet. I dekretet uppmanades
de som vigt sitt liv
åt Gud att vara
trogna Herren,
kyrkan, sin ordens
karisma och våra
dagars människor.
Också femtio år
senare uppmanas vi
att leva ut denna
trohet. Temaåret
vill ge oss en möjlighet att "med tacksamhet
minnas den tid som gått", "fyllda av hopp gå
emot framtiden" och "evangelisera sin kallelse och vittna om den skönhet som Kristi
efterföljelse innebär". När påven Franciscus
kungjorde det kommande året helgat åt Gud

betonade han uttrycket att "väcka världen"
genom de profetiska vittnesmål om ordenslivet som getts av ordensgrundarna, och som
fortsätts än idag på ett speciellt sätt av ordensmedlemmarna.
Inför en sådan utmaning är vi mycket ödmjuka i Finland och i Tammerfors. Allt
sedan församlingen grundades har ordensfolk utgjort grundpelare i församlingen:
präster från Jesu heliga hjärtats ordens som
herdar, systrar från Most Precious Blood i
den engelska skolan och många olika församlingsuppdrag, och Jesu småsystrar som
lever enligt sin
kallelse i världen,
nära människornas
vardag. Vad gäller
prästerna är det
roligt att märka att
unga präster har
kommit för att
tjäna vår
församling i allt
fler uppdrag. Vad
gäller systrar har
sådan föryngring
inte skett under de
senaste åren.
Systrars liv talar
till oss främst om
djup och osjälvisk
trohet. Inom stiftet
planerar vi att presentera temaåret på många
sätt, men en aspekt gäller oss alla katoliker:
att be för kallelser. "När har du senast bett
för prästerna eller systrarna? När bad du den
Helige Ande att leda ungdomar i deras livsval?"

Till min stora glädje har jag denna sommar
mött församlingsmedlemmar som vi har
kunnat diskutera kallelser med, om den väg
som Gud har visat dem, om de steg som
måste tas när man så att säga "gör ett hopp
in i det okända". Alla dessa församlingsmedlemmar är män, som nu har flyttat till
olika länder för sin utbildning. De behöver
våra förböner, för vägen är inte alltid självklar när man vill följa Jesus.

skulle hjälpa envar att hitta sitt unika uppdrag, vad än det må vara: som kvinna, som
man, som mor, som far, som lärare, som
präst, som syster, som broder... I Guds rike
finns rum för mångahanda kallelser. Det
viktigaste i alla kallelser är öppenhet för
Guds kärlek, att Gud tillåts älska oss utan
förbehåll, och att vi så småningom lär oss
att älska honom och vår nästa som oss själva, för Gud har skapat oss till sin avbild.
Therese Lisieux av Jesusbarnet skrev om sin
Jesus mötte under sitt liv många sökande
kallelse: "Jesus, min kärlek, min kallelse.
människor. På samma sätt som under Jesu
Äntligen har jag funnit den: min kallelse är
tid har många människor i sitt hjärta frågan:
kärlek! - Ja, verkligen, jag har hittat min
"Var kan jag hitta Jesus, var bor han?" För
plats och du, kära Gud, har gett mig den--.
den sökande människan svarar Jesus: "Kom
Jag kommer att vara kärlek i min moders,
och se. Kom och följ mig." Det behövs
kyrkans, hjärta. Så är jag allting, och så
mycket känslighet och bön att framlägga
förverkligas äntligen mina drömmar!!!"
dessa frågor och så att Jesu svar får ett eko i
Som grund för alla kallelser finns en oändlig
människans hjärta. Som en församling kan
längtan till Gud och den får oss att gå framvi ta emot det böneuppdrag som påven
åt. Må den få oss att gå framåt nu "på trösFranciscus ger hela kyrkan: låt oss be för
keln till det nya året".
alla kristna, att var och en gör sig lyhörd
och hör Guds kall i sitt eget liv, och att Gud Jesu småsyster Leila

Vaasan lasten kiitollisuuden aiheet
Teimme Vaasassa katekeesissa lasten ja
nuorten kanssa käsiä, joiden jokaiseen
sormeen merkittiin yksi kiitollisuuden aihe.
Lapset tekivät käsiä suomeksi, ruotsiksi,
englanniksi, espanjaksi ja puolaksi. Kiitollisuudesta kasvoi aurinko, puu, lintuja, perhosia ja kukkia ja lopulta kokonainen maisema. Lapset kiittivät Jumalaa perheestä,
ystävyydestä, lemmikeistä, kukista, rauhasta ja monista asioista.

Mari Malm

Caritas kuulumisia
Caritas -vierailija Essenistä
Syyskuun alussa Suomen Caritas sai vieraakseen rouva Irmgardt Handtin Essenin Caritaksesta. Hänen erikoisalaansa ovat rahoitus-, lapsi- ja nuorisotyö.
Saksalaiset Baijerin, Nordrhein-Westfalenin ja Berliinin Caritakset hakivat yhdessä Leonardo da Vinci -EU-ohjelmaan. Projektin nimeksi tuli CARITAS in Europe – Promoting
Together Solidarity (CAPSO) eli Caritas edistää yhdessä solidaarisuutta Euroopassa.
Projektin ideana on lähettää 32 Caritas-työntekijää Saksasta 32 Euroopan maahan, jokainen eri maahan. Jokaisen vierailun on tarkoitus kestää kaksi viikkoa ja tapahtua syksyn
2013 ja kesän 2015 välisenä aikana. Osanottajat toivovat voivansa tutustua paikalliseen
sosiaalijärjestelmään ja paikallisen Caritaksen historiaan, rakenteeseen ja palveluihin
pystyäkseen vertaamaan niitä Saksaan.

Meidän vieraaksemme saamamme Irmgard Handt pääsi tutustumaan Helsingin, Turun,
Tampereen ja Jyväskylän kaupunkeihin. Tampereen seudulla hän pääsi käymään Nokian
koulussa katolisen uskonnon tunnilla, ja hänellä oli tuuria, sillä tapasimme ensimmäisen
luokan opettajan, joka pystyi kertomaan ensimmäisen luokan arjesta ja iltapäiväkerhotoiminnasta saksaksi. Koulun jälkeen Sinikka Meurman esitteli vielä nukketeatteri Hupilaisen teatteritaloa Parvulaa Kangasalla. Lisäksi Tampereella Rouva Handt sai kierroksen
luterilaisessa diakoniakeskus Silmukassa, jossa näimme kodittomien ja varattomien arkea.
Irmgard Handt oli hyvin vaikuttunut Suomessa tapaamiensa ihmisten kielitaidoista. Hän
pohti, miten voisi saada saksalaiset ja Saksan vähemmistöt kiinnostumaan kielen oppimisesta ja sen luonnollisesta käyttämisestä. Häntä myös hämmästytti, miten paljon Suomessakin joudutaan tekemään säästöjä, vaikka Suomi hänen mielestään on vaikuttanut varakkaalta maalta. Matka herätti monia ajatuksia ja kaikkiin kysymyksiin ei oikeaa vastausta
olekaan, mutta yhdessä kohti yhteenkuuluvuutta ja yhteistä vastuuta.

Jos vene on täysi, tulkaa tekemään uusi!
Sosiaalisessa mediassa on viimeaikoina selannut monen näköisiä paperiveneitä eri puolilta Eurooppaa, kun Caritas Europa kutsui ihmisiä taittelemaan ja kuvaamaan veneitä. Myös Tampereen nuoret
ja entiset nuoret olivat vesillä. Idea oli osoittaa solidaarisuutta pakolaisille, jotka henkensä uhalla
lähtevät ylittämään merta.
Natalja Pfeiferin venetervehdys: If the boat is full we need a new one - or a whole lot of them!
Tässä tamperelainen elämänmyönteinen solidaarisuusvene:

Caritas auttaa myös Irakissa
Yli miljoona ihmistä on paennut kodeistaan Pohjois- ja Keski-Irakissa Islamilaiseksi valtioksi (Isis) itseään
kutsuvien sunniekstremistejen kaapattua Ninawan, Salah Al-Dinin ja Diyalan maakunnat. Monet paenneista
ovat kristittyjä, jesidejä ja siialaisia.
Suomen Caritas välittää apua myös Irakiin. Suomen Caritaksen tuki kanavoidaan apua tarvitseville kansainvälisen Caritas Internationalis -järjestön kautta. CRS (Catholic Relief Services) ja Caritas Irak pyrkivät yhdessä
tukemaan 30 000 perhettä seuraavan puolen vuoden aikana seuraavanlaisilla tavoilla:
Ruoka, vesi ja elämään tarvittavilla tarvikkeilla, sillä liikkeellä olevilla ihmisillä, joilta on viety kaikki, ei ole mitään
keinoa hankkia perusasioita.
Psykologisella ja sosiaalisella tuella sekä traumaterapialla, sillä henkiset traumat ovat suuret, etenkin hyökkäyksen kohteena olleiden vähemmistöjen joukossa. CRS ja Caritas Irak käyttävät traumaterapiassa apuvälineinä nukkeja, joiden avulla myös pyritään rakentamaan rauhaa ihmisten välille. Tähän kuuluu henkilökunnan ja
vapaaehtoisten kouluttaminen. Heille opetetaan taitoja ja käytäntöjä, jotka ovat osoittautuneet menestyksekkäiksi samankaltaisista taustoista tulleille.
Järjestämällä opetusta lapsille, jotka ovat joutuneet siirtymään toiseen osaan maata, ja joista monet ovat siksi
olleet poissa koulusta jo kuukausia. Paikallinen opetusministeriö on pyytänyt apua, että voitaisiin varmistaa,
että kaikki lapset voisivat suorittaa vuoden päättökokeensa elokuun keskivaiheilla. CRS ja Caritas Irak pyrkivät
järjestämään lapsille opetusta ja kokeisiin valmistautumisapua, samalla kun kouluja tuetaan selviytymään
kasvavien lapsivirtojen kanssa.
Valmistautumisella pidempi aikaiseen uudelleen sijoittamiseen. CRS ja Caritas Irak valmistautuvat pitkän
aikavälin todellisuuteen, joka kohtaa perheitä: asettumiseen uusille seuduille, tulevaan talveen, turvalliseen ja
ihmisarvoiseen suojaan ja elinkeinon harjoittamismahdollisuuksiin, kuten rahaa työhön ja ammattiin kouluttamiseen.
Keräystili: FI73 8000 1270 1545 04 - Kirjoita viestikenttään sana "Irak".
Kiitoksia korvaamattoman arvokkaasta avustanne!

S

Syksy

yksy merkitsee monille ihmisille uusien asioiden alkua. Koulu alkaa, on jännittävää
tavata uusia luokkatovereita tai uusia opettajia. Korkeakouluihin tulee uusia opiskelijoita, joista monet aloittavat uuden elämän kaupungissa kaukana kotoa. On hankittava uusia oppikirjoja ja muita välineitä opiskelua varten. Pitäisi saada uusia merkkivaatteita, että pärjäisi eivätkä luokkatoverit huomauttelisi. Uusi kännykkäkin olisi hyvä
saada, että saisi paremmin yhteyden nettiin ja facebookiin. Monet odottavat syksyltä uutta
kulttuuritarjontaa, konsertteja, teatteria, elokuvia. Kirjoja luetaan enemmän, kun illat pimenevät. Villaneuleet ja lankoja myyvät liikkeet kiinnostavat naisia. Alkaa tehdä mieli
polttaa kynttilöitä.
Luonto näyttää toisenlaiselta, värejä on enemmän. On kaikkia mahdollisia vihreän, keltaisen ja punaisen sävyjä, ja lehdet alkavat vähitellen putoilla talvea ennustaen. Hedelmät ja
vihannekset ovat kypsyneet ja punaiset puolukat ja keltaiset kantarellit hehkuvat torimyyjien pöydillä.
Kaikki eivät ole niin onnekkaita, että voisivat hankkia uuden syystakin tai uudet nahkakengät. Moni joutuu miettimään, mitä ne maksavat ja ajattelemaan tarkasti, mihin rahansa
käyttää. Lapsille ei ole helppoa sanoa, että ei ole rahaa uuteen kännykkään tai vaatteisiin.
Ei voi lähteä teatteriin, konserttiin tai festareille, koska pääsyliput maksavat paljon ja sillä
rahalla saa ruokaa moneksi päiväksi. Joku ei pääse ulos kodistaan sairaana ja liikuntaesteisenä, sillä jalat eivät kanna niin kuin vielä muutama vuosi sitten. Mitä silloin odotetaan,
kun voimavaroja ja mahdollisuuksia uusien asioiden aloittamiseen on vain vähän?
Olisiko kiitos uusi alku? Kesä oli kaunis ja antoi lämpöä, iloa ja valoa. Jumala antoi rakkaudellaan paljon sellaista, mikä auttaa jaksamaan syksyn ja pimeän talven. Voin olla
varma siitä, että hänen rakkautensa kestää. Omasta puolestani voin osoittaa häntä kohtaan
tuntemaani rakkautta kiittämällä koko sydämestäni siitä, mitä olen saanut ja huomaamalla
sellaiset lähimmäiset, jotka tarvitsevat minua. Pysähtyessäni hetkeksi miettimään Jumalan
lahjoja, havaitsen, että hän on ollut sangen runsaskätinen.
Herra, annathan anteeksi, että
toisinaan kaipaan uutta ja olen tyytymätön.
Opeta tuntemaan kiitollisuutta
siitä, mitä minulla jo on,
sinun hyvyydestäsi ja taivaan kirkkaudesta,
kodista ja perheestä,
hehkuvista syyskuun päivistä,
kurkuista ja tomaateista ja puolukoista.
Kiitos kirkosta ja ystävistä,
jotka suuressa hyvyydessäsi olet minulle antanut.
Opeta näkemään sellaiset, joita voin auttaa,
yksinäiset ja sairaat, väsyneet ja masentuneet.
Anna myötätuntoa ja viisautta, että osaisin lohduttaa,
olla tukena silloin kun joku ei yksin jaksa.
Herra, opeta näkemään ja kuulemaan surevia ja kodittomia
ja kaikkia sellaisia,
joille kellään muulla ei ole aikaa. Aamen.
Elina Grönlund

T

Autumn

o many people autumn means the beginning of new things. School begins and it is
exciting to meet new schoolmates and new teachers. Many new students begin
college and with that a new life far from home. There are new books and school
supplies to buy for studies. It’s important to get new fashionable clothes so that one
doesn’t look strange. It would be great to get a new cell phone in order to get connections
with the net and with Facebook. Many wait for the cultural benefits of autumn with its
concerts, theatre performances and movies. More books are read as the evenings get
darker. Knitting needles and yarn shops interest knitters. One begins to appreciate the
atmosphere of candlelight.
Nature takes on a different, more colorful appearance. There is every possible shade of
green, yellow and red. Leaves begin to fall predicting winter. Fruits and vegetables have
ripened; red lingonberries and yellow chantarelles glow from marketplace stalls.
Not everyone is lucky enough to buy a new fall coat or new leather shoes. Many must
think twice and well where they must spend their money. It is not easy to explain to children that there is no money for a new cell phone or clothes--that they can’t go to a theatre,
or concert, or festival because the tickets cost too much and with the same amount the
family can eat for many days. Some are homebound because of illness or disabilities,
because their legs don’t carry them as well as a few years ago. What awaits when physical
strength and possibilities to begin new things are so limited?
Would thankfulness be a new beginning? Summer was beautiful and gave warmth, joy
and light. God’s love gave much, which helps us live the autumn and dark winter more
fully. I can be certain that God’s love will last. In response I can show God the love I feel
by being thankful from my whole heart for all I have received. I can notice those around
me, who need me. By stopping a moment to think about God’s gifts, I notice how very
generous God is.
Lord, please forgive my always yearning for something new
and my dissatisfaction.
Teach me to feel thankful for what I already have;
your goodness and heaven’s glory,
home and family,
glowing September days,
cucumbers and tomatoes and lingo berries.
Thank you for the church and friends
that you have given me in your great goodness.
Teach me to see those whom I can help:
the lonely and sick, the tired and the depressed.
Give me compassion and wisdom,
so that I can be a comfort,
a support when someone can’t go in alone.
Lord, teach me to see and hear the grieving and homeless,
all those for whom no one has time. Amen.
Elina Grönlund

H

Höst

östen innebär för många att nya saker påbörjas. Skolorna börjar, det är spännande
att träffa nya klasskamrater eller nya lärare. Det kommer nya studeranden till
högskolorna och många av dem börjar ett liv i en ny stad långt borta hemifrån.
Man skall skaffa nya läroböcker och annat studiematerial. Man borde skaffa nya märkeskläder så han man klarar sig i gruppen och inte får kommentarer av klasskamraterna. En
ny mobil skulle också vara bra så att man lättare kommer in på nätet och Facebook.
Många inväntar höstens nya kulturutbud, konserter, teater, filmer. Man läser mera böcker
när kvällarna blir mörkare. Kvinnorna är intresserade av stickning och butiker som säljer
yllegarn. Man får lust att tända ljus.
Naturen ser annorlunda ut, det finns mera färger, alla olika sorters grönt, gult och rött, och
löven börjar så småningom falla och ge en föraning om vinter. Frukterna och grönsakerna
har mognat och torsäljarnas stånd lyser av röda lingon och gula kantareller.
Alla är inte så lyckligt lottade, att de kan skaffa en ny höstrock eller nya läderskor. Många
är tvungna att noga överväga vad något kostar och vad de kan använda sina pengar till.
Det är inte lätt att säga till ett barn att det inte finns pengar till en ny mobil eller kläder.
Man kan inte gå på teater, konsert eller festival för biljetterna kostar mycket och för samma pengar får man mat för flere dagar. Några kan inte lämna sitt hem på grund av sjukdom eller handikapp och benen inte mera bär som de gjorde för några år sedan. Vad kan
man då vänta på, när det finns bara lite kraft eller möjligheter till att börja nya saker?
Kunde ett tack innebära en ny början? Sommaren var vacker och gav värme, glädje och
ljus. Gud i sin kärlek gav mycket sådant som hjälper oss att orka genom hösten och den
mörka vintern. Jag kan vara säker på att hans kärlek räcker. För min egen del kan jag visa
min kärlek till honom genom att med hela mitt hjärta tacka för vad jag har fått och genom
att beakta de medmänskor som behöver mig. Om jag för ett ögonblick stannar upp och
betänker Guds gåvor kommer jag att märka att han har varit ytterst givmild.
Herre, förlåt mig
för att jag ibland längtar efter det nya och är missnöjd.
Lär mig att känna tacksamhet
för vad jag har,
för din givmildhet och himlens härlighet,
för hem och familj,
glödande höstdagar,
gurkor och tomater och lingon.
Jag tackar dig för kyrkan och för vännerna
som du i din stora godhet har gett mig.
Lär mig att se dem som jag kan hjälpa,
de ensamma och sjuka, trötta och deprimerade.
Ge mig medlidande och klokhet att kunna trösta
och vara till stöd när någon inte mera orkar.
Herre, lär mig att se och höra dem som sörjer
och är hemlösaoch alla dem
som ingen har tid för. Amen.
Elina Grönlund
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Katolinen uskonnonopetus lapsille
Tampereen Pyhän ristin kirkossa
(Amurinkuja 21, aina lauantaisin klo 9.50)
Syyskauden päivämäärät:

8.11
29.11
13.12 (perhemessun jälkeen tulee Pyhä Nikolaus)
Tähän opetukseen kutsumme kaikkia lapsia jotka eivät osallistu
katoliseen uskonnonopetukseen koulussa

Katolinen uskonnonopetus Vaasassa
Hyvät vanhemmat, meidän seurakuntamme järjestää katolista uskonnonopetusta kouluikäisille lapsille ja nuorille, jotka asuvat Vaasassa ja lähialueella.
Tapaamme meidän uudessa kappelissa lauantaisin Vaasassa, Rauhankadulla 8 C 22.
Tässä on päivämäärät vuoden 2014 loppuun asti:

la 25.10
la 29.11
la 13.12
Tässä on ohjelma eri-ikäisille lapsiryhmille:

Luokka / ryhmä
I, II ja III luokat ja kaikki lapset, jotka eivät vielä ole
saaneet Ensimmäistä kommuuniota
Lapset, jotka ovat jo saaneet Ensimmäisen kommunion

aika
10.00 – 12.00
13.15 – 15.15

Uskonopettajana on Mari Malm, joka on Tampereella asuva nuori nainen. Hän antaa opetusta suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Häntä avustaan toinen nainen, meidän seurakuntalainen Tampereelta. Vanhemmat/huoltajat voivat olla läsnä opetuksen aikana. Vanhempia/isompia sisaruksia, jotka haluavat auttaa opetuksessa, pyydetään ilmoittautumaan
Mari Malmille (puh. 040-5425303). Aina tarvitaan myös henkilöä, joka laittaa lapsille
välipalaa (kappelin keittiössä on mehu ja keksit lapsille). Aina saa myös tuoda jotakin
naposteltavaa kaikille.
Lapset tuovat mukaan vihkon ja kirjoitusvälineet. Pyydän, ottakaa myös sisäkengät tai
tossut lapsille.
Toivon, että te, hyvät vanhemmat, tuotte lapsenne kappeliin uskonnonopetuksen päivänä
ja selitätte heille, kuinka tärkeää on oppia Kristuksesta, kasvaa uskossa ja valmistautua
tapaamiseen hänen kanssaan pyhissä sakramenteissa, erityisesti eukaristiassa ja vahvistuksen sakramentissa. Opetuksessa pyrimme rakentamaan lapsille katolisen identiteetin ja
itsetunnon ympäristössä, jossa he voivat tuntea olevansa kuin kotonaan suuressa katolisessa perheessä. Huomatkaa myös, että nyt vietetään useammin messuja Vaasan kappelissamme. Haluan korostaa, että pyhään messuun osallistuminen on erittäin tärkeä osa lapsenne kasvussa uskossa. Pyhä messu on aina tarkoitettu kaikille, koko perheelle.
Vanhemmat maksavat ainakin osan opetuksen kustannuksista. Maksu on 5 euroa hengeltä
opetuspäivästä. Tällä rahalla yritetään peittää seurakunnalle koituvat kulut (kirjat, ruoka ja
opettajien matkakulut). Jos perheen taloudellinen tilanne on vaikea, seurakunta ei ota
maksua opetuspäivästä.

Katolinen uskonnonopetus Hämeenlinnassa
Hyvät vanhemmat, meidän seurakuntamme järjestää katolista uskonnonopetusta
kouluikäisille lapsille ja nuorille, jotka asuvat Hämeenlinnassa ja lähialueella. Paikallinen luterilainen seurakunta antoi meille luvan käyttämään heidän tilojaan.
Tapaamme Poltinahon seurakuntatalossa, rippikoulunluokassa (Turuntie 34,
Hämeenlinnassa).
Aika: klo 10.00 – 11.30
Tässä on päivämäärät vuoden loppuun asti:

25.10, 22.11, 13.12
Uskonopettajana on Marita Eronen (puh. 044-3468447), joka ammatiltaan on
katolisen uskonnon opettaja. Alussa vanhemmat/huoltajat voivat olla läsnä opetuksen aikana.
Lapset tuovat mukaan vihkon ja kirjoitusvälineet. Opetuskirjat he saavat opettajalta. Pyydän, ottakaa myös sisäkengät tai tossut lapsille.
Toivon, että te, hyvät vanhemmat, tuotte lapsenne uskonnonopetukselle ja selitätte heille, kuinka tärkeää on oppia Kristuksesta, kasvaa katolisen uskon tuntemisessa ja valmistautua tapaamiseen Jumalan kanssa pyhissä sakramenteissa,
erityisesti eukaristiassa ja vahvistuksen sakramentissa.
Huomatkaa myös, että Hämeenlinnassa vietetään katolisia messuja, kuukauden
ensimmäisenä sunnuntaina ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalissa Matti
Alangon kadulla 11. Pyhään messuun osallistuminen on erittäin tärkeä osa lapsenne kasvussa uskossa. Pyhä messu on aina tarkoitettu kaikille, koko perheelle.

TERVETULOA

LASTENKERHOON !

Hyvät lastenkerholaiset ja vanhemmat!
Seurakuntamme lastenkerho on tarkoitettu 3-6 vuotiaille lapsille, ennen kuin he osallistuvat
varsinaiseen katekeesiopetukseen. Kerhossa tutustumme Raamatun kertomuksiin, opettelemme hengellisiä lastenlauluja sekä joka kerta myös askartelemme jotain aiheeseen sopivaa.
Lastenkerho kokoontuu Pyhän ristin kirkon seurakuntasalissa (Tampere, Amurinkuja 21) noin kerran kuussa lauantaisin joko klo 10.30 tai klo 12.00, jonka jälkeen koko
perhe voi osallistua yhteiseen messuun. Kerhon aikana tarjoamme lapsille pienen välipalan. Kerhomaksu on 3 euroa. Jos lapsenne ei heti halua jäädä yksin kerhoon, voi äiti tai isä
jäädä lapsen seuraksi ja ”turvaksi.” Tässä syksyyn 2014 kerhoajat:

11.10 klo 10.30, perhemessu klo 12.30
15.11 klo 10.30
13.12 klo 12.00, perhemessu klo 14.00 (perhemessun jälkeen tulee Pyhä Nikolaus)

Pyhän ristin seurakunnan ohjelma
Tampereen Pyhän ristin kirkossa vietetään päämessua sunnuntaisin klo 10.30 ja iltamessu klo 18.00
englannin kielellä. Arkimessuja vietetään tavallisesti maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja
perjantaisin illalla klo 18.00 ja tiistaisin aamulla klo 7.30.
Sunnuntaisin ennen päämessua on ruusukkorukous klo 10.00 ja keskiviikkoisin ennen iltamessua
vesper klo 17.40.
Torstaisin ja perjantaisin klo 18.30 on adoraatio.
Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimusten mukaan.
HUOM. Papin matkat, katekeesipäivät, lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista pappilasta tai kirkon ilmoitustaululta!

Pyhän ristin kirkossa Tampereella
(Sunnuntai- ja juhlamessut sekä tärkeimmät tapahtumat)

11.10 – 28.12.2014
Lokakuu 2014
la 11.10

10.30
12.30

Lastenkerho
Perhemessu

su 12.10

10.30
18.00

Päämessu
Mass in English

su 19.10

10.30
14.00
18.00

Päämessu
Msza po polsku
Mass in English

la 25.10

17.00

Katekeesi aikuisille vietnamin kielellä

su 26.10

10.30
14.00
18.00

Päämessu
Messu vietnamin kielellä
Mass in English
Marraskuu 2014

la 1.11

10.30
12.00
14.00

Messu kuolleiden puolesta suomen kielellä
Messu kuolleiden puolesta englannin kielellä
Messu kuolleiden puolesta puolan kielellä

su 2.11

10.30
18.00

Päämessu
Mass in English

la 8.11

9.50
14.00

Katekeesi
Perhemessu

su 9.11

10.30
18.00

Päämessu
Mass in English

la 15.11

10.30

Lastenkerho

su 16.11

10.30
14.00
18.00

Päämessu
Msza po polsku
Mass in English

la 22.11

17.00

Katekeesi aikuisille vietnamin kielellä

su 23.11

10.30
14.00
18.00

Päämessu
Messu vietnamin kielellä
Mass in English

pe 28.11

7.30
17.00

Aamumessu
Retreetti vietnamin kielellä

la 29.11

9.50
14.00

Katekeesi
Perhemessu

su 30.11

10.30
18.00

Päämessu
Mass in English
Joulukuu 2014

la 6.12

10.30

Messu isänmaan puolesta

su 7.12

10.30
18.00

Päämessu
Mass in English

la 13.12

9.50
12.00
14.00
14.45

Katekeesi
Lastenkerho
Perhemessu
Pyhän Nikolauksen vierailu

su 14.12

10.30
18.00

Päämessu
Mass in English

su 21.12

10.30
14.00
18.00

Päämessu
Msza po polsku
Mass in English

ke 24.12

17.00
24.00

Jouluaaton messu vietnamin kielellä
Jouluyön messu

to 25.12

10.30
14.00
16.00

Joulupäivän messu
Msza po polsku
Mass in English

pe 26.12

10.30

Tapaninpäivän messu

su 28.12

10.30
18.00

Päämessu
Mass in English

Messut Tampereen ulkopuolella
25.10 – 28.12.2014
LAPUA

HÄMEENLINNA

yksityisessä kodissa

Matti Alangon katu 11

la 25.10 klo 12.00
la 22.11 klo 15.00
la 13.12 klo 12.00
la 27.12 klo 12.00

su 2.11 klo 15.00
su 7.12 klo 15.00

PIETARSAARI

VAASA

Pyhän Mikaelin kappeli,
Kappelitie 5
su 12.10 klo 12.00
su 26.10 klo 12.00
su 2.11 klo 12.00
la 15.11 klo 12.00
su 30.11 klo 12.00
su 7.12 klo 12.00
su 14.12 klo 12.00
pe 26.12 klo 12.00

Pyhän Sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22
su 12.10 klo 16.00
la 18.10 klo 12.00 messu puolan kielellä
klo 16.00 messu suomen kielellä
la 25.10 klo 16.00
su 2.11 klo 16.00
la 15.11 klo 16.00
su 23.11 klo 12.00 messu puolan kielellä
klo 16.00 messu suomen kielellä
la 29.11 klo 16.00
su 7.12 klo 16.00
la 13.12 klo 16.00
to 25.12 klo 17.00 HUOM! aika
su 28.12 klo 12.00 messu puolan kielellä
klo 16.00 messu suomen kielellä

KOKKOLA

SEINÄJOKI Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1,

Katariinankatu 3

toimituskappeli – lähellä kellotornia

su 26.10 klo 16.00
su 30.11 klo 16.00
su 14.12 klo 16.00
pe 26.12 klo 16.00

pe 10.10 klo 18.00
la 22.11 klo 18.00
la 20.12 klo 18.00 (poikkeuksellisesti Lakeuden ristin
seurakuntasalissa)

Vahvistettavat nuoret esittelijöittensa kanssa piispanmessussa Tampereella 28.9.2014

Hiippakuntamme piispa monsignore Teemu Sippo SCJ Tampereella 28.9.2014

Joukkokirje

Jos vastaanottajaa ei tavoiteta,
lehti pyydetään palauttamaan osoitteeseen:

Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A
33230 Tampere

Seurakuntamme tilinumero (Parish bank account):

FI08 2236 1800 0045 66
Tilin omistaja (The owner of the account):
Pyhän ristin seurakunta, Katolinen kirkko Suomessa


Seurakuntamme Pohjanmaa-alueen tilinumero
Vaasa Chapel and Ostrobotnia bank account:

FI50 2236 1800 0147 71
Tilin omistaja (The owner of the account):
Pyhän ristin seurakunta, Katolinen kirkko Suomessa

Our Parish bank account for those,
who send donations from abroad:
Pyhän ristin seurakunta, Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere, Finland
IBAN: FI08 2236 1800 0045 66
BIC: NDEAFIHH
Pyhän ristin seurakunta,
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere

Seurakuntalehden toimitus ja
työryhmä: Pyhän ristin seurakunnan

puh: (03) 2127280,

seurakuntalaiset.

fax (03) 2147814,

risti@katolinen.fi
kotisivu: http://risti.katolinen.fi
sähköposti:

Lehden taitto: isä Zenon.
Isä Zenon: 044 065 85 27

