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Suuret kiitokset!
Tämän vuoden elokuun alussa
Natalja Pfeifer lähtee takaisin
Saksaan. Viime vuoden syyskuun lopussa hän on saapunut
tänne Saksasta ja siitä lähtien
asunut Sisar Theresan ja Sisar
Monican asunnossa ja auttanut
seurakuntamme monissa toiminnoissa, mm. katekeesissa,
kuorossa, nuorisotoiminnassa,
toimistossa, rahankeräyshankkeissa jne. Sydämellisesti kiitämme häntä hänen ystävyydestään ja palveluksestaan,
joka on tuonut meille paljon
iloa. Kiitämme myös Bonifatiuswerkin – hyväntekeväisyysjärjestöä, joka järjesti hänen
tulonsa meidän seurakuntaamme.
isä Zenon Strykowski SCJ
kirkkoherra

Natalja Pfeifer auttamassa Mari Malmia uskonnonopetuksessa Vaasassa

Rakkaat seurakuntalaiset ja ystävät,

K

irjoitan nämä sanat juhannusaattona. Vihdoin, viikon lopussa pysähdyin hetkeksi rauhallisessa ilmapiirissä kirjoittamaan teille
nämä tervehdyksen sanat. Kaupungissa
on jo hiljaista. Pappilan puhelin ei soi.
Monet ovat jo lähteneet maalle tai ovat
lähdössä sinne. Toivon, että ne seurakuntamme jäsenet, jotka jäävät kotiin
kaupunkiin perheen ja ystävien piiriin,
saavat levätä hyvin ja sunnuntaina ilomielin tulevat kirkkoon osallistumaan
juhlapyhämessuun ja eukaristian sakramentin kulkueeseen. Ensi sunnuntaina
vietämmehän Kristuksen Pyhän ruumiin
ja veren juhlapyhää! Kuten aina sunnuntaina ja juhlapäivänä, toivon näkeväni
paljon seurakuntalaisia kirkossamme.
Toivon myös, että te kaikki, rakkaat
veljet ja sisaret, tavalla tai toisella, saatte tänä kesänä mahdollisuudet uudistaa
fyysiset, psyykkiset ja henkiset voimanne. Tiedän, että monille teistä on hyvin
vaikea tai melkein mahdotonta lähteä
jonnekin lomalle työn tai perheen takia.
Lukiessani evankeliumia olen pysähtynyt seuraavien sanojen kohdalle jotka,
toivon mukaan, puhuttelevat juuri meitä
nykyajan ihmisiä, joilla aina on kiire:

sessä ja työn uupumuksessa on mahdollista tulla Jeesuksen luo. Luulen, että
monille Jeesuksen lupaus levosta työn ja
kuormien uuvuttamille kuulostaa melkein mahdottomalta. Aika monet ajattelevat näin: Ensin minun täytyy hoitaa
hyvin työn ja perheen asiat. Ja koska
elämä on niin kiireistä ja vaativaa, kun
löydän vähänkin vapaata aikaa käytän
sitä ainoastaan lepoon tai harrastukseen,
joka auttaa minua lataamaan akkuja.
Kun olen lopen väsynyt en jaksa rukoilla. Toivon, että se joskus onnistuu tulevaisuudessa, kun elämäni ei enää vaadi
minulta niin paljon.

Herran sanojen mukaan tähän samaan
vaativaan tilanteeseen voi suhtautua
aivan toisella tavalla. Väsymystämme ja
kiirettämme voimme pitää jopa hengellisen kasvun mahdollisuutena, mikäli
”Tulkaa minun luokseni kaikki te työn olemme valmiina tiettyyn hengelliseen
ponnisteluun. Itse asiassa kyseessä on
ja kuormien uuvuttamat. Minä annan
aito kääntyminen eli mielenmuuttumiteille levon.” (Matt. 11:28)
nen. Tässä sisäisestä muuttumisessa
Hyvät ystävät, toivon, että kesän aikana elintärkeää on, että joka päivän aamurulöydätte hetken aikaa miettiä edellä
kouksen yhteydessä omistamme alkavan
mainittuja Kristuksen sanoja. Ne ovat
päivän Jumalalle, Jeesuksen asennetta
erittäin kauniita ja syvällisiä, koska ne seuraten: ”Kristus sanoo maailmaan
ilmaisevat suuren toivon, että vaativassa tullessaan: Uhreja ja lahjoja sinä et hatilanteessakin, nimenomaan väsymyk-

lunnut, mutta sinä loit minulle ruumiin.
Polttouhrit ja syntiuhrit eivät sinua miellyttäneet. Silloin minä sanoin: Tässä
olen. Niin kuin minusta on kirjakääröön
kirjoitettu, niin olen tullut tekemään,
täyttämään sinun tahtosi, Jumala.” (Hbr.
10: 5-7) Tai Autuaan Neitsyt Marian
asennetta toistaen sanomme Jumalalle:
"Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit." (Luuk.
1: 38)

tekevän ja millä hengellä? Vastamme
tähän kysymykseen kun otamme huomioon meidän elämänkutsumuksemme
ja perusvelvollisuuksiemme perheessä,
koulussa tai töissä. Jumala ei koskaan
vaadi meiltä mahdotonta. Jos hänen
tahtonsa minun kohdallani on, että suorittaisin tiettyjä tekoja, hän aina antaa
niihin voimaa niin, että hänen tahtonsa
toteuttaminen koituu minulle siunaukseksi.
Kun elämässämme tärkein kysymys ja
pyrkimyksemme on etsiä Jumalan tahtoa ja toteuttaa sitä uskollisesti, silloin
vapaudumme sisäisesti sairaalloisesta
kiintymisestä omaan egoomme ja omiin
tarpeisiimme. Seurauksena koemme
sisimmässämme rauhaa. Emme hätäile
turhaan vaikkapa joutuisimme todella
kireään tilanteeseen. Herran vahvistamina me todella voimme olla kuin laiva,
joka purjehtii omalla reitillään suoraan
määränpäähän vaikka ympärillä raivoaa
myrsky.

Sen jälkeen päivän aikana uudistamme
tätä uhrivalmiuttamme useammin uudistaen samalla itsessämme tietoisuuden,
että olemme Jumalan lapsia ja että meillä on aina täysi syy iloita siitä ja pysyä
rauhallisina ja toiveikkaina Jumalan
läsnäolossa. Ainoastaan tässä mielentilassa pystymme rauhallisesti ja realistisesti katsomaan töittemme ja velvollisuuksiemme listaa. Ensin meidän tulee
saada selvyys siihen, mikä on Jumalan
tahto meille. Mitä Jumala odottaa minun

Rakkaat veljet ja sisaret, toivotan teille
sydämellisesti, että teidän sydämessänne aina, ei ainoastaan kesän aikana,
valaisisi aurinko – luottamus taivaallisen Isän rakkauteen ja hänen huolehtivaan kaitselmukseensa, joka koskee
pienintäkin elämänne yksityiskohtaa.
Parhain terveisin ja rukouksin
isä Zenon Strykowski SCJ
kirkkoherra
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Dear Parishioners and Friends,

am writing these words on Midsummer’s eve. At last I can stop for
a moment during the peaceful time
of the weekend and write these words of
greetings to you. The city is quiet. The
rectory telephone isn’t ringing. Many
have already left for the countryside or
are just leaving. I hope that the members of our parish who have stayed
home in the city with their families and
friends get a good rest and come with
joy to church to participate in the feast
day mass and the Eucharistic procession. We celebrate the feast of the Holy
Body and Blood of our Lord! As always
on Sundays and feast days I hope to see
many parishioners in our church.
I also hope that all of you, dear brothers
and sisters, in one way or another will
have the possibilities this summer for
new physical, mental and spiritual
strength. I know that for many of you it
is very difficult or almost impossible to
go somewhere on vacation because of
work or family. When reading the Gospel I came upon the following words,
which I hope speak just to us people
who are always busy:

many Jesus’ promise of rest for those
who labor or are heavily burdened
sounds almost impossible. Many think
in this way: First I must take good care
of my work and family affairs. And
because life is so busy and demanding, I
will find a little free time to use for rest
and hobbies, which will help recharge
my batteries. When I am so tired I can’t
pray. I hope that sometime in the future
I will be able to, when my life no longer
asks so much from me.

According to the words of our Lord one
can relate to this same demanding situation in another way. We can consider
our fatigue and busyness as a possibility
for spiritual growth, if are ready for a
certain spiritual effort. Actually the
question is genuine conversion or
change of heart. In this interior change
“Come to me all who labor and are
it is vital that with our morning prayers
heavily burdened and I will give you
we dedicate the new day to God followrest!” (Matt. 11:29)
ing our Lord’s attitude: “Christ said
Dear friends, I hope that during the
when coming into the world: Sacrifices
summer you find time to think about
and gifts you don’t want, but you crethese words of Christ. They are exated a body for me. Burnt sacrifices and
tremely beautiful and meaningful, beguilt offerings do not please you. Then I
cause they express the great hope that in said: Here I am. Just as is written of me
a demanding situation—in fatigue and on the scrolls, so I have come to do, to
exhaustion from work—there is the
fulfill your will, O God.” (Heb. 10:5-7)
chance to come to Jesus. I think that for

Or repeating the attitude of the Blessed
Virgin Mary we say to God: “Behold
the servant of the Lord. Be it done to me
according to your word.” (Luke 1: 38)

After this during the day we can renew
this readiness often renewing within us
the knowledge that we are God’s children and that we have always a perfect
reason to be glad of it and stay at peace
and hope in the presence of God. Only
with this attitude can we peacefully and
realistically look at our list of work and
responsibilities. First we must know
what God’s will is for us. What does
God expect me to do and with what
spirit? We answer this question when
we notice our vocation in life and our
basic responsibilities in our family,
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school and work. God never demands
the impossible from us. If God’s will for
me is to do a certain thing, God always
gives us the strength for that so that the
fulfilling of his will becomes a blessing
for us.
When the most important question and
attempt in our lives is to find the will of
God and fulfill it faithfully, then we are
interiorly freed from an unhealthy attachment to our own ego and our own
needs. As a consequence we experience
peace in our very depths. We don’t lose
our composure even in really stressful
situations. Strengthened by the Lord we
really can become like a ship, which
sails down its own route straight to its
destination although a storm rages
around it.
Dear Brothers and Sisters, with all my
heart, I wish for you that the sun will
always shine in your hearts, not just on
in the summertime—that there will be
trust in the love of the heavenly Father
and his care for us, which touches even
the smallest detail of our lives.
With best wishes and prayers
Father Zenon Strykowski SCJ
parish priest

Kära församlingsmedlemmar och vänner,

ag skriver dessa ord på midsommarafton. Äntligen, nu i slutet av
veckan kan jag stanna upp i lugn
och ro och skriva dessa hälsningsord till
er. Det är tyst i staden. Prästgårdens
telefon ringer inte. Många har redan
farit eller är på väg till landet. Jag hop-

pas att de församlingsmedlemmar som
har stannat i staden hos familj och vänner får en god vila och glada kommer på
söndagen till kyrkan för att delta i festmässan och den eukaristiska processionen. Vi firar ju på söndagen Kristi Heliga Kropps och Blods högtid! Som alltid

på sön- och helgdagar hoppas jag att få familjen väl. Och eftersom livet är så
se många församlingsmedlemmar i kyr- hektiskt och krävande, kommer jag att
kan.
använda all eventuell fri tid till vila och
hobbyn och så ladda mina batterier. När
Jag hoppas också att ni alla, kära bröder
jag är slutkörd orkar jag inte be. Jag
och systrar, på sätt eller annat har möjhoppas att jag kan göra det någon gång i
lighet att under sommaren förnya era
framtiden när livet inte mera kräver så
fysiska, psykiska och andliga krafter.
mycket av mig.
Jag vet att det för många av er är mycket svårt eller nästan omöjligt att resa
Med hjälp av Herrens ord kan man förnågonstans på grund av arbete eller
hålla sig till denna krävande situation på
familj. Då jag har läst evangeliet har jag ett ennat sätt. Vår trötthet och vårt hekt
stannat vid följande ord som jag hoppas kan vi till och med se som en möjlighet
tilltalar oss moderna mänskor, som all- till andlig växt, förutsatt att vi är beredtid har bråttom:
da anstränga oss andligen. I själva verket är detta fråga om en verklig konver"Kom till mig, alla ni som är tyngda av
sion. I denna inre omställning är det
bördor; jag skall skänka er vila." (Matt
ytterst viktigt att vi varje dag i samband
11:28)
med morgonbönen tillägnar Gud dagen,
enligt Jesu inställning:
"Därför säger Kristus när han inträder i
världen: Offer och gåvor begärde du
inte, men en kropp har du danat åt mig.
Brännoffer och syndoffer gladde dig
inte. Då sade jag: Se, här är jag. Som
det står skrivet om mig i bokrullen har
jag kommit, Gud, för att göra din vilja."
(Heb 10:5-7)
Eller med samma inställning som den
Saliga Jungfrun Maria kan vi säga till
Gud: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det
Kära vänner, jag hoppas att ni under
ske med mig som du har sagt." (Luk
sommaren finner tid att meditera över
Kristi ovan nämnda ord. De är mycket 1:38). Därefter upprepar vi under dagen
vår offervillighet samtidigt som vi förvackra och djupsinninga eftersom de
nyar i oss medvetenheten om att vid är
uttrycker ett stort hopp om att också i
krävande situationer, speciellt då man är Guds barn och att vi alltid har skäl att
trött och utpumpad av arbete, kan man glädja oss och förbli lugna och förtröskomma till Jesus. Jag tror att för många tansfulla i Guds närvaro. Bara i detta
låter Jesu löfte om vila från arbete och sinnestillstånd kan vi lugnt och realisbördor nästan omöjligt. Många tänker så tiskt bedöma listan över våra arbeten
och förpliktelser. Först måste vi klargöhär: Först måste jag sköta arbetet och
ra vad Guds vilja är för oss. Vad förvän-

tar sig Gud av mig och med vilken inställning? Vi svarar på denna fråga när
vi beaktar vårt livs kallelse och våra
grundförpliktelser i familj, skola och
arbete. Gud fordrar aldrig det omöjliga
av oss. Om hans vilja för mig är att jag
skall utföra vissa gärningar, så ger han
mig kraft till det så att förverkligandet
av hans vilja blir till en välsignele för
mig.

inte i onödan fast vi skulle hamna i en
verkligt knepig situation. Styrkta av
Herren kan vi vara som ett skepp som
seglar rakt enligt sin kurs mot destinationen, fastän det stormar runt omkring.
Kära bröder och systrar, jag önskar av
hela mitt hjärta att det alltid - inte bara
på sommaren - skulle lysa en sol i era
hjärtan, en tro på vår himmelske Faders
kärlek och hans omsorg, som omfattar
också de minsta delarna av våra liv.

Då den viktigaste frågan i vårt liv och
vår strävan är att söka och troget förMed bästa hälsningar och böner
verkliga Guds vilja, då befrias vi från en
Fader Zenon Strykowski SCJ
sjuklig inre bindning till vårt ego och
våra egna behov. Som en följd av detta kyrkoherde
upplever vi lugn i vårt inre. Vi stressar
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Tärkeä sunnuntain messu

oka sunnuntai me kokoonnumme
kirkkoon sydän täynnä iloa palvomaan kaikkivaltiasta Jumalaa.
Muistamme ja tunnustamme uskomme jälleen kerran pelastuksemme
salaisuudessa: Jeesus Kristus, Jumalan
poika kärsi, kuoli ja nousi kuolleista
meidän pelastuksemme vuoksi. Kiirastorstain, pitkäperjantain ja pääsiäissunnuntain pelastusteot yhdistyvät pyhässä
messu-uhrissa. Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen konstituutio pyhästä liturgiasta lausuu: Liturgiassa näet ”meidän
lunastuksemme työ toimitetaan” etenkin
eukaristian jumalallisessa uhrissa. Se
on uskovien paras keino elävästi kokea
ja todistaa toisille Kristuksen salaisuudesta ja oikean Kirkon todellisesta luonteesta.
Lisäksi messussa jokainen katolinen
uskova ravitaan runsaalla armolla: Ensin meidät ravitaan Jumalan sanalla,

Jumalan ikuisella totuudella, joka on
paljastettu meille ja merkitty muistiin
Pyhän Hengen innoituksen vaikutuksesta. Sitten me vastaamme tunnustamalla
pyhän katolisen uskomme uskontunnustuksen mukaan sanoen yksittäisenä ihmisenä ”minä uskon”, mutta ”me uskomme” osana kirkkoa.

Toiseksi: Jos me olemme armon tilassa,
silloin meillä on tilaisuus ottaa vastaan
Herra pyhässä eukaristiassa. Uskomme
lujasti, että Herramme on todella siinä

läsnä ja että me otamme vastaan hänen
ruumiinsa, verensä, sielunsa ja jumalallisuutensa pyhässä kommuuniossa. Pyhä
Henki ei pelkästään yhdistä meitä Herraan, vaan myös yhdistää meidät ehtoollisessa veljiimme ja sisariimme kautta
koko maailmanlaajuisen kirkon. Pyhä
eukaristia on sellainen kallisarvoinen
lahja!

Kun pidämme tämän mielessämme,
silloin kenenkään ei tarvitse ajatella
osallistuvansa messuun velvollisuuden
täyttämiseksi. Messuun osallistuminen
on etuoikeus ja jokainen uskova katolilainen tahtoo osallistua siihen. Näkökulmanamme ei silloin pitäisi olla: ”Minun on tehtävä niin”, vaan meidän pitäisi ennemminkin ajatella: ”Minä saan
tehdä niin.”

synnin pimeyden, nousi kuolleista merkiten uutta luomista. Kun otamme huomioon, miten kallisarvoinen messu on ja
mitä kirkko omaksui Vanhasta Testamentista, myös kanoninen laki (1246)
julistaa: ”Sunnuntai on se päivä, jossa
pääsisäisen salaisuutta vietetään apostolisen tradition mukaan ja sitä on pidettävä tärkeimpänä velvoittavana päivänä
universaalissa kirkossa.” Lisäksi: ”Sunnuntaisin ja muina velvoittavina juhlapyhinä uskovat ovat velvollisia osallistumaan messuun … (1247)” Tämän
vuoksi katekismus opettaa: Ne, jotka
tietoisesti rikkovat tätä velvollisuutta
vastaan, tekevät vakavan synnin (2181)
ja vakava synti on todella kuolemansynti. Pyhä isä paavi Johannes Paavali II
toisti tätä sääntöä apostolisessa kirjeessään Dies Domini (Herran päivän viettäminen, 1998).

Sellaisia vakavia tilanteita voi tietysti
ilmaantua, jotka estävät osallistumasta
messuun, kuten esimerkiksi sairastuminen tai jokin hätätilanne tai se, että ei
löydä paikkaa, jossa ilman suurta vaivaa
voisi osallistua messuun. Pappi voi
myös vapauttaa henkilön messuun osalMessu tarjoaa meille tällaisia kallisarvoisia lahjoja, antaa suurta armon ravin- listumisesta vakavien syiden vuoksi.
toa ja yhdistää meidät kirkkona, jolloin Kukaan ei, meidän Herramme mukaan
luettuna, odota ihmisen tulevan mesmeillä on todellakin pyhä velvollisuus
osallistua messuun. Muista, että kolmas suun silloin, kun on niin sairas, ettei
fyysisesti voi osallistua messuun. Siinä
käsky kuuluu: ”Muista pyhittää lepopäivä”. Juutalaisille Vanhan Testamen- ei ole mitään hyvää, että vaarantaa omaa
tin sapatti oli lauantai tarkoittaen lepo- terveyttään ja lisäksi ehkä tartuttaa jopäivää luomistyön jälkeen. Kristittyinä kaisen muun kirkossa. Lumimyrskyn
me olemme aina viettäneet pyhää sun- aikana on oltava järkevä ja mietittävä,
voiko turvallisesti lähteä messuun vaanuntaita, ylösnousemuksen päivää.
Luomistyö toi esiin viikon ensimmäisen rantamatta omaa ja toisten elämää.
päivän Jumalan käskyllä ”Tulkoon val- Kun sellaisia vakavia tilanteita tulee
keus”. Silloin, ensimmäisenä päivänä
vastaan, jota estävät ihmistä osallistuHerramme, Valo, joka tuli hajottamaan

masta messuun, hänen pitäisi ehdottomasti järjestää aikaa rukoukselle, lukea
messun rukoukset ja lukukappaleet tai
seurata messua televisiosta ja ainakin
hengessään osallistua siihen. On hyvä
pitää mielessä, että tällaisissa vaikeissa
tilanteissa ei tee kuolemansyntiä jos ei
pääse messuun. Tätä kysymystä tarkastellessaan ihmisen täytyy todella pohtia,
miten arvokkaita messu ja pyhä eukaristia ovat. Joka päivä Kiinan kansantasavallan uskolliset katolilaiset vaarantavat
koulutus- ja taloudelliset mahdollisuutensa ja jopa elämänsä messuun osallistumisella. Joissakin Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan maissa uskovat, jotka kokoontuvat salaa viettämään messua,
vaarantavat vakavasti elämänsä, jos
heidät annetaan ilmi ja vangitaan. Maissa, joissa tehdään lähetystyötä, ihmiset
matkustavat monia kilometrejä osallistuakseen messuun. He ottavat riskejä ja
tekevät uhrauksia, koska he uskovat
vakavasti messuun ja Herramme läsnäoloon pyhässä eukaristiassa. Jopa täällä
Suomessa on katolilaisia, jotka niin
usein kuin mahdollista matkustavat
satojen kilometrien päähän lähimpään
kirkkoon, koska heillä ei ole muuta
mahdollisuutta osallistua pyhään messuun.

takseen tietokonepelejä tai mennäkseen
juhliin eikä halua katkaista lomaansa,
hän sallii jonkin ottaa Jumalan paikan.
Jostakin tulee tärkeämpi kuin pyhä eukaristia.

On surullista, että täällä Tampereella ja
muissa paikoissa, jossa vietetään sunnuntain messua (lauantain vigiliamessut
ovat jo sunnuntain messuja), on seurakuntalaisia, jotka voisivat kävellä kirkkoon, mutta eivät tee niin. Sellainen
käyttäytyminen todella osoittaa, että
käännetään selkä Jumalalle ja syyllistytään kuolemansyntiin.
Jumalan on oltava ensimmäisellä sijalla
elämässämme. Sunnuntaisin meidän
tärkein velvollisuutemme on palvoa
messussa Jumalaa kirkkona ja tulla ravituksi hänen armollaan.

Paavi Franciscus painotti, että me emme
voi koskaan riittävästi kiittää Jumalaa
Viime kädessä pyhään messuun osalliseukaristian lahjasta ja lisäsi: ”Sen vuoktumisessa on kysymys rakkaudesta. Tosi
si on niin tärkeää mennä messuun sunrakkaus ei laske kuluja, vaan on aina
nuntaisin, ei vain rukoilemaan, vaan
valmis uhraamaan itsensä rakastettunsa
myös ottamaan vastaan kommuunio,
vuoksi.
Jeesuksen Kristuksen ruumis, joka peKun katolilainen välinpitämättömyytlastaa meidät, antaa meille anteeksi ja
tään laiminlyö messuun osallistumisen yhdistää meidät Isään.”
mennäkseen ostoksille, tehdäkseen työKirkon virallisien asiakirjojen perustella
tä, nukkuakseen muutaman ylimääräisen tunnin, katsoakseen elokuvia, pela-
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The importance of Sunday Mass

ach Sunday we gather together
as a Church with hearts filled
with joy to worship Almighty
God. We once again remember and
profess our faith in the mystery of our
salvation, that Jesus Christ, the Son of
God, suffered, died, and rose for our
salvation. The saving actions of Holy
Thursday, Good Friday, and Easter
Sunday come together in the Holy Sacrifice of the Mass. The Constitution on
the Sacred Liturgy of the Vatican Council II asserted, "For it is the liturgy
through which, especially in the divine
sacrifice of the Eucharist, 'the work of
our redemption is accomplished,' and it
is through the liturgy, especially that the
faithful are enabled to express in their
lives and manifest to others the mystery
of Christ and the real nature of the true
church" (#2).

does the Holy Eucharist unite us intimately with the Lord, but also unites us
in communion with our brothers and
sisters throughout the universal Church.
The Holy Eucharist is such a precious
gift!
With this in mind, no one should simply
think of attending Mass as fulfilling an
obligation. To attend Mass is a privilege, and any faithful Catholic should
want to attend Mass. Our perspective
should not be, "I have got to do this";
rather, we should think, "I get to do
this."

Moreover, at Mass, each faithful Catholic is fed with abundant graces: First, we
are nourished by the Word of God _
God's eternal truth that has been revealed to us and recorded under the
inspiration of the Holy Spirit. We then
respond by professing our Holy Catholic Faith as presented in the Creed, saying not simply "I believe" as a singular
Nevertheless, because the Mass offers
person, but "we believe" as part of the
such precious gifts, provides the nourChurch.
ishment of great graces, and unites us as
Second, if we are in a state of grace,
a Church, we do indeed have a sacred
then we have the opportunity to receive obligation to attend Mass. Remember
our Lord in the Holy Eucharist. We
that the Third Commandment stated,
firmly believe that our Lord is truly
"Keep Holy the Sabbath." For the Jewpresent in the Holy Eucharist, and that ish people, the Old Testament Sabbath
we receive His body, blood, soul, and
was on Saturday, marking the "Day of
divinity in Holy Communion. Not only rest" after creation. For Christians, we

have always kept holy Sunday, the day
of the resurrection. Just as creation unfolded on the first day of the week with
God commanding, "Let there be light,"
our Lord, the Light who came to shatter
the darkness of sin and death, rose from
the dead on that first day marking the
new creation.

Church. Or, in the case of a blizzard, a
person must prudently judge whether he
can safely travel to attend Mass without
seriously risking his own life and the
lives of the others. When such serious
circumstances arise which prevent a
person from attending Mass, he should
definitely take time to pray, read the
prayers and readings of the Mass in the
Given how precious the Mass is plus the
Missal, or watch the Mass on television
Old Testament precedent which was
and at least participate in spirit. Keep in
rightly adapted by the Church, the Code
mind when such serious circumstances
of Canon Law (#1246) proscribes,
arise, a person does not commit mortal
"Sunday is the day on which the paschal
sin for missing Mass.
mystery is celebrated in light of the
apostolic tradition and is to be observed
as the foremost holy day of obligation in
the universal Church." Moreover, "On
Sundays and other holy days of obligation, the faithful are bound to participate
in the Mass..." (#1247) Therefore, the
Catechism teaches, "Those who deliberately fail in this obligation commit
grave sin" (#2181), and grave sin is
indeed mortal sin. Holy Father, Pope
John Paul II repeated this precept in his
apostolic letter Dies Domini (Observing
and Celebrating the Day of the Lord,
#47, 1998).
In examining this question, a person
Of course, serious circumstances arise must really reflect on how valuable the
Mass and the Holy Eucharist is. Every
which excuse a person from attending
Mass, such as if a person is sick, has to day, faithful Catholics in the People's
deal with an emergency, or cannot find Republic of China risk educational and
a Mass to attend without real burden. A economic opportunities and even their
pastor may also dispense a person from very lives to attend Mass. In some Middle East and North Africa countries
the obligation of attending Mass for
faithful who secretly gather for Sunday
serious reason. For instance, no one,
including our Lord, expects a person to Masses know very well that they seriously endanger their lives if they are
attend Mass who is so sick he can not
physically attend Mass; there is no vir- denounced and captured. In mission
territories, people travel many miles to
tue in further hurting one's own health
attend Mass. They take the risk and they
plus infecting everyone else in the

make the sacrifice because they truly
believe in the Mass and our Lord's presence in the Holy Eucharist. Even here in
Finland there are Catholics who as often
as possible travel to the nearest church
more than one hundred kilometers because they have no other possibility to
participate in the Holy Mass.

Sunday Masses are celebrated (Saturday
vigil masses are already Sunday
Masses) there are parishioners who
could walk to the church but choose not
to attend Mass. Yes, such behavior
really is indicative of turning one's back
on the Lord and committing a mortal
sin.

Ultimately, participating in the Holy
Mass is a matter of love. True love does
not count costs but is always ready to
sacrifice itself for the beloved

God must come first in our lives. On
Sunday, our primary duty is to worship
God at Mass as a Church and to be
nourished with His grace.

When a Catholic negligently omits participating in the Sunday Mass to go
shopping, catch-up on work, sleep a few
extra hours, watch movies or play computer games, attend a social event, or
not interrupt vacation, the person is
allowing something to take the place of
God. Something becomes more valuable
than the Holy Eucharist. Sadly, here in
Tampere and in other locations where

Pope Francis stressed that we can never
thank the Lord enough for the gift of the
Eucharist adding, "that is why it is so
important to go to Mass on Sundays, not
only to pray, but to receive Communion, which is the Body of Jesus Christ,
that saves us, forgives us, and unites us
with the Father."
Article based on the official documents
of the Church

Betydelsen av söndagsmässan
Varje söndag samlas vi som en kyrka
för att tillbedja vår allsmäktige Gud
med glädjefyllda hjärtan. Än en gång
upprepar och bekänner vi vår tro på
frälsningens mysterium, att Jesus Kristus, Guds Son, led, dog, och uppsteg för
vår frälsnings skull. Frälsningshistorien
från skärtorsdagen, långfredagen och
påsksöndagen sammansmälter i mässans
heliga offer.

som vår frälsning fullbordas, och det är
i synnerhet genom liturgin som de troende kan uttrycka sina liv och visa för
andra Kristi mysterium och den sanna
Kyrkans verkliga väsen (nr 2).

Vidare får varje trogen katolik vid mässan rikligt med nåd: Först närs vid av
Guds ord, Guds eviga sanning som har
uppenbarats för oss och nedtecknats
under inspiration av den Helige Ande.
Konstitutionen om den heliga liturgin
Sedan svarar vi genom att bekänna vår
från Andra Vatikankonciliet fastslog att heliga katolska tro såsom den bevarats i
det är genom liturgin, i synnerhet getrosbekännelsen, inte bara genom att
nom det heliga offret vid eukaristin,
säga "jag tror" som en enskild person

utan "vi tror" som en del av Kyrkan.
Vidare har vi, förutsatt att vi befinner
oss i nådens tillstånd, möjlighet att ta
emot vår Herre i den heliga eukaristin.
Vi är övertygade om att vår Herre verkligen är närvarande i den heliga eukaristin och att vi tar emot Hans kropp, blod,
själ och gudomlighet i den heliga kommunionen. Den heliga eukaristin inte
bara förenar oss intimt med vår Herre
utan också med våra bröder och systrar i
hela den universella kyrkan. Den heliga
eukaristin är verkligen en värdefull
gåva!
Med beaktande av det ovan sagda borde
ingen delta i mässan endast för att uppfylla en plikt. Att få delta i mässan är ett
privilegium och varje troende katolik
borde vilja delta i mässan. Vi borde inte
tänka "jag måste göra detta" utan hellre
"jag har möjlighet att göra detta".
Men eftersom mässan är en sådan värdefull gåva som ger oss stora nådegåvor
och förenar oss som en kyrka, har vi
verkligen en helig plikt att delta i mässan. Minns att det tredje budordet säger
"Tänk på sabbatsdagen så att du helgar
den." För det judiska folket var Gamla
Testamentets sabbat på vår lördag och
innebar vilodagen efter världens skapelse. Vi kristna har alltid ansett söndagen
helig eftersom den är uppståndelsens
dag. På samma sätt som skapelsen väcktes på veckans första dag när Gud sade
"Låt det bli ljus", uppsteg vår Herre på
den första dagen och förgjorde syndens
och dödens mörker och inledde en ny
skapelse.

Testamentet, vilket Kyrkan anammat,
föreskriver den kanoniska lagen (§
1246) att söndagen är den dag då påskoffret firas i enlighet med den apostoliska traditionen och denna dag skall iakttas som den främsta heliga pliktdagen i
den universella Kyrkan. På söndagar
och övriga pliktdagar åligger det de
troende att delta i mässan (§ 1247). För
den skull lär katekesen att de som frivilligt försummar denna plikt begår en
svår synd (nr 2181) och en allvarliga
synd är en dödssynd. Den Helige Fader,
påven Johannes Paulus II upprepade
denna ståndpunkt i sitt apostoliska brev
Dies Domini om hur Herrens dag skall
iakttas och firas (1998, nr 47).

Det kan förstås infalla omständigheter
som berättigar till att vara borta från
mässan, såsom då en person är sjuk eller
har hamnat ut för en olycka eller inte
utan verkliga svårigheter kan komma dit
där mässan firas. En präst kan också ge
Med beaktande av hur värdefull mässan dispens från plikten på allvarliga grunär och därtill prejudikatet från Gamla
der. Till exempel förväntar sig ingen,

inte heller vår Herre, att man närvarar
vid mässan om man är så sjuk att man
inte fysiskt kan närvara. Det ligger ingen dygd i att ytterligare utsätta sin hälsa
för fara och dessutom smitta andra i
kyrkan. Eller om det är snöstorm, så bör
man noga överväga om man tryggt kan
ta sig till mässan utan att riskera sitt och
andras liv. När en sådana allvarlig sak
hindrar deltagandet i mässan skall man i
stället avsätta tid för att be, läsa bönerna
och texterna för dagen eller följa med
mässan på TV och i alla fall delta i anden. Minns att då sådant allvarligt hinder finns, begår man inte en dödssynd
om man är frånvarande från mässan.

mässan.
Sist och slutligen är deltagande i den
heliga mässan en fråga om kärlek. Sann
kärlek räknar inte vad det kostar utan är
alltid beredd att offra sig för den älskade.

När en katolik försummar deltagandet i
söndagsmässan och hellre shoppar, jobbar med vad som blivit ogjort under
vecka, sover några extra timmar, tittar
på film eller spelar dataspel, deltar i
sällskapslivet eller bara njuter av semestern, låtar han eller hon något annat inta
Guds plats. Någonting annat blir mer
värdefullt än den heliga eukaristin. Tyvärr är det så att i Tammerfors och på
Då man överväger denna fråga måste
andra ställen där mässan firas (lördaman reflektera över hur värdefull mäsgens vigilia motsvarar söndagsmässan)
san och den heliga eukaristin är. Varje
finns det församlingsmedlemmar som
dag riskerar troende katoliker i Folkrekunde promenera till kyrkan men väljer
publiken Kina sina möjligheter till utatt inte göra det. Ett sådant val är en
bildning och bättre inkomst och till och
indikation på att man har vänt ryggen
med sitt liv då de deltar i mässan. I vissa
till Herren och begått en dödssynd.
länder i Mellanöstern och Nordafrika
vet de troende som samlas till söndags- Gud måste vara på första plats i våra liv.
På söndagar är vår främsta plikt att tillmässan mycket väl att de riskerar sina
liv om de avslöjas och blir tillfångatag- be Honom under mässan som en Kyrka
na. På missionsfälten reser mänskorna och låta oss födas av Hans nåd.
långa sträckor för att delta i mässan. De Påven Franciscus har betonat att vi aldtar dessa risker och gör dess uppoffring- rig kan tacka Herren tillräckligt för euar eftersom de verkligen tror på mässan
karistins gåva. Han tillade att "därför är
och vår Herres verkliga närvaro i den
det så viktigt att delta i mässan på sönheliga eukaristin. Också här i Finland
dagar, inte bara för att be, utan för att ta
finns det katoliker som så ofta som möjemot kommunionen som är Jesus Kristi
ligt reser till närmaste kyrka mer än
kropp som frälser oss, förlåter oss, och
hundra kilometer för att de inte har
förenar oss med Fadern".
andra möjligheter att delta i den heliga

Pyhiinvaeltajan ilo
On valtava tehtävä yrittää pukea sanoik- Kommuuniolle vaeltavat loputtomat
si, mitä liikkui sydämessäni ja sielussani jonot.
Medjugorjessa viettämieni kolmen päiMelkein kaikkialla voi nähdä ihmisten
vän aikana.
rukoilevan ruusukkoa, kirkoissa ja niiMatka oli äkkiä suunniteltu eikä kulunut den ympärillä, ilmestymispaikan läheikahta kuukautta päätöksestä, kun olin
syydessä ja kaduilla … Ruusukko ja
matkalla tapaamaan Jumalanäitiä, Rau- ristintie ovat pyhiinvaelluksen avaimia.
han kuningatarta, josta paikalliset käyt- Pyhitetyn sakramentin adoraatioita pidetävät nimeä Gospa.
tään kahdesti viikossa kello 10-11, ja
siellä voi nähdä yli kymmenentuhatta
Saavuttaessa voi nähdä ensiksi vain
ihmistä. Kaupungeissamme on vaikea
tuhannet pyhiinvaeltajat kaikkialta maalöytää suurempaa hartautta kuin siellä
ilmasta. Heidän uskonsa ilmenee sponpyhiinvaeltajien suuresta joukosta huotaaneina rukouksina melkein missä talimatta. Jumalanäiti lahjoittaa meille
hansa, kaikilla on ruusukko ja joka paiPoikansa ainutlaatuisella tavalla niin,
kassa voi aistia syvää rukousta ja uskoa.
että voi tuntea Jeesuksen läheisempänä
Kaikkialla mihin menee on pyhiinvaelkuin koskaan.
tajien keskuudessa; useimmat ovat syvästi uskovia, jotkut ovat katselemassa
ja kokemassa, jotkut etsivät ihmettä,
toiset hakevat fyysistä paranemista …
Mutta kaikki pyhiinvaeltajat toivovat
hengellistä paranemista.
Yksi suurimpia ihmeitä Medjugorjessa
on nähdä ripittäytyjien suunnaton joukko. Voi nähdä satojen ja satojen ihmisten jonoja odottamassa vuoroaan, on
kymmenittäin pappeja, jotka ottavat
ripittäytyjät vastaan eri kielillä jatkuvana virtana. Kun näkee ilon ripiltä tulevien kasvoilla, ymmärtää heti, että heillä
on ollut henkilökohtainen kohtaaminen
Jeesuksen kanssa, saa todistaa Jumalan
rajattoman armon koskettaneen lempeästi ihmisten sydäntä.

Yksi voimakkaimmista kokemuksistani
Medjugorjessa oli täydellinen ajan tajun
kadottaminen rukoillessa. Siellä saa
lahjan voida rukoilla tuntikausia ilman
mitään ponnistusta. Voi mennä messuun
aamulla ja illalla, voi rukoilla lukemattomia kertoja ruusukon päivän kuluessa,
Messuja vietetään pitkin päivää monilla voi kävellä Pyhän Jaakobin kirkkoon ja
sen ympärillä, Ilmestymiskukkulalle –
eri kielillä, radiosta voi löytää oman
kielensä. Niihin osallistuu tuhansia ih- Pobrdo-vuorella, Ristivuorella – Krizemisiä ja niitä viettävät kymmenet papit. bac-vuorella – ja ajan taju häviää. Se on
toinen Medjugorjen ihmeistä. Rukous

tulee luonnollisesti, ja siitä syntyvä
rauha on sanoin kuvaamaton. Medjugorjessa rauha on lähes käsin kosketeltavissa.

elämässä menettävät merkitystään.
Medjugorjessa on kohtaaminen Neitsyt
Marian kanssa erilainen kuin missään
muualla. Ei siellä ole turhaan käynyt yli
40 miljoonaa pyhiinvaeltajaa, ja määrä
Lopuksi haluaisin tähdentää, etten koskasvaa joka vuosi, ja se on myös papkaan olisi odottanut, että oli niin vaikea
pis- ja sääntökuntakutsumusten lähde.
jättää Medjugorje taakseen. Oli äärettömän vaikeaa lopettaa pyhiinvaellus,
Epäilemättä palaan sinne ensi vuonna,
lähteä sieltä ja palata takaisin jokapäiminulle Medjugorjesta tuli elämänikäiväiseen elämään. On erittäin vaikeaa
nen pyhiinvaellus.
jättää taakseen sellainen läheisyys JeeJuan Carlos Quintana
suksen ja hänen Siunatun Äitinsä kansja Alejandro Buendia
sa. Kun on kerran ollut niin lähellä heitä, kun on kerran antanut heidän tulla
niin intensiivisesti sydämeen, muut asiat
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A Pilgrim’s joy

t is an overwhelming task to try to certainly all the pilgrims are hoping for
put in words what went through my spiritual healing.
heart and soul during the three days
One of the greatest miracles that you
lived in Medjugorje.
experience in Medjugorje is the vast
The trip was quickly planned and in less amount of people confessing, you can
than two months after deciding to go I observe lines of hundreds and hundreds
was on my way to meet with Our Lady of people waiting to confess. There are
The Queen of Peace, or Gospa as she is dozens of priests hearing confessions in
best known locally.
many different languages nonstop for
hours. And when you see the faces of
Upon arrival the first thing you could
the people, filled with joy, that come out
see was nothing but thousands of pilof the confessional, you instantly undergrims from all over the world. Their
stand that there has been a personal
faith is expressed with spontaneous
meeting with Jesus, you can witness
prayers almost everywhere, everybody
God’s boundless mercy touching peois carrying a rosary and you have a senple’s hearts ever so gently.
sation of deep prayer and faith all over
the place. Everywhere you go you come The Masses are celebrated throughout
across pilgrims; most are profoundly
the day in many different languages and
religious, some are there to see and feel, you can use a radio to tune in to your
some are looking for miracles, some are own language. They are attended by the
searching for physical healing... But
thousands and celebrated by dozens of

priests. The lines to have Holy Communion seem endless.

around Saint James Church, Apparition
Hill-Podbrdo mount, Cross MountainKrizebac mount... and you lose percepAlmost everywhere you see people
tion of time. It is another of the miracles
praying the Rosary, in and around the
held in Medjugorje. Prayer becomes
church, in the apparition sites, in the
natural, and the sensation of peace that
streets... The Rosary and the Stations of
you receive along with it is beyond dethe Cross are key parts of the pilgrimscription. In Medjugorje there is such a
age.
sense of peace that you can almost
touch it.
To finish, I would like to point out that I
would have never expected it to be so
hard to leave Medjugorje behind. It was
extremely hard to put an end to the pilgrimage, to leave the place and to go
back to our daily life. It is very hard to
leave behind such a close encounter
with Jesus and His Blessed Mother.
Once you have been so close to them,
once you have let them get into your life
The Adoration of the Blessed Sacrament in such an intense way, the other things
is held twice a week from 10 to 11pm, in life lose importance. In Medjugorje
and you can find over ten thousand peo- there is an encounter with the Virgin
ple. It is hard to find more piety in our Mary like in no other place. Not in vain
cities than there. Our Blessed Mother
have over 40 million pilgrims been
presents us her son in a unique way so there and numbers increase by the year.
you can feel Jesus closer than ever.
It is a source of vocations to priesthood
and religious life.
One of my strongest experiences in
Medjugorje was the fact that you com- Without a shadow of a doubt, next year
pletely lose sense of time while praying, I will return, I have become a lifetime
there you have the gift to be able to pray pilgrim to Medjugorje.
for hours without any effort. You can go
Juan Carlos Quintana
to Mass both in the morning and eve& Alejandro Buendia
ning, you can pray countless Rosaries
throughout the day, you can walk to and
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En pilgrims glädje

et är en omöjlig uppgift att
försöka med ord förklara vad
som skedde i mitt hjärta och
min själ under de tre dagarna i Medjugorje.

för att få den på ditt eget språk. Tusentals personer närvar och tiotals präster
firar mässan. Köerna till kommunionen
är långa.

Nästan överallt kan du se mänskor be
Resan planerades snabbt och mindre än rosenkransen, i kyrkorna eller utanför
två månader efter att jag hade beslutat
dem, vid uppenbarelseplatserna, på
resa var jag på väg för att träffa Vår Fru gatorna... Rosenkransen och korFridens Drottning eller Gospa som hon vägsandakten är huvudingredienser i
allmänt kallas.
pilgrimsresan.
När man anländer ser man först ingenting annat än tusentals pilgrimer från
världens alla delar. De uttrycker sin tro
genom spontana böner nästan överallt,
alla bär på ett radband och man får en
känsla av djupa böner och djup tro över
hela platsen. Vartän du går stöter du på
en pilgrim. De flesta är djupt religiösa
men somliga är där för att se och känna
efter, somliga vill se under, somliga
söker efter fysiskt helande... Men det är
Tillbedjan av det heliga sakramentet
säkert, att alla pilgrimer söker andligt
sker två gånger i veckan mellan klockan
helande.
22 och 23 och tiotalstusen mänskor kan
Ett av de största undren man kan upple- delta. Trots det stora antalet deltagare är
va i Medjugorje är den enorma mängd det svårt att finna mera fromhet i våra
mänskor som går till bikt. Man kan se
städer än det är där. Vår Heliga Moder
köer med hundratals mänskor i väntan visar oss sin Son på ett unikt sätt så att
på sin tur till bikten och det finns tiotals du kan känna Jesus än mer närmare dig.
präster som non-stop tar emot bikt på
många olika språk. Och när du ser män- En av mina starkaste erfarenheter i
Medjugorje var att jag totalt tappade
skorna komma ut från bikstolen med
sina ansikten fyllda av glädje, då förstår uppfattningen om tiden medan jag bad.
Det var möjligt att fortsätta be i timmar
du genast att de har haft ett personligt
möte med Jesus. Du kan bevittna Guds utan någon ansträngning. Du kan gå till
gränslösa nåd som så milt rör mänskor- mässan både på morgonen och på kvällen, du kan be rosenkransen otaliga
nas hjärtan.
gånger under dagen, du kan gå till eller
Mässan firas under dagen på flertalet
runt Heliga Jakobs kyrka, uppenbarelolika språk och du kan använda en radio seberget Podbro Mount, korsberget

Krizebac Mount ... och du tappar uppfattningen om tiden. Det är ett av undren i Medjugorje, att bönen blir naturlig
och den känsla av frid som du får kan
inte beskrivas med ord. Känslan av frid
i Medjugorje är sådan att du nästan kan
röra vid den.
Slutligen vill jag nämna att jag aldrig
hade förväntat mig att det skulle vara så
svårt att lämna Medjugorje. Det var
extremt svårt att avsluta pilgrimsresan,
att lämna platsen och återvända till det
dagliga livet. Det är mycket svårt att
uppleva ett så nära möte med Jesus och
hans Saliga Moder. När du en gång har

V

varit så nära dem, när du en gång har
låtit dem komma så nära in i ditt liv,
tappar andra saker i livet i betydelse. I
Medjugorje sker ett möte med Jungfru
Maria som inte kan liknas vid något
annat. Fyrtio miljoner pilgrimer har inte
förgäves varit där och antalet ökar varje
år. Det är också en plats som är källa till
prästkallelser och kallelser till ordensliv.
Utan någon som helst tvekan tänker jag
återvända nästa år och pilgrimsresorna
till Medjugorje skall fortsätta hela mitt
liv.
Juan Carlos Quintana
& Alejandro Buendia

Nuorten kevät 2014

aikka nuortenillat jatkuvat kesällä, on kesän alku aina hyvää
muisteluaikaa. Aloitimme
tammikuussa nuorteniltakauden adoraatiolla, jossa jokainen nuori siunattiin
yksitellen montranssin edessä. Saimme
kuulla evankeliumin kohdan, jossa nainen parantui kosketettuaan Jeesuksen
viittaa. Saimme aikaa mietiskellä sen
sanomaa monstranssin äärellä.

Meitä oli sopivasti seitsemän, joten
jokainen sai esittää ja arvata yhden sakramentin. Sitten etsimme Raamatusta
kohdat, joissa kustakin sakramentista
puhutaan. Isä Stan piti meille esitelmän
sakramenteista.
Maaliskuussa saimme tunnustella pääsiäisen ja paaston pyhiin liittyviä esineitä
ja arvata mistä oli kyse. Yksi sai kätensä
nokisiksi tuhkasta ja muutenkaan kaikki
eivät olleet aivan helppoja arvata. Sitten
saimme kuulla paastonajan ja pääsiäisen
liturgioista.
Aiheenamme huhtikuussa oli miesten ja
naisten välinen kommunikaatio. Isä Stan
kertoi meille, kuinka tärkeää miesten ja
naisten kommunikoinnin erojen ymmärtäminen erityisesti parisuhteen kannalta
olisi.

Helmikuussa aiheena olivat sakramentit.
Esittelimme sakramentit pantomiimilla. Toukokuussa keskustelimme kutsumuksista, olihan Hyvän Paimenen sunnun-

tai. Ihmisellä voi olla kutsumus eri ammatteihin: käytännölliseen tai teoreettiseen työhön, kutsumus kirkolliseen
työhön tai kutsumus avioliittoon. Tämän
lisäksi tanssimme barn yard dancea,
puolalaista belgialaistanssia, polkkaa,
makarenaa, waka wakaa ja fox trottia.

tuimme velvoittaviin juhlapyhiin hauskojen videoiden avulla ja keskustelimme vapaa-ajan vietosta.

Kevät on ollut erittäin antoisa. Esitelmät
ovat antaneet paljon ja lisäksi olemme
viettäneet aikaa mukavassa seurassa,
syöneet yhdessä, laulaneet, nauraneet,
Toukokuun viimeisenä viikonloppuna
pelanneet ja leikkineet. Kiitoksia kaikilkokoonnuimme pohtimaan, miten kristi- le mukana olleille!
tyn tulisi viettää vapaa-aikaansa. TutusMari Malm

Tervetuloa nuorteniltaan – varma valinta illanviettoon
Täällä voit tavata ihania ystäviä (tai voit hätätapauksessa tuoda lisää kavereita) ja sen lisäksi voit seurata isä Stanin mielenkiintoista uskonnonopetusta. Teemat vaihtelevat ”sakramenteista” siihen ”miten katolilaisen
tulisi viettää vapaa-aikaansa” ja ”Naisen ja miehen välisestä kommunikaatiosta” ”kutsumukseen”. Tavat, joilla uskosta opitaan ovat yhtä moninaiset. Pidätpä näyttelemisestä, psykologisista testeistä tai klassisista
esitelmistä, toiveesi on kuultu, ja aina voi ehdottaa uutta. Mikä siis vielä
pidättelee sinua? Nuorteniltaan siitä ja itseään vakuuttamaan! Nuortenillassa on tunnelmaa! Jos et pääse koko illaksi, voit vain piipahtaa meitä
katsomaan. Vain yksi kysymys jää: milloin tämä kuukauden kohokohta
on? Kerran kuussa joko perjantaina tai lauantaina, tarkempi aika selviää
blogista http://trenuortenankkuri.blogspot.fi/ tai Ankkuri - Tampereen
katoliset nuoret facebook-ryhmästä.
Jätä siis turha ujostelu ja tule seuraavaan nuorteniltaan!
Natalja Pfeifer

Miten voin kiittää, miten voin kuulla ja ymmärtää

K

esän tultua Jumalan luomistyön kauneus näyttäytyy ylenpalttisena. Mitä
tarkemmin katsoo, sitä enemmän näkee kuin ihmeenä, miten paljon Jumalan on tehnyt kaikkien luotujensa hyväksi ja heitä varten. Taivas on
kirkasta sineä, jossa pilvet kulkevat tuulen voimakkuuden mukaan ja jota vasten
pääskysten ja muiden lintujen siluetit piirtyvät selkeinä. Jumala on antanut olemassaolon ja tarkoituksen kasveille, jotka aloittavat kasvukautensa varhain keväällä ja kukoistavat kesän ajan. Omena- ja kirsikkapuut puhkeavat kukkaan toukokuussa ja niiden terälehtien valkoinen lumi kertoo runsaasta sadosta syksyllä.
Tuomet ja sireenit ilahduttavat kukinnoillaan ja tuoksullaan. Multa kasvattaa juurekset, vihannekset, viljan ja yrtit ihmisen ravinnoksi kesän lämmössä.
Jumalan luomisvoima näyttäytyi sanomattoman vahvana Hämeen sydämeen tehdyn alkukesän retken aikana. Aamupäivän sadepisarat kuivuivat, kun aurinko
ilmestyi esiin raskaan pilviverhon takaa. Kosketus kulttuurimaisemaan sai kiitollisena ymmärtämään myös ne lahjat, joita Jumala on antanut taiteilijoille ja kirjailijoille.
Ignatius de Loyola havahtui näkemään Jumalan ihmeet ja kauneuden aloittaessaan
uutta elämäänsä, jonka tahtoi pyhittää Herralle uskon hyväksi. Hän ymmärsi, että
kaikki hyvä ja kaikki lahjat olivat laskeutuneet ylhäältä ja että kaiken voimansa
hän oli saanut korkeimmasta ja äärettömästä voimasta. Hyvyys ja kauneus laskeutuivat sieltä kuin säteet auringosta. Kun Jumala antoi elämän ja aistisuuden luoduilleen, kasveille, ihmisille ja eläimille, hän samalla asettui asumaan niihin. Hän
asuu ihmisessä itsessään antaen tälle olemassaolon ja ymmärryksen ja samalla hän
tekee ihmisestä temppelin ja oman kuvansa. Jumalan luomistyö jatkuu yhä ja hän
toimii meissä ja meidän välityksellämme ja me toimimme samalla hänessä,
olemme yhtä hänen kanssaan, sillä Jumala on kaikkialla ja kaikessa.
Miten minä voin vastata Jumalan hyvyyteen? Osaanko kiittää kaikesta, mitä olen
saanut? Voin vain ihmetellä hänen minua kohtaan osoittamansa rakkauden ja
anteeksiannon määrää, mutta haluan kuunnella häntä herkemmin, hiljentyä ja
keskittyä huomaamaan hänen tarkoituksensa paremmin. Näyttääkö hän mahdollisesti jotakin suuntaa kuljettavakseni samalla kuin hän osoittaa hyvyyttään ja rakkauttaan? Pyytääkö hän minulta jotakin, tahtooko minun toimivan välikappaleena
omassa tarkoituksessaan?
Ota, Herra, omaksesi kaikki vapauteni,
muistini, ymmärrykseni ja tahtoni, kaikki mitä minulla on.
Ota omaksesi kaikki ahdistukseni ja tuskani,
niin että tiedän sinun kannattelevan silloin kun itse en jaksa.
Sinä olet antanut minulle kaiken
ja sinulle annan takaisin kykyni ja rakkauteni.
Kaikki on sinun.

Käytä minua tahtosi mukaan.
Auta, että kuulisin äänesi ja ymmärtäisin tarkoituksesi,
niin että voin tehdä sen mitä minulta odotat.
Anna minulle vain rakkautesi ja armosi.
niin silloin saan kaiken. Aamen.
Elina Grönlund

K

Rauha - lahja ja tavoite

un paavi Franciscus vieraili
Pyhällä maalla, vierailun tapahtumissa ja kohtaamisissa
nousivat voimakkaasti esille rauhankysymykset. Kohtaamiset juutalaisten ja
muslimien johtajien kanssa toivat mieleen paavi Johannes Paavali II vuonna
1986 aloittaman perinteen Assisin rauhanrukous – tapahtumasta, jossa eri
uskontojen edustajat rukoilevat oman
perinteensä mukaisesti toistensa läsnä
ollessa. Ekumenian edistymisestä nähdään, miten kristittyjen yhteinen rukous
toisten kirkkokuntien ja ryhmien kanssa
vähentää epäluuloja ja vihamielisyyttä.
Rukoustapahtumat eri uskontojen edustajien kesken ei voi myöskään olla vaikuttamatta hyvää. Pyhä Paavali kirjoittaa: ”Olkaa yksimielisiä ja eläkää rauhassa, niin rakkauden ja rauhan Jumala
on oleva teidän kanssanne.”

lannista Jerusalemiin 1980-luvun lopussa. Hän pohtii matkapäiväkirjassaan
rauhan ja oikeudenmukaisuuden toteutumista, tapaa erilaisia ihmisiä, joista
osa ymmärtää hänen asiansa ja osa ei.
Hän poikkeaa myös viideksi päiväksi
Medjugorjeen, joka ei kuulunut hänen
matkasuunnitelmaansa, mutta jonka ohi
hän ei voinut mennä.
Luvun johdannoksi hän otti kirjaansa
G.M. Hopkinsin runon Neitsyt Mariasta:
Hän, tosi viitta, side ihmeen kaltainen,
vaippaansa kietoo maailman syyllisen.
Sillä Jumala antaa hänen rukoustaan
hyväksi käyttää kaitselmuksessaan.

Hughesin vaelluksen viimeiset päivät
Pyhällä maalla nostavat esiin osittain
samoja kysymyksiä kuin Limor Watson
kirjassaan ”Isäni maa”, missä hän kertoo arabimaista 1950-luvulla karkotettuKun minulle tarjottiin julkaistavaksi
jesuiittaisä Gerard W. Hughesin kirjaa jen juutalaisten kokemuksista ja vaikeasta sijoittumisesta eri puolille Euroop”Jalkaisin Jerusalemiin, pyhiinvaellus
paa ja Yhdysvaltoja. Miten paljon epärauhan puolesta”, ihastuin kirjaan ja
oikeudenmukaisuutta ja vihaa ihmiset
mietin vähän epäröiden, vieläkö rauhankysymykset voisivat kiinnostaa ih- keräävät toistensa päälle! Sen pitäisi
koskettaa meitä kristittyjäkin. Paavi
misiä. Sinä aikana, joka julkaisun valmisteluun meni, on noussut uusia levot- Franciscus sanoo, että jokaisen kristityn
tomuuksia kansojen keskuudessa. Yhä sisällä on juutalainen. Tunnistammeko
hänet?
edelleen tarvitsemme rukousta ja toimintaa rauhan puolesta. Hughes teki
Hughes lopettaa matkakertomuksensa
vaelluksensa Pax Christin nimissä Eng- toivon sanoin: ”Olin kävellyt Jerusale-

miin löytääkseni Kristuksen rauhan.
Läksin Jerusalemista tietäen, että hänen
rauhansa tarjotaan meille joka paikassa
ja joka hetki. Sillä sen asuinpaikka on
sydämessämme.”
Suosittelen näiden kirjojen lukemista:
Gerard W. Hughes: Jalkaisin Jerusalemiin – Pyhiinvaellus rauhan puolesta

Limor Watson: Isäni maa
www.amanda-kustannus.fi
Saatavana suoraan kustantajalta sekä
mm. katolisesta kirjakaupasta, Tampereella Pienestä kirjakaupasta. Lainattavissa kirjastoista.
Marjatta Jaanu-Schröder
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Katolinen uskonnonopetus lapsille Tampereen Pyhän ristin kirkossa
(Amurinkuja 21, aina lauantaisin klo 9.50)

Syyskauden päivämäärät:

13.9
4.10
8.11
29.11
13.12 (perhemessun jälkeen on perhejuhla)
Tähän opetukseen kutsumme kaikkia lapsia jotka eivät osallistu katoliseen
uskonnonopetukseen kouluissa

Pyhän ristin seurakunnan ohjelma
Tampereen Pyhän ristin kirkossa vietetään päämessua sunnuntaisin klo 10.30 suomen kielellä 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, ennen englanninkielistä messu klo
17.30 ja keskiviikkoisin ennen iltamessua vesper klo 18.40.
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)

29.6 – 5.10.2014
su 29.6

10.30
18.00

su 6.7

10.30
18.00
10.30
18.00
10.30
18.00
10.30
18.00

su 13.7
su 20.7
su 27.7
su 3.8

pe 15.8

10.30
18.00
10.30
18.00
18.00

la 16.8

18.45
7.00

su 10.8

su 17.8
su 24.8
su 31.8
su 7.9

10.30
18.00
10.30
18.00
10.30
18.00
10.30
18.00

Päämessu
Mass in English
Heinäkuu 2014
Päämessu
Mass in English
Päämessu
Mass in English
Päämessu
Mass in English
Päämessu
Mass in English
Elokuu 2014
Päämessu
Mass in English
Päämessu
Mass in English
Juhlapyhämessu. Autuaan Neitsyt Marian
taivaaseen ottaminen
Adoraatio
Lähtö kirkon edestä hiippakuntajuhlaan Stella
Marikseen
Päämessu
Mass in English
Päämessu
Mass in English
Päämessu
Mass in English
Syyskuu 2014
Päämessu
Mass in English

la 13.9
su 14.9
su 21.9

9.50
14.00
10.30
18.00
10.30
14.00
18.00

22 – 25.9
la 27.9
17.00
su 28.9
10.30
18.00
la 4.10
9.50
14.00
su 5.10
10.30
18.00

Katekeesi
Perhemessu
Juhlamessu. Seurakuntamme nimikkojuhla
Mass in English
Päämessu
Msza po polsku
Mass in English
kirkossamme ei ole messua
Piispanmessu. Kirkkoon ottaminen
Päämessu
Mass in English
Katekeesi
Perhemessu
Päämessu
Mass in English

Messut Tampereen ulkopuolella
28.6 – 4.10.2014

LAPUA yksityisessä kodissa

HÄMEENLINNA

la 30.8 klo 12.00
la 20.9 klo 12.00

Matti Alangon katu 11
HUOM! heinäkuussa ja elokuussa ei ole
messua

su 7.9 klo 15.00

PIETARSAARI
Pyhän Mikaelin kappeli. Kappelitie 5

VAASA

su 29.6 klo 12.00
la 5.7 klo 12.00
la 26.7 klo 12.00
la 2.8 klo 12.00
la 23.8 klo 12.00
su 31.8 klo 12.00
la 6.9 klo 12.00
su 14.9 klo 12.00
su 28.9 klo 12.00
la 4.10 klo 12.00

Pyhän Sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22

KOKKOLA

SEINÄJOKI

Katariinankatu 3

Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1,
toimituskappeli – lähellä kellotornia

su 29.6 klo 16.00 - HUOM! messun
päivämäärä on muutettu
la 30.8 klo 16.00
la 13.9 klo 16.00

la 5.7 klo 16.00
la 26.7 klo 16.00
la 2.8 klo 16.00
la 23.8 klo 16.00
su 31.8 klo 16.00
la 6.9 klo 16.00
su 14.9 klo 16.00
la 20.9 klo 16.00
su 28.9 klo 16.00
la 4.10 klo 16.00

la 28.6 klo 18.00
pe 12.9 klo 18.00

Pääsiäisyön vigilia. Vaasa 2014.
Alttarilla isä Patrick Gutib SCJ, joka vieraili Suomessa viime pääsiäisenä

Ensimmäinen kommuunio. Vaasa, 25.5.2014

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
puh: (03) 2127280,

fax (03) 2147814,

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

Seurakuntalehden toimitus ja
työryhmä: Pyhän ristin seurakunnan
seurakuntalaiset.

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

