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Elämä kirkon yhteydessä – 
– Kristuksen tahdon mukaan 

akkaat seurakuntalaiset ja ystä-
vät, Jumala haluaa, että olisim-
me onnellisia. Se onni, jonka 
hän on meille valmistanut ei ole 

jotakin pinnallista ja ohimenevää, vaan 
se on täydellisen rakkauden ja elämän 
kokemista, joka koskettaa sydämemme 
sisintä ja kestää ikuisesti. Meidän kor-
kein onnemme on Jumalan tunteminen ja 
yhdistyminen hänen kanssaan. Onneksi, 
meidän ei tarvitse odottaa koko elä-
määmme päästäksemme kokemaan täy-
dellistä onnea ja rakkautta taivaassa. 
Rukouselämämme, osallistuminen kir-
kon elämään ja sen sakramentteihin, 
elämä evankeliumin mukaan, rohkea 
todistaminen Kristuksesta ympäristös-
sämme ja oman ristimme kantaminen 
Kristuksen hengessä yhdistää meidät 
hänen kanssaan syvällisesti. Silloin Pyhä 
Henki vaikuttaa meissä voimakkaasti ja 
muokkaa meissä Kristuksen kaltaisuu-
den. Jumalan läheisyydessä saamme 
kokea syvää sydämen rauhaa ja riemua. 
Näin vahvistettuina voimme kantaa oma 
ristimme Kristuksen rakkauden henges-
sä. Meidän voimanamme on myös kirkon 
yhteisö, mikäli osallistumme sen elä-
mään rukouksen, pyhien sakramenttien, 
työn tai veljellisen kansakäymisen kaut-
ta. 

Valitettavasti, nykyään on laajalti levin-
nyt eräs erittäin harmillinen hengellinen 
asenne, jonka mukaan pelastukseen riit-
tää ns. henkilökohtainen usko Jumalaan 
ilman aktiivista osallistumista kirkon 
elämään. Joukossamme on paljon kristit-
tyjä ja katolilaisia, jotka syystä tai toises-
ta päättävät olla osallistumatta pyhään 

messuun ja seurakuntaelämään. Nämä 
ihmiset siirtävät aktiivisemman uskon 
harjoittamisen määrittelemättömään tu-
levaisuuteen tai luulevat, että pääsevät 
ikuiseen elämään, koska he ovat mieles-
tään pohjimmiltaan hyviä ihmisiä: he 
eivät ole tappaneet ketään, eivät varasta-
neet jne. 

Hyvät ystävät, varmasti Kristus, kirkon 
perustaja ja pää, odottaa meiltä paljon 
enemmän, nimenomaan sitä, että kiitolli-
sin mielin ja runsaasti ammennamme 
siitä armon runsaudesta, jonka hän on 
meille jättänyt kirkossaan. Emme me 
määrittele millä ehdoilla pelastumme. 
Vain Jumala sen määrittelee. Vaikka hän 
rakastaa henkilökohtaisesti jokaista meis-
tä suurella rakkaudella, hän kuitenkin 
rakastaa meitä myös Kristuksen ruu-
miina, kirkkona, Karitsan morsiamena, ja 
hän haluaa, että yhdessä kuljemme kohti 
pelastusta ja otamme vastaan Jumalan 
lasten leivän – pyhän eukaristian. Hänen 
sanansa on selvä. Kaikkien, jotka halua-
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vat päästä ikuisen elämään, tulee sitä 
noudattaa: 

”Totisesti, totisesti: ellette te syö Ihmisen 
Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei 
ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun 
lihani ja juo minun vereni, on ikuinen 
elämä, ja viimeisenä päivänä minä herä-
tän hänet.” (Joh. 6: 53-54) 

”Seurakunta kuunteli ja noudatti uskolli-
sesti apostolien opetusta. Uskovat elivät 
keskinäisessä yhteydessä, mursivat yh-
dessä leipää ja rukoilivat.” (Ap. t. 2: 42) 

Eläminen katolilaisena tarkoittaa alituista 
yhteyttä eukaristisen Kristuksen kanssa 
ja pysymistä hänen kirkossaan, kuin 
viinipuun oksa pysyy suuressa viinipuus-
sa. ”Pysykää minussa, niin minä pysyn 
teissä. Eihän oksa pysy tuottamaan he-
delmää, ellei se pysy puussa, ja samoin 
ette pysy tekään, ellette pysy minussa.” 
(Joh. 15: 4) 

In Corde Jesu 
isä Zenon Strykowski SCJ 
kirkkoherra

 

Terveiset seurakuntaneuvosta! 
Syksy on alkanut ja myös seurakuntaneuvosto on ehtinyt pitää ensimmäisen vilk-
kaan kokouksensa. Siinä keskusteltiin mm. lauantain iltamessua koskevasta toivo-
muksesta. Sovittiin, että seurakuntalaisten toiveista laaditaan kyselylomake, jossa 
tiedustellaan myös lauantain iltamessun tarvetta. Adventin aikana on toivottu seu-
rakuntaretrettiä. Lokakuun alussa järjestetään lukijoille perehdyttämiskoulutus, 
jonka toivotaan rohkaisevan yhä useampia seurakuntalaisia messun lukijoiksi. 

Isä Zenon esitteli kirkon sisustuksessa tapahtuvia muutoksia. Alttarin taakse seinäl-
le tulee krusifiksi ja sen alle tabernaakkeli, mikä korostaa Kristusta kaiken keskuk-
sena. Näin kirkostamme tulee yhä konkreettisemmin Pyhän ristin kirkko sekä hil-
jentymisen ja rukouksen paikka.  

Toivomukset ja aloitteet seurakuntaneuvoston käsiteltäviksi asioiksi ovat jatkuvasti 
tervetulleita! 

Life in Communion with the Church — 
— the Will of Christ 

ear Parishioners and Friends, 
God wants us to be happy. The 
happiness that God has pre-
pared for us is not some kind of 

surface or transient happiness, but a 
perfect experience of love and life, 
which touches the depths of our hearts 
and lasts forever. Our highest happiness 
is knowing God and unity with Him. 
Fortunately we don’t need to wait our 

whole lives in order to experience per-
fect happiness and love in heaven. Our 
prayer life, participating in the life of the 
Church and its sacraments, life accord-
ing to the Gospels, a courageous testi-
mony to Christ in our environment and 
carrying our own cross in the spirit of 
Christ unites us with Christ very deeply. 
Then the Holy Spirit affects us strongly 
and makes us Christ-like. The nearness 
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of God to us gives our hearts deep peace 
and joy. Strengthened in this way we can 
carry our own cross in the spirit of 
Christ’s love. Our strength is also from 
the community of the Church if we par-
ticipate through its life of prayer, 
through its holy sacraments, its work, 
and fraternal relations. 

Unfortunately a very harmful spiritual 
attitude has widely spread nowadays 
which claims that it is enough for salva-
tion to have a personal belief in God 
without actively participating in the life 
of the Church. We can find many Catho-
lics and other Christians, who for one 
reason or another decide not to partici-
pate in the Holy Mass or in the life of the 
parish. These people put off the active 
practice of their faith to some undefined 
future, or they think that they will some-
how get to heaven because, according to 
them, they are basically good people—
the kind that don’t kill anyone or steal 
etc. 

Good friends, certainly Christ, the 
founder and head of our Church, expects 

much more from us, namely that with 
grateful minds we would draw plentiful-
ly from the myriad of graces which he 
has left for us in his Church. We cannot 
determine on what condition we will be 
saved. Only God determines this. Alt-
hough he personally loves each of us 
very much, he also loves us as the Body 
of Christ, as the Church, as the Bride of 
the Lamb, yet he wants us walk together 
toward salvation receiving the bread of 
the children of God—the Holy Eucha-
rist. His word is clear. Everyone that 
wishes to receive eternal life must ob-
serve it: 

“Amen, amen, I say to you, unless you 
eat the flesh of the Son of Man and drink 
his blood, you do not have life within 
you. Whoever eats my flesh and drinks 
my blood has eternal life, and I will raise 
him up on the last day.” (Jn. 6: 53-54) 

“They devoted themselves to the teach-
ing of the apostles and to the communal 
life, to the breaking of the bread and to 
the prayers.” (Acts 2:42) 

Living as a Catholic means a constant 
union with the Eucharistic Christ and 
remaining in his Church as a branch of a 
grapevine remains with the vine itself.  
“Remain in me, as I remain in you. Just 
as a branch cannot bear fruit on its own 
unless it remains on the vine, so neither 
can you unless you remain in me.” (Jn. 
15:4)  

In Corde Jesu, 
Father Zenon Strykowski SCJ 
parish priest



Livet i kyrkans gemenskap - Kristi vilja 
ära församlingsmedlemmar och 
vänner, Gud vill att vi skall vara 
lyckliga. Den lycka han har för-
berett för oss är inte något ytligt 

och tillfälligt, utan det är en erfarenhet av 
fullständig kärlek och liv, som berör vårt 
hjärtas innersta och förblir för evigt. Vår 
högsta lycka är att känna Gud och att före-
nas med Honom. Lyckligtvis behöver vi 
inte vänta hela livet på att få erfara full-
ständig lycka och kärlek i himlen. Vårt 
böneliv, vårt deltagande i kyrkans liv och i 
sakramenten, vårt liv i enlighet med evan-
geliet, våra modiga vittnes-
börd om Kristus och bärandet 
av vårt eget kors i Kristi ande 
sammanför oss med honom 
på ett djupt sätt. Då verkar 
den Helige Ande starkt i oss 
och formar oss till Kristi 
likhet. I Guds närhet kan vi 
känna djup frid och glädje i 
hjärtat. Sålunda stärkta kan vi 
bära våra kors i Kristi kärleks 
anda. Vi får också styrka av 
kyrkans gemenskap om vi 
deltar i dess liv genom bön, 
deltagande i de heliga sakra-
mentet, i arbete eller i broderlig samvaro. 
Tyvärr har det nuförtiden utbrett sig en 
beklagansvärd andlig attityd, att det för 
frälsningen räcker med så kallad personlig 
tro på Gud, utan aktivt deltagande i kyr-
kans liv. Omkring oss finns många kristna 
och katoliker, som av en eller annan orsak 
har beslutat att inte deltaga i den heliga 
mässan eller i församlingslivet. De här 
mänskorna skjuter den aktiva trosutöv-
ningen på en obestämd framtid eller så tror 
de att de på något sätt skall nå det eviga 
livet eftersom de - i egna ögon - i grund 
och botten är goda människor, sådana som 

inte har dödat eller stulit osv. 
Kära vänner, säkerligen väntar Kristus, 
kyrkans grundare och huvud, mera av oss. 
Han förväntar sig att vi i tacksamhet an-
vänder oss av den rikliga nåd, som han har 
gett oss i sin kyrka. Det är inte vi som 
besämmer villkoren för vår frälsning, utan 
Gud. Fastän han personligen älskar var 
och en av oss med stor kärlek, så älskar 
han oss också som Kristi kropp, kyrkan, 
Lammets brud, och han vill att vi tillsam-
mans skall gå mot frälsningen då vi tar 
emot Guds barns bröd - den heliga eu-

karistin. Hans ord är klara. 
Alla som vill nå evigt liv 
bör följa dem:  
”Sannerligen, jag säger er: 
om ni inte äter Människoso-
nens kött och dricker hans 
blod äger ni inte livet. Den 
som äter mitt kött och 
dricker mitt blod har evigt 
liv, och jag skall låta honom 
uppstå på den sista dagen.” 
(Joh. 6:53-54) 
”Och de deltog troget i 
apostlarnas undervisning 

och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet 
och bönerna.” (Apg. 2:42) 
Livet som katolik innebär en fortsatt sam-
hörighet med Kristus i eukaristin och tro-
fasthet till hans kyrka, såsom vinstockens 
gren förblir i den stora vinstocken. ”Bli 
kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom 
grenen inte kan bära frukt av sig själv om 
den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte 
heller ni göra det om ni inte är kvar i mig.” 
(Joh. 15:4)  
fader Zenon Strykowski 
kyrkoherde
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Jeesuksen sydän – Jumalan ikoni
otuus Jumalasta on vaikea ihmis-
järjen ymmärrykselle. Jumala on 
kaikkivaltias elämän antaja ja 

ylläpitäjä. Hän on ikuinen, hän on rajaton 
viisaus, hyvyys ja rauha. Jumala asuu 
valossa, jota ei voida lähestyä. Häntä ei 
yksikään ihminen ole nähnyt eikä voi 
nähdä (vrt. 1 Tim. 6, 16). Kuitenkin Ju-
mala itse paljasti meille salaisuutensa: 
”Monet  kerrat ja monin tavoin Jumala 
muinoin puhui isillemme profeettojen 
suulla, mutta näinä viimeisinä aikoina 
hän on puhunut meille Pojassaan” (Hepr. 
1, 1-2). Evankelista Johannes kertoo tästä 
näin: ”Jumalaa ei kukaan ole koskaan 
nähnyt. Ainoa Poika, joka itse on Jumala 
ja joka aina on Isän vierellä, on opettanut 
meidät tuntemaan hänet” (1, 18). Tällä 
tavalla Isä Jumala paljastaa meille salai-
suutensa. Jeesuksen tehtävä oli julistaa, 
todistaa ja näyttää elämällään meille 
totuus Isästä Jumalasta. Tämä piilee hä-
nen sanoissaan: ”Niin kuin Isä on rakas-
tanut minua, niin ole minä rakastanut 
teitä” (Joh. 15, 9).  
Ei tarvitse olla Raamatun asiantuntija 
voidakseen nähdä, että tämä Pyhä Kirja 
käyttää usein sanaa sydän sen symboli-
sessa merkityksessä. Näin tapahtuu sekä 
Vanhassa että Uudessa testamentissa.   
Kun Jumala uudistaa liittonsa israelilais-
ten kanssa Siinain vuorella, hän haluaa ja 
toivoo, että he rakastavat häntä: ”Rakasta 
Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, 
koko sielustasi ja voimastasi” (5. Moos. 
6:4). Mooses muistuttaa heitä Jumalan 
rakkaudesta kauniilla tavalla: ”Niin kuin 
kotka suojelee pesäänsä ja liitelee poi-
kastensa yllä, niin kuin se kantaa niitä 
siivillään, niin Herrakin kuljetti kansaan-

sa” (5 Moos. 32, 11-13). Profeetta Hoo-
sea kuvaa kauniisti Jumalan rakkautta ja 
Jumalaa isänä, joka aina rakastaa lapsi-
aan, joka on laupias, joka on valmis an-
tamaan anteeksi: 

 
”Minä opetin Efraimin kävelemään, kan-
nattelin sitä käsivarsista. Mutta Efraim ei 
käsittänyt, että minä sitä hoidin. Lempe-
ästi, rakkauden köysin minä vedin sitä 
luokseni … Minä rakastan heitä omasta 
tahdostani, vihani on väistynyt heistä 
pois” (Hoos. 1, 1; 3-4; 14, 5-6). 
Kun profeetta Hesekiel ilmoittaa Juma-
lan suunnitelman kansansa suhteen, hän 
sanoo, että Jumala itse antaa ihmisille 
uuden sydän, joka osaa rakastaa: ”minä 
annan heille uuden sydän ja heidän si-
simpäänsä uuden hengen, minä otan 
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heidän rinnastaan kivisydän pois ja an-
nan tilalle elävän sydän” (Hes. 11, 18-
20). Vanhassa testamentissa on myös 
tekstejä, jotka puhuvat Messiaan sydä-
mestä. Niitä löydämme messiaanisista 
psalmeista, joihin itse Jeesus ja apostolit 
viittaavat.  
Johanneksen evankeliumissa on kaksi 
kohtaa, jotka selkeästi puhuvat Messiaan 
sydämestä. Johanneksen evankeliumin 
seitsemäs luku kertoo, mitä tapahtui Je-
rusalemissa lehtimajanjuhlana.   Tämän 
juhlan aikana muisteltiin aikoja, jolloin 

Israel vaelsi 40 vuotta 
erämaassa. Johtajana 
heillä oli Mooses, 
joka Jumalan käskystä 
löi kallioon, ja siitä 
alkoi vuotaa vettä, 
niin ettei kansa kuol-
lut janoon. Näin israe-
lilaiset muistivat, mi-
ten suuri siunaus vesi 
on. Tuossa juhlassa 
Jeesus oli kansan kes-
kuudessa. Hän näki 
tämän juhlan syvem-
män merkityksen ja 
huusi: ”Jos jonkun on 

jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. 
Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään 
kumpuavat elävän veden virrat” (7, 37-
38). Tässä Jeesus esittää itsensä Vanhan 
testamentin täyttymyksensä. Näissä sa-
noissa Jeesus paljastaa sydämensä suuren 
salaisuuden. Hän kertoo kansalle: Minä 
olen sen elävän veden lähde, josta pro-
feetta puhuu. Minä olen se kallio: minun 
sisimmästäni, minun sydämestäni juok-
see elävän veden virta. Näillä sanoilla 
Jeesus tarkoitti, niin kuin Johannes kir-
joittaa, Pyhää Henkeä. Siis Pyhän Hen-

gen lahjat tulevat Jeesuksen sisimmästä, 
Jeesuksen sydämestä. Samasta asiasta 
Johannes evankelista puhuu silloin, kun 
hän kertoo Jeesuksen kuolemasta ristillä. 
Johannes kiinnittää huomiota siihen, että 
yksi sotilaista työnsi keihään kuollen 
Jeesuksen kylkeen, ja että Jeesuksen 
kyljen haavasta ”vuoti heti verta ja vettä” 
(vrt. 19, 34). Se tarkoittaa, että tämä ta-
pahtuma vaikutti todella syvästi Johan-
nekseen. Se mitä tapahtui ristillä kun 
sotilas työnsi keihään Jeesuksen kylkeen 
ja siitä vuosi verta ja vettä merkitsee, että 
Jeesuksen sydän todella puhkaistiin. 
Huomaamme myös, että Jeesuksen puh-
kaistu kylki tulee esille myös hänen 
ylösnousemuksensa jälkeen. Jeesus sei-
soi ”heidän keskellään ja sanoi: Rauha 
teille. Tämän sanottuaan hän näytti heille 
kätensä ja kylkensä” (Joh. 20, 19). 
Myöskin Tuomaalle Jeesus sanoi: 
”Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. 
Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä 
ole epäuskoinen, vaan usko” (Joh. 20, 
27).    
Näemme, että Jeesuksen sydämen har-
taudella on juurensa syvällä pyhässä 
Raamatussa. Nämä edellä mainitut tekstit 
ja monet muut vaikuttivat Jeesuksen 
sydämen hartauden syntymiseen.  
Jeesuksen sydämessä tulee parhaimmin 
ilmi Isän Jumalan rakkaus meitä kohtaan. 
Tämä puhkaistu sydän auttaa meitä ym-
märtämään paremmin tätä totuutta, että 
Jumala on rakkaus (1 Joh 4, 8). Tämän 
rakkauden vertauskuva on Jeesuksen 
sydän, joka on – voisimme sanoa – Ju-
malan ikoni, eli Jumalan kuva. Jumalan 
rakkaus ja Jumalan läheisyys tulevat 
esille juuri Jeesuksessa Kristuksessa, 
hänen sydämessään.  



Kun sanomme Jeesuksen sydän, meille 
tulee mieleen Kristuksen inhimillisyys ja 
hänen tunne-elämänsä. Silloin ajatte-
lemme hänen myötätuntoa sairaita koh-
taan, hänen erityistä mieltymystään köy-
hiin, hänen armahtavaisuuttaan syntisiä 
kohtaan. Silloin ajattelemme myös Jee-
suksen voimaa ja päättäväisyyttä, kun 
hän tuomitsi tekopyhyyden, ylpeyden ja 
väkivallan. Kaikkein eniten Jeesuksen 
sydän puhuu meille rakkaudesta. Se vir-
taa lakkaamatta hänen sisimmästään. Se 
on ääretöntä rakkautta Isään ja rajatonta 
rakkautta meitä kohtaan.  
Jeesuksen sydän, joka on inhimillisyy-
dessä niin rikas, on Jumalan Sanaan yh-
distetty. Jeesus on Jumalan Sanan lihaksi 
tulleena. Hän on yhdenvertainen Isän 
kanssa kaikessa mikä koskee hänen ju-
mallista luontoaan. Jeesus on yhdenver-
tainen ihmisten kanssa kaikessa inhimil-
lisyydessään paitsi synnissä. Siksi 
voimme sanoa, että Jeesuksessa Jumala 
rakastaa inhimillisesti, kärsi ihmisten 
tavoin ja iloitsee kuten ihminen. Tai toi-

sinpäin katsoen: Jeesuksessa inhimillinen 
rakkaus, kärsimys ja kunnia sisältävät 
jumalallisen tarkoituksen ja voiman.    
Jeesuksen sydän kutsuu meidät myös 
laiminlyöntiemme ja syntiemme hyvit-
tämiseen. Se kutsuu meitä hyvittämään ja 
korjaamaan Jumalan edessä niitä elämän 
aikoja ja hetkiä, jolloin olimme kaukana 
Jumalasta ja jolloin unohdimme hänet. 
Meillä jokaisella on paljon syitä siihen. 
Myös elämämme kauniit, onnistuneet, 
iloiset ja hyvät asiat, mutta myös vaikeat, 
epäonnistuneet, kipeät asiat saamme 
antaa kokonaan Jumalalle. Tästä kaikesta 
on kysymys kun puhutaan laiminlyöntien 
ja syntien hyvittämisestä. Ihminen osaa 
rakastaa, tehdä hyvää toisille, parantaa ja 
antaa anteeksi. Tässä on elämän koko 
rikas todellisuus, joka on meille annettu 
lahjana, jotta käyttäisimme sitä oikein.     
Tulkoon meidän sydämemme Jeesuksen 
Kristuksen sydämen kaltaiseksi. 
isä Wieslaw Swiech SCJ

 

The Heart of Jesus – God’s Icon 
he truth about God is difficult for 
human understanding. God is the 
almighty giver and sustainer of 

life. God is eternal. God is infinite wis-
dom, goodness and peace. God lives in 
light, which cannot be approached. No 
person has ever seen or can see (1 Tim. 
6, 16). However God himself has re-
vealed God’s secret to us: “In times past, 
God spoke in partial and various ways to 
our ancestors through the prophets; in 
these last days, he spoke to us through a 
son” (Heb. 1, 1-2). John the Evangelist 
speaks of this : “No one has ever seen 

God. The only Son, God, who is at the 
Father’s side, has revealed him.” (Jn 
1,18) God, the Father, revealed his secret 
to us in this way. The mission of Jesus 
was to proclaim, witness and show us by 
his life the truth of the Father. We find 
this hidden in Jesus’ words: “ As the 
Father loves me, so I also love you.” 
“(Jn. 15,9) 
You don’t have to be a Bible expert in 
order to see that the Holy Book often 
uses the word heart in its symbolic 
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meaning. This happens in both the Old 
and the New Testaments. 
When God renewed the covenant with 
the Israelites on Mount Sinai, God want-
ed and hoped that they would love in 
return: “You shall love the Lord, your 
God, with all your heart and with all your 
soul, and with all your strength.” (Dt. 
6,4). 

 
Moses reminded the people of God’s 
love in a beautiful way: “As an eagle 
incites its nestlings forth by hovering 
over its brood, so God spread his wings 
to receive them and bore them up on his 
pinions” (Dt. 32, 11-13). The prophet 
Hosea beautifully pictures God’s love 
and God as a father, who always loves 
his children, who is merciful, who is 
ready to forgive: “Yet it was I who 
taught Ephraim to walk, who took them 
in my arms; I drew them with human 
cords, with bands of love; I fostered 
them like one who raises an infant to his 

cheeks; yet though I stooped to feed my 
child, they did not know that I was their 
healer. I will love them freely; for my 
wrath is turned away from them” (Hosea 
11,3-4; 14,5-6). When the prophet Eze-
kiel announced God’s plans for his peo-
ple, the said that God himself would give 
people a new heart, which knows how to 
love: “I will give them a new heart and 
put a new spirit within them; I will re-
move the stony heart from their bodies, 
and replace it with a natural heart” (Ez. 
11, 19-20) There are also texts in the 
New Testament which speak about the 
heart of the Messiah. We find them in the 
messianic psalms, which Jesus himself 
and the apostles quoted. 
There are two places in St. John’s Gos-
pel, which clearly speak of the heart of 
the Messiah. The seventh chapter of 
John’s Gospel tells what happened in 
Jerusalem at the Feast of Tabernacles. 
During this feast the time when Israel 
wandered in the desert for 40 years was 
remembered. Their leader was Moses, 
who at the Lord’s command had struck a 
rock from which came water so that the 
people would not die of thirst. In this 
way the Israelites remembered what a 
great blessing water is. At this feast Jesus 
was in the midst of the people. He saw 
the deepest significance of the feast and 
shouted: “Let anyone who thirsts come 
to me and drink. Whoever believes in 
me, as scripture says: ‘Rivers of living 
water will flow from within him. (Jn. 
7,37-38).’” Here Jesus presents himself 
as the fulfillment of the Old Testament. 
With these words Jesus bares the great 
mystery of this heart. He says to the peo-
ple: I am the spring of living water, of 
which the prophet speaks. I am the rock: 



from my depths, from my heart runs a 
torrent of living water. Jesus meant with 
these words the same as what John had 
written, the Holy Spirit. So the gifts of 
the Holy Spirit come from the depths of 
Jesus, from his heart. John’s Gospel talks 
about the same thing again when he tells 
about Jesus’ death on the cross. John 
brings to our attention the one soldier, 
who pushed a spear into the side of the 
dead Jesus, and that from this wound 
“immediately blood and water flowed 
out” (Jn. 19, 34). This obviously affected 
John very deeply. The fact that the sol-
dier pushed his spear into Jesus’ side and 
that blood and water flowed from it 
means that Jesus heart was really 
pierced. We notice also that Jesus 
pierced side comes to our attention also 
after his resurrection. Jesus stood “in 
their midst and said to them, “Peace be 
with you.” When he had said this, he 
showed them his hands and his side” (Jn. 
20, 19). To Thomas Jesus also said: “Put 
your finger here and see my hands, and 
bring your hand and put it into my side, 
and do not be unbelieving, but believe 
(Jn. 20, 27). 
We see that devotion to the heart of Jesus 
has its roots deep in the Holy Bible. The-
se texts, quoted above, and many others 
prompted the birth of the devotion to the 
Heart of Jesus. 
In the heart of Jesus we see the best 
glimpse of God the Father’s love toward 
us. This pierced heart helps us to under-
stand better the truth, that God is love (1 
Jn 4,8). This symbol of love is Jesus’ 
heart, which is, we could say, the icon of 
God, God’s picture. The love of God and 
the closeness of God comes to our notice 
in Jesus Christ, in his heart.  

When we say the heart of Jesus, the 
humanity of Christ and his emotional life 
come to mind. Then we think of his 
compassion toward the sick, his special 
liking for the poor and his mercy toward 
sinners. Then we also think of the power 
and determination of Jesus when he con-
demned the hypocrite, the proud and the 
violent. 

 
Above all the heart of Jesus speaks to us 
of love, which flows continually from his 
depths. It is infinite love for the Father 
and boundless love toward us. 
The heart of Jesus, which in its humanity 
is so rich, is God and the Word com-
bined. Jesus is the Word of God made 
flesh. He is equal to the Father in all 
things, which touch his divine nature. 
Jesus is equal to people in all humanity 
except sin. Therefore we can say that in 
Jesus God loves humanely, suffers as we 
do and rejoices like any other human 
being. Or, looking at it from another 



side, in Jesus human love, suffering and 
honor contains divine meaning and 
strength. 
The heart of Jesus calls us to make repa-
ration for our neglect and sins. It invites 
us to compensate and repair before God 
those times and moments of our lives 
when we have been far from God and 
when we have forgotten God. Each one 
of us has many reasons to do so. We can 
also give the beautiful, the successful, 
the joyful and good things entirely to 

God, as well as the difficulties, the fail-
ures, and the painful things. All of this is 
in question when speaking of compensat-
ing for neglect and sin. The human being 
knows how to love, to do good to others, 
to become a better person and to forgive. 
This is the whole rich reality of life, a 
gift given to us to be used rightly. 
May our hearts become like the heart of 
Jesus Christ. 
Father Wieslaw Swiech SCJ

 

Jesu hjärta - Guds ikon 
anningen om Gud är svår att fatta 
för en mänska. Gud är den 
allsmäktige livsgivaren och upp-

rätthållaren. Han är evig, han är gränslös 
vishet, godhet och frid.  Gud bor i ljuset, 
som vi inte kan närma oss. Ingen mänska 
har någonsin sett honom och kan inte se 
honom (jfr 1 Tim 6, 16). Men Gud har 
avslöjat sin hemlighet för oss: ”Många 
gånger och på många sätt talade Gud i 
forna tider till våra fäder genom profe-
terna, men nu vid denna tidens slut har 
han talat till oss genom sin son (Hebr. 1, 
1-2). Evangelisten Johannes uttrycker det 
så här: ”Ingen har någonsin sett Gud. 
Den ende sonen, själv gud och alltid nära 
Fadern, har förklarat honom för oss” (1, 
18). På detta sätt avslöjar Gud Fader sin 
hemlighet för oss. Jesu uppgift var att 
förkunna, vittna och visa genom sitt liv 
sanningen och Gud Fadern. Detta ligger 
dolt i hans ord: ”Liksom Fadern har äls-
kat mig, så har jag älskat er” (Joh 15,9). 

Man behöver inte vara bibelexpert för att 
se att denna heliga bok ofta använder 
ordet hjärta i symbolisk betydelse. Detta 

sker båda i Gamla och Nya testamentet. 

När Gud förnyar sitt förbund med israeli-
terna på Sinai berg vill och hoppas han 
att de älskar honom: ”Du skall älska 
Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med 
hela din själ och med all din kraft” (5 
Mos. 6, 4). Moses påminner dem om 
Guds kärlek på ett vackert sätt: ”Som en 
örn lockar ungarna ur redet och sedan 
svävar över dem, så bredde han ut sina 
vingar och bar honom på sin rygg.” (5 
Mos 32, 11-13). Profeten Hosea beskri-
ver vackert Guds kärlek och Gud som en 
fader, som alltid älskar sina barn, som är 
barmhärtig, som är villig att förlåta: 
”Ändå var det jag som lärde Efraim gå 
och jag som tog dem i mina armar, men 
de förstod inte att jag botade dem. Med 
trofasthetens band drog jag dem, med 
kärlekens rep. … Jag skall älska dem av 
hjärtat, min vrede har vänt sig från dem.” 
(Hos 11, 1-3, 14, 5-6). När profeten He-
sekiel förkunnar Guds plan för folket, 
säger han att Gud skall ge mänskorna ett 
nytt hjärta, som kan älska: ”Jag skall ge 
dem ett nytt hjärta och fylla dem med en 
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ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur 
kroppen på dem och ge dem ett hjärta av 
kött” (Hes. 11, 18-20). I Gamla testa-
mentet finns också texter, som talar om 
Messias hjärta. Vi finner dem i de messi-
anska psalmerna, som Jesus själv och 
apostlarna hänvisar till. 

Johannes evangelium har två ställern, 
som klart talar om Jesu hjärta. Sjunde 
kapitlet i Johannes evangelium berättar 
om vad som hände i Jerusalem under 
lövhyddohögtiden. Under denna högtid 
mindes man den tid då Israels folk vand-
rade 40 år i öknen. Deras ledare var Mo-
ses, som på Guds befallning slog i klip-
pan, och därifrån 
kom vatten, så att 
folket inte dog av 
törst. Så mindes 
israeliterna vil-
ken stor välsig-
nelse vattnet är. 
Under denna 
högtid var Jesus 
bland folket. Han 
insåg högtidens 
djupare betydelse 
och utropade: ”Är någon törstig, så kom 
till mig och drick. Den som tror på mig, 
ur hans inre skall flyta strömmar av le-
vande vatten, som skriften säger.” (7, 37-
38). Här framställer sig Jesus som Gamla 
testamentets uppfyllelse. I dessa ord 
avslöjar Jesus sitt hjärtas stora hemlighet. 
Han säger till allt folket: Jag är det le-
vande vattnets källa, som profeterna talat 
om. Jag är klippan: ur mitt inre, ut mitt 
hjärta, kommer det levande vattnets 
ström. Med dessa ord avsåg Jesus, såsom 
Johannes skriver, den Helige Ande. Den 
Helige Andes gåvor kommer alltså från 
Jesu innersta, från Jesu hjärta. Evangelis-

ten Johannes talar om detsamma när han 
berättar om Jesu död på korset. Johannes 
fäster uppmärksamheten på att en soldat 
stack sitt spjut i den döde Jesus sida, och 
att från såret ”kom det ut blod och vat-
ten” (jfr 19, 34). Detta betyder att hän-
delsen djupt påverkade Johannes. Det 
som hände på korset när soldaten stack 
sitt spjut i Jesus och det rann ut blod och 
vatten innebär, att Jesu hjärta blev ge-
nomborrat. Vi kan också se att hans ge-
nomborrade sida kommer fram efter 
uppståndelsen. Jesus stod ”mitt ibland 
dem och sade till dem: ”Frid åt er alla.” 
Sedan visade han dem sina händer och 
sin sida” (Joh 20, 19). Också till Tomas 

sade Jesus: 
”Räck hit ditt 
finger, här är 
mina händer; 
räck ut din hand 
och stick den i 
min sida. Tvivla 
inte, utan tro!” 
(Joh 20, 27). 

Vi ser att Jesu 
hjärtas tillbedjan 

har sina rötter djupt i den heliga bibeln. 
Dessa texter och många andra har bidra-
git till att tillbedjan av Jesu hjärta har 
uppstått. 

I Jesu hjärta kommer Guds kärlek till oss 
till synes på bästa sätt. Detta genombor-
rade hjärta hjälper oss att bättre förstå 
sanningen, att Gud är kärlek (1 Joh 4, 8). 
Denna kärlek symboliseras av Jesu 
hjärta, som - vi kunde säga - är Guds 
ikon, Guds bild. Guds kärlek och Guds 
närhet kommer fram just i Jesus Kristus, 
i hans hjärta. 

När vi säger Jesu hjärta, kommer vi att 



tänka på Jesu mänslighet och hans käns-
loliv. Då tänker vi på hans medkänsla 
med de sjuka, hans specilla tillgivenhet 
för de fattiga, hans barmhärtighet mot 
syndare. Då tänker vi på Jesu kraft och 
beslutsamhet, när han fördömde skenhe-
lighet, stolthet och våld. Mest av allt talar 
Jesu hjärta om kärlek. Den strömmar 
oavbrutet från hans inre. Det är gränslös 
kärlek till Fadern och gränslös kärlek till 
oss. 

Jesu hjärta, som i sin mänsklighet är så 
rik, är förbundet med Guds Ord. Jesus är 
Guds Ord som blivit kött. Han är jämlik 
med Fadern i allt som gäller hans gu-
domliga natur. Jesus är jämlik med män-
skorna i allt mänskligt förutom i synd. 
Därför kan vi säga att i Jesus älskar Gud 
mänskligt, lider på mänskligt sätt och 
gläds såsom mänskorna. Eller andra 
vägen: I Jesus innehåller den mänskliga 

kärleken, lidandet och äran ett gudomligt 
ändamål och en gudomlig kraft. 

Jesu hjärta kallar oss att sona våra under-
låtelser och synder. Det kallar oss att 
sona och reparera inför Gud de tider i 
vårt liv då vi varit långt bort från Gud 
och då vi glömt honom. Vi har alla 
många orsaker till det. Också vårt livs 
vackra, lyckade, glada och goda saker, 
likaväl som våra svårigheter och miss-
lyckanden, kan vi helt överlämna på 
Gud. Det är detta som vi avser när vi 
talar om att sona underlåtelser och syn-
der. Mänskan kan älska, göra gott åt 
andra, hela, och förlåta. I detta finns 
livets hela rikedom, som vi har fått som 
gåva, för att använda den på rätt sätt. 

fader Wieslaw Swiech SCJ

 

Kuvien ääressä 
yksy on saapunut. Päivät lyhene-
vät ja illat taas pitenevät. Joskus 
mietimme, mitä voisimmekaan 

tehdä iltapuhteena. Valokuvien ottami-
nen on nykyään muodissa: näpsytellään 
kännyköillä ja lähetetään kuvia kerto-
maan, missä olemme, mitä teemme, mitä 
syömme. 
Pimeinä syksyn iltoina on hyvä ottaa 
esille perhe-albumimme ja katsella nii-
den valokuvia. Ehkä yhtäkkiä katselet 
valokuvia, jotka kertovat omasta tai jon-
kun sinulle läheisen ihmisen lapsuudesta, 
nuoruudesta, ensimmäisestä työpaikasta-
si, luokkakuvastasi tai jostain muusta 
tilanteesta. Kuvia uudestaan ja uudestaan 
katsellessasi huomaat, että niiden välit-

tämä viesti painautuu yhä syvemmin 
sydämeesi. Ne herättävät monenlaisia 
muistoja. Tällä kertaa haluaisin kanssasi 
katsella muutamia kuvia Jeesus Nasareti-
laisen elämästä. Nämä kuvat voivat aut-
taa sinua tuntemaan enemmän häntä, 
hiljentymään ja ehkä sydämesi hiljaisuu-
dessa ne voivat auttaa sinua myös rukoi-
lemaan. 
Edessäsi on Beetlehemin seimi, jossa 
makaa pieni vastasyntynyt Jeesus-lapsi. 
Häntä tulivat kumartamaan sekä köyhät 
paimenet että rikkaat, kaukaisten maiden 
viisaat miehet. Oletko sinä joskus polvis-
tunut seimen lapsen viereen ja tuonut 
hänelle rakkautesi lahjan. Katso, Hän 
ojentaa sinua kohti avoimet, hellät käten-
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sä ikään kuin sanoakseen sinulle: ”Älä 
pelkää, minä olen sinun Jumalasi!” 

Toinen kuva Jeesuksesta vie meidät Na-
saretiin, missä kohtaamme Marian, Joo-
sefin ja Jeesuksen pienessä kyläpahases-
sa. Siellä Jeesus oppi Joosefilta rakenta-
jan työn, siellä Nasaretin pyhä perhe eli 
tavallisten ihmisten keskuudessa jakaen 
työn taakan, ihmisten ilot ja murheet. 

Nasaret on kaikessa arkisuudessaan 
paikka, missä voimme oppia rukoile-
maan ja missä saamme kasvaa Jumalan 
tuntemisessa, sillä Jumala on Poikansa 
kautta pyhittänyt ihmiselämän arjen. 
Täällä Jeesus vietti 30 vuotta. Jeesus, 
ihmiseksi tullut Jumala halusi olla yksi 
meistä. Hänen ilonsa oli elää ihmislasten 
joukossa, siis meidänkin joukossamme. 
Oletko miettinyt, millainen sinun Nasare-
tisi on? Onko siellä aikaa Jeesuksen koh-
taamiseen? 

Kolmas kuva Jeesuksesta meillä on, kun 
näemme hänet kulkemassa ristiin rastiin 
Palestiinassa. Hän julistaa ilosanomaa, 
hän vapauttaa monenlaisten kahleiden 
sitomia ihmisiä, hän rakastaa katseellaan, 
hän parantaa kosketuksellaan. Ihmisjou-
kot ympäröivät hänet, mutta välillä hän 
vetäytyy hiljaisuuteen, yksinäisyyteen 
ollakseen yksin Isän kanssa. 

 
Jeesusta katsellessamme saamme koske-
tuksen taivaallisen Isän laupeuteen ja 
armahtavaisuuteen. Hänen kauttaan meil-
lä on tie Kolmiyhteisen Jumalan rakkau-
teen. 
Seuraava kuva vie meidät Jeesuksen 
ristin juurelle. Missä kohdin me sei-
somme siellä? Olenko häntä ivahuudoin 
ja loukkauksin pilkkaavien ihmisten 
keskuudessa vai seisonko surun valtaa-
man Marian, Jeesuksen äidin ja Johan-
neksen, hänen opetuslapsensa kanssa. 
Samalla kun näemme ristillä riippuvan, 
tuskan valtaaman Jeesuksen, kuulemme 



hänen huolenpitonsa ja rakkautensa sa-
nat: ”Katso, äitisi! Katso, poikasi!” Keitä 
Jeesus uskoo sinun rakkauteesi ja huo-
lenpitoosi? 

 
Viimeiseksi meidän edessämme on kuva, 
missä Maria on tullut Jeesuksen haudalle 
surun ja murheen täyttämänä. Ylösnous-
sut Jeesus puhuttelee Mariaa nimeltä. 
Silloin Marian silmät aukenevat, ja hän 
saa tehtävän lähteä julistamaan ylös-
nousemuksen vapauttavaa ilosanomaa 
opetuslapsille. Tämä ilosanoma suuntaa 
katseen kohti Jumalan ikuista läsnäoloa. 
Kasteessa me olemme saaneet kuulla 
oman nimemme ja kasteen kautta meidät 

on myös lähetetty kertomaan, kuinka 
suuresti Jumala on meitä rakastanut anta-
essaan Poikansa meille tieksi kohti ian-
kaikkista elämää.  

 
Nämä viisi kuvaa Jeesuksesta löytyvät 
monien muiden kuvien kanssa evanke-
liumeista. Syksyiltoina, ehkä kynttilän 
valossa voit avata evankeliumin, ja hil-
jaisessa rukouksessa voit pysähtyä Juma-
lan sanan äärelle. Jeesus Nasaretilaisen 
elämää kuvaavat kertomukset avaavat 
vähä vähältä ovia yhä syvempään Kris-
tuksen tuntemiseen. Pyhä Henki olkoon 
tässä sinun oppaasi ja opettajasi!    
Jeesuksen pikkusisar Leila
 

Elämää ja rukousta Jeesuksen tiellä 
iten rukoilisin, että Jumala 
huomaisi minut ja pyyntöni? 
Missä minun pitäisi rukoilla, 

että rukoilisin oikein? En minä ennätä 
rukoilla, kun minulla on niin paljon työ-
tä. Pitäisikö minun kiittää siitä, mitä olen 
saanut ja mitä osaan? Tällaisia kysymyk-

siä monet pyörittelevät mielessään ja 
kokevat ehkä huonoa omaatuntoa. Joku 
ei löydä sanoja, toinen ei löydä sopivaa 
paikkaa ja aikaa. Jumala ei kuitenkaan 
vaadi meiltä mitään korkeatasoisia suori-
tuksia. Hän tuntee meidät ja rakastaa 
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meitä siitä huolimatta, etteivät sananam-
me ole arvokkaita ja komeita. 
Eräs arkiretriittiin osallistunut työssä-
käyvä perheenäiti löysi rukouspaikan 
autostaan. Kun hän tuli kotiin ja pysäköi 
auton, hän vietti tuon päivän 20 minuutin 
rukoushetken hiljaisuudessa autossaan 
ennen kotiaskareisiin ryhtymistä. Jotkut 
rukoilevat bussissa aamulla työhön men-
nessään. Joku rukoilee vaatimattoman 
kotialttarin äärellä käyttäen valmiita 
rukoustekstejä tai Raamattua. Monet 
löytävät rukoukseen tarvittavan hiljai-
suuden luonnosta eikä aina tarvita sano-
jakaan.  

Paavi Franciscus kertoo kirjassaan 
”Walking with Jesus” eräästä tatuoidusta 
korvakoruja käyttävästä nuoresta miehes-
tä, joka tuli hänen luokseen puhumaan 
vaikeasta ongelmastaan. Mies oli kerto-
nut äidilleen ongelmastaan ja äiti oli 
sanonut: ”Mene Neitsyt Marian luo ja 
hän kertoo sinulle, mitä sinun pitää teh-
dä.” Tuo äiti osasi neuvoa poikaa oikeal-
le rukoustielle, vaikka ei tiennytkään, 
miten auttaa tätä. Poika kertoi: ”Katsoin 
Mariaa ja tunsin, mitä minun on tehtä-
vä.” Se oli rukousta katseiden kohdatessa 
vailla sanoja. 
Vietin kerran pitkässä retriitissä päivän 
ensimmäisen rukoushetkeni laiturilla. Oli 
raikas ja kaunis kesäaamu ja istuin pen-

kille katselemaan tyyntä vedenpintaa ja 
siihen kuvastuvia rannan puita, ohutta 
utua, muutamaa pientä pilveä taivaalla. 
Katseeni kiinnittyi vesilintuun, joka ui 
rauhallisesti lähellä laituria. Nokka pai-
nui ensin veteen, jota seurasi sukellus. 
Hetken kuluttua lintu pulpahti pintaan, 
sukelsi uudestaan ja jatkoi harjoitustaan 
edessäni aamuauringossa. Se oli kon-
templaatiota, sulautumista rukoukseen 
luomistyön kesäisessä kauneudessa Ju-
malan silmien alla. 
Jeesus on tie, jolla me kuljemme. Jeesus 
on rukouksessa ja sakramenteissa. Hän 
on aina edellämme ja johdattaa meitä. 
Uskon valossa me näemme itsemme 
hänessä kuin peilissä. Paavi Franciscus 
kutsuu kaikkia kristittyjä juuri tällä het-
kellä uudistamaan henkilökohtaisen koh-
taamisensa Jeesuksen Kristuksen kanssa 
tai ainakin avautumaan niin, että sallii 
Jeesuksen kohdata hänet.  
Herra, kiitän sinua kauneudesta, jonka 
olet luonut. 
Kiitos auringon nousuista ja laskuista, 
kasveista ja vesilinnuista, ruusuista ja 
neilikoista. 
Opeta minua vaalimaan ja kunnioitta-
maan sinun työtäsi, antamaan sille kas-
vun ja kypsymisen mahdollisuus. 
Auta etten koskaan särkisi ja tuhoaisi 
sitä, minkä sinä olet tehnyt, etten unoh-
taisi olevani yksi sinun luoduistasi, joita 
olet aina paljon rakastanut. 
Kiitos lähimmäisistä ja ystävistä.  
Opeta kuulemaan heitä ja näkemään 
heidän tarpeensa, auttamaan heitä ym-
märtämään mahdollisuutensa kasvuun. 
Tätä pyydän Kristuksen, meidän Her-
ramme kautta. Aamen. 
Elina Grönlund



Life and Prayer with Jesus
ow could I pray so that God 
would notice me and my peti-
tion? Where should I pray, that I 

could pray correctly? I don’t have time to 
pray because I have so much work! 
Should I give thanks for what I have got 
and for what I can do? Many people turn 
these questions over in their minds and 
maybe have a guilty conscience because 
of them. Some don’t find the words, 
some don’t find suitable places and 
times. However, God does not demand 
high-level accomplishments from us. He 
knows us and loves us in spite of the fact 
that our words are neither valuable nor 
beautiful. 
During a retreat in daily life, a certain 
working mother found a place for prayer 
in her car. When she came home from 
work, she parked her car and spent about 
20 minutes of prayer in the silence there 
before beginning her home tasks. Some 
pray in the bus in the mornings on the 
way to work. Some pray near a simple 
home altar using prepared prayers or 
their Bible. Some find the quiet for pray-
er in nature where not even words are 
needed. 
Pope Francis tells in his book, “Walking 
with Jesus” about a certain tattooed 
young man with earrings, who came to 
him to speak about a difficult problem. 
The man had told his mother about the 
problem and the mother had advised him 
to “Go to the Blessed Virgin Mary and 
she will tell you what you should do.” 
That mother knew how to advise her son 
to the way of prayer, although she didn’t 
know how to help him. The son said, “I 
looked at Mary and knew what I must 

do.” It was a prayer consisting of a 
glance without words.  
Once during a long retreat I spent my 
first moments of prayer on a boat dock. It 
was a fresh and beautiful summer morn-
ing and I sat on a bench looking at the 
calm surface of the water with its reflec-
tion of the trees on the lake bank, the 
light mist around me and a few clouds in 
the sky. 

 
My eyes rested on a water bird, which 
swam peacefully near the dock. Its beak 
was pushed into the water followed by 
the whole diving bird. A moment later 
then it bobbed to the surface and then 
dived again, continuing its occupation in 
the morning sun. It was contemplation, 
melting into prayer in creation’s sum-
mery beauty under the eye of God.  
Jesus is the way by which we walk. Jesus 
is in our prayers and in the sacraments. 
He is always before us and leads us. In 
the light of faith we see ourselves in Him 
as in a mirror. Pope Francis invites all 
Christians just now to renew our person-
al meetings with Jesus Christ or at least 
to open ourselves to permit Jesus to meet 
us.  
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Lord, I thank you for the beauty, which 
you have created. 
Thank you for the rising and the setting 
of the sun, the plants and water birds, 
roses and carnations. 
Teach me to cherish and respect your 
works, to give them the possibility of 
growth and maturation. 
Help me that I would never break or 
destroy what you have made, that I 

would never forget that I am one of your 
creatures, whom you have always loved. 
Thank you for family and friends. Teach 
me to hear them and see their needs, to 
help them understand the possibilities for 
growth.  
This I pray through Christ, our Lord. 
Amen. 
Elina Grönlund

 

Liv och bön på Jesu väg 
ur borde jag be, så att Gud 
skulle märka mig och min bön? 
Var borde jag be, så att jag ber 

på ett rätt sätt? Jag hinner inte be ef-
tersom jag har så mycket arbete. Borde 
jag tacka för vad jag har fått och för vad 
jag kan? Många har dylika frågor i sinnet 
och har kanske också dåligt samvete för 
dem. En hittar inte de 
rätta orden, en annan 
hittar inte någon 
lämplig plats eller tid. 
Men Gud fordrar inte 
av oss några prestat-
ioner av hög kvalitet. 
Han känner oss och 
älskar oss även om 
våra ord inte är hög-
travande och fina. 
En arbetande mamma 
hittade sin böneplats i 
bilen efter att hon deltagit i en vardagsre-
trätt. När hon kom hem och parkerade 
bilen, tillbringade hon dagens 20 minu-
ters bönestund i tysthet i bilen innan hon 
började med vardagssysslorna. Somliga 
ber i bussen på morgonen på väg till 
arbetet. Någon ber framför ett enkelt 
hemaltare med hjälp av färdiga bönetex-

ter eller bibeln. Många hittar den tystnad 
som behövs i bönen i skogen, och man 
behöver inte alltid ens ord. 
Påven Franciscus berättar i sin bok 
”Walking with Jesus” om en ung man 
med tatueringar och örhängen, som kom 
till honom för att diskutera ett svårt pro-
blem. Mannen hade talat med sin 

mamma om proble-
met och hon hade 
sagt ”Gå till Jungfru 
Maria och hon kom-
mer att berätta för dig 
vad du skall göra.” 
Denna mamma kunde 
leda sin son in på den 
rätta bönevägen 
fastän hon inte annars 
visste hur hon kunde 
hjälpa honom. Pojken 
berättade ”Jag såg på 

Maria och jag kände vad jag skulle 
göra.” Det var en bön utan ord när blick-
arna möttes. 
Under en lång reträtt tillbringade jag min 
första bönestund på en brygga. Det var 
en frisk och vacker sommarmorgon och 
jag satt på en bänk och tittade på den 
stilla vattenytan och strandens träd som 

H 



speglade sig i den, den tunna disen, några 
moln på himlen. Min blick fastande vid 
en sjöfågel som lugnt simmade vid bryg-
gan. Näbben doppades först i vattnet, och 
sedan dök den. Efter en stund dök fågeln 
upp igen till ytan, dök på nytt och fort-
satte så inför mina ögon i morgonsolen. 
Det var kontemplation, att samman-
smälta i bön med skapelsen i den vackra 
sommaren inför Guds ögon. 
Jesus är den väg vi skall gå. Jesus finns i 

bönen och i sakramenten. Han går alltid 
framför oss och leder oss. I trons sken ser 
vi oss själva i honom liksom i en spegel. 
Påven Franciscus kallar just nu alla 
kristna att förnya sitt personliga möte 
med Jesus Kristus eller att i alla fall 
öppna sig så att Jesus kan möta honom 
eller henne. 
Vi ber det genom Kristus, vår Herre. 
Amen. 
Elina Grönlund
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Katekeesi lapsille 
meidän seurakunnassamme Tampereella 

Tampereen Pyhän ristin seurakunta järjestää lukuvuonna 2015/2016 kato-
lista uskonnonopetusta lapsille. Tähän opetukseen kutsumme kaikkia lap-
sia, jotka eivät osallistu katoliseen uskonnonopetukseen kouluissa. Nämä 
lapset tulevat kirkkoon (seurakuntasaliin, Amurinkuja 21) noin kerran kuu-



kaudessa, lauantaisin klo 9.50. Tässä on vuoden 2015 syyskauden päivä-
määrät: 24.10, 28.11 ja 12.12.  
Kirkossa järjestettyyn opetukseen osallistuvat myös lapset, jotka asuvat 
kauempana Tampereelta. Toivon, että kaikista vaikeuksista huolimatta 
vanhemmat voivat tuoda lapsensa kirkkoon ja auttaa lapsiaan iloisin mielin 
osallistumaan uskonnonopetukseen. Opetuksessa pyrimme rakentamaan 
lapsille katolisen identiteetin ja itsetunnon ympäristössä, jossa hän voi tun-
tea olevansa kuin kotonaan suuressa katolisessa perheessä. Pyydän siis 
Teitä vanhempia vaalimaan niitä uskon siemeniä, jotka uskonnonopetuk-
sessa kylvetään. Keskustelkaa lastenne uskosta, rukoilkaa heidän kans-
saan, jakakaa omia ajatuksianne ja kokemuksianne ja olkaa itse heille hy-
vänä esikuvana. Yrittäkäämme kaikki yhdessä olla Kristuksen kirkon eläviä 
kiviä. 

Opetuspäivien ohjelma on seuraava: 
  9.50  kokoontuminen 
  9.55  yhteinen rukous 
10.00-10.45 1. tunti 
10.45  tauko (mehua ja keksiä) 
11.00-11.45 2. tunti 
11.45  tauko 
12.00-12.30 kirkkomusiikki ja traditio 
12.30  lounas 
13.00-13.45 3. tunti 
14.00  Perhemessu (lapsille ja vanhemmille) 
14.40  kotiinlähtö 

Osallistuminen pyhään messuun on erittäin tärkeä osa lapsenne uskon-
nonopetuksesta. Opetuspäivän pyhä messu on aina tarkoitettu kaikille, ko-
ko perheelle. 

Vanhemmat maksavat ainakin osan opetuksen kustannuksista. Maksu on 7 
euroa hengeltä opetuspäivästä. Tällä rahalla yritetään peittää seurakunnal-
le koituvat kulut. Korostan kuitenkin kuten joka vuosi: kaikkein tärkeintä on 
se, että lapsi osallistuu opetukseen. Jos perheen taloudellinen tilanne on 
vaikea, seurakunta ei ota maksua opetuspäivästä. 

Pyydän Teitä tarkistamaan, että lapsilla on joka kerta sisäkengät tai tossut 
mukanaan. Saappaita ja muita ulkokenkiä ei saa käyttää tiloissa, joissa 
lapset saavat uskonnonopetusta.  

Hyvät vanhemmat, jos lapsenne käyvät opetuksessa kirkolla, ilmoitattehan 
etukäteen kirkkoherralle, jotta tiedämme varata kirjoja ja ruokaa sopivasti. 
Ilmoittakaa myös mahdolliset ruoka-aineallergiat. 
 



Katekeesi Hämeenlinnassa 
Hyvät vanhemmat, tämän vuoden syyskaudella meidän seurakuntamme 
järjestää katolista uskonnonopetusta kouluikäisille lapsille ja nuorille, jotka 
asuvat Hämeenlinnassa ja lähialueella. Paikallinen luterilainen seurakunta 
antoi meille luvan käyttää heidän tilojaan. 

Tapaamme Poltinahon seurakuntatalossa, rippikoulunluokassa (Tu-
runtie 34, Hämeenlinnassa).  Tässä ovat lukuvuoden 2015/16 päivämäärät: 

syksy 2015 kevät 2016 
la 26.9 klo 10.00 – 11.30 la 9.1 klo 10.00 – 11.30 

la 3.10 klo 10.00 – 11.30 la 30.1 klo 10.00 – 11.30 

la 24.10 klo 10.00 – 11.30 la 6.2 klo 10.00 – 11.30 

la 7.11 klo 10.00 – 11.30 la 20.2 klo 10.00 – 11.30 

 la 2.4 klo 10.00 – 11.30 

 la 16.4 klo 10.00 – 11.30 
 

Ensikommuuniolapset tulevat sen lisäksi 21.5 klo 10.00 harjoitukseen ja 
ensimmäiseen rippiin. Paikasta ilmoitamme myöhemmin. 

Ensimmäisen kommuunion messu on 28.5.2016 klo 14.00. 

Uskonnonopettajana on Marita Eronen (puh. 044-3468447), joka ammatil-
taan on katolisen uskonnon opettaja. Alussa vanhemmat/huoltajat voivat 
olla läsnä opetuksen aikana. 

Katekeesi Vaasassa 
Hyvät vanhemmat, meidän seurakuntamme järjestää katolista uskonnon-
opetusta kouluikäisille lapsille ja nuorille, jotka asuvat Vaasassa ja lähialu-
eella. Tapaamme meidän kappelissamme lauantaisin Vaasassa, Rauhan-
kadulla 8 C 22. 

Tässä on päivämäärät vuoden 2012 loppuun asti: 10.10, 14.11 ja 12.12. 
Tässä on ohjelma eri-ikäisille lapsiryhmille: 

Luokka / ryhmä aika 

I, II ja III luokat ja kaikki lapset, jotka eivät vielä ole saaneet Ensim-
mäistä kommuuniota 

10.00 – 12.00 

Lapset, jotka ovat jo saaneet Ensimmäisen kommunion 13.15 – 15.15 



Uskonnopettajana on Mari Malm, joka on Tampereella asuva nuori nainen. 
Hän antaa opetusta suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Häntä avustaa 
toinen nainen, meidän seurakuntalainen Tampereelta. Vanhem-
mat/huoltajat voivat olla läsnä opetuksen aikana. Vanhempia/isompia sisa-
ruksia, 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. 

Pyhän ristin seurakunnan ohjelma 
Tampereen Pyhän ristin kirkossa vietetään päämessua sunnuntaisin klo 10.30 
suomen kielellä ja iltamessu klo 17.00 englannin kielellä. 
Arkimessuja vietetään maanantaina, keskiviikkona, torstaina ja perjantaina illalla 
klo 18.00. 
Tiistaina yleensä on aamumessu klo 7.30. 
Lauantaina messun ajankohta vaihtelee viikoittain. 
Sunnuntaisin ennen päämessua on ruusukkorukous klo 10.00, ennen englannin-
kielistä messu klo 16.30 ja keskiviikkoisin ennen iltamessua vesper klo 17.40. 
Torstaisin ja perjantaisin klo 18.30 on adoraatio. 
Paastonaikana perjantaina klo 17.30 on ristintie. 
Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimusten mukaan.  

HUOM. Papin matkat, katekeesipäivät, lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muu-
toksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista 
pappilasta tai kirkon ilmoitustaululta! 
 

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

4.10 – 20.12.2015 
Lokakuu 2015 

su 4.10 10.30 
14.00 
17.00 

 Sunnuntain messu suomen kielellä 
Sunnuntain messu tagalogin kielellä 
Sunday Mass in English 

su 11.10 10.30 
17.00 

 Sunnuntain messu suomen kielellä 
Sunday Mass in English 

ke 14.10 17.30  Informaatiokurssi (HUOM! aika) Jeesus Kristus – isä 
Ryszard Mis SCJ 

la 17.10 10.30 
12.30 

 Lastenkerho 
Perhemessu 



su 18.10 10.30 
14.00 
17.00 

 Sunnuntain messu suomen kielellä 
Msza święta w języku polskim 
Sunday Mass in English 

la 24.10 9.50 
14.00 

 Katekeesi 
Perhemessu 

su 25.10 10.30 
14.00 
17.00 

 Sunnuntain messu suomen kielellä 
Sunnuntain messu vietnamin kielellä 
Sunday Mass in English 

la 31.10 10.30 
14.00 

 Messu kuolleiden puolesta suomen kielellä 
Mass for the Faithful Departed in English 

Marraskuu 2015 

su 1.11 10.30 
14.00 
17.00 

 Sunnuntain messu suomen kielellä 
Sunnuntain messu tagalogin kielellä 
Sunday Mass in English 

su 8.11 10.30 
17.00 

 Sunnuntain messu suomen kielellä 
Sunday Mass in English 

ke 11.11 17.40 
18.00 
18.30 

 Vesper 
Iltamessu 
Informaatiokurssi (Kirkko – isä Zenon Strykowski SCJ) 

su 15.11 10.30 
14.00 
17.00 

 Sunnuntain messu suomen kielellä 
Msza święta w języku polskim 
Sunday Mass in English 

ke 18.11 17.40 
18.00 
18.30 

 Vesper 
Iltamessu 
Luento Vatikaanin II:n kirkolliskokouksesta (Emil Anton- 
Vatikaani II muutti kaiken – vai muuttiko?) 

la 21.11 10.30 
12.30 

 Lastenkerho 
Perhemessu 

su 22.11 10.30 
14.00 
17.00 

 Sunnuntain messu suomen kielellä 
Sunnuntain messu vietnamin kielellä 
Sunday Mass in English 

ke 25.11 17.40 
18.00 
18.30 

 Vesper 
Iltamessu 
Luento Jumalan laupeudesta ja Paavi Franciskuksen 
bullasta Misericordiae Vultis – Marjatta Jaanu-Schröder 

la 28.11 9.50 
14.00 

 Katekeesi 
Perhemessu 

su 29.11 10.30 
17.00 

 Sunnuntain messu suomen kielellä 
Sunday Mass in English 



Joulukuu 2015 

su 6.12 10.30 
14.00 
17.00 

 Sunnuntain messu suomen kielellä 
Sunnuntain messu tagalogin kielelllä 
Sunday Mass in English 

ke 9.12 17.40 
18.00 
18.30 

 Vesper 
Iltamessu 
Informaatiokurssi – (Raamattu, Traditio, Kirkon 
opetusvirka – isä Zenon Strykowski SCJ) 

la 12.12 9.50 
14.00 
14.45 

 Katekeesi 
Perhemessu 
Pyhän Nikolauksen vierailu 

su 13.12 10.30 
17.00 

 Sunnuntain messu suomen kielellä 
Sunday Mass in English 

su 20.12 10.30 
17.00 

 Sunnuntain messu suomen kielellä 
Sunday Mass in English 

 

 
Piispanmessu ja vahvistus, Tampere, 20.9.2015 

 
 



Messut Tampereen ulkopuolella 
  2.10 – 26.12.2015  
LAPUA yksityisessä 
kodissa 
pe 2.10 klo 15.00 
la 24.10 klo 12.00 
la 7.11 klo 12.00 
la 12.12 klo 12.00 
la 26.12 klo 12.00 

HÄMEENLINNA   Matti Alangon katu 11 
su 4.10 klo 15.00 
su 1.11 klo 15.00 
su 6.12 klo 15.00 
KRISTIINANKAUPUNKI Kristiinan kirkko 
pe 23.10 klo 18.00 
pe 13.11 klo 18.00 
pe 4.12 klo 18.00 

PIETARSAARI 
Pyhän Mikaelin kappeli, 
Kappelintie 5 
la 3.10 klo 12.00 
la 10.10 klo 12.00 
su 25.10 klo 12.00 
la 31.10 klo 12.00 
su 8.11 klo 12.00 
su 29. 11 klo 12.00 –
Piispanmessu 
su 13.12 klo 12.00 
la 19.12 klo 12.00 
la 26.12 klo 12.00 

VAASA Pyhän Sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22 
la 3.10 klo 16.00 
la 10.10 klo 16.00 
la 24.10 klo 16.00 messu puolan kielellä 
su 25.10 klo 16.00 
la 31.10 klo 16.00 
su 8.11 klo 16.00 
la 14.11 klo 16.00 
su 29.11 klo 17.00 – Piispanmessu, HUOM! aika 
la 5.12 klo 16.00 
su 13.12 klo 16.00 
la 19.12 klo 16.00 
pe 25.12 klo 17.00 HUOM! aika 

KOKKOLA 
Katariinankatu 3 
la 7.11 klo 16.00 
la 12.12 klo 16.00 

SEINÄJOKI 
Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1, 
pe 30.10 klo 18.00 toimituskappelissa 
pe 27.11 klo 18.00 seurakuntasalissa 

 

Valokuva elokuun lastenkerhosta, jossa aiheena oli maailman luominen 



Helsingin piispa, monsignore Teemu Sippo SCJ (20.5.1947) piispa 6.9.2009 –  



 

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 

ïïïïï 

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 

ïïïïï 

 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 

puh: (03) 2127280   

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

Seurakuntalehden toimitus ja työ-
ryhmä: Pyhän ristin seurakunnan seu-
rakuntalaiset. 

Lehden taitto: isä Zenon.  

Isä Zenon: 044 065 85 27 

 


