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Piispainsynodin tuloksia. Mikä on
kiirastuli? Toimintaa elämän puo-
lesta. Juventuksen leiri.

Kirjoittajan suojeluspyhimys

Rauhan tekijöitä

Pyhä isä on toistuvasti viime viikkojen aika-
na pyytänyt uskovia kääntymään rukouksis-
saan Neitsyt Marian puoleen, jotta pysyvä
rauha ja sovinto saavutettaisiin maailmas-
sa. Pyhän ruusukon, näin paavi vakuuttaa,
tulisi olla jokapäiväinen rukouksemme rau-
han puolesta.

Usko ja rukous johtavat tekoihin. Teoistam-
me näkyy, millainen on uskomme, miten ru-
koilemme. Kun vieraannumme uskon ja ru-

kouksen todellisuudesta, emme enää elä täyttä kristittyä elämää,
rauhan ja rakkauden evankeliumia. Jos lamppu ei saa sähköä, se
ei pala.

Tiedämme kaikki, että hädän hetkellä monet ihmiset kääntyvät
siihen asti hylkäämänsä Jumalan puoleen ja pyytävät apua. Hyvä
niin, mutta eikö parempi olisi elää koko ajan hänen kanssaan, päi-
västä päivään. Jos pidämme Jumalan mukana jokapäiväisessä elä-
mässämme, työssämme, askareissamme, pysymme paremmin myös
rauhan ja rakkauden tiellä. Kuinka vaikeaa onkaan ylittää katu
punaista päin, kun poliisi kulkee vierellä.

Rauha on myytti niin kauan, kuin ihmiset elävät pimeinä lamp-
puina. He kohtelevat silloin toisiaan hyödyn välineinä - ja viholli-
sina. Mutta kenellä on oikeus kohdella toista ihmistä pelkkänä
välineenä, käyttää häntä hyväkseen, jopa tappaa hänet?

Kalkutan äiti Teresa viittasi oikeaan vastaukseen sanoessaan:
�[U]skon, että suurin rauhan tuhoaja tänään on abortti ... . Jos
hyväksymme sen, että äiti voi tappaa jopa oman lapsensa, kuinka
voisimme käskeä muita ihmisiä olemaan tappamatta toisiaan?� Toki
vieraiden aikuisten - vihollisten - tappaminen on helppoa verrat-
tuna omaan lapseen. Entä kun me pystymme siihenkin?

Jokainen ihminen on Jumalan luoma ainutkertainen olento, jolla
on oikeus rakkauteen ja elämään. Rauha jää haaveeksi, ellemme
ole valmiita puolustamaan tätä totuutta. Rauhan tekijöitä ovat ne,
jotka näkevät jokaisessa ihmisessä Jumalan kuvan.
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Uutisia

HIIPPAKUNNASTA KIRKOSTA

Pyhän isän juhla-
päivä

81-vuotias paavi Johan-
nes Paavali II vietti tiis-
taina 16.10. paaviutensa
23. vuosipäivää. 23 vuot-
ta sitten silloinen Krako-
van arkkipiispa Karol
Wojtyla valittiin suuren
yleisön yllätykseksi kir-
kon historian ensimmäi-
seksi puolalaiseksi paa-
viksi. Pyhän isän toimi-
kautta on leimannut Va-
tikaanin II kirkollisko-
kouksen päätösten uskol-
linen toteuttaminen li-
sääntyvän sekularisaati-
on ja materialismin kes-
kellä. Hänet tunnetaan
myös paavina, joka on
tutustunut laajemmin
kuin kukaan edeltäjänsä
paikalliskirkkojen elä-
mään 123 maahan suun-
tautuneitten vierailujen-
sa aikana. Suomessa
pyhä isä vieraili kesä-
kuussa 1989.

Vain kuusi paavia,
pyhä Pietari mukaan lu-
kien, ovat hallinneet kirk-
koa nykyistä paavia pi-
dempään. Nousevassa
järjestyksessä nämä ovat
Pius VII (23 vuotta, 5
kuukautta, 6 päivää),
Hadrianus I (23-10-24),
Pius VI (24-6-7), Leo XIII
(25-5-0), Pius IX (31-7-21)
ja pyhä Pietari. KATT/
VIS

Seitsemän uutta au-
tuasta

Paavi Johannes Paava-
li II julisti 7.10. seitse-
män uutta autuasta.
Nämä ovat Ignazio Ma-
loyan (1869-1915), piispa
ja marttyyri, Nikolaus
Gross (1898-1945), per-
heenisä ja martyyri, Al-
fonso Maria Fusco (1839-
1910) pappi, Pyhän Jo-

hannes kastajan sisarten
sääntökunnan perustaja,
Tommaso Maria Fusco
(1831-1891), pappi, Kal-
leimman veren tytärten
instituutin perustaja,
Émilie Tavernier Game-
lin (1800-1851), sääntö-
kuntalainen, Montrealin
Kaitselmuksen sisarten
sääntökunnan perustaja,
Eugenia Picco (1867-
1921), neitsyt, Jeesuksen
ja Marian sydänten pik-
kutytärten sääntökun-
nan jäsen sekä Maria
Euthymia Üffing (1914-
1955), neitsyt, Laupeu-
den sisarten sääntökun-
nan jäsen.

Juhlalliseen autuaaksi-
julistamiseen osallistui
myös delegaatio Armeni-
an apostolisesta kirkosta
Gyumrin piispan Micha-
el Ajapahyanin johdol-
la, joka edusti tilaisuu-
dessa katolikos Karekin
II:sta. KATT/VIS

Ursuliinisisarten
Suomessa olon 25-
vuotisjuhla

Kuolemantuskassa ole-
van Jeesuksen sydämen
ursuliinisisaret viettivät
Suomessa toimimisensa
25-vuotisjuhlaa syyskuun
viimeisenä viikonloppu-
na, 29.9. Jyväskylässä ja
30.9. Helsingissä. Sisar-
kunnan toiminta Suo-
messa alkoi itse asiassa jo
1900-luvun alussa, jolloin
sisarkunnan perustaja,
autuas Urszula
Ledóchowska, työskente-
li Pietarissa, ja sisarkun-
ta piti yllä Merentähti-
nimistä kesäsiirtolaa
Terijoella (nyk. Zeleno-
gorsk), tuonaikaisen Suo-
men suuriruhtinaskun-
nan alueella. Siellä toi-
minta keskeytyi sodan ja
vallankumouksen myötä.
Sisarkunta palasi Suo-
meen vuonna 1976.

Ensimmäiset sisaret
saapuivat Jyväskylään
elokuussa 1976 ja sisar-
kunnalla on siitä asti ol-
lut tärkeä osa katolisen
kirkon elämässä, opetus-
toiminnassa ja rukouk-
sessa Suomen maaperäl-
lä.

Helsingissä sisarten 25-
vuotisen toiminnan ja läs-
näolon juhliminen aloi-
tettiin piispa Józef Wró-
belin SCJ viettämällä
pyhällä messulla. Saar-
nassaan piispa kiinnitti
huomiota Abrahamin us-

koon ja siihen, kuinka Ab-
raham rohkeasti kaiken
jättäen seurasi Jumalan
kutsua ja lähti vieraaseen
maahan. Vaikka nykyai-
kana maasta toiseen siir-
tyminen on monin tavoin
tullut paljon helpommak-
si kuin tuolloin, on ursu-
liinisisarten usko Abra-
hamin uskon perillinen,
tuon uskon, joka kaiken
jättäen lähti seuraamaan
Jumalan kutsua.

Messun jälkeen oli vuo-
rossa juhla Johanneksen
seurakuntasalissa. Kii-
toksensa ursuliinisisaril-
le esittivät hiippakunnan
piispa, Puolan tasavallan
suurlähettiläs Stanislaw
Stebelski sekä sääntö-
kunnan ylisisaren lähet-
tiläs Franciszka Sagun,
joka luki ylisisaren ter-
vehdyksen ja kiitokset
Suomessa toimiville sisa-
rille. Ylisisar Jolanta
Olech itse oli estynyt,
koska osallistui pyhän
isän kutsusta piispainsy-
nodiin Roomassa. Hiippa-
kunnan yleisvikaari Jan
Aarts SCJ muisteli sisar-
ten Suomessa olon alku-
vaiheita, ja pyhän Henri-
kin katedraaliseurakun-
nan kirkkoherra Teemu
Sippo SCJ sekä kate-
keettisen keskuksen joh-
taja Marjatta Jaanu-
Schröder kiittivät sisa-
ria heidän osallistumises-
taan seurakuntaelämään
ja uskonnon opetustyö-
hön. Juhla päättyi lasten
lauluesitykseen. KATT

Papiksivihkimisten vuosipäiviä juhlittiin

Sydänkohtauksesta huolimatta isä Guy Barbier vietti
yhdessä melkein kaikkien hiippakunnan pappien kans-
sa oman papiksivihkimisensä 50- ja isä Stanislaw Szy-
majdan SCJ papiksivihkimisen 25-vuotisjuhlaa Pyhän
Henrikin katedraalissa keskiviikkona 10.10. Messun
jälkeen sairaalaan toimitettu 80-vuotias isä Barbier on
toipumassa sairaskohtauksestaan. KATT

“Raskausneuvon-
taa” tuleville isille
Kölnissä

Kölnin arkkihiippakun-
nassa on naisten raskaus-
neuvontatoimistojen
oheen avattu pisteitä
myös miehille, jotka etsi-
vät neuvoa ja apua uu-
dessa isän roolissaan ja
tehtävässään. Isyysneu-
vontaa antaa tällä hetkel-
lä neljä puolipäiväistä
työntekijää, joiden pal-
kan maksaa paikallinen
Caritas. Projektin johta-
jan, Harald Gersfeldin
mukaan tavoitteena on
auttaa miehiä �ymmärtä-
mään vastuunsa isinä -
riippumatta siitä, millai-
nen suhde heillä on lap-
sen äitiin�. KATT/Neue
Kirchenzeitung
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Nunnor hjälper
AIDS-drappade

St. Vincentsystrarna i
Vietnam har i närheten
av Ho Chi Minh öppnat
en sjukhusavdelning för
medicinsk behandling av
AIDS-sjuka. Ordenssam-
fundens internationella
informationstjänst med-
delar att systrarna i stif-
tet Phu Cong inrättat ett
centrum med 12 sängar
för AIDS-sjuka och 36
sängar för andra hemlö-
sa patienter.

Iranin presidentti
keskusteli paavin
kanssa

Iranin presidentti Mo-
hammad Khatani on
käynyt puhelinkeskuste-
lun paavi Johannes
Paavali II:n kanssa Af-
ganistanin kriisin johdos-
ta. Khatami keskusteli
pyhän isän kanssa kris-
tittyjen ja muslimien vä-
lisen dialogin tärkeydes-
tä rauhan aikaansaami-
seksi maailmaan. Vati-
kaanin puhemiehistön
jäsen, isä Ciro Benedet-
tini kuvaili keskustelua
näin: �Keskustelun aika-
na korostettiin dialogin
merkitystä yhteistyön vä-
lineenä maailmanrauhan
ja oikeudenmukaisuuden
saavuttamiseksi.� KATT/
CNS

Tuomas Akvinolai-
sen koko tuotanto
verkossa

Pyhän Tuomas Akvi-
nolaisen OP laaja latinan-
kielinen tuotanto on en-
simmäistä kertaa ilmes-
tynyt kokonaisuudessaan
internetissä. Tämän filo-
sofisen ja teologisen suur-
työn on aikaansaanut es-
panjalaisessa Navarran
yliopistossa opettava pro-
fessori Enrique
Alarcón. Tuomaan omi-
en teosten lisäksi kyseisil-
lä verkkosivuilla on muu-
takin hyödyllistä tomis-
tista aineistoa. Osoite on
http://sophia.unav.es/
a l a r c o n / a m i c i s /
ctopera.html.

Kirkon silmissä pyhä
Tuomas Akvinolainen on
esimerkillinen opettaja.
Mm. paavi Paavali VI
vahvisti tämän näkemyk-
sen puhuessaan Rooman
Gregoriana-yliopiston
opettajakunnalle: "Enke-
linkaltaisen opettajan
henkinen voima on nimit-
täin niin mahtava, hänen
rakkautensa totuutta

kohtaan niin voimakas ja
hänen viisautensa tutkit-
tavissa, selvitettävissä ja
sitovasti yhteenvedettä-
vissä totuuksissa niin
suuri, että hänen opetuk-
sensa on kaikkein tehok-
kain väline sekä varma-
na esitettävissä uskon pe-
rusasioissa että terveen
edistyksen hedelmien
hyödyllisessä ja varmas-
sa vastaanottamisessa."

Pyhä Tuomas Akvi-
nolainen (1224/5-1274)
tunnetaan erityisesti
suurteoksistaan Summa
contra gentiles ja Summa
theologiae, joissa hän sys-
tematisoi ja puolustaa
katolista uskoa hyödyntä-
en monipuolisella tavalla
aikaisempien filosofien,
erityisesti Aristoteleen
periaatteita. Toisaalta
hänen merkityksensä
myös eukaristian salai-
suuden valoittajana on
suuri. Hänen kirjoittami-
aan eukaristisia tekstejä
käytetään edelleen ylei-
sesti. KATT/Sankt Josef

En social kongress
i Vadstena

12-14 oktober samlades
118 socialt engagerade
katoliker från hela Sveri-
ge i Vadstena till en �so-
cial kongress.� Vatikanra-
dion frågade Kaj Engel-
hart, informationsansva-
rig på den svenska gre-
nen av den katolska hjäl-
porganisationen Caritas,
vad den katolska kyrkan
vill säga till människor i
dagens Sverige med den
sociala kongressen. En-
gelhart svarade: �Från
båda biskoparna har det
kommit starka signaler
om att kyrkan vill vara en
aktör i samhället och spe-
la en roll som motsvarar
dess position, och upp-
muntra församlingarna.
Oavsett hur stora eller
små de är så kan varje
församling göra någon-
ting, och då inte bara nöd-
vändigtvis i den allra
närmsta kretsen utan ock-
så i omgivningen, runt
kyrkan och församlingen,
i samhället i större me-
ning.�

I många länder är den
katolska kyrkans sociala
engagemang i form av
skolor och sjukhus ett
viktigt sätt att vittna in-
för omgivningen. I ett
knakande välfärdssam-
hälle finns det kanske
större plats för kyrkans
sociala verksamhet. Så
tror åtminstone Kaj En-
gelhart: �På sätt och vis
drar staten sig tillbaka
från delar av sitt tidigare
ansvar för välfärd och
omvårdnad och lämnar
större spelrum för kyrkor
och andra organisationer
och rörelser. Behovet har

Ympäristönsuojelu
osaksi globalisaa-
tiokehitystä

Ympäristönsuojelun on
kuljettava käsi kädessä
globalisaation kanssa, ja
yritysten tulisi ottaa vas-
tuulleen ja korvata vahin-
got, joita niiden toimet
aiheuttavat ihmisten ter-
veydelle tai luonnolle
missä tahansa maailmas-
sa. Näin lausui arkkipiis-
pa Diarmuid Martin,
Pyhän istuimen pysyvä
tarkkailija YK:n Geneven
toimipisteessä osallistu-
essaan syyskuun lopussa
kokoukseen, jossa valmis-
teltiin maailmanlaajuista
konferenssia kestävästä
kehityksestä. Kokous on
tarkoitus pitää syyskuus-
sa 2002.

Martinin mielestä ny-
kyinen avointen markki-
noiden ja taloudellisen
kasvun tavoittelu voi-
daan yhdistää vahvaan
ympäristöajatteluun: �Pi-
täisi todellakin olla kai-
kille selvää, myös yrityk-
sille, että globalisaatio on
kestävää pitkällä aikavä-
lillä vain, kun siinä todel-
la otetaan huomioon
myös sosiaaliset ja ympä-
ristölliset huolet.� KATT/
CNS

I Vietnam finns det en-
ligt den officiella statisti-
ken 36.000 HIV-smittade.
KATT/KO

ju också förändrats i och
med att Sverige har blivit
mer mångkulturellt och
mångreligiöst. Egentligen
är det i takt med tiden att
kyrkan nu ser efter vad
det finns för behov och
vad församlingarna och
de enskilda personerna,
de katolska organisatio-
nerna och stiftet kan ta på
sig eller skall ta på sig för
ansvar. Möjligheten har
ökat, och önskemålen från
myndigheter och stat har
formulert att kyrkorna -
inte minst den katolska -
tar ett större ansvar.�
KATT/Vatikanradion
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Oremus

Rukouksen
apostolaatti

Marraskuu

Me rukoilemme, etta pyhät
ja esimerkilliset kristityt oli-
sivat kumppaneitamme,
kun julistamme rohkeasti
Jumalan valtakunnan ilosa-
nomaa.

Me rukoilemme, etta kaikki
kristityt käyttäisivät jouk-
kotiedotusvälineitä lähetys-
työn ja evankeliumin julis-
tamisen välineinä.

Böneapostola-
tet

November

Vi ber, att vi när vi modigt
förkunnar Guds rikes gläd-
jebud, skall stödas av de he-
liga och av verkligt goda
kristna.

Vi ber, att de kristna skulle
använda massmedia som
verktyg för missionsarbete
och evangelisering.

Sunnuntaiden
ja juhlapyhien
lukukappaleet
Torstai 1.11.
Kaikkien pyhien juhla

Ilm. 7:2-4, 9-14
Ps. 24:1-2, 3-4ab, 5-6 / 6
1. Joh. 3:1-3
Matt 5:1-12a

Sunnuntai 4.11. (III)
Kirkkovuoden 31. sunnun-
tai

Viis. 11:23-12:2
Ps. 145:1-2, 8-9, 10-11,
13cd-14 / 1a
2. Tess. 1:11-2:2
Luuk. 19:1-10

Sunnuntai 11.11. (IV)
Kirkkovuoden 32. sunnun-
tai

2. Makk. 7:1-2, 9-14
Ps. 17:1, 5-6, 8+15 / 15b
2. Tess. 2:16-3:5
Luuk. 20:27-38

Sunnuntai 18.11. (I)
Kirkkovuoden 33. sunnun-
tai

Mal 3:19-20a
Ps. 98:5-6, 7-9a, 9bcd / 9d
2. Tess. 3:7-12
Luuk. 21: 5-19

Förbön för hela världen
Din är jorden, Herre Gud,
din är denna plats,
marken under våra fötter,
luften vi andas.
Till dig vill vi bedja för hela världen.

För vårt eget land,
för dem som styr och regerar det,
för alla som lever med oss
i samma traditioner och samma språk
- att vår glädje blir lika stor
som vårt välstånd,
det ber vi dig, Gud.

För alla länder, där tillvaron är otrygg,
för alla folk som lever under krigshot
och omges av fiendskap,
(särskilt för....).
Bevara oss för ett nytt världskrig,
det ber vi dig, Gud.

För stormakterna,
för de stater som avgör världspolitiken,
och för deras ledare
- att de vänder mänsklighetens öde till det goda,
att de inte missbrukar sin makt
utan skapar nya livsmöjligheter,
det ber vi dig, Gud.

För de utnyttjade och utplundrade,
för de fattiga och rättslösa,
för alla som föraktas och misshandlas
på grund av sin ras och hudfärg,
(särskilt för....),
för alla som är olika oss
och för oss själva
- att vi inte hatar varandra
och gör livet omöjligt,
det ber vi dig, Gud.

För de fattiga länderna,
för alla som dör av svält,
för dem som bor i baracker,
slumkvarter och flyktingläger,
för dem som lever av brottslighet och droger,
 - låt medmänsklighet och kärlek tränga fram till dem,
det ber vi dig, Gud.

För dem som drabbats av naturkatastrofer,
(särskilt för....),
för dem som lever i landsflykt,
för de arbetslösa och hemlösa,
för alla vilsna människor,
för alla som söker dig,
- led oss in i ditt land, din frid,
det ber vi dig, Gud.

HUUB  OOSTERHUIS UR VISA OSS VÄGEN
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Pyhäin yhteys

Marraskuun 1. päivänä
vietetään kaikkien pyhi-
en juhlaa ja sitä lähimpä-
nä lauantaina kaikkien
poisnukkuneiden uskovi-
en muistopäivää. Kirkon
liturgia tuo näinä päivinä
kauniilla tavalla esiin
maanpäällisen kirkon ja
taivaallisen Jerusalemin
välisen yhteyden:

TOTISESTI ON arvokasta ja
oikein, kohtuullista ja au-
tuaallista, että me aina ja
kaikkialla kiitämme si-
nua, Herra, pyhä Isä,
kaikkivaltias iankaikki-
nen Jumala.

Sillä tänään sinä annat
meidän iloiten viettää py-
hiesi autuutta, taivaalli-
sen Jerusalemin, meidän
äitimme, juhlaa. Siellä vel-
jiemme ja sisariemme
joukko ylistää sinun kun-
niaasi iankaikkisesti, sitä
kohti me uskossa vaelta-
en riennämme, alati rie-
muiten kirkon taivaallis-
ten jäsenten kunniasta,
josta mekin saamme roh-
keutta ja voimaa heikko-
udessamme.

PYHÄINPÄIVÄN PREFAATIOSTA

ISÄ JUMALA, uskovien kun-
nia ja autuaiden elämä,
sinä olet pelastanut mei-
dät Poikasi Kristuksen
kuoleman ja ylösnou-
semuksen kautta. Katso
laupiaasti kuolleitten pal-
velijoittesi puoleen, ja niin
kuin sinä annoit heidän
eläessään tuntea ylösnou-
semuksen salaisuuden,
tee heidät myös osallisik-
si ikuisesta autuudestasi.
Tätä pyydämme saman
Herramme Jeesuksen
Kristuksen, sinun Poikasi,
kautta, joka kanssasi elää
ja hallitsee Pyhän Hengen
yhteydessä, Jumala, ian-
kaikkisesta iankaikki-
seen. - Aamen.
VAINAJIEN PÄIVÄN RUKOUS (2)
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Paimenelta

Väkivallantekijöiden Jumala

"Viha, fanaattisuus ja terrorismi häpäisevät Jumalan nimen ja vääris-
televät autenttista ihmiskuvaa." (Paavi Johannes Paavali II:n puheesta
Astanassa, Kazakstanissa 24.9.2001.)

Syyskuun 11. päivän attentaatit
pysyvät mielissämme pitkään. Kun
näimme televisiouutisissa lentoko-
neiden törmäykset WTC-torneihin
ja näiden romahtamisen, kysyivät
monet meistä itseltään, oliko kysy-
myksessä  jokin kauhufilmi vai tosi
tapahtuma. Pian näimme monien
viattomien, lähes kaikkensa menet-
täneiden ihmisten tragedian: puo-
lisoita, jotka ovat jääneet yksin,
vanhempia, jotka joutuvat jatka-
maan elämista ilman lapsiaan, lap-
sia, joiden vanhemmat ovat poissa.
Puhuttiin myös uskottomista ihmi-
sistä, jotka yhtäkkiä alkoivat kut-
sua Jumalaa ja rukoilla.

Mutta myös terroristit puhuvat
Jumalasta. Jumalan nimeen he
haluavat tappaa toisia ihmisiä, us-
kottomia. Siksi meissä täytyy he-
rätä kysymys, mikä tällaisen me-
nettelyn syy voi olla. Onko se tyy-
pillistä juuri islamille? Onko isla-
minusko vastuussa sellaisesta käy-
töksestä?

Ei varmasti. Myös muslimit ovat
meidän veljiämme, jotka uskovat
samaan Jumalaan. Sana "slam",
joka muodostaa heidän uskonton-
sa nimen rungon ja tuo esiin tämän
uskonnon luonteen, tarkoittaa rau-
haa. Itsemurha- ja tappamiskielto
kuuluvat Koraanin keskeisiin käs-
kyihin. Muslimien Jumala on arme-
lias ja myötätuntoinen. Islam ei ole

siis mikään sodan ja väkivallan us-
konto. Syitä terrori-iskuihin ei voi
siis etsiä uskonnosta eikä sen tun-
nustajia pitää sen tähden syyllisi-
nä niihin.

Kaikkien uskontojen kohdalla on
kuitenkin olemassa se vaara, että
ne ideologisoidaan ja politisoidaan.
Uskonnollisia tunteita voidaan
käyttää sisäisen mobilisaation läh-
teenä ja voimana. Jonkin uskonnon
tunnustajien solidaarisuudesta voi-
daan tehdä poliittisen integraation
yhdysside. Uskonnollinen vakau-
mus johtaa kuitenkin helposti san-
karillisiin tekoihin. Sen tietävät
myös valtaapitävät, jotka ovat mo-
raalisesti täysin arkailemattomia ja
käyttävät siten uskontoa perusta-
na tai oikeutuksena levottomuuk-
sille ja väkivallalle. Sellaista on ta-
pahtunut Euroopankin historiassa
lukuisia kertoja. Silloin voi myös
uskonnollinen ihminen, joka kärsii
suuresta epäoikeudenmukaisuu-
desta, menettää malttinsa, ajautua
epätoivoon ja luopua odottamasta
levollisesti ja välinpitämättömästi
oikeudenmukaisuuden toteutumis-
ta. Uskonnon ideologisointi voi
myös tapahtua jokaiselle ihmisel-
le. Näin on varsinkin silloin, kun
ihminen manipuloi uskon sisältöä
oman maailmankatsomuksensa
mukaiseksi tai syyttää Jumalaa
epäoikeudenmukaisuudesta, epä-

onnesta, sairauksista, onnetto-
muuksista, katastrofeista, sodista
tai terrorismista.

Joskus on niinkin, ettei uskonnol-
la ole mitään ratkaisevaa merkitys-
tä elämässä. Uskon ja käytännön
välille kasvaa syvä kuilu. Uskotaan
Jumalaan, mutta tällä uskolla ei ole
mitään todellista merkitystä. Tun-
netaan uskoon erottamattomasti
kuuluvat perusarvot, jotka jäävät
kuitenkin pelkäksi teoriaksi. Näin
voi käydä myös kristitylle: hän tun-
tee kyllä evankeliumin, mutta sen-
suroi sen sisältöä itselleen sopivil-
la selityksillä. Kaikissa näissä ta-
pauksissa usko on itse asiassa me-
nettänyt todellisen merkityksensä
ja se on korvattu jonkinlaisella käy-
tännön ihailulla.

Joskus ihminen ei ole ensinkään
löytänyt uskon merkitystä ja sisäl-
töä: voi olla, ettei hänellä ole ensim-
mäistäkään Jumala-kokemusta tai
sitten hän on kehittänyt sitä vää-
rään suuntaan. Suurin vaara on
siinä, että ihminen rakentaa Juma-
lan kuvan omalla tavallaan. Juma-
la on silloin kovin pieni ja rajoittu-
nut, yhden ihmisen oman kuvitel-
man, uskonnollisen kasvatuksen
tai kulttuurin kokoinen. Tällöin
sydämeen ei jää tilaa Jumalan sa-
nalle, ei armolle eikä Jumalan ke-
hotuksille. Ihminen pysyy hengel-
lisesti köyhänä ja samanlaisiksi
jäävät myös hänen ajatuksensa
Jumalasta.

Ja niin voidaan sanoa, että viime
kädessä lähes jokaisen viattomia
ihmisiä vastaan suunnatun väki-
vallan teon ja sen perusteluiden
taustalla on vääristynyt käsitys
Jumalasta ja ihmisestä.

Kiitämme sydämellisesti Teitä kaikkia,
jotka muistitte meitä monin eri tavoin 25-
vuotisjuhlapäivänämme.

Kiitämme yhteisestä rukouksesta, lämpi-
mistä onnitteluista, lahjoistanne ja avus-
tanne juhlan järjestämisessä.

Kiitollisina rukouksissamme Teitä muis-
taen

URSULIINISISARET JYVÄSKYLÄSSÄ JA HELSINGISSÄ
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Pyhimys

Pyhä Pius X

Paavi, joka varoitti modernismin vaaroista, kuoli pyhyyden maineessa.

Pius XII:n rukous Pius X:lle

Pyhä paavi Pius, sinä olet Herrasi uskollinen palvelija, jumalallisen Mes-
tarin nöyrä ja uskollinen opetuslapsi. Osoitit olevasi Kristuksen lauman
paimen niin vaikeina kuin iloisinakin päivinä, huolissa ja suruissa. Kään-
nä katseesi meihin, (jotka polvistumme maallisten jäännöstesi äärellä).
Vaikea on aika, jossa elämme, kovat ovat sen vaatimukset. Kristuksen
morsian oli kerran uskottu sinun paimennettavaksesi, nyt sitä koettele-
vat uudet suuret vaikeudet. Lukemattomat sielun ja ruumiin vaarat uh-
kaavat sen lapsia. Maailman henki tunkeutuu sisään kuin ärjyvä leijona
ja etsii, kenet voisi niellä. Monet joutuvat sen uhriksi. Heillä on silmät,
mutta he eivät näe, heillä on korvat, mutta he eivät kuule. He sulkevat
silmänsä ikuiselta totuudelta ja kuuntelevat ainoastaan petollisten lupa-
usten houkuttelevia ääniä. Sinä olit kerran Jumalan kansan suuri herät-
täjä ja johtaja. Ole nyt apuna ja turvana meille ja kaikille, jotka tunnus-
tautuvat Kristuksen seuraajiksi.

Sydämesi murtui nähdessään, miten maailma syöksyi veriseen taiste-
luun. Riennä siis ihmiskunnan avuksi, auta kristikuntaa, joka on tänään
samanlaiselle vaaralle alttiina. Rukoile meille jumalalliselta Laupeudel-
ta kestävän rauhan lahjaa. Jotta tämä rauha saavutettaisiin, anna kaik-
kien sydänten kääntyä takaisin siihen veljeyteen, joka ainoana voi tuoda
Jumalan tahdon mukaisen oikeudenmukaisuuden ja rauhan ihmisten ja
kansain keskuuteen. Aamen.

Pius X, maalliselta nimeltään Giu-
seppe Sarto, syntyi Trevisossa Ita-
liassa 2.6.1835. Hänen vanhempan-
sa olivat kunniallisia ja syvästi us-
kovia ihmisiä, mutta he omistivat
vain pienen talon ja pari peltotilk-
kua. Perheessä oli yhteensä kym-
menen lasta, joten elinolosuhteet
olivat varsin vaatimattomat. Vah-
va katolinen ilmapiiri, mm. yhtei-
set rukoushetket aamuin illoin,
kuitenkin varjeli pikku Giuseppea
joutumasta harhateille. Hän kävi
innokkaasti uskonnonopetuksessa,
ylitti muiden ikätoveriensa suori-
tukset, ja niinpä hänessä heräsikin
jo varhain halu tulla papiksi.

Käytyään lukion Giuseppe siirtyi
seminaariin ja hänet vihittiin pa-
piksi vuonna 1858. Toimittuaan
moninaisissa kappalaisen tehtävis-
sä hänet valittiin Mantovan piis-
paksi 1884. Jo vuonna 1893 Giusep-
pe Sarto nimitettiin Venetsian pat-
riarkaksi. Koko hänen elämäänsä
leimasi suuri rakkaus Jumalaa ja
lähimmäisiä kohtaan. Sarto halusi
aina pysytellä köyhänä, mutta suo-
ritti työtehtävänsä, olivatpa ne sit-
ten opiskelua, köyhäinhoitoa tai
pappistehtäviä, hyvin tunnollises-
ti.

Vuonna 1903 Giuseppe Sarto va-
littiin paaviksi ja hän otti nimen
Pius X. Tämä vaatimaton Venetsi-
an patriarkka ei olisi millään ha-
lunnut suostua Pietarin seuraajan
tehtävään, koska piti itseään niin
mitättömänä, mutta suostui lopul-
ta huomattuaan sen olevan Juma-
lan tahdon. Pius X valitsi tunnus-
lauseekseen �Omnia instaurare in
Christo�: hänen tavoitteenaan oli
kaiken uudistaminen Kristuksessa.
Tuo uudistus ei juurikaan tarkoit-
tanut uusien ideoiden tuomista
Kirkkoon, päinvastoin. Tradition
avulla Pius X elvytti Kirkon uuteen
kukoistukseen Trenton konsiilin

tapaan. Erityistä painoarvoa hän
pani hyvälle uskonnonopetukselle,
koska sen avulla hän saattoi jo piis-
pana ollessaan �uudistaa hiippa-
kuntansa elinvoiman huolimatta
kaikenlaisista modernien harhaop-
pien hyökkäyksistä.� Niinpä Pius X
laati korkeatasoisen katekismuk-
sen, Compendio della Dottrina
Christianan. Hänen tunnettu uu-
distuksensa on seitsenvuotiaiden
lasten pääsy pyhälle kommuuniol-
le.

Pius X:n nimi yhdistettäneen
useimmiten taisteluun modernis-
mia vastaan. Nämä modernistiset
opit olivat alkaneet mm. tieteisus-
kon ja liberaalin protestantismin
vuoksi saada sijaa myös katolises-
sa kirkossa. Kannattajien vaati-
muksena oli, että kirkon tulisi so-
peutua uusiin virtauksiin ja vält-
tää �vanhanaikaisuutta� mm. ekse-
getiikassa. Perimmäisenä tavoit-
teena oli tyhjentää usko kaikesta
yliluonnollisesta sisällöstä. Pius X
kävi epäröimättä hyökkäykseen
näitä kirkon uskoa uhkaavia oppe-
ja vastaan. Kiertokirjeissään Pas-
cendi Domini gregis sekä Lamen-
tabili sane exitu hän tuomitsi mo-
dernismin ja nimitti sitä kaikkien
heresioiden synteesiksi. Tämän uu-
distuksensa vahvistamiseksi paavi
laati antimodernistivalan, joka
kaikkien pappien ja kirkollisten
opettajien tuli vannoa.

Maailmanpoliittinen tilanne oli
kuitenkin muuttumassa: Ensim-
mäinen maailmansota oli ovella.
Pius X toivoi voivansa estää sodan
syttymisen, mutta hänen ponniste-
lunsa valuivat hiekkaan. 20.8.1914,
sodan juuri alettua, tämä kunnia-
kas paavi kuoli pyhyyden mainees-
sa. Paavi Pius XII julisti hänet au-
tuaaksi 1951 ja pyhäksi 1954. Pius
X:n ainoana tavoitteena oli ollut
Jumalan etu, muu oli hänelle tois-
sijaista.

TEEMU HEIRAMO
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Enkelien siivellä

Lokakuun toisena päivänä vietetään vuosittain pyhien suo-
jelusenkelien muistopäivää. Silloin kirkko muistuttaa mei-
tä jokaista enkelien todellisuudesta. Koska enkeleistä on vii-
me vuosina tullut yhä suositumpi teema, myös monenlaisen
harhakuvitelman kohde, on syytä katsoa, mitä kirkko enke-
leistä oikeastaan sanoo.

Jumalan sanansaattajat

�Jumala on luonut taivaan ja
maan.� Tällä lauseella kirkko tun-
nustaa uskonsa siihen tosiasiaan,
että Jumala on todellakin kaiken
olemassaolevan Luoja: näkyväisen
ja näkymättömän, aineellisen ja
aineettoman. Ilma, kivet, puut,
eläimet ja viimeksi ihmisetkin ovat
aineellisia olentoja. Mistä siis koos-
tuu tuo aineeton luomakunnan osa,
henkimaailma? Yksinkertainen
vastaus kuuluu: enkeleistä.

Kirkon yleiskatekismus (325-336,
391-395) seuraa pyhää Augustinus-
ta todetessaan, että käsite �enkeli�
itse asiassa on tehtävänkuvaus. Ky-
symys on oikeastaan aineettomas-
ta hengestä, jolla on tehtävä: enke-
lit ovat Jumalan palvelijoita ja sa-
nansaattajia. Ne kuulevat hänen
sanansa ja täyttävät hänen käskyn-
sä (vrt. Ps. 103:20), koska ne �saa-
vat taivaissa joka hetki katsella mi-
nun taivaallisen Isäni kasvoja�,
kuten Kristus on asian ilmaissut
(Matt. 18:10).

Puhtaasti henkisinä olentoina
enkeleillä on ymmärrys ja vapaa
tahto (samoin kuin ihmisellä sie-
lunsa takia). Ne ovat yksilöllisiä ja
kuolemattomia olentoja, täydelli-
sempiä kuin yksikään näkyvä luo-
mus. Koko enkelien maailman nä-
kymättömän todellisuuden keski-
piste on kuitenkin Jeesus Kristus.
Enkelien palvonta ja palvelus ym-
päröivät Jumalan Pojan maanpääl-
lisen elämän lihaksitulemisesta tai-
vaaseenastumiseen.

Enkelien tehtävä on myös kirkon
ja ihmisten elämästä huolehtimi-
nen. Erityisen läheisiä tässä mie-
lessä ovat pyhät arkkienkelit Mika-
el, Gabriel ja Rafael sekä jokaisen
ihmisen oma suojelusenkeli, joka
kaikin mahdollisin tavoin varjelee
omaa �suojattiaan� ja rukoilee hä-
nen puolestaan.

Mutta kaikki enkelit eivät ole
hyviä. Kirkko uskoo, että jotkut
enkelit, jotka Jumala oli luonut
hyviksi, vapaasta tahdostaan kui-
tenkin kääntyivät Luojaa vastaan.
Näin perisynnin aikaansaanut pa-
holainenkin on itse asiassa langen-
nut enkeli. Jumalan luomien hen-
kiolentojen päätös on pysyvä: enke-
lit, jotka ovat langenneet, eivät voi
enää katua, kuten eivät voi ihmi-
setkään kuolemansa jälkeen.

Yhdeksän kuoroa

Kirkon perinne puhuu usein en-
kelien kuoroista. Kuorot tarkoitta-
vat luokkia, joihin yksittäiset enke-
lit kuuluvat. Varhaisen käsityksen
mukaan enkelien kuoroja on yh-
deksän. Hierarkkisesti ylhäältä
(Jumalan välittömästä läheisyydes-
tä) alaspäin (lähimmäs aineellista
maailmaa) nämä ovat seuraavat:
serafit (seraphim), kerubit (cheru-
bim) ja valtaistuimet (throni), her-
ruudet (dominationes), mahdit (vir-
tutes) ja voimat (potestates), sekä
vallat (principatus), arkkienkelit
(archangeli) ja enkelit (angeli).

Näiden kuorojen tehtäviä voi-
daan analysoida vielä lisää. Pyhä
Tuomas Akvinolainen ryhmittelee
enkelien kuorot kolmeen osaan:
Ylimmän ryhmän muodostavat ne
enkelit, jotka saavat ymmärryksen-
sä ja tietonsa Jumalalta. Keskim-
mäisen ryhmän tieto perustuu ylei-
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Arkkienkeli Mikael taistelussa. Les Très Riches Heures du Duc de Berry. Folio 195r.
Musée Condé, Chantilly.
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siin syihin ja periaatteisiin, jotka
ovat nähtävissä luomakunnassa.
Alimman ryhmän ymmärrys puo-
lestaan on riippuvainen yksittäisis-
tä syistä ja kohdistuu yksittäisiin
olioihin. Näin enkelikuorojen hie-
rarkkisuus näkyy niiden tiedon läh-
teiden ja tehtävien yleisyyden ja ja-
louden asteittaisessa alenemisessa
alkaen Ensimmäisestä Syystä (Ju-
malasta) ja päätyen yksittäisistä
olioista kerättyyn tietoon.

Saman näkemyksen mukaan se-
rafit ovat Jumalaa lähinnä ja tun-
tevat Hänet parhaiten. Vähitellen
Jumalan tahto kulkeutuu alemmal-
le tasolle enkelikuoro kerrallaan,
päätyen valtoihin, jotka pitävät
huolta mm. valtioiden välisistä suh-
teista, arkkienkeleihin, joiden vas-
tuulla ovat esim. uskon totuudet, li-
turgian huolellisuus ja kaikkein
juhlallisimpien sanomien välittä-
minen Jumalalta ihmisille. Lähim-
pänä ihmistä on lopulta jokaisen
oma suojelusenkeli.

Enkelit meidän kanssamme

Monesti enkeleitä kuvaillaan sii-
vekkäinä lapsina. Tämä taiteelli-

nen vapaus ei varmaankaan estä
uskovia ymmärtämästä enkelien
olemusta henkinä, jotka eivät ole
jonkin tietyn näköisiä, kokoisia tai
painoisia. Se edesauttaa ennem-
minkin mielikuvituksen vapautta,
joka voi paremmin johdattaa mei-
tä Jumalan luo. Niin tai näin, en-
kelien esirukouksiin ja apuun tur-
vautuminen on tärkeää ja hyödyl-
listä. Jokaisessa pyhän messun pre-
faatiossa pappi yhtyy enkelien
kanssa Jumalan ylistykseen: �San-
ctus, sanctus, sanctus...�. Myös pe-
rinteisissä aamu- ja iltarukouksis-
sa pyydetään oman suojelusenke-
lin apua: �Jumalan enkeli, joka olet
suojelijani, valaise, varjele, johda ja
hallitse minua, korkeimman Hyvyy-
den sinulle uskomaa. Aamen.�

Enkelit ovat meille avun ja tur-
van lähde, erityisesti heikkouden
hetkinä. Erityinen tehtävä tässä
mielessä on pyhällä arkkienkeli
Mikaelilla, enkelien prinssillä, jota
pitkään pyydettiin pyhän messun
lopussa suojelemaan uskovia ja
kirkkoa paholaiselta. Rukous on
peräisin paavi Leo XIII:n kynästä
vuodelta 1886, jolloin hän oli näh-
nyt pelottavassa näyssä demonei-

ta kokoontumassa ikuisen kaupun-
gin ylle. Kauhistuneen oloinen paa-
vi vetäytyi silloin työhuoneeseensa,
josta hän tuli ulos vasta toimittaak-
seen kirjoittamansa rukouksen
kaikkiin hiippakuntiin. Pysykööt
tuon kauniin ja väkevän rukouksen
sanat meidänkin sydämissämme.
Ehkä voimme liittää sen messun
jälkeisiin hiljaisiin kiitosrukouk-
siimme:

Pyhä Mikael, arkkienke-
li, puolusta meitä sodas-
sa ja ole meille varustus
paholaisen häijyyttä ja
väijytyksiä vastaan. Käs-
keköön häntä Jumala,
nöyrästi rukoilemme. Ja
sinä, taivaan sotaväen
päämies, syökse saatana
ja muut pahat henget,
jotka sielujen kadotuk-
seksi maailmassa kierte-
levät, Jumalan voimalla
helvettiin. Aamen.

MARKO TERVAPORTTI

Sikstiiniläismadonna -taulun enkelit. Rafaello. Gemäldegalerie, Dresden.

CHRISTUS REX, INC.
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Jumalan kelkassa Keski-Suomeen
Sapattivuosi seurakun-
tatyölle

Elämä sujuu, työtä riittää ja kaik-
ki on mallillaan - mutta silti jotain
puuttuu. Syvempi elämänsisältö?
Kehittymisen mahdollisuus? Uudet
haasteet? On sapattivuoden aika,
aika irrottautua arkirutiineista
uusia päämääriä varten, aika heit-
täytyä Jumalan johdatuksen va-
raan. Onnellisia ne, jotka uskovat
johdatukseen ja uskaltavat luottaa
siihen. Matti Andelin on mies,
joka uskoo ja uskaltaa. Hänelle vas-
taukset ovat tulleet ajallaan ja juuri
oikeassa muodossa silloin, kun on
alkanut tuntua siltä, että jotakin
uutta pitää löytää. Sapattivuosikin
rakentui vähitellen. Asiat vain
asettuivat kohdalleen.

Ajatuksista tekoihin

Matin sapattivuosihaaveisiin
kuului hiljentyminen, rukouselä-
män syventäminen ja yhteisöllisen
elämän kokeminen. Haaveet kehit-
tyivät pikkuhiljaa ideasta konk-
reettiseksi suunnitelmaksi. Elämä
suuntautui voimakkaasti seura-
kuntaan päin: vielä pitkien työpäi-
vien jälkeenkin Matti kiiruhti kon-
ditoriasta kirkkoon sokeripölyä sil-
mälaseista pyyhkien. Oli luonnol-
lista, että aktiivinen seurakunta-
elämä Helsingin Pyhän Marian
seurakunnassa synnytti ajatuksen
sapattivuoden lahjoittamisesta Ju-
malalle ja kirkolle.

Kun ajatus oli selkiytynyt, apua
ja tukea alkoi tulla. Isä Jan Aarts
ehdotti Jyväskylää Matille sopiva-
na sapattivuosikohteena, sillä Py-
hän Olavin seurakunta on laaja ja
isä Frans Voss SCJ varmasti mie-
lissään avusta. �Minusta tuntui että
se tarjous oli Jumalan johdatusta�,
isä Frans muistelee myhäillen. �Ei

ollut vaikea sanoa
�kyllä�, varsinkaan
kun tunsin Matin jo
30 vuoden takaa ja
tuttavuus vain sy-
veni, kun hän liittyi
Jeesuksen Sydä-
men maallikkoryh-
mään. Täällä Jy-
väskylässä olimme
kaikki innoissam-
me Matin tulosta,
niin sisar Malgor-
zata ja sisar Anna
kuin seurakunta-
neuvosto ja kaikki
seurakuntalaiset-
kin. Minusta jo het-
ken näytti siltä, että
Matti saa heti tul-
tuaan ryhtyä tutki-
maan paakelsien
pastoraalisia ulot-
tuvuuksia, niin in-
nostuneita erityi-
sesti seurakunnan
naiset olivat kon-
diittorimestarin
saapumisesta meil-
le. Mutta oikeasti
asiat tietysti saivat
hiukan toisenlaisen
muodon�, isä Frans naurahtaa.
Pian on vuosi kulunut, ja Matti val-
mistautuu palaamaan työelämään
Helsinkiin. �Tämä on ollut hyvä
vuosi�, Matti hymyilee. �On hienoa,
että työnantajani, tosin pienen kiu-
kuttelun jälkeen, myönsi minulle
sapattivuoden. Tuntuu ylelliseltä,
kun on aikaa hiljentyä, rukoilla ja
ajatella. Toisaalta uudenlainen elä-
mä on ollut kasvattavaa, kun ei voi-
kaan elää niin itsekkäästi kuin ko-
tona keskellä omaa arkea. Joutuu
venymään ja kasvamaan. Mutta
kun on sydän mukana, kasvu tun-
tuu hyvältä silloinkin kun suunni-
telmat muuttuvat.�

Rohkeus vie elämässä
eteenpäin

Matilla on ollut rohkeutta heit-
täytyä uusiin haasteisiin. Alun pe-
rin suunnitellut tehtävät seurakun-
nassa ovat jääneet vähemmälle.
Kirkkokuoro jäi perustamatta hy-

västä yrityksestä huolimatta, sillä
pitkien matkojen päästä saapuvat
seurakuntalaiset eivät pääse har-
joituksiin riittävän usein. Messu-
palvelijoitakaan ei löytynyt koulu-
tettavaksi, niin kuin alun perin oli
tarkoitus. Mutta muita tehtäviä on
riittänyt kiinteistön hoidosta ihmis-
ten kohtaamiseen. Sisaret ovat
iloinneet Matin huomaavaisesta
läsnäolosta ja Matti on ollut avuk-
si sisarille niin leikkikoulussa kuin
muutenkin. Lasten sadonkorjuu-
juhliin on syntynyt marsipaani-
porkkanoita ja muita makeita herk-
kuja, ja ursuliinisisarten 25-vuotis-
juhlissa Matti avusti leivonnaisten
ja kakkujen luomisessa. �Mieleeni
tulee veli Urbanus, joka aikoinaan
toi kaikki lahjansa seurakunnan
käyttöön�, isä Frans muistelee tyy-
tyväisenä. �Seurakunnan ja minun-
kin elämänlaatuni on parantunut
Matin ansiosta ja olen todella kii-
tollinen hänelle yhteiselämästä.
Olemme rukoilleet yhdessä ja mat-

Matti Andelin iloitsee luomuksestaan.

ANNELI OULA

Leena Palonen:

�Elämän nykyhetki�
maalauksia

Galleria Katariina, 7.-25.11.2001
Kalevankatu 16, Helsinki

ti-pe 11-17, la-su 12-16
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Lukijoilta/Kysy papilta

kustaneet yhdessä ympäri laajaa
seurakuntaa ja hän on kiidättänyt
minua kuin formulakuski ikään
seurakuntalaisten luokse. Kaikki
ovat olleet iloisia, kun heitä on tul-
tu katsomaan oikein kahden mie-
hen voimalla.�

Rohkeus ottaa vastaan uudet
haasteet on Matin kohdalla palkit-
tu uusilla kokemuksilla, uusilla
tuttavuuksilla ja uusilla voimilla
jatkaa eteenpäin. Kaiken edellytyk-
senä on uskallus panna itsensä pe-
liin ja antaa johdattaa itsensä seu-
rakuntaelämään. Seurakunnassa
on paikka jokaiselle, ja mukaan
tulevalle tuo paikka kirkastuu ja
oma persoona kasvaa iloksi itselle
ja muille. �Emme aina muista,
kuinka hyvää huolta meistä pide-
tään, Matti pohdiskelee vakavana.
Meille tällaisena syrjäisenä hiippa-
kuntana moni asia kävisi vaikeak-
si ilman maallikkojen aktiivisuut-
ta. Siksi minusta tuntuu oikealta
ratkaisulta osallistua seurakunnan
työhön oman kykyni mukaan.�

Matti Andelin arvelee, että maal-
likoiden osuus seurakuntaelämäs-
sä korostuu tulevaisuudessa. Hän

Ett kloster återuppstår

puhuu lämpimästi seurakuntaelä-
män tärkeydestä ja siitä, kuinka
meidän jokaisen osaamista ja per-
soonaa kaivataan mukaan kokonai-
suuteen. Ei ole kyse suurista ja juh-
lavista asioista, vaan pienistä, in-
himillisistä teoista kunkin kykyjen
mukaan, osana arkea ja omaa elä-
mää. Riittää, kun aluksi on ajatus
ja unelma. Toteutus tulee ajallaan.
Riittää, kun itse kukin annamme
tilaisuuden tulla ja tartumme roh-
keasti tarjottuihin mahdollisuuk-
siin.

Matti on jättämässä Jyväskylän
tältä erää. Meillä on kaikilla hai-
kea olo, mutta toivomme, että Ma-
tille aika kanssamme on ollut uu-
sia voimia antavaa. Yhdentenätois-
ta marraskuuta vietämme pienen
jäähyväishetken toivossa, että ta-
paamme tulevaisuudessakin uusis-
sa iloisissa merkeissä. Toinenkin
toivo meillä on: että seuraava avus-
taja, tällä kertaa siviilipalvelusmies
Varkaudesta, viihtyy seurakunta-
keskuksessamme ja jatkaa Matin
jättämällä paikalla omalla taval-
laan.

ELINA BONELIUS

I det östtyska förbundslandet Sa-
chsen-Anhalt finns staden Eisle-
ben, som främst är känd som Lut-
hers födelseort, men långt före hans
tid, på medeltiden var den känd för
det närbelägna kvinnliga benedik-
tinerklostret Helfta, som på 1200-
och 1300-talet var ett viktigt and-
ligt och religiöst centrum. Detta
kloster gav kyrkan tre mycket
kända, heliga mystiker: Mechthild
av Magdeburg, Mechthild av
Hackeborn och Gertrud av helfta.
Bland andra av klostrets märkliga
personligheter kan också nämnas
Gerturd av Hackeborn, abbedissa i
klostret 1251-1291, äldre syster till
Mechthild, som under andra hälf-
ten av sin systers tid som abbedis-
sa förestod klosterskolan. Är 1261
kom den 5-åriga Gertrud av Helfta
till klostret och fick där under sys-
ter Mechthilds ledning en god och
mångsidig undervisning och uppfo-
stran. Båda dessa systrar var
kända mystiker.

Klostret hade ursprungligen

grundats vid Mansfeld 1229 men
flyttades 1258 till Helfta. 1342 blev
det förhärjat av Albrecht av Bran-
denburg och följande år flyttades
klostret fast i stadens mur. 1525
blev klostret igen förstört under
bondkriget och flyttade därefter till-
baka till den gamla klosterruinen.
Sedan kom reformationen till Eis-
leben och klostret blev upphävt
1542. Klostret med tillhörande gods
blev då ett preussiskt statsdomän.
Under DDR blev det ett �volkseige-
nes Gut� = ett av folket ägt gods.
Detta innebar att det utnyttjades
av traktens jordbrukssällskap, som
förvarade sina traktorer i kloster-
kyrkans ruin och byggde någon la-
duård och lät resten förfalla.

När muren fallit grundades det
ett Förbund av klostret Helftas vän-
ner år 1992. 1994 vågar sig stiftet
Magdeburg och dess modiga biskop
på att inköpa klosterområdet med
gåvomedel. Omnejden är som följd
av det långa kommuniststyret
mycket avkristnad och i detta stift

är det bara 8% av barnen som blir
döpta. Men med gåvopengar från
olika delar av Tyskland startas
byggnadsarbetet i september 1998
och den 21 november 1999 har man
hunnit så långt att kyrkan, systrar-
nas  byggnad, korsgången och en
gästbyggnad kunde invigas. Befolk-
ningen gläder sig, oberoende av om
de är kristna eller inte, åt att den-
na historiska byggnad reser sig ur
sitt förfall.

Dagen efter det att den över 70-
åriga abbedissan med 10 systrar
anlänt anmälde sig den första pos-
tulanten och två andra har senare
kommit till. Så det verkar som om
den modige biskopen som satte i
gång företaget skulle få se sina för-
hoppningar uppfyllda och trakten
skulle få ett andligt centrum som
skulle hjälpa människorna att mera
lära känna Gud.

MÄRTA AMINOFF

Bygger på en artikel i Bonifatius-
blatt.

Tällä palstalla toivomme
lukijoittemme tuovan
esille rakentavia mielipi-
teitään sekä käyvän kes-
kustelua katolisen us-
konsa todeksi elämises-
tä. Lisäksi palstalla voi-
daan esittää kysymyksiä,
joihin joku hiippakun-
tamme pappi vastaa.

Kirjoitukset tulee toimittaa
kirjekuoressa FIDESin toi-
mitukseen. Kuori merki-
tään tunnuksella �mielipi-
de� tai �kysymys�. Mielipi-
teitä ei julkaista ilman kir-
joittajan nimeä eikä niitä
palauteta. Palstalla ei jul-
kaista uskon tai moraalin
vastaisia eikä herjaavia kir-
joituksia. Toimitus varaa
oikeuden mielipiteiden ly-
hentämiseen.
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Katekeesin kaikuja

SOTIEN JA KATASTROFIEN täyttämät
mediat pysähdyttävät aikuiset
miettimään sitä maailmaa, johon
he lapsiaan kasvattavat. Useita
raportteja on viimeaikoina tehty
järkyttävien uutisten vaikutuksis-
ta lasten tunnemaailmaan. Tiedon-
välityksessä joudutaan liian usein
tekemisiin suhteellistetun todelli-
suuden kanssa, joka esitetään jopa
manipuloivasti. Miten hallita tämä
maailma lapsuuden luovan kehi-
tyksen näkökulmasta? Tätä pohtii
Juhani Suortti Kasvatus-lehdes-
sä. Kasvattajat varmasti väsyvät
tehtävässään, mutta suomalaisella
sisulla pitäisi taistella esteitä vas-

taan. Yhteiskunnan tulisi kohden-
taa varoja eri kasvatusalojen työ-
hön päiväkodista ja perheestä aina
yliopistotutkimukseen. Aivan ku-
ten lapsen myös kasvattajan pitäi-
si kyetä luovaan kasvuun ja tais-
tella kaavamaisuutta vastaan.
�Sokrates vertasi opettajia paarmoi-
hin. Nyt on paarmojen aika. Niiden
olisi purtava surutta ja armotta
kaikkea liikkuvaa. Huiskivia elu-
kanhäntiä väistellen niiden olisi
herätettävä toivo ja rakkaus ihmi-
syyteen.�

VIDEO- JA TIETOKONEPELEISSÄ esiin-
tyy mitä hurjimpia seikkailuita ja

Harry Potter - hyvän ja pahan tuolla puolen?

Lastenkirjojen sankareiden kuninkaaksi lähes valon nopeudella noussut Harry Potter on he-
rättänyt poikkeuksellisen paljon kiinnostusta ja huomiota myös kristillisissä piireissä. Var-
maa on ainakin, että Potter-kirjojen ansiosta lapset on vihdoin saatu multimedian räiskeen
keskeltä takaisin kirjojen ääreen. Mutta mihin tuo "tartunta" johtaa?

Sivustakatsojan näkökulmasta Pot-
ter-sota on kuin televisiodraamaa
parhaimmillaan: itsemääritelty
hyvä ja paha taistelevat keskenään,
vuorotellen toinen on voitolla, lo-
pulta - ehkä - toinen voittaa, mutta
koskaan ei ratkea se, kumpi oikeas-
ti oli hyvä, kumpi paha. Tosiasias-
sa kysymys on vakavampi. Kaik-
kialla, missä Harry Potteria lue-
taan, mattimeikäläiset lasten van-
hemmat jakautuvat kahteen leiriin.
Toisten mielestä Potter on uhka
lasten tasapainoiselle kehitykselle
ja moraaliselle kasvulle, ja toisille
neropatti-Harry on vain hyvää,
kasvattavaa viihdettä, joka kaiken
lisäksi antaa lapsille intoa lukemi-
seen. - Kysymys on ihan tavallisis-
ta, järkevistä ihmisistä, jotka kan-
tavat huolta lapsistaan. Fanaatik-
kojakin siihen joukkoon mahtuu,
tietenkin.

Lapsen kasvu ja kehitys tuskin on
kiinni yhdestä kirjasarjasta. Aina-
kaan niin ei ole, jos pidetään huol-
ta siitä, ettei tuo kirjasarja lisuk-
keineen täytä kokonaan lapsen elä-
mää. Rauhallinen, virikkeikäs ja
monipuolinen kasvuympäristö, jos-
sa vanhempien rakastava, hyvä ja
moraalisesti ryhdikäs esimerkki

vallitsevat, antaa lapselle riittävät
eväät tasapainoiseen aikuisuuteen.
Toisin voi käydä, jos tämä perus-
asetelma rikkoontuu. Jos lapsen
kiinnostuksen aiheet kapenevat
käsittämään yksinomaan Potter-il-
miön ja koko muu todellisuus jää
syrjään, lapsen lienee mahdollista
todellakin vaurioitua henkisesti.
Tällaista kehitystä terve järki vaa-
tii meitä vastustamaan, mutta
muistammeko aina olla valppaina?

Mitkä sitten ovat niitä syitä, joi-
den takia Potteria vainotaan? Vas-
tustajien ensimmäinen huolenaihe
on Harry Potter -kirjoissa esiinty-
vä magiikka. Jos, ja siis todellakin
jos, lapset omaksuvat vääränlaisen
käsityksen taikavoimista, he altis-
tuvat taikauskolle, joka on kristin-
uskolle vierasta. Toinen yleinen
piirre vastustajien huomioissa on
hyvän ja pahan välisen rajan liu-
kuminen. Jos lapset ottavat itse
käyttöön saman moraalikoodiston,
he eivät ehkä enää voi hyväksyä
kristillistä moraalia. Paljon huo-
miota kiinnitetään Harryn toimiin,
joissa "tarkoitus pyhittää keinot".
(Ainakin näennäisesti) hyvän pää-
määrän saavuttamiseksi voidaan
käyttää myös vähemmän kunnial-

lisia menetelmiä kuten valehtele-
mista - tai taikavoimia. Kolmas
vastustajia häiritsevä piirre on ylei-
nen kirjallisen tyylin lasku. Tässä
on kaksi puolta. Toisaalta kysymys
on kielenkäytöstä, joka Potter-kir-
joissa on paljon perinteistä kirjalli-
suutta arkisempaa ja rumempaa.
Jotkin ennen hyveellisesti poissul-
jetut aiheet ovat nyt kylmän rau-
hallisesti esillä. Toinen puoli asias-
sa on se, että kirjojen kirjallinen
tyyli ja taso jää perin vaatimatto-
maksi. Tämän tunnustavat myös
monet Harry Potteriin muuten lem-
peästi suhtautuvat arvioitsijat.

Harry Potter -kultti on tosiasia jo
tämän päivän Suomessa. Kun jokin
aika sitten etsin yhtä Potter-kirjaa
lainattavaksi, ei ainuttakaan Hel-
singin kaupunginkirjaston puoles-
tatoista tuhannesta niteestä ollut
saatavana. Kerrotaan kirjastoista,
joissa lastenkirjat on siirretty sata-
nistisen ja esoteerisen kirjallisuu-
den viereen, koska Potterin ystävi-
en kiinnostus näihin teemoihin kas-
vaa.

Kuka tuo Harry Potter siis on
poikiaan? Parhaimmillaan, osana
lapsen kasvuympäristön kokonai-
suutta hän on varmaankin varsin
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Albertin palstaAlbertin palstaAlbertin palstaAlbertin palstaAlbertin palsta
mielikuvitushahmoja. Isä Mateo
vastaa (Catholic Information Net-
work) huolestuneelle pojalle niiden
sopivuudesta kristityille. Selvitys-
tä asiaan voi hakea 1. Korinttilais-
kirjeestä: �Tottumuksesta epäjuma-
liin jotkut lihaa syödessään edel-
leenkin ajattelevat, että se on epä-
jumalille uhrattua, ja tämä tahraa
heidän epävarman omantuntonsa...
Pitäkää kuitenkin huoli siitä, ettei
tämä teidän vapautenne saa heik-
koja kompastumaan. � Jos menes-
tyy Monopoli-pelissä hyvin, ei se tee
ihmisestä kapitalistia, velhopeli ei
tee pelaajastaan velhoa. Siis liha on
lihaa ja pelit ovat pelejä. Mutta jos

pelaamiseni voi johtaa ystäväni
syntiin, on minun lopetettava pe-
laaminen.

HELSINGISSÄ TEOLOGIAN laitoksen
käymälässä oli teksti: Jeesus tulee.
Oletko valmis. Alla oli vastaukse-
na: Gradua vailla. Mutta osataan
sitä muuallakin. Amerikkalaiset
opiskelijat uudistaisivat mielellään
Raamatusta tuttuja kohtia seuraa-
vasti: Syy, miksi Mooses ja kansa
kävelivät 40 vuotta erämaassa oli,
että Mooses ei halunnut kysyä tie-
tä ja  näyttää siten fuksilta. Leivän
ja kalan sijasta pitäisi olla pizzaa
ja chipsejä. Kymmenessä käskyssä

on itse asiassa viisi käskyä, mutta
koska ne ovat kahdella palstalla ja
suurella fontilla, ne näyttävät kym-
meneltä. Paavalin kirjeet roomalai-
sille pitäisi nykyraamatussa korva-
ta sanoilla Paavalin e-mail rooma-
laisille. Kain tappoi Aabelin, koska
he asuivat samassa solussa.

PIENI POIKA rukoili hartaasti: Juma-
la, jos et pysty tekemään minusta
parempaa poikaa, älä ole huolissa-
si siitä. Minulla on tosi hauskaa
tällaisena kuin olen.

Oppia ikä kaikki

Kirkon katekeesi ymmärretään
usein lasten uskonnonopetuksena
ja sakramentteihin valmistamise-
na. Kirkko kuitenkin pyrkii tavoit-
tamaan katekeesillaan kaikki usko-
vat lapsista vanhuksiin. Itse asias-
sa Vatikaani II otti kaiken katekee-
sin malliksi aikuiskatekeesin ja eri-
tyisesti varhaiskirkon katekume-
naatin. Katekeesi ei ole ainoastaan
katekismuksen opettelua. Se on
ennen kaikkea Kristuksen tien, elä-
män ja totuuden näyttämistä sekä
kutsu elämään hänen kanssaan li-
turgiasssa, rukouksessa sekä joka-
päiväisissä askareissa. Katekeesin
onkin oltava aina ensisijaisesti kris-

viaton veitikka, tosin ei kuitenkaan
paras samastumisen kohde. Pahim-
millaan hän voinee johdattaa lap-
sen maailmaan, johon aikuisilla ei
ole asiaa mutta josta lapsi ei omin
voimin enää kykene poistumaan.
Harry Potter on tullut muistutta-
maan meitä aikuisia ja vanhempia
vastuustamme päättää lapsillem-
me sopivasta lukemisesta ja muus-
ta tekemisestä. Meidän tehtäväk-
semme jää muodostaa mielipide
asiasta. Paremman vastauksen
puutteessa voi kuitenkin kysyä:
Missä ovat kaikki lasten pyhimys-
legendat ja muut katoliset lasten-
kirjat?

MARKO TERVAPORTTI

tuskeskeistä. Katekeesin sydämes-
tä löydämme persoonan, Jeesus Na-
saretilaisen (Catechesi tradendae,
15).

Katekeesi tulee kreikankielen
sanasta kaiku. Aito katekeetta ei
opeta omia mielipiteitään tai aja-
tuksiaan vaan toistaa muuttumat-
tomana kahden vuosituhannen kai-
kua Krituksen sanoista, elämästä
ja teoista Paavalin tavoin: �Ennen
muuta annoin teille tiedoksi tämän,
minkä itse olin saanut vastaanot-
taa� (1. Kor. 15:3). Tämä antami-
nen ja vastaanottaminen tapahtuu
kirkon yhteydessä  prosessissa jos-
sa kirkon opetusviralla on keskei-
nen sija. Kirkon opetusvirka val-
voo, että Raamattua ja traditiota
tulkitaan ja opetaan oikein. Näin
Jumala on järjestänyt armossaan,
että hänen ihmisten pelastusta var-
ten ilmoittamansa totuudet säilyi-
sivät kokonaisuudessaan kautta
aikojen ja että ne välitettäisiin kai-
kille sukupolville (Dei Verbum, 7).
Siksi katekeesissa välitetään kir-
kon uskoa ja elämää, ei jonkun hen-
kilön uskoa tai jumalakäsitystä.
Meidän uskomme on aitoa katolis-
ta uskoa vain siinä suhteessa kuin
se vastaa kirkon uskoa. Se on tär-
keä asia etenkin meidän aikanam-
me kun yhä useammat puhuvat
�minun jumalastani� tai �minun
ymmärryksestäni� sekä pyrkivät
valitsemaan �parhaat palat� mitä
erilaisimmista uskomuksista ja us-
konnoista. Mikään ei kuitenkaan

estä katekeettoja käyttämään omia
erityisiä lahjojaan ja ideoitaan ope-
tuksessaan. Kirkko pyrkiikin alati
lähestymään jokaista ikäryhmää ja
sukupolvea sekä kulttuuria taval-
la joka puhuttelee ja koskettaa hei-
tä sekä innoittaa henkilökohtaiseen
kääntymykseen.

Kirkon katekeesi kutsuu kaikkia
katolilaisia syventämään uskoaan
ja henkilökohtaista suhdettaan
Jeesukseen Kristukseen. Se pyrkii
myös herättämään uskoa sekä roh-
kaisee kääntymykseen. Jumala on
kaiken katekeesin elävä lähde. Hän
yksin auttaa opettajaa löytämään
tien ihmisten sydämiin, sopivan
lähestymistavan ja oikeat sanat.
Katekeettojen tulisikin alati ruko-
uksessaan pyrkiä yhä läheisem-
pään yhteyteen Kristuksen kanssa
sekä pyytää Pyhän Hengen inspi-
raatiota ja apua opetukseensa. Hei-
dän tulisi myös syventää raama-
tuntuntemustaan sekä tietojaan
kirkon opetuksesta, osallistua
sakramenttien viettoon sekä kirkon
liturgiaan, jotta he voisivat johdat-
taa myös muut samaan etsimiseen
ja kirkon elävään yhteyteen.

IRENE ALVAREZ

(katekeetta: opettaja, katekeesi:
opetusprosessi, katekumeeni: kas-
teeseen valmistautuva oppilas, ka-
tekumenaatti: katekumeenien ope-
tusajanjakso)
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Kalenteri

HELSINKI

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsin-
ki. Puh. (09) 6824040, fax (09) 6224618.
Sähköposti henricus@cath.fi.

Messut su 10.00 missa lat./engl., rans-
ka, esp., saksa, 11.15 päämessu/hög-
mässa, 18.00 iltamessu/kvällsmässa.
Remontin johdosta ei kirkkokahvia.
Aamumessu ma, ti, to 7.30 ja iltames-
su ma, ke, pe, la 18.00. Ruusukko ja
sakramenttihartaus to 18.00. Rippiti-
laisuus la 17.30-18.00. Vesper la 17.40.

Remontin vuoksi koko syksyn ajan pap-
pilassa toimii ainoastaan kanslia. Jou-
lukuun alkupuolelle asti isä Teemu
Sippo SCJ ja isä Guy Barbier ovat ta-
vattavissa pappilan numerosta. Isä
Paolo Bertin tavoittaa numerosta 040-
5135359. Isä Jan Koolen SCJ on sapat-
tivapaalla remontin loppuun asti.

3.11. la Vainajien päivä: 11.15 päämessu,
12.45 kokoontuminen Hietaniemen
hautausmaan Mechelininkadun puolei-
sen portin (lähinnä Hietaniemenkatua)
luona, käynti haudoilla, 17.40 vesper,
18.00 iltamessu

4.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.00
lat/eng. messu, 11.15 päämessu/hög-
mässa, 16.00 puolankielinen messu,
18.00 iltamessu

5.11. ma 18.30 informaatiokurssi Marian
seurakuntasalissa

10.11. la 9.30 lördagskursen i Marias för-
samlingssal, 10.00 lauantaikurssi Eng-
lantilaisessa koulussa, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu

11.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai:
10.00 lat/ranska messu, 11.15 päämes-
su/högmässa, 16.00 venäjänkielinen
messu, 18.00 iltamessu

17.11. la 10.00 lastenkerho lastentarhas-
sa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

18.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai:

10.00 lat./esp. messu, 11.15 päämessu/
högmässa, 18.00 iltamessu

19.11. ma 18.30 informaatiokurssi Marian
seurakuntasalissa

Diaspora
Porvoo: 18.11. su 14.00

Pyhän Marian seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. (09)
2411633, fax (09) 2411634. Sähköposti
marian.srk@kolumbus.fi. Kotisivu
www.kolumbus.fi/marian.srk.

Su 10.00 päämessu, kirkkokahvit,
11.30 messu vietnam/englanti/italia,
18.30 iltamessu. Ma, ke, pe 7.15 aa-
mumessu, ti, to, la 18.30 iltamessu. Ti
7.30 ja ke 17.00 messu Karmeliitta-
luostarissa. Rippitilaisuus la 18.00 ja
sopimuksen mukaan. Papit tavattavis-
sa parhaiten 9-12.

31.10. ke 19.00 kuoro
2.11. pe ei aamumessua, 18.00 adoraatio

18.30 Jeesuksen pyhän sydämen messu
3.11. la vainajienpäivä: 10.00 päämessu

suomeksi, 18.30 iltamessu
4.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.00

päämessu ruotsiksi, 11.30 messu suo-
meksi, 16.00 messu puolaksi P. Henri-
kin katedraalissa, 18.30 iltamessu

5.11. ma 14.00 maanantaiklubi, 18.30 in-
formaatiokurssi

6.11. ti 19.00 Teresat
8.11. to 18.00 messu Rakkauden lähetys-

sisarten luona
10.11. la 9.30 messu ruotsiksi ja lauantai-

kurssi ruotsiksi, 13.00 messu suomeksi
(lauantaikurssi 10.00-), 18.30 iltamessu

11.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai:
10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu
vietnamiksi, 18.30 iltamessu

12.11. ma 14.00 maanantaiklubi
13.11. ti 19.00 jatko-opintopiiri
15.11. to 17.00 fransiskaanit srk-salissa
17.11. la 10.00 lastenkerho Henrikin ka-

tedraalilla, 18.30 iltamessu
18.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai:

10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu
englanniksi, 18.00 adoraatio, 18.30 ilta-
messu

19.11. ma 14.00 maanantaiklubi, 18.30
informaatiokurssi

20.11. ti 19.00 Teresat

Diaspora
Forssa (ev.-lut. srk-talo): 9.12. su 16.00.
Karjaa (keskiaikainen kirkko): 2.12. su

16.00.
Lohja (keskiaikainen kirkko): 30.12. su

15.00.
Riihimäki (Kappelikirkko): 3.11., 1.12. la

16.30 suomeksi; 17.11. la 16.30 vietna-
miksi

Soukka (kappeli): 29.11. su 15.00

Informaatiokurssi

Helsingin seurakuntien yhteinen infor-
maatiokurssi kirkkoon liittyville ja
muille katolisesta uskosta kiinnostu-
neille Pyhän Marian kirkon seurakun-
tasalissa (Mäntytie 2) maanantaisin
klo 18.30-20.30. Seuraavat kurssi-illat:

5.11. Kirkko ajallisena yhteisönä: Marko
Tervaportti (Katolisen uskon perusteet

254-279)
19.11. Katolisen moraaliopetuksen lähtö-

kohdat: isä Teemu Sippo SCJ (280-293,
299-312)

Äiti-lapsikerho

Tervetuloa uudet ja aiemmin mukana
olleet äidit ja lapset! Kokoontumisai-
koja ja -paikkoja voit tiedustella Tar-
jalta, puh. 040-5004049.

TURKU

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh.
(02) 2314389, fax (02) 2505090. Sähkö-
posti turunkat@saunalahti.fi.

Su 10.30 päämessu, 18.30 evening
mass. Ma, pe, la 7.30 aamumessu, ti
18.30 iltamessu, to 18.00 adoraatio,
18.30 iltamessu. Ke 17.00 messu Piik-
kiössä. Rippitilaisuus ennen messuja
ja sopimuksen mukaan.

1.11. to kaikkien pyhien juhla: 18.30 juh-
lamessu

3.11. la vainajien päivä: 10.30 messu,
11.45 hartaus hautausmaalla

4.11. kirkkovuoden 31. sunnuntai:
10.30 päämessu, 12.00 messu vietna-
miksi, 18.30 messu englanniksi

5.11. ma P. Birgitan ja autuaan Hemmin-
gin kirkon vihkimisen vuosipäivä

6.11. ti 14.00 seniorit
11.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai:

9.15 aamumessu, 10.30 päämessu,
18.30 messu englanniksi

17.11. la katekeesi ja lastenkerho Turus-
sa, 13.00 messu

18.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai:
9.15 aamumessu, 10.30 päämessu,
18.30 messu englanniksi

20.11. ti 14.00 seniorit

Diaspora
Ahvenanmaa: 10.11. la 10.00
Pori: 24.11. la 18.00

JYVÄSKYLÄ

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh.
(014) 612659, fax (014) 612660. Kotisi-
vu www.katt.fi/olavi.htm.

Su 10.30 päämessu. Ke 18.00 iltames-
su. Tiedot muiden arkipäivien messuis-
ta puhelimitse ja kirkon ovelta. Rippi-
tilaisuus sopimuksen mukaan.

2.11. pe 19.00 vahvistuksen valmistusvii-
konloppu alkaa

3.11. la 10.30 kaikkien poisnukkuneiden
uskovien muistopäivä

4.11. kirkkovuoden 31. sunnuntai:
10.30 piispanmessu, vahvistuksen
sakramentti

7.11. ke 18.00 iltamessu
8.11. to 18.00 messu Kiteellä
10.11. la 11.00 messu Joensuussa
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KALENTERI

Academicum Catholicum

Jäsenillat Studium
Catholicumissa,
Ritarikatu 3b A:

8.11. to 18.30 Tri Heimo Langinvainio:
�Organisaation kulttuurit ja roolit ja
henkinen kasvu�

29.11. to 18.00 Messu AC:n vainajien puo-
lesta, 18.30 arkkipiispa Jukka Paarma:
�Kristinuskon minimi - mitä on uskotta-
va ollakseen kristitty?�

Teresat

P. Marian kirkon seurakuntasalissa il-
tamessun jälkeen:

6.11. ti Rakkauden lähetyssisaret kerto-
vat toiminnastaan.

20.11. ti Marja Kuparinen puhuu aiheesta
�laihduttaminen pintaa syvemmältä�;
keskustelua.

1.12. la joulumyyjäisten pystytystä Mari-
an seurakuntasalissa 13-17.

2.12. su joulumyyjäiset Marian seurakun-
tasalissa päämessun jälkeen 11.15-
14.30.

Maallikkofransiskaanit OFS

15.11. to 17.00 yhteisön kokous Marian
seurakuntasalissa.

27.11. ti esitelmäilta Marian seurakunta-
salissa iltamessun jälkeen. Santa
Chiara, osa 3: �Ole ylistetty, Herrani,
koska olet luonut minut.�

Juventus Catholica

Catholic Students� Club

Rosary and Holy Mass in Latin and
English in St. Henry�s Cathedral at
18.00 on Tuesdays:

November 13 and 27. Welcome!

11.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai:
10.30 päämessu

14.11. ke 18.00 iltamessu
17.11. la lasten uskonnonopetus Jyväsky-

lässä
18.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai:

10.30 päämessu
20.11. ti 14.00 seniorikokous

Diaspora
Joensuu: 10.11. la 11.00
Kitee: 8.11. to 18.00
Kuopio: 25.11. su 16.00
Savonlinna: 24.11. la 11.00

TAMPERE

Pyhän ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere.
Puh. (03) 2127280, fax (03) 2147814.
Sähköposti katristi@nic.fi. Kotisivu
www.nic.fi/~katristi.

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 pää-
messu. Ti, to 7.30 aamumessu, ma, ke,
pe 19.00 iltamessu. Ke 18.40 vesper.
La messu 8.30. Rippitilaisuus ennen
messuja ja sopimuksen mukaan.

3.11. la  9.30 katekeesi,  14.15 messu
4.11. kirkkovuoden 31. sunnuntai:

10.30 päämessu, 15.00 messu Hämeen-
linnassa

10.11. la 12.00 Messu Pietarsaaressa
16.00 Messu Vaasassa 18.00 Messu Ku-
rikassa

11.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai:
10.30 päämessu

17.11. la 10.30 lastenkerho, 12.30 messu
18.11 kirkkovuoden 33. sunnuntai:

10.30 päämessu, 14.00 puolankielinen
messu

21.11. ke 19.30 informaatiokurssi

Diaspora
Hämeenlinna: 2.12. su 15.00
Kauhajoki: 24.11. la 18.30
Kurikka: 10.11., 8.12. la 18.00
Pietarsaari: 10.11., 24.11., 8.12. la 12.00
Vaasa: 10.11., 24.11., 8.12. la 16.00

KOUVOLA

Autuaan Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. (05)
3711251. Sähköposti stan.szymajda
@sci.fi. Kotisivu www.sci.fi/~stan.

Su 11.00 tai 18.00 päämessu kirkossa.
Rippitilaisuus puoli tuntia ennen mes-
suja ja sopimuksen mukaan. Kirkko-
herra tavattavissa parhaiten torstai-
sin.

1.11. to 18.00 iltamessu
2.11. pe 18.00 messu ja adoraatio
4.11. su kaikkien pyhien juhla: 11.00

päämessu
8.11. to: 18.00 iltamessu
11.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai:

11.00 päämessu
15.11. to: 18.00 iltamessu
18.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai:

18.00 päämessu

Diaspora
Lahti (ortodoksisessa kirkossa): 3.11.,

1.12. la 16.00 (uskonnonopetus 14-16)
Lappeenranta (ortodoksisessa kirkossa):

18.11., 16.12. su 11.30
Hamina (Poitsilan seurakuntakodissa):

25.11., 23.12. su 11.00

Uskonnonopetus Kouvolassa 10.11.,
8.12. kuukauden toisena lauantaina
11-13

9.12 klo 11.00 Autuaan Ursulan seu-
rakunta viettää kirkkonsa vihkimisen
juhlaa, jonka yhteydessä piispamme
Józef Wróbel SCJ jakaa vahvistuksen
sakramentin seurakunnan nuorille.
Messun jälkeen on tilaisuus tervehtiä
piispaamme ja keskustella seurakun-
nan asioista. Tervetuloa mukaan.

OULU

Nasaretin Pyhän Perheen
seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. (08)
347834, fax (08) 347029. Sähköposti
marino@pp.inet.fi.

Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, pe
18.30 iltamessu. Ke, la 19.00 neokate-
kumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilai-
suus pe 17.30-18.30 ja sopimuksen mu-
kaan.

1.11. to 19.00 ekumeeninen Sanan juma-
lanpalvelus katolisessa kirkossa

3.11. la 11.00 uskonnonopetus, käynti
hautausmaalla

4.11. kirkkovuoden 31. sunnuntai:
11.00 päämessu

11.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai:
11.00 päämessu

17.11. la uskonnonopetus
18.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai:

11.00 päämessu

Diaspora
Raahe: 25.11., 23.12. su 17.00
Rovaniemi: 11.11., 9.12.  su 17.00
Tornio: 4.11., 2.12., 16.12. su 17.00

EKUMEENINEN KESKUS

Myllyjärvi, 02740 Espoo. Puh. (09)
8557148.

Su 11.00 liturgia, kirkkokahvit. To, pe
9.00-18.00 ikonimaalauksen opetusta.

STELLA MARIS

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh.
(019) 335793, fax (019) 335892.

2.-4.11. Pyhän sydämen maallikot

STUDIUM CATHOLICUM

Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh.

(09) 660901, fax (09) 68712244. Kirjas-
to on avoinna ke 14-18.

KATOLISET YHTEISÖT

Suomen Caritas

Syysmarkkinat 25.11.
Marian seurakuntasalissa 11.00-14.00.
Syysmarkkinoill osoitettuja lahjoituk-
sia otetaan vastaan pappilassa.

Paastonajan retriitti 8.-10.2.

Birgittalaissisarten vieraskodissa, Ur-
sininkatu 15a, 20100 Turku. Aihe:
ULOS ULAPALLE! Maallikkojen �roo-
li�/elämänasenne kirkossamme kol-
mannella vuosituhannella. Retriitin
johtaa isä Frans Voss SCJ.

Osallistujamäärä n. 20 hlöä. Aloitam-
me pe-iltana klo 19 ja lopetamme su-
päivällä klo 14. Hinta 63 euroa (375
mk). Sitovat ilmoittautumiset 31.1.
mennessä, puh. (02) 2501910.
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Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki

Ajassa
Piispainsynodin tunnelmia

Pyhän Henrikin seuran kulttuurimatka Vilnaan 12.-15.4.2002

Lennot: Lithuanian Airwaysin koneilla. Meno 12.4. pe 20.45, paluu 15.4.
ma 20.10.
Majoitus: Draugyste Hotel, Ciurlionio 84, Vilna. Lyhyen kävelymatkan pääs-
sä Vilnan keskustasta sijaitseva turistiluokan hotelli. Turvallinen sijainti
puiston reunassa, diplomaattialueella. Huoneissa suihku/kylpy, wc, puhelin
ja televisio.
Hinta: 1950 mk / 328 euroa / hlö 2-hengen huoneessa, 2.390 mk / 385 euroa
1-hengen huoneessa. Varauksin. Hintoihin sisältyy lennot, majoitus, aami-
ainen, lentokenttäkuljetukset ja yksi opastettu kiertoajelu.
Sitovat ilmoittautumiset: Henrikin pappilaan (puh. 09-6824040) 14.11.
mennessä. Ennakkomaksu 500 markkaa 15.1.2002 mennessä tilille Merita
221920-28083 (viesti: VILNA). Loppusuoritus kuukautta ennen lähtöä.
Tervetuloa keväiselle kultuuriretkelle! Ilmoittautuminen on jo alkanut, vain
25 nopeinta mahtuu mukaan.

Riikan arkkipiispa, kardi-
naali Janis Pujats  (5.10.):

Tämän synodin työasiakirja on hy-
vin valmisteltu ohjekirja piispoille.
Mutta mikä voi olla tämän päivän
todellisuudessa välttämättömäm-
pää ja olennaisempaa kuin sielujen
pelastus? Pyhissä kirjoituksissa
voimme lukea, että Nebukadnessar
oli nähnyt näyssä patsaan, jonka
pää oli kultaa, rinta hopeaa, vatsa
rautaa ja jalat mutaa. Ja koska sen
jalat olivat heikot, koko patsas ro-
mahti. Kuten tarina todistaa, ei
yksin kuningas Nebukadnessarin
patsas tuhoutunut, vaan niin kävi
myös monille kirkon provinsseille.
Vaara on olemassa, kun ihmiset
elävät synnissä.

Joku on joskus sanonut: �Kirkko
kulkee seurakuntiensa jaloilla.�
Vastuussa ihmisten pelastuksesta
ovat paimenet. Siksi pastoraalinen
työ tulee järjestää asianmukaisel-
la tavalla. Jos papit eivät kuuntele
uskovien rippejä ja jos ihmiset me-
nevät kommuuniolle ilman ripin
sakramenttia, asianmukaisuus on
tiessään. Tässä on Babylonin ku-
ninkaan patsas nykyajassa!

Kuinka arvokkaan lahjan Kristus
antoi kirkolleen: �Ottakaa vastaan
Pyhä Henki: sillä joka antaa synte-
jä anteeksi, hänen syntinsä anne-

taan anteeksi�� (vrt. pyhä Augus-
tinus, Ser. 99). Tämä lahja (tai tai-
to) ei ole henkilökohtaista omai-
suuttamme, vaan meille on annet-
tu tehtäväksi antaa anteeksi usko-
vien synnit. Itse asiassa tämä on
välttämätöntä heidän pelastuksel-
leen. Evankeliumeista tiedämme,
että se, joka kätki isäntänsä talen-
tin, sai arvottoman palvelijan koh-
talon.

Herra antoi seitsemän sakra-
menttia kallisarvoisina talentteina
ihmisten pelastukseksi. Ihmiset
tuntevat kirkon uskon erityisesti
sen kautta, mitä he näkevät ja kuu-
levat liturgisessa elämässä, siinä,
miten temppelin papit palvelevat
Jumalaa ihmisten kautta. He pal-
velevat häntä hurskaudella, uskol-
la ja rakkaudella. Erityisesti huo-
mio kiinnittyy siihen, miten papit
käyttäytyvät kaikkein pyhintä alt-
tarin sakramenttia kohtaan. Siksi
pyhän liturgian järjestys on palau-
tettava alkuperäiseen loistoonsa.

Leccen arkkipiispa Cosmo
F. Ruppi (16.10.):

On sanottu, että piispan on oltava
�doctor veritatis  ja siksi julistetta-
va Kristuksen ja kirkon opetus ko-
konaisuudessaan, tietoisena siitä,
että Jeesus, ainoa Vapahtaja ja
Herra, vie meidät täyteen tunte-
mukseen Jumalasta ja armon täyt-
tämään elämään. Käsitellessään
piispan pyhyyttä ja hengellisyyttä,
kirkkoisät voimakkaasti painotti-
vat piispan tarvetta aina olla mat-
kalla pyhyyteen ja kasvaa autent-
tiseksi rukouksen opettajaksi ja
hengelliseksi ohjaajaksi kaikille,
erityisesti papeille. Tästä syystä
hänen nöyryytensä ja köyhyytensä,
hänen uskonsa, toivonsa ja rakkau-
tensa täytyy näkyä; hänen tulee
uhrata oma elämänsä ja oma apos-
tolinen palvelunsa malliksi uskovi-
en laumalle. ...

Italian kieliryhmä synodissa on
kiinnittänyt paljon huomiota apos-
toliseen kollegiaalisuuteen ja kir-
kon ykseyteen. Kirkon ykseys, jon-
ka ylin huolitsija on paavi, on kaik-
kien piispojen sydämissä. Siksi
olemme yksimielisiä kiitollisuudes-
samme pyhää isää kohtaan hänen
päivittäisestä, sankarillisesta ja pu-
huttelevasta palvelustaan kaikkien
kirkkojen ykseyden ja rakkauden
puolesta. Piispojen kollegiaalisuus
cum Petro et sub Petro näkyy jokai-
sen piispan rakkaudessa univer-
saalia kirkkoa ja jokaista paikallis-
kirkkoa kohtaan, se näkyy lähetys-
työstä huolehtimisessa köyhempiä
ja apua tarvitsevampia kirkkoja
kohtaan. KATT/VIS

Edellisessä Fidesissä esittelimme Kölnin arkkipiispan
näkemyksiä kirkon kriisistä ja piispan viran hoitami-
sesta. Tällä kertaa esitämme kaksi myöhempää puheen-
vuoroa piispainsynodista, joka kokosi yhteen yli kaksi-
sataa piispaa kaikkialta maailmasta. Piispainsynodi
päättyi tämän lehden ollessa painossa. Kerromme sen
tuloksista seuraavassa Fidesissä.


