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Seurakuntalehdestä ja taloudellisesta tilanteesta

R

akkaat seurakuntalaiset, toivon, että
tämä lehti on palvellut teitä hyvin ja
että usein olette löytäneet siitä jotakin mielenkiintoista ja inspiroivaa. Vaikka
sen ulkonäkö on hyvin vaatimaton ja se on
lähetetty kotiinne vain 3-4 kertaa vuodessa,
saamani palautteiden mukaan se on ollut
monille hyvin odotettu vieras. Tämä tilanne
tulee valitettavasti muuttumaan. Seurakuntamme erittäin vaikea taloudellinen tilanne ei
salli Ristin valossa -lehden julkaisemista
jatkossa. Meidän täytyy karsia menoja, jotta
varoja riittäisi seurakuntamme keskeisiin
toimintoihin. Niinpä näyttää siltä, että tämä
on Ristin valossa –lehden viimeinen numero.
Tulevaisuudessa seurakuntamme messu- ja
katekeesi-ohjelma löytyy aina internetsivulta (risti.katolinen.fi) sekä hiippakuntalehti Fideksestä. Tärkeistä tapahtumista
seurakunnassamme kirjoitamme Fideksessä
ja kerromme niistä internet-kotisivullamme.
Seurakuntalehden julkaiseminen kotisivullamme PDF-muodossa riippuu siitä, löytyykö joku, joka ottaisi tämän tehtävän hoitaakseen.
Hiippakuntamme taloudellista tilanteesta
voitte lukea Fideksestä ja hiippakunnan
internet-sivulta (katolinen.fi). Seurakuntamme taloudellinen tilanne ei eroa kovin paljon
muiden hiippakuntamme seurakuntien tilanteesta. Meillä kuitenkin on tietyt diasporan
kiinteät kulut, joita ei ole muissa seurakunnissa ja jotka tuntuvasti korottavat seurakuntamme menoja. Niitä ovat:
- Vaasan kappelin huoltovastike-, sähkö- ja
ylläpitomenot.
- Vaasan virka-asunnon vuokra-, sähkö- ja
ylläpitomenot.
- Pietarsaaren kappelin sähkö-, vesi-, jäte-,
kiinteistövero-, vakuutus- ja ylläpitomenot.
Sen lisäksi meidän seurakuntamme on muiden seurakuntien tavoin velvollinen antamaan hiippakunnalle 10% kerätyistä tuloista.

Tänä vuonna summan pitäisi olla 10 000
euroa. Piispan määräyksen mukaan uskovien
ei tarvitse enää lähettää jäsenmaksua hiippakunnalle, vaan heidän tulee auttaa säännöllisesti omaa seurakuntaansa, ja sitä kautta tuki
ohjautuu myös hiippakunnalle.
Jotta seurakuntamme tämän vuoden budjetti
pysyisi tasapainossa, meidän täytyy saada
noin 20 000 euroa lisää tuloja vuodessa.
Kuukausitasolla tämä tarkoittaa 1600 euroa.
Tämä on meille todella suuri haaste. Siksi
seurakuntamme selviää tästä vaikeasta taloudellisesta tilanteesta ainoastaan siten, että
nekin, jotka eivät vielä säännöllisesti tue
seurakuntamme joko pankkisiirroilla tai
kolehtirahalla, ryhtyvät näin tekemään.
Tällä hetkellä noin 35% aikuisista seurakuntalaisista tukee säännöllisesti seurakuntaamme taloudellisesti. Kiitos teille rakkaat veljet
ja sisaret, että niin uhrautuvaisesti tuette
seurakuntaamme! Jos tukea lähettävien seurakuntalaisten määrä ei nouse merkittävästi,
joudumme tekemään lisää kipeitä menosäästöjä.

On hyvä pitää mielessä, että Suomessa katolinen kirkko ei voi kerätä kirkollisveroa
valtion verojärjestelmän kautta kuten luterilainen ja ortodoksinen kirkko tekevät. Kaikki
luterilaiseen ja ortodoksiseen kirkkoon kuuluvat maksavat kirkollisverotuksen kautta
1,5 % veronalaisista tuloistaan omalle kirkolleen. Katolinen kirkko Suomessa on täysin riippuvainen vapaaehtoisista lahjoitusva-

roista. Tästä syystä jokaisen aikuisen seurakuntalaisen, jolla on tuloja, tulisi tukea omaa
seurakuntaa kuukausittain. Ne seurakuntalaiset, joilla on taloudellisia ongelmia, eivät ole
velvollisia tukemaan seurakuntaa, mutta
voivat auttaa toisella tavalla: osallistumalla
messuun, rukoilemalla seurakunnan puolesta
sekä osallistumalla aktiivisesti talkootöihin
kirkossamme.
Rakkaat seurakuntalaiset, seurakuntamme
talous – ja myös sen hengellinen työ – suuressa määrin riippuu teidän anteliaisuudestanne. Sen takia kaikkien tulee omasta aloitteesta lähettää säännöllistä avustusta seurakunnallemme joko sopimalla asiasta oman
pankin toimipisteessä tai asettamalla verk-

kopankissa kuukausittain toistuva tilisiirto
seurakunnan tilille. Pyydän kaikkia, jotka
eivät ole sitä vielä tehneet sitä, järjestämään
kuukausittaiset tilisiirrot seurakunnalle mahdollisimman pian. Voimme kilvoitella kirkon
tarpeiden taloudellisessa tukemisessa luterilaisten tai ortodoksien esimerkkiä seuraten,
jotka antavat tuloistaan noin 1,5% automaattisesti omille kirkoilleen. Olen varma, että
jos kaikki katolilaiset Suomessa, joilla on
tuloja, tekisivät samoin, meillä ei olisi minkäänlaisia taloudellisia ongelmia.
Kiitän jo etukäteen anteliaisuudestanne!
isä Zenon Strykowski SCJ
kirkkoherra

Tässä on tervehdys Martti Savijoelta. Se saapui lehtemme viimeisen numeron
julkaisemisen jälkeen. Muistakaamme Marttia rukouksessamme.

Tervehdys kaikki rakkaat Pyhän Ristin seurakuntalaiset!
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oni teistä vielä muistaa minut.
Aiemmin soitin usein urkuja
Tampereella Pyhän Ristin seurakunnassa. Nyt minut saattaa nähdä siellä
lähinnä muutaman kerran loppukesästä. Se
johtuu siitä, että olen Jeesuksen Pyhän Sydämen pappien opiskelijaveljenä Saksassa.
Aloitin syksyllä 2014 novisiaatin täällä Freiburgin Jeesuksen sydämen luostarissa. Noviisivuoden jälkeen annoin ensimmäiset
väliaikaiset luostarilupaukseni, ja olen siitä
lähtien opiskellut teologiaa ja filosofiaa
Freiburgin yliopistossa.
Yhteisömme on kansainvälinen ja todella
moniulotteinen. (Siinä mielessä se muistuttaa
aika lailla Tampereen katolista seurakuntaa!)
Täällä on tällä hetkellä kahdeksan saksalaista
pappia (60–85-vuotiaita), brasilialainen
esimies sekä kahdeksan opiskelijaa Kamerunista, Kongosta, Madagaskarilta, Brasiliasta ja Suomesta. (Niin, valitettavasti täällä ei
ole tällä hetkellä yhtään saksalaista opiskelijaa!) Lisäksi talossamme on usein myös

muita asukkaita ja vieraita, kuten saksaa
opiskelevia kanssaveljiä.

Yhteisöelämämme on sekä rikasta että haastavaa. Tarvitaan hurjasti kärsivällisyyttä,
suvaitsevaisuutta, hengellistä viisautta ja
tahtoa tulla toisenlaisten ihmisten kanssa
toimeen, ymmärtää heitä ja saada yhteisöelämä onnistumaan. Mutta kaikki talossamme

pyrkivät tekemään parhaansa, ja toivon, että
tämä kansainvälinen ja sukupolvien välinen
projekti voi jatkua. Tässä yhteisössä voi
tosiaan kokea, mitä pyrkimys ykseyteen on
ja mitä kaikkia esteitä sen tieltä on voitettava. Olen itse oppinut täällä ihmisenä paljon.
Voin sanoa, että olen kasvanut sisäisesti
vapaammaksi. Tämä on erinomainen rakkauden koulu.
Teologian ja filosofian opiskelu on mielenkiintoista, mutta myös vaativaa. On kestänyt
pitkään, että olen löytänyt oman tavan opiskella. Teologian osa-alueet ovat niin pitkälle
erikoistuneita, että kokonaisuutta on usein
vaikea hahmottaa. Opiskeltavia asioita on
myös niin paljon, että on haastavaa löytää
sieltä se, mikä on todella olennaista. Kaikkea

K

kun ei millään ehdi opetella kunnolla. Yritänkin joka päivä kysyä, mitä asioita Jumala
haluaisi minun opiskelevan. Opetus on kuitenkin yleensä ottaen hyvin korkeatasoista,
etenkin asiasisällöltään. Minua ovat alkaneet
kiinnostaa erityisesti filosofiset aineet.
Pian valmistaudumme yhteisössämme joulun
viettoon. Sen jälkeen me opiskelijat menemme vuotuiseen retriittiin etsimään armoa
ja valoa uudelle vuodelle. Rukoilkaa puolestamme!
Toivotan teille kaikille seurakuntalaisille,
uskonveljille ja -sisarille, siunattua joulua ja
Jeesuksen rakastavaa läsnäoloa.
Parhain terveisin,
veli Martti

”PELITUOKIO”

utsun sinut hetkeksi pelaamaan.
Tarjolla olisi kaksi peliä: palapeli
tai alfabet-peli. Lähtökohta molemmissa on aikalailla sama. Meillä on edessämme vain kolme palaa tai kolme kirjainta,
miten vain haluat. Näistä kolmesta tarjolla
olevasta osasesta voimme rakentaa yhdessä
tämän palapelin tai tämän sanaleikin. Oletko
valmis?
Meillä on kolme osaa, kolme kirjainta. Nämä
ovat I, L, O. Voimme asetella nämä kirjaimet kolmeen eri järjestykseen ja niillä on
meille jokin sanoma. ”ILO”, ”OLI” ”LOI”.
Siinä ne ovat, mutta pelimme vielä jatkuu.
Ensin on kirjain I: Tämä osanen kätkee
sisäänsä suuren luomisen salaisuuden.
”Jumala loi”. Luepa kerran ensimmäisen
Mooseksen kirjan alussa oleva luomiskertomus. Sen me kuulemme myös pääsiäisvigiliassa. Siinä Jumala itse pysähtyy katselemaan
luomistyönsä tulosta ja näkee, että kaikki oli
kaunista ja hyvää. Saatuamme valmiiksi
jonkin asian, olkoon se kuinka pieni tai vaatimaton tahansa, me voimme kokea, että se
on kaunista ja hyvää; silloin meidän on hyvä
ottaa aikaa, pysähtyä ja antaa sydämissämme

puhjeta ihmettely ja jopa ihailu. Ihailu ja
ihmettely nostavat esiin kiitollisuuden.
Toisena kirjaimena on L: Tietysti voisimme jatkaa luomisen ääressä, mutta nyt meille
avautuu uusi ulottuvuus: syvä, sisäinen
asenne, joka on luottamus. Luottamus on
suuri lahja, jonka varassa voimme rakentaa
elämäämme. Jos luottamusta ei ole, keskinäinen yhteys on todella vaikeata. Elämä on
silloin täynnä vaikeuksia, kivikkoja ja hajaantumista. Paaston aikana mietiskelemme
Jeesuksen kärsimystä ja syvää rakkautta
meitä ihmisiä kohtaan ja usein kuulemme
apostoli Paavalin tekstin filippiläiskirjeestä
Kristuksen nöyryydestä, mutta huomaathan,
että sitä edeltää voimakas kehotus: ”Jos
kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo lohdutusta, jos Henki
meitä yhdistää ja jos tunnemme hellyyttä ja
myötätuntoa toisiamme kohtaan, niin tehkää
minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu
ja sama mieli…” (Fil. 2: 1-11).
Luottamus on kuin ojennettu käsi, joka nostaa pystyyn, tukee, taluttaa, rakentaa yhteyttä. Olemme iloisia, kun saamme elää luotta-

muksen varassa ja näin rakentaa yhteyttä
Kristukseen ja toinen toisiimme.
Kolmantena kirjaimena on O: Me kaikki
kaipaamme ja etsimme onnea, onnellisuutta.
Onnen etsintä voi olla kuin arpapyörän pyöritys. Hämmästymme, jos nuoli osoittaa
jotakin hyvin merkittävää. Jumalan valtakunnan perspektiivissä onni kuitenkin liittyy
siunaukseen. Siunaus on hyvän lausumista,
siunaus on asioiden oikeisiin mittasuhteisiin
asettamista. Siunausta, kaikkea hyvää me
pyydämme Jumalalta. Joskus emme tiedä,
miten meidän tulee rukoilla, mitä me toivottaisimme toisillemme, silloin yksinkertainen
siunauksen anomus kattaa kaiken, sillä Jumala tietää, mitä me tarvitsemme, mikä on
hyvää tuolle toiselle ihmiselle. Oletko lukenut IV Mooseksen kirjan luvusta 6:22-27
säkeet, joissa meitä kehotetaan siunaamaan
ja kuinka Jumala lupaa meille siunauksen:

”Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja
olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön
kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle
rauhan.” Kun näin siunataan Jumalan nimeen, hän antaa siunauksen. Todellinen onni
syntyy Jumalassa ja hänen antamassaan
siunauksessa.
Olemme yhdessä viettäneet pienen ”pelituokion”. Olemme autiomaataipaleella matkalla kohti ylösnousemuksen riemua. Kun
pääsiäisenä laulamme ilon laulua ”HALLELUJA”, olkaamme kiitollisia Jumalan suuresta lahjasta. Tämä pääsiäisilo on Jumalan
suuri lahja meille. Täydellinen ilo on alati
uutta ihmettelyä Hänen edessään, joka ilmaiseksi, tuhlaten jakaa meille sekä hengellisiä
että maallisia lahjoja. Se on kiitollisuutta.
Kiittämistä. ILOA!
Jeesuksen pikkusisar Leila

Om församlingsbladet och den ekonomiska situationen

K

ära församlingsmedlemmar, jag
hoppas att denna tidning har tjänat
er väl och att ni i den har funnit
intressanta och inspirerande saker. Fastän
dess utseende är anspråkslöst och den har
skickats till er bara 3-4 gånger i året, har jag
på basen av kommentarer jag fått, förstått att
den för många varit mycket välkommen.
Tyvärr kommer detta att ändras. Församlingens ytterst ansträngda ekonomi tillåter inte
mera utgivningen av I Korsets Ljus. Vi
måste skära ner på våra utgifter, så att medlen räcker till församlingens viktigaste verksamheter. Därför ser det ut att detta nummer
blir det sista.
I framtiden kommer församlingens mässoch katekesschema att finnas på internetsidan (risti.katolinen.fi) och i stiftstidningen
Fides. Om de viktigaste händelserna i församlingen kommer vi att skriva i Fides och
på internet-sidan. Huruvida vi kan publicera
församlingsbladet i pdf-form på hemsidan

beror på om det finns någon som är villig att
åta sig uppgiften.
Om stiftets ekonomiska situation kan ni läsa
i Fides och på stiftets hemsida. Församlingens ekonomiska situation avviker inte nämnvärt från situationen i andra församlingar i
stiftet. Vi har vissa fasta utgifter i diasporan,
vilket inte de andra församlingarna har, och
vilket höjer våra utgifter. Dessa är
- bolagsvederlag, el- och andra utgifter för
kapellet i Vasa
- hyres-, el- och andra utgifter för tjänstebostaden i Vasa
- el-, vatten-, avfalls-, fastighetsskatt-, försäkrings- och andra utgifter för kapellet i
Jakobstad.
Dessutom är vår församling, liksom de andra
församlingarna, skyldig att redovisa 10 % av
inkomsterna till stiftet. Detta år borde denna
summa vara 10.000 euro. Enligt biskopens
förordnande behöver de troende inte mera
skicka sin medlemsavgift till stiftet, utan de

skall regelbundet understöda sin egen förningsbara inkomster till sin kyrka. Katolska
samling, varifrån stöd sedan vidarebefordras Kyrkan i Finland är helt beroende av friviltill stiftet.
liga donationer. Därför bör varje församlingsmedlem som har inkomster stöda sin
församling månatligen. De församlingsmedlemmar som har ekonomiska bekymmer är
inte skyldiga att understöda församlingen,
men de kan hjälpa på annat sätt: genom att
delta i mässan, be för församlingen och aktivt delta i talkoarbeten.
För att församlingens budget detta år skulle
Kära församlingsmedlemmar, församlingens
vara i balans, borde vi få in 20.000 euro
ekonomi - och också dess andliga arbete - är
mera i inkomster. Månatligen betyder detta
i hög grad beroende av er generositet. Därför
1.600 euro. Detta är en verkligt stor utmabör alla på eget initiativ regelbundet skicka
ning för oss. Vår församling kan klara detta
understöd till församlingen, antingen genom
svåra ekonomiska läge bara genom att också
att ingå avtal med banken eller genom att i
de, som ännu inte regelbundet stöder församnätbanken programmera ett månatligt bidrag
lingen via bankgiro eller kollekt, nu börjar
till församlingens konto. Jag ber att alla, som
göra det.
ännu inte har gjort det, ordnar med den måFör tillfället stöder 35 % av de vuxna förnatliga betalningen så fort som möjligt. Vi
samlingsmedlemmarna regelbundet försam- kan likt lutheranerna eller de ortodoxa omlingen ekonomiskt. Tack till er, kära bröder besörja att vi automatiskt ger 1,5 % av våra
och systrar, att ni uppoffrar er för församinkomster till vår egen kyrka. Jag är säker på
lingen! Om antalet församlingsmedlemmar
att om alla katoliker i Finland som har insom bidrar inte ökar betydligt, blir vi
komster, skulle göra på detta sätt, hade vi
tvungna att göra drastiska inbesparningar.
inga ekonomiska problem.
Det är bra att komma ihåg att i Finland kan
Tack på förhand för er generositet!
katolska kyrkan inte samla in kyrkoskatt via
fader Zenon Strykowski SCJ
det statliga skatteverket, såsom den lutherska
kyrkoherde
och den ortodoxa kyrkan gör. Alla som hör
till den lutherska eller ortodoxa kyrkan betalar via kyrkoskatten 1,5 % av sina beskattHär kommer en hälsning från Martti Savijoki. Den anlände efter att vår tidnings sista
nummer färdigställts. Låt oss komma ihåg Martti i våra böner.
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Hälsningar till alla er, kära medlemmar
i Heliga Korsets församling!

ånga av er minns mig. Tidigare
spelade jag ofta orgel i Heliga
Korsets församling i Tammerfors.
Nu kan ni se mig där några gånger mot slutet
av sommaren. Jag är nämligen studerande
broder hos Jesu Heliga Hjärtas präster i
Tyskland. Jag inledde novisiatet hösten 2014

i Freiburg i Jesu Heliga Hjärtas kloster. Efter
novisåret avlade jag mina första klosterlöften, och därefter har jag studerat främst teologi och filosofi vid universitetet i Freiburg.
Vår kommunitet är internationell och verkligen mångfacetterad. (På det sättet påminner
den mycket om Tammerfors katolska för-

samling!) Här finns för närvarande åtta tyska
präster (ålder 60-85 år), en brasiliansk förman och åtta studeranden från Kamerun,
Kongo, Madagaskar, Brasilien och Finland.
(Precis, tyvärr finns här för tillfället inte en
enda tysk studerande!) Dessutom finns i
huset ofta andra boenden och gäster, såsom
bröder som studerar tyska.
Livet i kommuniteten är både rikt och utmanande. Man behöver massor med tålamod,
tolerans, andlig vishet och vilja att komma
överens med andra mänskor, förstå dem, och
få gemenskapen att fungera. Men alla i huset
gör sitt bästa, och jag hoppas att detta internationella projekt över generationsgränserna
kan fortsätta. I denna gemenskap kan man
verkliga känna vad strävan till enhet är, och
vilka alla hinder som måste övervinnas. Jag
har själv lärt mig mycket som mänska här.
Jag kan säga att jag har vuxit till en friare
mänska i mitt inre. Det är en utmärkt skola i
kärlek.
Studierna i teologi och filosofi är intressanta,
men också krävande. Det tog länge innan jag
hittade mitt rätta sätt att studera. De olika
teologiska områdena är så långt specialiserade, att det ofta är svårt att se helheten.
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Isä Frans Voss SCJ, isä Jaan Aarts SCJ
ja veli Martti Savijoki SCJ

Det är så många saker som skall läras att det
är en utmaning att se vad som verkligen är
relevant. Man kan bara inte lära sig allt ordentligt. Därför försöker jag varje dag fråga
mig vad Gud skulle vilja att jag studerar.
Undervisningen är av hög kvalitet, i synnerhet vad gäller sakinnehållet. Jag har börjat
intressera mig speciellt för de filosofiska
ämnena.
Snart förbereder sig vår gemenskap för julen.
Efter den har vi studerande vår årliga reträtt
där vi söker finna nåd och ljus för det kommande året. Bed för oss!
Jag tillönskar alla församlingsmedlemmar,
trosbröder och -systrar en välsignad jul och
Jesu kärleksfulla närvaro.
Bästa hälsningar
broder Martti

Parish newspaper and financial situation

ear Parishioners, I hope that this
newspaper has served you well and
that you have often found something interesting and inspiring in it.
Although its appearance is very modest, and
it has been issued only 3-4 times a year,
according to the feedback I’ve received, it
has been a well-awaited "guest" in many
parishioners’ homes. Unfortunately, this
situation will change. The very difficult economic situation of our parish prevents the
newspaper from being published in the future. We need to reduce the expenses so that
there will be enough funds to cover the basic
functions of our parish. So it seems that this

is the last edition of the Ristin Valossa newspaper.
In the future, our parish mass and catechism
schedules will always be found on our website (risti.katolinen.fi), as well as in the diocesan newspaper Fides. Important events of
our parish will be written about in Fides, and
we will explain them on our website. Publishing a parish newspaper on our homepage
in PDF format depends on finding someone
who would be willing to take care of this
task.
The financial situation of our diocese can be
read about in Fides and on the diocesan web-

site (katolinen.fi). The economic situation of
our parish does not differ very much from the
situation of any other parish in our diocese.
However, we have certain fixed costs for the
diaspora, which other parishes do not have
and which substantially increase our costs.
These costs include:
- Maintenance fee, electrical and other
maintenance costs of the Vaasa chapel.
- Costs of rent, electricity, and maintenance
of the apartment in Vaasa.
- Costs of electricity, water, rubbish removal,
property tax, insurance and maintenance of
the Pietarsaari chapel.
In addition, like all the other parishes, our
parish will be obliged to give the diocese
10% of the revenue collected in the parish.
This year the amount should be 10 000 euros.
According to the Bishop's order, parishioners
are no longer required to send a separate
membership fee to the diocese but are expected to support regularly their own parish,
and part of this support money will be directed to the diocese.
In order that our parish's yearly budget remains balanced, we need to receive about 20
000 euros more income than usual, per year.
On a monthly basis, this means 1600 euros
more than usual. This is a real challenge for
us. Our parish will survive this difficult economic situation, only if the parish members
who do not yet regularly support our parish,
will start to contribute regularly through bank
transfers or by giving regularly to the weekly
Sunday mass collection.
At present, around 35% of the adult parishioners regularly support our parish financially. Many thanks to you, dear brothers and
sisters for being so self-sacrificing that you
support our parish! If the number of people
financially supporting the parish does not rise
significantly, we will, unfortunately, have to
find other ways, perhaps painful ways, to cut
back our expenses.
It is good to bear in mind that in Finland the
Catholic Church cannot collect an ecclesias-

tical tax through the state tax system as the
Lutheran and Orthodox Churches do. All of
the members of the Lutheran and Orthodox
churches pay, through ecclesiastical tax,
approx. 1.5% of their taxable income to their
own church.

The Catholic Church in Finland is entirely
dependent upon voluntary donations from its
members. For this reason, every adult parishioner, who has income, should support
his/her own parish every month. Those who
have financial problems are not obliged to
support the parish, but they can help in other
ways: by participating in holy mass, by praying for the parish, and by actively participating in the work that needs to be done in the
parish.
Dear Parishioners, the economy of our parish
– and also its spiritual work – depends, to a
great extent, on your generosity. Therefore,
everyone, on their own initiative, will have to
make a regular contribution to the parish,
either by an agreement on the issue at the
bank (automatic payment) or by setting
monthly recurring automatic money transfers
in one’s personal online bank. I would ask
everyone who has not yet done so, to arrange
monthly payments to the parish as soon as
possible. We can strive to maintain financial
support for our parish's needs, just as the
Lutheran and Orthodox people do. I am sure
that if all the Catholics in Finland who have
incomes would do the same, we would have
no financial problems whatsoever.
Thank you in advance for your generosity!
Father Zenon Strykowski SCJ, parish priest

This is a greeting from Martti Savijoki, which arrived after our latest
newspaper was already published. Let us remember Martti in our prayers.

Greetings to all the Beloved Holy Cross Parishioners!

M

any of you still remember me.
Previously, I often played the
organ at the Church of the Holy
Cross in Tampere. Now I have only been
able to visit there a few times during late
summer. This is because I am a Sacred Heart
seminarian in Germany. I started the novitiate at the Sacred Heart Monastery here in
Freiburg in the fall of 2014. After a year as a
novice, I made my first temporary monastery
vows, and since then I have studied theology
and philosophy at the University of Freiburg.

Our community is international and truly
multi-dimensional. (In that sense, it is similar
to the Tampere Catholic congregation!)
There are currently eight German priests here
(60 – 85 years old), a Brazilian Superior and
eight students from Cameroon, Congo, Madagascar, Brazil and Finland. (Yes, unfortunately there are no German students here at
the moment!) In addition, our house often
has other residents and guests, such as students studying German.
The community life is both rich and challenging. There is a need for a lot of patience,
tolerance, spiritual wisdom, and the will to

get along with other people, to understand
them in order to make the community life
succeed. But everyone in our house is striving to do their best, and I hope that this international and intergenerational project will
continue. In this community, it is indeed
possible to experience the quest for Oneness
and meet all the obstacles that must be overcome. I have actually learned a lot here and
can even say that I have become an internally
freer person. This is an excellent school of
love.
Studying theology and philosophy is interesting, but also demanding. It has taken a long
time for me to find my own way of studying.
The areas of theology are so highly specialized that it is quite difficult to see them as a
whole. There are also so many subjects to
study that it is challenging to find what is
really essential; and no time to learn each one
properly. I try to ask every day: what does
God want me to study? The education here is
however, generally of high quality, particularly in terms of substance. I have started to
be especially interested in philosophical
subjects.
Soon we will prepare for Christmas in our
community. After that, we as students go to
the annual retreats in search of grace and
light for the New Year. Pray for us!
I wish all the parishioners, brothers and sisters in faith, a blessed Christmas and the
loving presence of Jesus.
Best regards,
Brother Martti

Seurakunnan henkilöuutisia
Kastettuja:
Oscar Viet Lillsund
Lukas Jakov Kaistinen
Tony Thien Duc Nguyen
Bruno Jose Meijanen

Isabella Alexandra Palmu
Kian Raphael Warira Mwangi
Keith Gabriel Gatune Mwangi
Tricia Chimaram Anih

Victoria Angel Plyah
Efimia Lidial Faye
Jasmin Ella Siven

Katekeesi (uskonnonopetus) lapsille kirkossamme
Tampereen Pyhän ristin seurakunta järjestää lukuvuonna 2017/2018 katolista uskonnonopetusta lapsille. Tähän opetukseen kutsumme kaikkia lapsia,
jotka eivät osallistu katoliseen uskonnonopetukseen kouluissa. Nämä lapset
tulevat kirkkoon (seurakuntasaliin, Amurinkuja 21) noin kerran kuukaudessa, lauantaisin klo 9.50. Tässä on vuoden 2018 kevätkauden jäljellä olevat
päivämäärät: la 10.3, la 14.4, la 5.5.

Katekeesi Hämeenlinnassa
Tämän vuoden kevätkaudella 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
(Turuntie 34, Hämeenlinnassa). Tässä on vuoden 2018 kevätkauden jäljellä
olevat päivämäärät:
la 10.3 klo 15.00 – 16.30
la 14.4 klo 15.00 – 16.30
la 5.5 klo 15.00 – 16.30
Uskonnonopettajana on Marita Eronen (puh. 044-3468447), joka ammatiltaan on
katolisen uskonnon opettaja. Alussa vanhemmat/huoltajat voivat olla läsnä opetuksen aikana.

Katekeesi Vaasassa
Osoite: Rauhankatu 8 C 22 (kappeli). Päivämäärät: la 24.2, la 17.3, la14.4, la 5.5.

Tässä on ohjelma eri-ikäisille lapsiryhmille Vaasassa:
Luokka / ryhmä
I, II ja III luokat ja kaikki lapset, jotka eivät vielä ole saaneet
ensimmäistä kommuuniota
Lapset, jotka ovat jo saaneet ensimmäisen kommunion

aika
10.00 – 12.00
13.15 – 15.15

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, tiistaina, keskiviikkona, torstaina ja perjantaina illalla klo 18.00. Lauantaina messun ajankohta
vaihtelee viikoittain. Sunnuntaisin ennen päämessua on ruusukkorukous klo 10.00, ennen
englanninkielistä 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 tunti 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)

2.3 – 2.9.2018
Maaliskuu 2018
pe 2.3
su 4.3
pe 9.3
la 10.3
su 11.3

pe 16.3
su 18.3
pe 23.3
la 24.3
su 25.3
to 29.3
pe 30.3
la 31.3
su 1.4

17.30
18.00
10.30
12.00
17.00
17.30
18.00
9.50
14.00
10.30
11.30
11.30
17.00
17.30
18.00
10.30
14.00
17.00
17.30
18.00
10.30
12.30
10.30
17.00
19.00
15.00
12.00
22.00
10.30
14.00
16.00
18.00

Ristintie
Iltamessu
Sunnuntain messu suomen kielellä
Sunnuntain messu ja retreetti vietnamin kielellä
Sunday Mass in English
Ristintie
Iltamessu
Katekeesi
Perhemessu
Sunnuntain messu suomen kielellä
Sakramenttiopetus ensikommuuniolapsille
Sakramenttiopetus vahvistettaville nuorille
Sunday Mass in English
Ristintie
Iltamessu
Sunnuntain messu suomen kielellä
Msza święta w języku polskim
Sunday Mass in English
Ristintie
Iltamessu
Lastenkerho
Perhemessu
Sunnuntain messu suomen kielellä
Sunnuntain messu englannin kielellä
Kiirastorstain messu ja adoraatio
Pitkäperjantain liturgia
Pääsiäisruoan siunaaminen
Pääsiäisyön vigilia
Huhtikuu 2018
Pääsiäissunnuntain messu suomen kielellä
Pääsiäissunnuntain messu puolan kielellä
Pääsiäissunnuntain messu englannin kielellä
Pääsiäissunnuntain messu vietnamin kielellä

ma 2.4
su 8.4
la 14.4
su 15.4

la 21.4
su 22.4
su 29.4
la 5.5
su 6.5

to 10.5
la 12.5
su 13.5
su 20.5
pe 25.5
la 26.5
su 27.5

su 3.6
pe 8.6
su 10.6
su 17.6
su 24.6
su 1.7

10.30
10.30
17.00
9.50
14.00
10.30
11.30
11.30
14.00
17.00
10.30
12.30
10.30
12.00
17.00
10.30
17.00
9.50
14.00
10.30
11.30
11.30
17.00
10.30
17.00
10.30
12.30
10.30
17.00
10.30
14.00
17.00
7.30
18.00
12.00
10.30
12.00
17.00
10.30
17.00
18.00
10.30
17.00
10.30
17.00
10.30
17.00
10.30
17.00

2. Pääsiäispäivän messu
Sunnuntain messu suomen kielellä
Sunnuntain messu englannin kielellä
Katekeesi
Perhemessu
Sunnuntain messu suomen kielellä
Sakramenttiopetus ensikommuuniolapsille
Sakramenttiopetus vahvistettaville nuorille
Sunnuntain messu puolan kielellä
Sunday Mass in English
Lastenkerho
Perhemessu
Sunnuntain messu suomen kielellä
Sunnuntain messu vietnamin kielellä
Sunday Mass in English
Sunnuntain messu suomen kielellä
Sunnuntain messu englannin kielellä
Toukokuu 2018
Katekeesi
Perhemessu
Sunnuntain messu suomen kielellä
Sakramenttiopetus ensikommuuniolapsille
Sakramenttiopetus vahvistettaville nuorille
Sunday Mass in English
Helatorstain messu suomen kielellä
Ascension Mass in English
Lastenkerho
Perhemessu
Sunnuntain messu suomen kielellä
Sunnuntain messu englannin kielellä
Sunnuntain messu suomen kielellä
Msza święta w języku polskim
Sunday Mass in English
Aamumessu
Ensikommuuniolasten rippi ja harjoitus
Ensikommuuniomessu
Sunnuntain messu suomen kielellä
Sunnuntain messu vietnamin kielellä
Sunday Mass in English
Kesäkuu 2018
Juhlamessu ja eukaristinen kulkue (Corpus Christi)
Feast Mass in English
Jeesuksen pyhän sydämen juhlamessu ja adoraatio
Sunnuntain messu suomen kielellä
Sunnuntain messu englannin kielellä
Sunnuntain messu suomen kielellä
Sunnuntain messu englannin kielellä
Sunnuntain messu suomen kielellä
Sunnuntain messu englannin kielellä
Heinäkuu 2018
Sunnuntain messu suomen kielellä
Sunnuntain messu englannin kielellä

su 8.7
su 15.7
su 22.7
su 29.7
su 5.8
la 11.8
su 12.8
su 19.8
su 26.8
su 2.9

10.30
17.00
10.30
17.00
10.30
17.00
10.30
17.00
10.30
17.00
7.00
10.30
17.00
10.30
14.00
17.00
10.30
17.00
10.30
17.00

Sunnuntain messu suomen kielellä
Sunnuntain messu englannin kielellä
Sunnuntain messu suomen kielellä
Sunnuntain messu englannin kielellä
Sunnuntain messu suomen kielellä
Sunnuntain messu englannin kielellä
Sunnuntain messu suomen kielellä
Sunnuntain messu englannin kielellä
Elokuu 2018
Sunnuntain messu suomen kielellä
Sunnuntain messu englannin kielellä
Lähtö kirkon edestä hiippakuntajuhlaan
Sunnuntain messu suomen kielellä
Sunnuntain messu englannin kielellä
Sunnuntain messu suomen kielellä
Msza święta w języku polskim
Sunday Mass in English
Sunnuntain messu suomen kielellä
Sunnuntain messu englannin kielellä
Syyskuu 2018
Piispanmessu - vahvistus
Sunnuntain messu englannin kielellä

Messut Tampereen ulkopuolella
3.3 – 9.9.2018

PIETARSAARI
Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5

la 3.3 klo 12.00
su 11.3 klo 12.00
su 18.3 klo 12.00 Piispanmessu
su 1.4 klo 12.00
la 7.4 klo 12.00
su 22.4 klo 12.00
su 29.4 klo 12.00
su 13.5 klo 12.00
la 2.6 klo 12.00
su 10.6 klo 12.00
la 30.6 klo 12.00
la 14.7 klo 12.00
la 4.8 klo 12.00
la 18.8 klo 12.00
su 26.8 klo 12.00
su 9.9 klo 12.00

VAASA
Pyhän Sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22

la 3.3 klo 16.00
la 17.3 klo 16.00 Piispanmessu
to 29.3 klo 18.00 Kiirastorstain messu ja
adoraatio
pe 30.3 klo 15.00 Pitkäperjantain liturgia
la 31.3 klo 20.00 Pääsiäisyön vigilia
su 1.4 klo 16.00 Pääsiäissunnuntain messu
la 7.4 klo 16.00
su 22.4 klo 16.00
su 29.4 klo 16.00
su 13.5 klo 16.00
su 27.5 klo 16.00 (Ensimmäinen kommuunio)
la 2.6 klo 16.00
su 10.6 klo 16.00
la 30.6 klo 16.00
la 14.7 klo 16.00
la 4.8 klo 16.00
la 18.8 klo 16.00
su 26.8 klo 16.00
su 9.9 klo 16.00

HÄMEENLINNA

SEINÄJOKI

Erottajakatu 2, Ortodoksinen kirkko

Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1,

su 4.3. klo 15.00
su 8.4 klo 15.00
su 6.5 klo 15.00

seurakuntasalissa
la 24.3 klo 18.00
la 21.4 klo 18.00
la 19.5 klo 18.00

kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa ei
ole messua

kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa ei ole messua

KOKKOLA Katariinankatu 3

KRISTIINANKAUPUNKI

su 11.3 klo 16.00
ma 2.4 klo 12.00 HUOM! aika
la 12.5 klo 16.00
kesäkuussa ja heinäkuussa ei ole
messua
la 25.8 klo 16.00

yksityiskodissa – lisätietoja seurakunnasta
pe 16.3 klo 18.00
la 28.4 klo 18.00

Sisar Monica Marie Toenjesin CPPS ja Sisar Theresa Jezlin CPPS jäähyväisjuhla, Tampere 22.10.2017

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

Seurakuntalehden toimitus ja työryhmä: Pyhän ristin seurakunnan seurakuntalaiset.

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

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

