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Toimitukselta

Fides i ny form

Från och med detta nummer
kommer Fides i ny form som en
16-sidig fyrfärgs tabloid. Den blir
alltså dubbelt så stor än den hit-
tils varit. I stället kommer den
färre gånger: 14 ggr i året mot de
tidigare 20.

Läsarna får i varje fall ca 40%
mera lektyr. Det blir även mera
plats för församlingarna att med-
dela sina program och berätta vad
de haft för sig.

Nästa nummer avser vi att få
till hemmen 6.2. Material till det
numret bör sändas till den 23.1.

Stiftskalendern på finska
skickas till församlingarna. Den
svenska versionen kan man bes-
tälla direkt från Informa-
tionstjänsten eller be församlin-
gen beställa den.

Sunnuntaiden ja juhlapyhien lukukappaleet

Tammikuu

19  La, pun. PYHÄ HENRIK, PIISPA JA MARTTYY-
RI, HIIPPAKUNNAN JA KOKO SUOMEN SUOJELI-
JA; JUHLAPYHÄ.

1L  Siir. 45: 12-20, 4-5
Ps. 126: 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6.  Ks 6
2L  2 Kor. 5: 14-20
Ev. Joh. 4: 34-39

tai
1L  Viis. 3: 1-9
Ps. 124: 2-3a,3b-5,7b-8. Ks 7a
2L Room. 8: 31b-39
Ev. Matt. 10: 28-33

20  Su, vihreä, kirkkovuoden 2. sunnuntai (II)
1L Jes. 49: 3,5-6
Ps. 40:2+4ab,7-8a,8b-9,10. Ks 8a+9a
2L 1 Kor. 1: 1-3
Ev. Joh. 1: 29-34

27  Su, vihreä, kirkkovuoden 3. sunnuntai (III)
1L  Jes. 8:23b - 9:3
Ps. 27: 1, 4, 13-14. Ks 1a
2L  1 Kor. 1: 10-13, 17
Ev. Matt. 4: 12-23 tai 4:12-17

Helmikuu

3  Su, vihreä, kirkkovuoden 4. sunnuntai (IV)
1L  Sef. 2:3, 3:12-13
Ps. 146: 7-8ab, 8c-9, 10. Ks Matt. 5:3
2L  1 Kor. 1:26-31
Ev. Matt. 5: 1-12a

10  Su, vihreä, kirkkovuoden 5. sunnuntai (I)
1L  Jes. 58:7-10
Ps. 112: 4-5, 6-7, 8a+9. Ks 4a
2L  1 Kor. 2:1-5
Ev. Matt. 5:13-16

13  Ke, viol. TUHKAKESKIVIIKKO
Paasto- ja abstinenssipäivä

1L  Joel 2: 12-18
Ps. 51: 3-4, 5-6a, 12-13, 14+17.  Ks vrt. 3
2L  2 Kor. 5:20 - 6:2
Ev. Matt. 6: 1-6, 16-18

Fidesin ilmestymi-
nen 2002

(numero / deadline / ilmestyy)

1 / 2.1. / 16.1.
2 / 23.1. / 6.2.
3 / 13.2. / 27.2.
4 / 6.3. / 20.3.
5 / 3.4. / 17.4.
6 / 1.5. / 15.5.
7 / 22.5. / 5.6.
8 / 31.7. / 14.8.
9 / 21.8. / 4.9.

10 / 11.9. / 25.9.
11 / 2.10. / 16.10.
12 / 23.10. / 6.11.

13 / 13.11. / 27.11.
14 / 4.12. / 18.12.

Uusi Fides, uusi vuosi

Kädessäsi on nyt uusi, tabloid-kokoinen Fides. Lehti näyt-
tää ja tuntuu erilaiselta kuin aikaisemmin, herättää sekä
positiivista että negatiivista mielenkiintoa - toivon mu-
kaan se aidosti puhuttelee lukijaansa.

Uusien vaatteiden mukana ei tullut uutta kuningas-
ta. Fidesin tehtävä on edelleen olla katolinen hiippakun-
talehti, uutisoida, elää ja uskoa - pyhän isän, hiippakun-
tamme ja koko kirkon kanssa. Uudistus tekee kuitenkin
mahdolliseksi suuremman avoimuuden ympäröiville ta-
pahtumille. Seurakuntien ja yhdistysten aktiivisuus voi
nyt tulla entistä paremmin näkyviin lehtemme palstoil-
la. Kirkosta ja maailmasta, uskosta ja elämästä on nyt
enemmän tilaa keskustella.

Uudenkokoisen lehden tekeminen on jälleen uusi op-
pimisprosessi, joka vie aikaa. Tässä numerossa on osit-
tain pyritty pidättäytymään syksyllä muodostuneissa
käytännöissä ja rakenteissa. Toivon, että Fidesin luki-
joilla on aikaa kasvaa lehden mukana ja antaa lehden ja
sen tekijöidenkin kasvaa ajan kanssa.

Uuden vuoden mukanaan tuoma toivo ei peitä kuiten-
kaan alleen kaikkea sitä, mikä vanhan mukana olisi saa-
nut vaikka painua �unholaan�, loppua tai hävitä tyys-
tin. Terrori, sota ja tyrmistyttävä viha ihmisten kesken
vallitsevat yhä. Itsekkyys ja materialismi määrittelevät
ihmiselämän tahdin, vaikka monet jo näkevätkin, että
suunta on väärä.

Asioiden päivittely ei enää riitä, on tehtävä jotakin.
Muuten tänäkin vuonna saamme kuulla kymmenistä
marttyyreistä, jotka hyvyyttä vieden ovat kohdanneet yl-
vään, mutta sitäkin julmemman kuoleman. Aiheutamme-
ko me itse marttyyriutta - välinpitämättömyydellämme?
Olemmeko tehneet voitavamme oikeudenmukaisuuden
toteuttamiseksi, rakkauden vallan vahvistamiseksi, elä-
män puolustamiseksi? Hyvä, jos siltä tuntuu. Entä olem-
meko antaneet anteeksi?

Uuden vuoden alussa näemme, että eteemme kerään-
tyy joukko tuttuja mustia pilviä: terrori, sota, viha. Me
ymmärrämme, ettei niin voi jatkua vaan että meidän täy-
tyy aloittaa uusi aika, jolloin Kristus on meidän todelli-
nen ja ainut Herramme.
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UutisiaToimitukseltaUutisia
Äiti Virginia OCD
on kuollut

Espoon karmeliittojen pitkäaikai-
nen ylisisar, äiti Virginia OCD, on
kuollut. Jumalanäidin karmeliit-
taluostarin perustaja kuoli maa-
nantai-iltana 17.12.2001 klo
19.05 muiden sisarten läsnäolles-
sa. Muistamme häntä rukouksis-
samme.

Vain kymmenen päivää aikai-
semmin karmeliittasisaret olivat
valinneet äiti Virginian tilalle
uudeksi ylisisareksi sisar Clare
Marien OCD.

Piispa Józef Wróbel SCJ
vietti äiti Virginian juhlallisen
hautajaismessun karmeliitta-
luostarissa Espoossa tiistaina 15.
tammikuuta. Messun jälkeen äiti
Virginia haudattiin Turun kato-
liselle hautausmaalle.

KATT

Uuden uskonnonvapauslainsäädännön edistettävä kaikkien
uskontokuntien tasa-arvoa
Suomen uusi suurlähettiläs Py-
hän istuimen luona, Antti Hyn-
ninen, jätti valtuuskirjansa paa-
vi Johannes Paavali II:lle
6.12.2001. Vatikaanin käytännön
mukaan juhlallisessa tilaisuudes-
sa vaihdettiin myös puheita.

Paavi Johannes Paavali II on-
nitteli Suomea siitä, että se "tie-
toisena Euroopan moraalisesta ja
poliittisesta vastuusta panostaa
päättäväisesti ihmisoikeuksien
puolustamiseen sekä kehitysmai-
den avustamiseen". Paavi koros-
ti puheessaan ihmisoikeuksia ja
jokaisen ihmisen perusarvoa osa-
na Euroopan perintöä. "Euroopan

tulee pitää elävänä tämä perintö
antamalla uutta voimaa yhteis-
kunnan perusrakenteille, kuten
avioliitolle ja perheelle", paavi
huomautti.

"Eurooppa ei voi enää julistaa
ihmisen luovuttamattomia oi-
keuksia ja samalla antaa inhimil-
lisen elämän tulla hyökätyksi
alku- tai loppuvaiheessaan tai
sitten sellaisten kokeiden kautta,
jotka ovat jokaisen ihmisen arvon
vastaisia", Johannes Paavali II
korosti puheessaan Suomen uu-
delle suurlähettiläälle.

Paavi iloitsi puheessaan myös
katolisen kirkon arvostuksesta

Suomessa ei ainoastaan hengel-
lisessä mielessä, vaan myös sen
yhteiskunnallisen ja koulutuksel-
lisen panoksen ansiosta. "Keho-
tan sitä ottamaan paikkansa suo-
malaisessa yhteiskunnassa", paa-
vi korosti toivoen, että Suomessa
valmisteilla oleva "uusi uskon-
nonvapauslaki tunnustaisi ja
edistäisi kouriintuntuvasti kaik-
kien virallisesti tunnustettujen
uskontokuntien entistä selvem-
pää tasa-arvoa".

Suurlähettiläs Hynninen toi-
mii Suomen suurlähettiläänä
myös Sveitsissä.

KATT/VIS

Pro digiuno -kerä-
yksen tulos yli
650.000 dollaria

Paavi Johannes Paavali II:n
ylimääräiseksi paastopäiväksi
julistamana perjantaina 14.12.
kerätty katumusuhri oli suuruu-
deltaan yli 650 tuhatta dollaria.
Vatikaanin puhemiehen Joa-
quin Navarro-Vallsin mukaan
rahat käytetään paavillisen Cor
Unum -neuvoston kautta terro-
rismin ja sodan uhrien tarpeisiin.

Pyhä isä vetosi syyskuun 11.
päivän tapahtumien vahvistama-
na kaikkiin uskoviin ja totesi �lu-
kemattomien ihmisten joutuneen
lähtemään kodeistaan kohdatak-
seen tuntemattoman tai toisi-
naan jopa kuolemaan�.

KATT/CNS

Pietari ja Kazan
paavin kohteina
Venäjällä?

Venäläisten tietotoimistojen mu-
kaan paavi Johannes Paavali
II:n todennäköisinä Venäjän vie-
railun kohteina toimisivat Venä-
jän molemmat kirkolliset metro-
polit Pietari ja Kazan.Viime syk-
syn tapahtumien seurauksena
uskotaan nyt, että Venäjän orto-
doksisen kirkon kanta mahdolli-
seen paavin vierailuun olisi lie-
ventymässä.

Uutistoimisto Itar-Tassin mu-
kaan paavilla on jo voimassaole-
va kutsu Kazaniin alueen  tataa-
ripresidentiltä Mintimer Sham-
lijevilta. Toisessa kohteessa Pie-
tarissa asuu arvioiden mukaan n.
50.000 katolilaista. Kaupungissa
on myös Moskovasta sinne 1995
muuttanut katolinen pappissemi-
naari, jossa opiskelee tällä hetkel-
lä yli 80 seminaristia.

KATT/KATH.NET

Kolme tunnettua
autuasta lähellä
kanonisointia

Paavi Johannes Paavali II on
määrännyt julkaistavaksi sää-
dökset, joiden perusteella mm.
autuas Juan Diego, Guadalupen
Neitsyen silminnäkijä, autuas isä
Pio, pappi ja stigmaatikko, ja au-
tuas Josemaría Escrivá de Bala-
guer, Opus Dein perustaja, voi-
daan kanonisoida, siis julistaa
pyhiksi.

20. joulukuuta annetut sää-
dökset pitävät sisällään tieteelli-
sesti selittämättömiä parantumi-
sia, joiden katsotaan olevan yh-
teydessä kyseisiltä miehiltä pyy-
dettyihin esirukouksiin. Ihmeen
hyväksyminen on viimeinen as-
kel kanonisointiprosessissa. Py-
häksijulistamisten päivämääris-
tä sovitaan vuoden 2002 alussa.

KATT/VIS/CNSKatedraalin re-
montti valmis

Pitkään odotettu pyhän Henrikin
katedraalin pappilan ja seura-
kuntasalin remontti on valmis.
Viimeistelyjä lukuunottamatta
kaikki tilat saatiin käyttöön ad-
ventin aikana, jolloin myös tar-
jottiin ensimmäiset kirkkokahvit
uudistuneissa tiloissa. Remontin
tuloksia esitellään tarkemmin
tulevassa Fidesissä.

KATT

Korkea-arvoisia
esitelmöitsijöitä
Academicumin ti-
laisuuksissa

Academicum Catholicumin viime
vuoden kaksi viimeistä esitelmä-
iltaa keräsi suuryleisön Studium
Catholicumin tiloihin. Marras-
kuun lopulla evankelis-luterilai-
sen kirkon arkkipiispa Jukka
Paarma esitelmöi  kristinuskon
sisällön kehityksestä, ja joulu-
kuun puolella oma piispamme
Józef Wróbel SCJ selitti kuulijoil-
le monipuolisesti bioetiikan on-
gelmia.

KATT

Påven till Bulga-
rien i maj

Bulgariens utrikesminister Solo-
mon Passi har meddelat att
påven Johannes Paulus II år
2002 kommer att besöka Bulga-
rien 23.-25. maj. Påven planerar
att vara i Bulgarien på östkyr-
kans festdag för Europas
skyddspatronern Cyrillus och
Methodius, slavernas apostlar.
Det var de som utformade det sla-
viska alfabetet.

Påven brukar varje år på den-
na festdag mottaga en delegation
från Bulgarien. I år är det påven
själv som skall mottagas.

KATT/KO

Vatikaanin euro-ko-
likot myöhässä

Vatikaanivaltion omat eurokoli-
kot, joiden takapuolella komeilee
paavi Johannes Paavali II:n pro-
fiilikuva, saadaan käyttöön vas-
ta helmikuussa. Syynä tähän on
Italian valtion rahapajan vaike-
udet.

Vatikaani-euroja tuotetaan
kaikkiaan 670 tuhatta kappalet-
ta. Niiden arvellaan päätyvän lä-
hinnä keräilijöiden käsiin. Joi-
denkin tietojen mukaan paavin
kuvan saaminen kolikkoihin oli
kovan työn takana. Euroopan
keskuspankin johtajan Wim Dui-
senbergin kerrotaan vastusta-
neen ajatusta voimakkaasti.

Pyhä isä on toistuvasti sano-
nut toivovansa euron tuovan koko
Eurooppaan lisää oikeudenmu-
kaisuutta ja solidaarisuutta
�koko ihmisperheen hyväksi�.

KATT/SANKT JOSEF/EWTN

Uusia kirkko-oikeuden normeja ja käy-
täntöjä julkaistiin
Vatikaanissa on julkaistu uusia
ja täsmennettyjä kirkko-oikeu-
dellisia normeja toisaalta euka-
ristiayhteyteen ja toisaalta kir-
kolliseen rangaistuskäytäntöön
liittyen. Paavi Johannes Paava-
li II on vahvistanut muutokset
Motu proprio -kirjoituksellaan
Sacramentorum sanctitas tutela.
Tieto pyhän uskonopin kongre-
gaation valmistelemien muutos-
ten sisällöstä lähetettiin latinan-
kielisenä kaikille hiippakunta-
piispoille ja sääntökuntien
yleisesimiehille jo viime vuoden
toukokuussa.

Muutoksista keskeisin koskee
katolisen kirkon ja muiden kir-
kollisten yhteisöjen välisen euka-
ristiayhteyden kiellon tarkenta-
mista. Vakaviin virheisiin kuuluu
mm. �yhteinen eukaristian viet-
to sellaisten kirkollisten yhteisö-
jen pastoreiden kanssa, joilla ei
ole apostolista sukkessiota ja jot-

ka eivät tunnusta papiksivihki-
misen sakramentaalisuutta�. Täl-
lä muotoilulla halutaan selventää
ortodoksisten kirkkojen ja protes-
tanttisten kirkollisten yhteisöjen
välinen  ero.

Toinen merkittävä selvennys
koskee seksuaalirikoksista syy-
tettyjen kirkon työntekijöiden
tapausten tutkimista. Painot-
taakseen kirkon jyrkän kielteis-
tä kantaa kaikenlaiseen seksuaa-
liseen hyväksikäyttöön, erityises-
ti kuitenkin alaikäisiin kohdistu-
neisiin rikoksiin, on uusissa sää-
döksissä mm. alaikäisyyden ikä-
rajaa korotettu 16:sta 18 vuoteen
ja valitusoikeus 5.stä 10 vuoteen
täysikäisyyden saavuttamisesta.
Samalla uusi käytäntö edellyttää
myös, että paikalliskirkkojen
piispojen on vietävä mahdollisten
seksuaalirikosten kirkollinen kä-
sittely suoraan uskonopin
kongregaatiolle.

KATT/KATH.NET
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Uutisia
Kutsumuksia vuosi-
kymmenten väkival-
lan jälkeen

Phnom Phenin katedraalissa
9.12.2001 papeiksi vihityt neljä
kamputsealaista ovat ensimmäi-
set kutsumukset Kambodzhan
vapauduttua. Punakhmeerien vä-
kivaltaisen hallinnon kaudella
(1975-1979) ja sitä seuranneen
vietnamilaisen miehityksen aika-
na (1979-1989) kaikki uskonnon-
harjoitus oli kiellettyä Kam-
bodzhassa.

Uusista papeista vanhin on
41-vuotias, nuorimman ollessa
kymmenen vuotta nuorempi.
Kaksi heistä ovat saaneet kristil-
lisen kasvatuksen, muut sen si-
jaan on kastettu katolisessa kir-
kossa ulkomailla. Papiksi vihki-
misen toimitti Phnom Phenin
apostolisen vikaarin koadjuutto-
ri, ranskalaissyntyinen piispa
Emile Destombes MEP.

Tällä hetkellä Kambodzhassa
toimii jo 41 pappia. Myös sääntö-
kuntakutsumukset ovat päässeet
aluilleen; kaksi nuorta naista val-
mistautuvat sääntökuntalupaus-
tensa antamiseen lähitulevaisuu-
dessa.

KATT/OR

Juhlalliset luostari-
lupaukset

Suomalaissyntyinen sisar Mech-
tild OSB antaa juhlalliset luos-
tarilupauksensa 3. helmikuuta
Pyhän ristin benediktiiniluosta-
rissa Herstellessä, Saksassa. Sa-
malla hänestä tulee tiettävästi
ensimmäinen suomalainen bene-
diktiininunna.

Benediktiinisisar Mechtild
(Marja Skaffari) toimi hiippakun-
nassamme pitkään muun muas-
sa Juventus Catholican sihteeri-
nä. Hän on valmistunut Helsin-
gin yliopiston teologisesta tiede-
kunnasta.

Herstellen benediktiiniluosta-
ri on tunnettu rikkaasta liturgi-
sesta perinteestään ja erityisesti
gregoriaanisesta laulustaan.
Luostarissa on tällä hetkellä kuu-
tisenkymmentä nunnaa. Herstel-
len luostarin osoite on: Abtei vom
Hl. Kreuz, Herstelle, D-37679 Be-
verungen, Deutschland. Faksinu-
mero on: (+ 49 5273) 80470.

KATT

KATT

Maanalaisen piis-
pan kuolema aihe-
utti hämminkiä Kii-
nassa

Vatikaanin tunnustama salaa vi-
hitty Pekingin piispa Matthias
Pei Xiangde haudattiin juhlalli-
sin menoin Hebein piirikunnan
Zhangjiakoun kylässä viran-
omaisten estelyistä huolimatta.
Hautajaismenot kestivät yhteen-
sä yli kolme tuntia.

Poliisi oli kieltänyt ulkopuolis-
ten osallistumisen liturgiaan ja
asettanut tiesulkuja ympäri ky-
lää, mutta siitä huolimatta sil-
minnäkijöiden arvioiden mukaan
hautajaisiin osallistui jopa viisi
tuhatta uskovaa. Hautajaisissa
saarnasi kuitenkin valtion hyväk-
symän kirkon pappi, joka ylisti
piispa Pein tavoitteita lähentää
Kiinan laitonta maanalaista kirk-
koa ja virallista kirkkoa toisiin-
sa.

Kotiarestiin määrätty piispa
Pei kuoli jouluaattona sairaalas-
sa tiukasti vartioituna. Vaikka
valtiollinen kirkko ei ollutkaan
tunnustanut Pein piispuutta, hä-
net haudattiin katoliseksi piis-
paksi puettuna. Hautajaisiin
osallistui myös lukuisia virallisen
kirkon pappeja ja maallikoita.

KATT/CNS/FIDESKoulusisaret pois koulusta Saksassa

Kaikki Fatiman salaisuudet julkistettu
Syyskuun terrori-iskuista aiheu-
tuneesta huhujen aallosta johtu-
en pyhän uskonopin kongregaa-
tion sihteeri, arkkipiispa Tarci-
sio Bertone SDB ja Fatiman si-
sar Lucia ovat käyneet perusteel-
lisia keskusteluja. Niiden avulla
on pyritty poistamaan epätietoi-
suus, joka joidenkin uskovien
keskuudessa vallitsee Fatiman
salaisuuksista.

Keskusteluista annetun tie-
dotteen mukaan on esiintynyt
lehtiartikkeleita, jotka väittävät
sisar Lucian saaneen uusia, maa-
ilmanlopusta kertovia ilmoituk-
sia ja joiden perusteella tämä vii-
meinen elossa oleva Fatiman lap-
si olisi kirjoittanut paaville varoi-
tuskirjeen. Samassa yhteydessä
on väitetty, että Pyhä istuin ei
olisi sittenkään julkaissut koko-
naan ns. Fatiman kolmatta salai-
suutta, sekä esitetty syytöksiä,
ettei pyhä isä vieläkään olisi kon-
sekroinut Venäjää Neitsyt Mari-
an tahrattomalle sydämelle Fati-
man Neitsyen toiveen mukaises-
ti.

Tiedotteessa todetaan mm.,
että tapaamisessa "sisar Lucia,
joka täyttää 95 vuotta maalis-

kuun 22. päivänä, oli hyvässä
kunnossa, valoisa ja eloisa. Aivan
aluksi hän tunnusti rakkauten-
sa ja kunnioituksensa pyhää isää
kohtaan. Hän rukoilee paljon tä-
män ja koko kirkon puolesta."
Sisar Lucia vahvisti myös, että
kaikki kolmanteen salaisuuteen
liittyvä on esitetty huolellisesti
uskonopin kongregaation julkai-
semassa vihkosessa: "Kaikki on
julkaistu, mitään salaisuutta ei
ole jäljellä."

Sisar Lucia totesi vielä, ettei
uusia ilmestyksiä ole tullut. Sel-
laisissa väitteissä "ei ole mitään
totuutta". Hän sanoo: "Jos olisin
kokenut uusia ilmestyksiä, en oli-
si kertonut niistä kenellekään,
vaan ilmoittanut niistä suoraan
pyhälle isälle." Sisar vakuutti
myös, että meidän rouvamme toi-
voma Venäjän konsekrointi on
todellakin tapahtunut 1984, ai-
van niin kuin Vatikaani on koko
ajan sanonut.

Sisar Lucy muistuttaa lopuk-
si: "Rukous ja katumus sekä val-
tava usko Jumalaan yhdessä pe-
lastavat maailman."

KATT/VIS

Auerbachin Meidän rouvamme
koulusisaret eteläisessä Saksas-
sa ovat joutuneet mediasirkuksen
pyöritykseen kotimaassaan ja
Itävallassa. Tähän on syynä ris-
tiriitatilanne paikallisen ja alu-
eellisen opetushallinnon kanssa.
Koulusisaret olivat sensuroineet
biologian kirjoista osia, joissa le-
vitettiin heidän mielestään uskon
ja moraalin vastaisia käsityksiä.

Paikallisten viranomaisten
painostamina sisaret ovat päät-
täneet vetäytyä Auerbachin kris-
tillisestä reaalikoulusta koko-
naan. Samalla tilanne on paisu-

nut suuriin mittasuhteisiin. Mo-
net lähialueiden katoliset intel-
lektuellit ja kirkonmiehet ovat ti-
lanteesta järkyttyneinä vedon-
neet sisarten puolesta.

Kovimman arvostelun on an-
tanut Salzburgin arkkipiispa Ge-
org Eder. Hän peräänkuuluttaa
sisarten oikeutta mielipiteenva-
pauteen ja muistuttaa, että Bai-
jerin viranomaisten toimet muis-
tuttavat vaarallisella tavalla
ajoista, jolloin kansallissosialistit
yrittivät estää kirkkoa antamas-
ta vaikutteita lapsille ja nuorille.

KATT/SANKT JOSEF/KATH.NET

Assisin kokous ei aiheuta uskontojen
sekaannusta
Paavillisen kristittyjen ykseyden
neuvoston prefekti, kardinaali
Walter Kasper on kiistänyt, että
maailmanuskontojen rauhanko-
kous Assisissa tämän kuun 24.
päivänä aiheuttaisi minkäänlais-
ta synkretismin, uskontojen kes-
kenään sekaantumisen uhkaa.

L�Osservatore Romanossa jul-
kaistussa kommentaarissaan
kardinaali Kasper kirjoittaa, että
kristityt ja muiden uskontojen
kannattajat voivat kyllä rukoilla,
mutteivät yhdessä. Kasperin
mukaan �kaikki rauhankokouk-
sen osallistujat jakavat lisäksi
kunnioituksen Jumalaa tai juma-
luutta kohtaan, kunnioittavat
elämää ja toivovat rauhaa Juma-
lan kanssa ja ihmisten kesken�.

Hän toteaa selvästi, että �kaiken-
lainen synkretismi on poissuljet-
tu�.

Kristittyjen välistä ekumee-
nista keskustelua ei kuitenkaan
saa Kasperin mukaan sekoittaa
uskontojenväliseen dialogiin.
Kristittyjä yhdistää toisiinsa mo-
lemminpuolisen kunnioituksen
lisäksi nimenomaan usko Kris-
tukseen ja vastavuoroisesti hy-
väksytty kaste.

Assisin tapaamisessa kukin
uskontokunta rukoilee itsenäi-
sesti erikseen. Kristittyjen kes-
ken järjestetään sen lisäksi yhtei-
nen rukous pyhän Franciscuksen
basilikassa.

KATT/VIS/SANKT JOSEF
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Oremus

Bruksanvisning

Allt som berörs av Guds närvaro
blir bra:

att vara glad
är bra

att gråta
är bra

att vara liten och hjälplös
är bra

att fyllas av Guds kraft
är bra

att bära andras bördor
är bra

att ha en vision
är bra

att inte se nästa steg
är bra

att möta motstånd
är bra

att överlämna sig själv och allt
är bra

att dansa och sjunga till Guds ära
är bra

att vila i Faderns sköte
är bra

att brukas av Guds hand
är bra

att helas
är bra

att vara brutet bröd
är också bra.

UR DAGMAR NORELL: OMSLUTEN

Rukouksen apostolaatti 2002

Me rukoilemme, …

Tammikuu
että kristityt työskentelisivät yhdessä yhä enem-

män julistaakseen Jeesusta Kristusta, maailman aino-
aa pelastajaa.

että paikalliskirkot oppisivat käyttämään kaikki
työn ja elämän tilaisuudet evankeliumin välittämisek-
si muille.

Helmikuu
että katoliset sairaalat tunnettaisiin työstään kär-

simyksen lieventämisessä ja elämän ilosanoman julis-
tamisessa sekä kunnioituksestaan jokaista ihmistä
kohtaan.

että Kambodzhan ja Laosin kristityt edistäisivät
kutsumuksia pappeuteen ja sääntökuntaelämään en-
tistä voimakkaammalla hartaudella.

Maaliskuu
että rakkauden evankeliumi olisi selvästi ja pysy-

västi kaikkien katolisten sosiaaliohjelmien perusta.
että Afrikan kansat ottaisivat vastaan evanke-

liumin totuuden ja rakkauden sekä edistäisivät soli-
daarisuutta ja sovintoa.

Huhtikuu
että perhe nähtäisiin epävakaassa maailmassakin

välttämättömänä elämän kehtona, uskon ja oikeiden
arvojen kouluna.

että aikamme sankarilliset marttyyrit elävöittäisi-
vät kirkolliset yhteisömme julistamaan rohkeasti Jee-
susta Kristusta, maailman Vapahtajaa.

Toukokuu
että kristityt eläisivät uskonsa kokonaisuuden

niin, että he olisivat evankeliumin toivon uskottavia
todistajia.

että Maria, kaikkein pyhin neitsyt ja äiti, auttaisi
kaikkia kansoja ja kulttuureita suojelemaan ja edistä-
mään naisten kutsumusta yhteiskunnallisiin asioihin
ja perheeseen.

Kesäkuu
että maailman uskontokuntien johtajat ja jäsenet

etsisivät yhdessä rauhaa maailmaan sydänten kään-
tymyksen ja veljellisen dialogin avulla.

että me kastetut käyttäisimme kaiken kasteesta
saamamme hyödyksi jokapäiväisessä elämässämme,
ollen maan suola ja maailman valkeus.

Heinäkuu
että taiteilijat tekisivät kaiken voitavansa auttaak-

seen ihmisiä löytämään uudelleen merkit Jumalan
otollisesta rakkaudesta luomakuntaa kohtaan.

että Intian kristittyjä ei estettäisi tunnustamasta
uskoaan julkisesti ja julistamasta vapaasti evankeliu-
mia.

Elokuu
että me kaikki, yksin ja yhdessä, kehittäisimme

kasvavan kunnioituksen Jumalan meille lahjoittamaa
ympäristöä kohtaan.

että maailman lukuisten slummien lähetystyönte-
kijät osaisivat lievittää epäoikeudenmukaisuuden
aiheuttamaa kärsimystä ja auttaa siellä asuvia ihmi-
siä kehittymään.

Syyskuu
että lapset ja nuoret katolisissa kouluissa saisivat

viisaita kasvattajia, jotka auttaisivat heitä kehittä-
mään uskoaan ja tervettä suhtautumistaan elämään.

että Pyhä Henki kirkollisten yhteisöjen kautta
auttaisi Korean niemimaan kahta valtiota löytämään
perustavat syyt etsimälleen sovinnolle.

Lokakuu
että katekeetoilla olisi seurakuntansa tuki ja ruko-

ukset apunaan menestyäkseen hyvin uudessa evanke-
lioinnissa.

että lähetystyöntekijät, papit, sääntökuntalaiset ja
maallikot opettaisivat rohkeasti Jeesuksen Kristuk-
sen rakkautta köyhiä kohtaan.

Marraskuu
että yksinäisyydestä kärsivät lesket saisivat lohdu-

tusta ja tukea kristillisessä yhteisössään.
että kristityt omalla osallistumisellaan rohkaisisi-

vat evankeliumin leviämistä joukkoviestinten kautta.

Joulukuu
että perheet ja sopivat sosiaalipoliittiset päätökset

kaikkialla maailmassa suojelisivat ja puolustaisivat
lapsia kaikkea väkivaltaa vastaan.

että Pelastajan syntymän muisteleminen auttaisi
ihmisiä kasvamaan suurempaan kunnioitukseen pie-
niä lapsia ja niitä kohtaan, joita maailma ei huomioi.

Böneapostolatet 2002

Vi ber, ...

Januari
att de kristna med ännu större entusiasm må för-

kunna Kristus som världens ende Frälsare.
att lokalkyrkorna må öka sin insats för att bringa

evangeliet in i arbetslivet och samhällslivet i allmän-
het.

Februari
att katolska sjukhus må utmärka sig genom att

lindra lidandet och förkunna livets evangelium samt
respekt för varje människa.

att de kristna i Cambodja och Laos må främja
präst- och klosterkallelser genom intensivt böneliv.

Mars
att kärlekens evangelium varaktigt må vara basen

för allt katolskt socialarbete.
att Afrikas folk må omfatta evangeliets tro och

kärlek samt främja försoning och solidaritet.

April
att man även i världens nuvarande kaos må se

familjens stora betydelse som källa till liv och skola
för tro och rätta värderingar.

att vår tids heroiska martyrer må uppmuntra de
kyrkliga samfunden att modigt förkunna Jesus Kris-
tus, mänsklighetens Frälsare.

Maj
att de kristna så helt må leva sin tro, att de är tro-

värdiga vittnen för evangeliets hopp.
att Maria, den allraheligaste jungfrun och modern,

må hjälpa all folk och kulturer att trygga och främja
kvinnornas kallelse i samhälle och familj.

Juni
att både ledarna och medlemmarna av världsreli-

gionerna tillsammans må sträva till världsfred genom
hjärtats omvändelse och broderlig dialog.

att vi döpta må använda all den nåd vi fått i dopet
till att vara jordens salt och världens ljus i vårt dagli-
ga liv.

Juli
att konstnärer skulle göra sitt bästa för att hjälpa

folk, att i skapelsen återfinna spåren av Guds kärleks-
fulla försyn.

att Indiens kristna inte må hindras från att öppet
bekänna sin tro och fritt förkunna evangeliet.

Augusti
att vi alla enskilt och kollektivt må utveckla en allt

större respekt för miljön som en gåva av Gud.
att missionärerna i världens vidsträckta ruckelstä-

der lyckas mildra det lidande orättvisan förursakar
och hjälpa invånarna till full utveckling.

September
att eleverna i katolska skolor må ha goda uppfo-

strare som kan hjälpa dem att utveckla sin tro och
sunda attityder till livet.

att den Helige Ande må hjälpa de koreanska sta-
terna fram mot den försoning som de strävar till.

Oktober
att församlingarna må be för kateketerna att dessa

med framgång må fullborda nyevangeliseringen.
att missionärer, präster, ordensfolk och lekmän

modigt må undervisa om Jesu Kristi kärlek till de
fattiga.

November
att änkor och änklingar som lider av sin ensamhet

må få tröst och stöd av sitt kristna samfund.
att de kristna genom aktivt deltagande må främja

evangeliets spridning via massmedia.

December
att alla barn runtom i världen må skyddas och

försvaras mot allt våld av sina familjer och adekvata
sociala förordningar.

att minnet av Frälsarens födelse må hjälpa folk att
alltmera respektera småbarnen och dem som världen
inte räknar med.

Kysymys ei ole siitä,
miten paljon teemme
vaan miten paljon rakkautta
panemme tekoihimme.

KALKUTAN ÄITI TERESA

Sinun turviisi pakenemme,
pyhä Jumalansynnyttäjä. Älä
hylkää rukouksiamme, vaan
varjele meidät kaikista vaa-
roista, kunnioitettu ja siunat-
tu Neitsyt Maria. Aamen.

Christus Rex, Inc.

Giovanni Bellini: Madonna ja lapsi.
Galleria dell�Accademia, Venezia.
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Artikkeleita

In memoriam :
Jeesus-lapsen äiti Virginia OCD

1.3.1929-17.12.2001

Maaliskuun ensimmäisenä päi-
vänä 1929 syntyi Mary ja Thomas
Floodille, äiti Virginian vanhem-
mille, identtiset kaksostytöt Be-
verly (äiti Virginia) ja Barbara.
He asuivat silloin San Diegossa,
Kaliforniassa. Kaksosilla oli jo
yksi vanhempi sisko, Peg. Heidän
jälkeensä syntyi vielä Loretta
(myöhemmin sisar Mary Loretta
CSJ), ja kuopuksena perheeseen
syntyi Thomas-poika. Kaksosten
elämän alku oli vaikea, mutta Ju-
mala kuuli perheen uskolliset
rukoukset, ja he säilyivät hengis-
sä. Beverlyn lapsuus kului San
Diegon laivastotukikohdassa. Si-
sarustensa kanssa hän urheasti
kulki päivittäin kouluun veneel-
lä. Monesti hän kannusti kaksos-
siskoaan Barbaraa hyppäämään
kannelle. Hän oli varsinainen ra-
savilli! Kotona Thomas ja Mary
Flood ylläpitivät suurta rakkaut-
ta Jeesuksen pyhää sydäntä, mei-
dän rouvaamme ja pyhiä koh-
taan; rukous oli säännöllinen osa
lasten päivittäistä elämää. Bever-
ly kuului Pyhän sydämen liigaan
ja sekulaarikarmeliittoihin.

Koulun jälkeen Beverly työs-
kenteli kirjanpitäjänä ja toimi
myös San Diegon katedraalin sa-
kristaanina. Tässä tehtävässä
hän kerran joutui kaupungin kar-
meliittaluostariin. Niin alkoi Be-
verlyn elämän suuri rakkausta-
rina. Hänen ystävyytensä meidän
rouvaamme ja pyhää Lisieuxin
Teresaa kohtaan vihjasi selvästi,
että Karmel saattaisi olla hänen
elämänkutsumuksensa.

Sanoen hyvästit läheiselle per-
heelleen ja rakkaalle kaksossisa-
relleen, jota hän kutsui "ainoak-
si parhaaksi ystäväkseen", 19-
vuotias Beverly liittyi kalifornia-
laiseen karmeliittaluostariin 24.
huhtikuuta 1948. Hä-
net hyväksyttiin sinne
maallikkosisarena, ja
nopeasti hän omistau-
tui kokonaan uudelle,
rukouksen ja työn
täyttämälle kutsu-
mukselleen. Vuonna
1949 hän sai sääntökuntapuvun
ja -nimen Jeesus-lapsen sisar Vir-
ginia. Hän antoi ensimmäiset lu-
pauksensa 8. toukokuuta 1950. Jo
nuorena sääntökuntalaisena äiti
Virginia erottautui nöyryytensä,
yksinkertaisuutensa ja jokaiseen
tehtävään omistautuneisuutensa
johdosta. Hän oli hiljainen ja iloi-
nen, ja hänen yhteisönsä piti hä-
nestä paljon. Häntä pidettiin
erinomaisena kokkina. Hän sa-
noikin joskus: "Kokatessa halusin
olla luova, niin kuin Taivaallinen
Isämme."

Vuonna 1965 sisar Virginia

siirtyi uuteen karmeliitta-
yhteisöön San Rafaeliin,
Kaliforniaan. Luostarissa
rukoiltiin erityisesti Venä-
jän kansan puolesta. Yksi
taakse jääneen luostarin
sisar totesi myöhemmin:
"En koskaan lakannut
kaipaamasta sisar Virgini-
aa."

Muutamia vuosia myö-
hemmin äiti Virginiasta
tuli uuden luostarin novii-
simestari. Kaikki noviisit
saivat silloin häneltä huip-
puoppia keittotaidossa.
Hänet valittiin myös usei-
ta kertoja luostarin prio-
rinnaksi. Elämä muuttui
kuitenkin taas, kun isä
Louis Bouyer vieraili si-
sarten luona vuonna 1980.
Hän kertoi sisarille piispa
Paul Verschurenin SCJ
toiveesta saada Helsingin
hiippakuntaan Suomeen
kontemplatiivinen luosta-
ri. Isä Bouyer ehdotti suo-
rasukaisesti: "Miksette te
menisi Suomeen?" Äiti
Virginia kirjoitti piispa
Verschurenille jo samana
vuonna ja kertoi tälle toi-
veestaan voida vastata
myöntävästi piispan ruko-
ukseen. Tästä alkoi äiti Virgini-
an ja piispa Verschurenin pitkä
ja syvällinen ystävyys.

Vuosien valmistelujen jälkeen
äiti Virginia tuli Suomeen yhden
toisen sisaren kanssa 7. marras-
kuuta 1988 perustamaan Suomen
ensimmäistä karmeliittaluosta-
ria. Heitä kosketti syvästi piis-
pan, pappien, sääntökuntalaisten
ja hiippakunnan jäsenten sydä-
mellinen ja runsas apu. Tämä
tuki jatkui yhtä vahvana myös tu-

levina vuosina antaen äiti Virgi-
nialle paljon lohtua. Kun tilanne
näytti vaikealta, piispa Verschu-
ren lohdutti: "Äiti Virginia, sinul-
la on vain yksi tuki. Kristus on
kalliosi ja perustasi. Älä käännä
katsettasi pois Hänestä."

Äiti Virginialla oli voimakas
apostolinen ja ekumeeninen hen-
ki. Kaikki tunsivat olevansa ter-
vetulleita hänen rauhallisessa ja
lempeässä läheisyydessään.
Usein hän lohdutti jotakuta tai
tuki monia ystäviään ja luostarin
vierailijoita vastaten heidän ky-
symyksiinsä yksinkertaisin ja

varmoin sanoin, jotka kumpusi-
vat hänen syvästä uskostaan.

Huolimatta heikosta tervey-
destään äiti Virginia antoi kaik-
kensa luostarin tehtävien hoita-
misessa. Hänen rukoileva hen-
kensä oli nähtävissä kaikessa,
mitä hän teki: niin hallinnollisis-
sa tehtävissä, puutarhan maata
muokatessa, herkkuaterioita luo-
dessa keittiössä kuin ommelles-
sa kauniita kastemekkoja. Hänen
uskollisuutensa kutsumukselleen

oli ilmeinen. Hän sa-
noikin usein: "Whate-
ver God wants", "mitä
tahansa Jumala tah-
too". Neitsyt Marian
tavoin hän oli kaikki-
en palveluksessa.

Huht ikuussa
2001 äiti Virginia sairastui keuh-
kokuumeeseen, joka johtui leuke-
mian esiasteesta. Hän oli hyvin
kiitollinen kaikista rukouksista,
joita hän sai hiippakunnasta,
sekä piispa Józef Wróbelin SCJ
ja isä Jan Aartsin SCJ vierai-
luista sairaalassa, jonne hän sai-
rauden edetessä joutui. Marras-
kuussa hänen tilansa paheni leu-
kemian puhjetessa. Lyhyempien
ja pidempien sairaalajaksojen ai-
kanakin hän säteili rauhaa ja le-
vollisuutta sekä jatkuvaa kiin-
nostusta muita ihmisiä kohtaan.
Hän unohti itsensä ja vaikutti

joskus siltä, kuin hän ei olisi ta-
junnut sairautensa vakavuutta.
Vain harvoin hän valitti. Hänen
ja meidän kaikkien rukouksiin,
että hän saisi kuolla luostarissa,
vastattiin, kun Herra otti hänet
itselleen 17. joulukuuta 2001
koko yhteisön rukoillessa hänen
vierellään. Isä Kazimierz Lewan-
dowski SCJ oli juuri antanut äiti
Virginialle sairasten voitelun
sakramentin. Uskomme, että hän
nyt rukoilee meidän puolestam-
me, jotka yhä vaellamme kohti
iankaikkista elämää.

Ehkäpä pyhän Teresan sanat,
joista äiti Virginia suuresti piti,
sopivat hyvin hänen kauniin elä-
mänsä muistoksi: "Rakas Juma-
lani, rakkautesi on ollut osani
lapsuudestani lähtien, se on kas-
vanut rinnallani ja nyt se on kui-
lu, jonka syvyyksiä en kykene
tutkimaan." (Pieni tie, s. 276)

JUMALANÄIDIN
KARMELIITTALUOSTARI

ESPOO

Äiti Virginia, sinulla on vain yksi tuki.
Kristus on kalliosi ja perustasi.
Älä käännä katsettasi pois Hänestä.

K
ATT
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Katolisen moraaliopin teologiset perusteet kiertokirjeen Veritatis splendor  valossa
Piispamme Józef Wróbelin SCJ moraaliteologinen katsaus. Osa 1/3.

Teologeilla on myös tärkeä
asema opettamisen tehtävässä.
Silloin tällöin nousee tosin esiin
eroja (erimielisyyksiä) yksittäis-
ten teologien opetuksen ja kirkon
opetusviran opetuksen välillä. On
siis vielä kerran korostettava
sitä, että kirkon opetusviralle
kuuluu ensisijainen ja ratkaise-
va tehtävä, kun sitä vastoin teo-
logit täyttävät siihen verrattuna
vain palvelutehtävää. Tätä tehtä-
vää käsitellään perusteellisesti
uskonoppia koskevassa ohjesään-
nössä �Donum veritatis�
(24.5.1990), jonka aiheena on Teo-
login kutsumus kirkossa.

Eräs kirkon opetusviran ope-
tuksen tärkeä ilmaisu on paavi-
en kiertokirjeet. Niiden sisältö
käsittelee kirkon ja uskovien
ajankohtaisia tarpeita. Niiden
kirjoittamisen aloitti paavi Bene-
dictus XIV (1740-1758). Kierto-
kirjeitä pidetään asiakirjoina,
joilla Pyhä istuin välittää tavan-
omaisen opetuksensa. Se merkit-
see, että ne sisältävät hyvin muo-
toillun katolisen opin. Sellaisina
ne velvoittavat uskovien omaa-
tuntoa �vilpittömään kuuliaisuu-
teen, jonka tulee noudattaa sisäi-
sesti ja ulospäin kirkon opetusvir-
kaa�.

Kiertokirje Veritatis splendor
(Totuuden loiste) on juuri tällai-
nen asiakirja. Se on omistettu
kokonaan kysymykselle katolisen
moraaliopin perusteista. Luon-
teensa mukaisesti se kiinnittää
nimittäin huomiota uskon ja mo-
raalin olennaiseen ja erottamat-
tomaan keskinäiseen yhteyteen.
Sen lisäksi se korostaa, etteivät
vain uskon totuudet ratkaise
kirkkoon kuulumista ja kirkon
ykseyttä, vaan myös näistä to-
tuuksista johdettavat moraaliset
periaatteet.

Kristuksen kanssa ja Kris-
tuksessa

Kirkon opettaman uskon- ja mo-
raaliopin totuuden sisällöllisiä
näkökulmia yhdistää ennen muu-
ta niiden kristologinen ja Kristus-
keskeinen ominaisluonne. Tämä
merkitsee sitä, että Jumalan to-
tuus esitetään ihmiselle ennen
kaikkea Jeesuksessa Kristukses-
sa ja Jeesuksen Kristuksen kaut-
ta. Niinpä Herra saattoi sanoa
itsestään: �Minä olen tie ja totuus
ja elämä� (Joh. 14:6). Siitä johtuu,
että hän on myös ainoa, joka ky-
kenee antamaan �ratkaisevan
vastauksen ihmisen jokaiseen ky-
symykseen, varsinkin uskoa ja
moraalia koskeviin kysymyk-
siin�. Vielä enemmän: �Jeesus
Kristus itse on vastaus.� (sama)
Tähän perustuen Johannes Paa-
vali II palauttaa mieliin Vatikaa-
nin 2. kirkolliskokouksen isien
opetuksen: �Itse asiassa ihmisen
salaisuus tulee selvästi näkyviin
ainoastaan lihaksi tulleen Sanan
salaisuuden kautta.� Miksi? Kos-
ka �ilmoittaessaan Isän ja hänen
rakkautensa salaisuuden Kris-
tus, uusi Aadam, paljastaa ihmi-
sen kokonaan ihmiselle itselleen
ja osoittaa hänelle hänen kor-
keimman kutsumuksensa.�

Nämä molemmat viittaukset
Jeesukseen Kristukseen säteile-
vät myös aivan olennaisia, luon-
teeltaan teologis-moraalisia ohjei-
ta. Jeesus Kristus, �(Isän) kirk-
kauden säteily� (vert. Hepr. 1:3),
kantaa näet itsessään ihmisyy-

tensä kanssa sen alkuperäisen
täydellisyyden, joka kirjoitettiin
syvälle ihmisluontoon sillä het-
kellä, jona ihminen luomisessa
kutsuttiin olemassaoloon. Näin
siis Jeesuksen Kristuksen persoo-
nassa on ilmoitettu ihmisen alku-
peräinen kuuluminen Jumalalle.
Esivanhempiemme synnin seu-
rauksena tämä tila tosin turmel-
tui, mutta Kristuksessa, hänen
lunastustyönsä perusteella, se on
tuotu uudelleen ihmisen ulottu-
ville. Juuri hän, Jeesus Kristus,
�näkymättömän Jumalan kuva�
(Kol. 1:15), pysyy langenneen ja
alkuperäisestä arvostaan riisu-
tun ihmisen silmien edessä hänen
esikuvanaan. Tässä merkitykses-
sä Herra Jeesus Kristus näyttäy-
tyy ihmiskunnalle �uutena Aada-
mina�, joka ilmoittaa Isän, mut-
ta myös ihmisen hänen koko täy-
teydessään sekä lopullisen totuu-
den hänestä.

Silti jäädessään seisomaan ih-
misen silmien eteen Jeesus Kris-
tus merkitsee olennaisesti enem-
män kuin vain henkilökohtaista
täydellisyyden ja täydellisen Isä-
suhteen �mallia�. Hän on samal-
la henkilökohtainen �vaikuttava
malli�, joka välittää ihmiselle
Poikana-olemisensa. Tämä on lu-
nastuksen aikaansaama kerta-
kaikkinen lahja, josta ihminen
tulee osalliseksi pyhässä kastees-
sa.

Emme voi tässä yhteydessä lu-
etella kaikkia edellä esitettyihin
huomautuksiin sisältyviä teolo-
gis-moraalisia asiayhteyksiä.
Eräs asia on tässä kohdassa olen-
nainen: Jeesus Kristus ei seiso
ihmisen edessä pelkästään niis-
sä sanoissaan ja opetuksissaan,
jotka evankeliumit välittävät,
vaan välittömästi omassa persoo-
nassaan - lahjana, jonka kautta
ihminen saavuttaa uudistuksen-
sa. Maailmaan lähetettynä Jee-
sus Kristus vaatii siis hänen vas-
taanottamistaan kokonaan ja sen
mukaista myönteistä vastausta.
Tämä toteutuu täydessä mieles-
sä hänen seuraamisenaan, kun
häntä seurataan ennen kaikkea
pelastuksen armonlähteenä,
mutta myös täydellisyyden kor-
keimpana mallina, moraalisen
toiminnan lopullisena totuutena
ja valona.

Edellä olevien toteamusten
valossa on ilmiselvää, että raama-
tullinen kristillisen moraalin
idea, joka ilmenee �Kristuksen
seuraamisena�, merkitsee ehdot-
tomasti enemmän kuin vain �hä-
nen opetuksensa kuuntelemista
ja hänen käskyjensä omaksumis-
ta�. Johannes Paavali II korostaa,
että �kyseessä on hyvin radikaa-
li liittyminen Jeesuksen persoo-
naan: jaamme hänen elämänsä ja
kohtalonsa osallistumalla hänen
vapaaseen ja rakastavaan kuuli-
aisuuteensa Isää kohtaan.� Näin
ollen �Kristuksen seuraaminen ei
ole hänen ulkonaista jäljittele-
mistään, vaan se koskettaa ihmi-
sen syvintä, sisintä olemusta.
Elämä Kristuksen oppilaana
merkitsee elämistä hänen kaltai-
senaan, joka on tehnyt itsestään
orjan siinä määrin, että antoi it-
sensä ristillä uhriksi (vert. Fil.
2:5-8).� Näissä puitteissa Kris-
tuksesta tulee samalla kaiken
moraalisesti hyvän määräävä te-
kijä. Hän yksin - Isän tavoin - on
henkilökohtainen HYVÄ, suoras-
taan henkilöitynyt hyvä.

Kristityille on selvää, ettei täl-
laista ihannetta voida mitenkään
saavuttaa pelkästään luonnon
käsitteiden puitteissa. Mutta kun
ihmistä kutsutaan seuraamaan
Jeesuksen jälkiä juuri tällä taval-
la, se tapahtuu sillä perusteella,
että yllämainittu armolahja ohjaa
häntä, ja että koko se suhde, joka
sitoo hänet Jumalaan, on luon-
teeltaan elävä. Se ei siis käsitä
lunastetun, Kristukseen liitetyn
ihmisen pelkkää ontologista uu-
distumista. Se kykenee päinvas-
toin laajentumaan ja käsittä-
mään niiden elämän ja moraalis-
ten toimintatapojen kokonaisuu-
den, joissa tämä uudistuminen
saa käytännöllisen hahmonsa.
Kristillinen moraali ei siis ole
syvimmiltä perusteiltaan mitään
autonomista, pelkästään luon-
toon perustuvaa. Se on uskon
moraalia, olennaisen ja päättä-
väisen Jeesukseen kiinnittymi-
sen moraalia, seurausta siitä ai-
nutlaatuisesta siteestä, joka on
luonteeltaan hyvin selkeästi per-
soonien keskinäistä suhdetta.

Edellä esitetyt asiat ovat yh-
teydessä Herran vuoropuheluun
rikkaan nuoren miehen kanssa
(vert. Mark. 10:17 ss.). Tämän
nuoren ihmisen moraalista täy-
dellisyyttä koskevaan kysymyk-
seen kuuluu erottamattomasti
kääntyminen Jumalan puoleen.
Vastatessaan nuorukaisen kysy-
mykseen Herra nimittäin koros-
taa, että �ainoastaan Jumala on
hyvä, ei kukaan muu� (Mark.
10:18; vert. Luuk. 18:19). �Vain
Jumala voi vastata kysymykseen
hyvästä, koska hän on hyvä.�

Jumalan vastaus ihmisen ky-
symykseen hyvästä voidaan tosin
käsittää yksinkertaistettuna,
niin kuin se muutoin yleensä on-
kin käsitetty, siis ikään kuin ky-
symys olisi vain käskyistä. Aja-
tellaan, että Jumala opettaa ih-
miselle, mikä on hyvää, antamal-
la hänelle käskyt. Kuitenkin sy-
vempi teologinen analyysi johtaa
siihen tulokseen, että käsityksel-
lä �hyvän opettamisesta� on vain
toissijainen merkitys. Periaat-
teellisessa mielessä Jumala vas-
taa kysymykseen hyvästä tule-
malla kouriintuntuvasti osalli-
seksi ihmisen ja maailman histo-
riasta, ilmoittamalla itsensä Po-
jassaan, ilmoittamalla ihmiselle
sen, kuka Hän itse on. Voitaisiin-
ko näet moraalisesti hyvän mer-
kitys ja Jumalan kutsu, joka vel-
voittaa ihmistä toteuttamaan
hyvän, ymmärtää täysin, ellei
Hän itse - Jumala, Herra - olisi
�hyvä�? Näin ollen kristillisen
moraalin lähtökohta on �Jumalan
salaisuuden� omaksuminen us-
kossa, tienä sen toteuttamiseen
pysyy �Kristuksen seuraaminen�
ja sen päämääränä on Hänen kal-
taisekseen tuleminen. Kristilli-
sen moraalin erityislaatu ei siis
perustu siihen, että ihminen
omaksuisi jonkin abstraktin
ihanteen, eikä siihen, että hän
taipuisi noudattamaan joitakin
puhtaan järjen mukaisia periaat-
teita ja edellytyksiä - I. Kantin
kategorisen imperatiivin tyyliin -
tai että hän toteuttaisi mielival-
taisesti tahtoaan keskiaikaisen
voluntarismin tavoin. Kristilli-
nen moraali merkitsee päinvas-
toin ainutkertaista suhdetta Ju-
malan viisauteen ja rakkauteen
sekä sen ihanteen toteuttamista,

Katolista moraalioppia pidetään
usein pelkästään katolisen kir-
kon omana asiana. Katolisilla teo-
logeilla on kuitenkin se vakau-
mus, että kirkon julistama mo-
raali on tunnistettavan yleismaa-
ilmallista, viittaahan se myös
yleisinhimillisiin arvoihin, jotka
ulottuvat pelkkien kristillisten
puitteiden ulkopuolelle. Nämä
arvot ankkuroituvat perusteis-
saan yleismaailmalliseen luon-
nonlakiin. Kymmenen käskyä eli
dekalogi on sen perustavin kirjal-
linen esitys. Kymmenen käskyä
saavat taas muotonsa niissä nor-
matiivisissa johtopäätöksissä, jot-
ka kumpuavat ihmispersoonan
arvosta.

Tähän on kuitenkin heti lisät-
tävä: katolinen moraali ei sulkeu-
du luonteeltaan pelkästään luon-
nolliseen perustaansa. Luonnon-
lain lisäksi se vetoaa suoraan ju-
malalliseen ilmoitukseen, joka si-
sältyy sekä kirjoitettuun Juma-
lan sanaan eli Raamattuun että
dogmaattis-eettiseen traditioon.
Tällöin se nojautuu kaikille kris-
tityille yhteiseen lähtökohtaan,
joka saa täydellisimmän ja lopul-
lisen muotonsa Uudessa testa-
mentissa. Opettaessaan siis mitä
tahansa kouriintuntuvia moraa-
lisia periaatteita katolinen kirk-
ko nojautuu ennen kaikkea siihen
totuuteen, joka on Jeesus Kristus
itse ja joka sisältyy sekä hänen
evankeliumiinsa että apostolien
kirjoituksiin. Nämä muodostavat
yhdessä Uuden testamentin de-
positumin eli uskon aarteen. Tä-
män ilmoitetun TOTUUDEN tuo
kirkon ja uskovien ulottuville
Pyhä Henki, joka vaikuttaa kir-
kossa ja kirkon kautta.

Kirkon opetusviralla on erityi-
nen rooli Raamatun opetuksen
välittäjänä eteenpäin. Opetusvi-
ran huipulla on kulloinenkin paa-
vi, jolle Jeesus Kristus itse on
antanut tehtävän huolehtia us-
kon ja moraaliopin oikeasta tul-
kinnasta. Katolinen teologia joh-
taa tällaisen Rooman piispan saa-
man erityistehtävän siitä tosiasi-
asta, että Jeesus Kristus on us-
konut opetuslastensa yhteisössä
erityisen roolin pyhälle apostoli
Pietarille. Pietari on se, joka apos-
tolien nimissä tunnustaa uskon
Jeesukseen Kristukseen (Matt.
16:16). Hänet yksin Herra on
asettanut kirkkonsa kallioksi an-
taessaan hänelle nimen Pietari
(vert. Matt. 16:18; Mark. 3:16;
Joh. 1:42). Hänelle Herra on an-
tanut kirkon avaimet (Matt.
16:18 s). Hänet Herra on asetta-
nut koko lauman paimeneksi
(Joh. 21:15 ss) ja antanut hänelle
tehtävän �vahvistaa veljiä (uskos-
sa)� (Luuk. 22:31 s).

Piispojen kollegio muodostaa
perustavaa laatua olevan osan
kirkon opetusvirkaa. Tosin piis-
pat toimivat tässä tehtävässään
vain silloin, kun he opettavat yk-
seydessä Pietarin seuraajan
kanssa. Siksi Katolisen kirkon
katekismus sanoo, ettei �piispojen
kollegiolla ole auktoriteettia
muutoin kuin yhdistyneenä Roo-
man piispaan � joka on kollegi-
on pää�. Täyttäessään tehtävään-
sä tässä asemassa kollegio saa
iloita erehtymättömyyden armo-
lahjasta lausumuksissaan, sikä-
li kuin ne tavalla tai toisella ovat
suunnattuja koskemaan ihmisen
pelastusta Jeesuksessa Kristuk-
sessa.

Paimenelta

... jatkuu sivulla 10 ...
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Helsinki
Pyhän Henrikin ka-
tedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140
Helsinki. Puh. (09) 6824040, fax
(09) 6224618. Sähköposti
henricus@cath.fi.

Messut su 10.00 missa lat./engl.,
ranska, esp., saksa, 11.15 pää-
messu/högmässa, 18.00 iltames-
su/kvällsmässa. Aamumessu ma,
ti, to 7.30 ja iltamessu ma, ke, pe,
la 18.00. Ruusukko ja sakrament-
tihartaus to 18.00. Rippitilaisuus
la 17.30-18.00. Vesper la 17.40.

18.1. pe 17.00 Ekumeenisen viikon
vesper, 18.00 iltamessu

19.1. la P. Henrikin juhla, 9.30 fest-
lig mässa och lördagskurs i för-
samlingssalen, 10.00 uskonnon-
opetusta Englantilaisessa koulus-
sa, 17.30 vesper, 18.00 aattomes-
su

20.1. kirkkovuoden 2. sunnun-
tai: 10.00 messu lat/esp, 11.15 P.
Henrikin juhlamessu/festmässa,
14.00 ekumeeninen kirkkovaellus
alkaa kirkostamme, 14.00 messu
Porvoossa, 16.30 messu saksaksi,
18.00 iltamessu

21.1. ma 18.30 informaatiokurssi
Marian seurakuntasalissa

23.1. ke 14.00 seniorien messu ja
tapaaminen

25.1. pe, P. Ap. Paavalin kääntymi-
sen juhla: 17.00 ekumeenisen
rukousviikon päätöstilaisuus Jo-
hanneksen kirkossa, 18.00 ilta-
messu

26.1. la 10.00 lasten valmistamista
ensi-kommuniota varten seura-
kuntasalissa, 16.00 AC:n messu
kirkossa ja ohjelmaa seurakunta-
salissa, 17.40 vesper, 18.00 aatto-
messu

27.1. kirkkovuoden 3. sunnun-
tai: 10.00 lat/eng, 11.15 Päämes-
su/högmässa, kirkkokahvit ja
uusien saneerattujen tilojen siu-
naaminen, 14.00 messu Järven-
päässä, 16.00 messu Tikkurilan
ortodoksisessa kirkossa, 18.00
kvällsmässa

2.2. la 17.40 vesper, 18.00 aatto-
messu

3.2. kirkkovuoden 4. sunnuntai:
Kynttilänpäivä: 10.00 lat/eng,
11.15 päämessu/högmässa - kynt-

tiläkulkue, 16.00 messu puolaksi,
18.00 iltamessu

9.2. la 9.30 lördagskursen i försam-
lingssalen, 10.00 lauantaikurssi
Englantilaisessa koulussa, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu, 19.00
P. Henrikin seuran karnevaalit
seurakuntasalissa

10.2. kirkkovuoden 5. sunnun-
tai: 10.00 lat/ranska, 11.15 pää-
messu/högmässa, 16.30 venäläi-
nen messu, 18.00 iltamessu

13.2. ke Tuhkakeskiviikko, paaston
aika alkaa: 18.00 iltamessu, tuh-
kan siunaaminen ja tuhkaristin
jakaminen

Diaspora
Porvoo: 20.1. su 14.00
Tikkurila (ort. kirkko): 27.1. su

16.00

Pyhän Marian seu-
rakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh.
(09) 2411633, fax (09) 2411634.
Sähköp. marian.srk@kolumbus.fi.
Kotisivu www.kolumbus.fi/
marian.srk.

Su 10.00 päämessu, kirkkokah-
vit, 11.30 messu vietnam/englan-
ti/italia, 18.30 iltamessu. Ma, ke,
pe 7.15 aamumessu, ti, to, la
18.30 iltamessu. Ti 7.30 ja ke
17.00 messu Karmeliittaluosta-
rissa. Rippitilaisuus la 18.00 ja
sopimuksen mukaan. Papit ta-
vattavissa parhaiten 9-12.

19.1. la 10.00 lauantaikurssi, 13.00
messu lapsille, 18.30 iltamessu

20.1. Kirkkovuoden 2. sunnun-
tai: 10.00 päämessu, 11.30 messu
englanniksi, 18.30 iltamessu

21.1. ma 14.00 maanantaiklubi,
18.30 informaatiokurssi

26.1. la 10.00-14.00 valmistelupäivä
ensikommuuniolapsille, 15.00
Seurakunnan Caritas srk-salissa,
18.30 iltamessu

27.1. Kirkkovuoden 3. sunnun-
tai: 10.00 päämessu, 11.30 messu
italiaksi, 15.00 messu Soukan
kappelissa, 18.30 iltamessu

28.1. ma 14.00 maanantaiklubi
29.1. ti 19.00 Fransiskaanit srk-

salissa
2.2. la 18.30 iltamessu
3.2. Kirkkovuoden 4. sunnuntai

- Kynttilänpäivä: 10.00 päämes-
su suomeksi (piispanmessu),
11.30 messu suomeksi, 16.00 mes-
su puolaksi P. Henrikin katedraa-
lissa, 18.30 iltamessu

4.2. ma maanantaiklubi, 18.30 in-
formaatiokurssi

5.2. ti 19.00 Teresat
9.2. 10.00 lauantaikurssi, 13.00

messu lapsille, 18.30 iltamessu
10.2. Kirkkovuoden 5. sunnun-

tai: 10.00 päämessu, 11.30 mes-
su, 16.00 messu Forssassa, 18.30
iltamessu

11.2. ma 14.00 maanantaiklubi
12.2. ti 19.00 jatko-opintopiiri
13.2. ke Tuhkakeskiviikko: 18.30

messu ja tuhkan jakaminen

Diaspora
Forssa: 10.2. su 16.00
Soukka: 27.1. su 15.00

Informaatiokurssi
Helsingin seurakuntien yhteinen
informaatiokurssi kirkkoon liitty-
ville ja muille katolisesta uskos-
ta kiinnostuneille Pyhän Marian
kirkon seurakuntasalissa (Män-
tytie 2, Meilahti) maanantaisin
klo 18.30-20.30. Seuraavat kurs-
si-illat:

21.1. Eukaristia (Katolisen uskon
perusteet 205-215). Isä Jan Aarts
SCJ.

4.2. Avioliitto (249-253). Isä Jan
Aarts SCJ.

18.2. Neitsyt Maria ja pyhät
(114-115, 293-298). Isä Teemu
Sippo SCJ.

Äiti-lapsikerho
Tervetuloa uudet ja aiemmin
mukana olleet äidit ja lapset!
Kokoontumisaikoja ja -paikkoja
voit tiedustella Tarjalta, puh.
040-5004049.

Turku
Pyhän Birgitan ja
autuaan Hemmin-
gin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku.
Puh. (02) 2314389, fax (02)
2505090. Sähköposti turunkat@
saunalahti.fi.

Su 10.30 päämessu, 18.30 eve-
ning mass. Ma, pe, la 7.30 aamu-
messu, ti 18.30 iltamessu, to
18.00 adoraatio, 18.30 iltamessu.
Ke 17.00 messu Piikkiössä. Rip-
pitilaisuus ennen messuja ja so-
pimuksen mukaan.

19.1. la P. Henrik, hiippakunnan ja
koko Suomen suojelija. Katekeesi
ja lastenkerho Turussa

20.1. Kirkkovuoden 2. sunnun-
tai: 9.15 aamumessu, 10.30 pää-
messu, 18.30 messu englanniksi

26.1. la Katekeesi Raumalla ja Po-
rissa, 18.00 messu Porissa

27.1. Kirkkovuoden 3. sunnun-
tai: 9.15 aamumessu, 10.30 pää-
messu, 18.30 messu englanniksi

2.2. la Herran temppeliintuomi-
nen - kynttilänpäivä: 7.30 aa-
mumessu

3.2. Kirkkovuoden 4. sunnuntai:
10.30 päämessu, 12.00 messu
vietnamiksi, 18.30 messu englan-
niksi

9.2. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
10.2. Kirkkovuoden 5. sunnun-

tai: 9.15 aamumessu, 10.30 pää-
messu, 18.30 messu englanniksi

13.2. ke Tuhkakeskiviikko: 18.30
messu; messun aikana tuhkan
siunaaminen ja jakaminen (paas-
to- ja abstinenssipäivä)

16.2. la Katekeesi ja lastenkerho
Turussa

Diaspora
Ahvenanmaa: 9.2. la 10.00
Pori: 26.1. la 18.00

Jyväskylä
Pyhän Olavin seu-
rakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä.
Puh. (014) 612659, fax (014)
612660. Kotisivu www.katt.fi/
olavi.htm.

Su 10.30 päämessu. Ke 18.00 il-
tamessu. Tiedot muiden arkipäi-
vien messuista puhelimitse ja kir-
kon ovelta. Rippitilaisuus sopi-
muksen mukaan.

16.1. ke 18.00 iltamessu
18.-21.1. Rukousviikko Kristittyjen

ykseyden puolesta
19.1. la 11.00 messu Savonlinnassa
20.1. Kirkkovuoden 2. sunnun-

tai: 10.30 päämessu, 16.00 messu
Kuopiossa

23.1. ke 7.00 aamumessu, 18.00
ekumeeninen ilta, aluksi Vesper-
rukoushetki kirkossamme, sen

jälkeen isä Jan Aarts puhuu van-
hurskauttamisesta kristityn joka-
päiväisessä elämässä.

26.1. la lasten uskonnonopetus Jy-
väskylässä, 12.30 perhemessu

27.1. Kirkkovuoden 3. sunnun-
tai: 10.30 päämessu, 16.00 piispa
Józef Wróbel SCJ pitää kryptassa
messun Mikkelin katolilaisille

30.1. ke 18.00 iltamessu
31.1. to 18.00 messu Kiteellä
2.2. la 11.00 messu Joensuussa
3.2. Kirkkovuoden 4. sunnuntai:

10.30 Kynttilänpäivän messu.
Messun jälkeen Blasiuksen siuna-
us

6.2. ke 18.00 iltamessu
10.2. Kirkkovuoden 5. sunnun-

tai - Laskiaissunnuntai: 10.30
päämessu

13.1. ke 19.00 Tuhkakeskiviikon
messu. Paaston alku

16.2. la Lasten uskonnonopetus
Jyväskylässä, 12.30 perhemessu

Diaspora
Joensuu: 2.2. la 11.00
Kitee: 31.1. to 18.00
Kuopio: 20.1. su 16.00
Mikkeli: 27.1. su 16.00
Savonlinna: 19.1. la 11.00

Tampere
Pyhän ristin seura-
kunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampe-
re. Puh. (03) 2127280, fax (03)
2147814. Sähköposti
katristi@nic.fi. Kotisivu
www.nic.fi/~katristi.

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30
päämessu. Ti, to 7.30 aamumes-
su, ma, ke, pe 19.00 iltamessu. Ke
18.40 vesper. La messu 8.30. Rip-
pitilaisuus ennen messuja ja so-
pimuksen mukaan.

16.1. ke 19.30 informaatiokurssi
19.1. la 10.30 lastenkerho, 12.00

messu
20.1. Kirkkovuoden 2. sunnun-

tai: 10.30 päämessu, 14.00 puo-
lankielinen messu

26.1. la 12.00 messu Pietarsaares-
sa, 16.00 messu Vaasassa, 18.30
messu Kauhajoella

27.1. Kirkkovuoden 3. sunnun-
tai: 10.30 päämessu

3.2. Kirkkovuoden 4. sunnuntai:
10.30 päämessu, 15.00 messu
Hämeenlinnassa

9.2. la 9.30 katekeesi, 14.15 messu
10.2. Kirkkovuoden 5. sunnun-

tai: 10.30 päämessu
13.2. ke 19.00 Tuhkakeskiviikon

messu
16.2. la 10.30 lastenkerho, 12.30

messu

Diaspora
Hämeenlinna: 3.2. su 15.00
Kauhajoki: 26.1. la 18.30
Pietarsaari: 26.1. la 12.00
Vaasa: 26.1. 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 kir-
kossa. Rippitilaisuus puoli tuntia
ennen messuja ja sopimuksen
mukaan. Kirkkoherra tavattavis-
sa parhaiten torstaisin.

Helsingin piispa Józef Wróbel SCJ
viettää pyhän messun Opus Dein
perustajan, autuaan Josemaría
Escriván syntymän 100-vuotisjuh-
lan muistoksi torstaina, 31. tammi-
kuuta 2002 klo 19.00 Pyhän Henri-
kin katedraalissa. Rippitilaisuus
ennen messua. Tervetuloa.
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Kalenteri

Pyhiinvaellus Puolaan Edith Steinin jäljillä su 9.8. - ma
17.6.2002

Euroopan suojelija, pyhä Ristin Teresa Benedicta, Edith Stein (1891-1942)
oli syntyisin Sleesiasta, joka vuoteen 1945 asti kuului Saksaan ja siitä läh-
tien Puolalle. Karmeliittamaallikkojen järjestämällä pyhiinvaelluksella
tutustumme Edith Steinin, juutalaissyntyisen filosofin, naisasianaisen,
opettajan ja karmeliittasisaren lapsuuden ja nuoruuden sekä marttyyriu-
den maisemiin.

Ohjelmaan kuuluu käynti Edith Steinin kotikaupunkissa, Breslaussa,
nykyisin nimeltään Wroclaw, (mm. kotitalo, juutalainen hautausmaa, yli-
opisto), hänen äitinsä kotikaupungissa Lubliniecessa (Courantien talo,
jossa on Edith Stein -näyttely) ja Auschwitz-Birkenaussa, jossa Edith
Stein kuoli 9.8.1942. Muita pyhiinvaelluskohteita ovat Pyhän sydämen
benediktiiniluostari Ruotsin Ombergissa, Czestochowan Musta madonna
ja Kalwaria Zebrzydowskan pyhiinvaelluskirkko. Auschwitz ja Kalwaria
kuuluvat UNESCOn maailman kulttuuriperintöön. Muistelemme autuas-
ta äiti Ursula Ledochowskaa ursuliinisisarten pääluostarissa Pniewyssa,
pyhää Maximilian Kolbea Auschwitzissa ja pyhää Sleesian Hedwigia Tr-
zebnican barokkiluostarissa.  Jos mahdollista käymme Liettuan kuuluisal-
la Ristin kukkulalla.

Bussimme kulkee reittiä Jyväskylä-Helsinki-Turku-Tukholma-Om-
berg-Ystad-Swinoujscie-Pniewy-Wroclaw-Lubliniec-Czestochowa-Kalwa-
ria-Varsova-Riga/Jurmala-Tallinn-Helsinki-Jyväskylä. Hintaan 606 euroa
(3600 markkaa) sisältyvät matkat ja opastukset, pääsääntöisesti luostari-
majoitus kahden hengen huoneissa ja suurimman osaa matkaa täysihoito.
Hinta perustuu suomalaisen bussiyhtiön ja luostareiden antamiin tietoi-
hin marraskuussa 2001. Oikeus hinnan muutokseen pidätetään.

Matkakappalaisena on isä Frans Voss ja matkanjohtajana toimii Hei-
di Tuorila-Kahanpää.

***
Kyselyt ja ilmoittautuminen 30.1.2002 mennessä: Tuorila-Kahanpää, puh.
(014) 253 364 (kotiin), sähköposti heidi.tuorila@jyu.fi.

Academicum Catholi-
cum

Lauantaina 26.1. klo 16 messu P.
Henrikin katedraalissa Tuomas
Akvinolaisen muistopäivän johdos-
ta. Klo 17 alkaen seurakuntasalissa
teemana �Vanha kunnon AC�. Ai-
kaisemmat puheenjohtajat Rauni
Vornanen ja Märta Aminoff kerto-
vat menneistä vuosista. Heidän
kertomansa pohjalta keskustelua
AC:n tulevaisuudesta. Viiniä ja
juustoa.

AC:s skyddspatrons, Thomas av
Aquino, festdag firar vi lördagen
den 26.1. kl. 16 med mässa i St.
Henriks katedral. Kl. 17 i försam-
lingssalen berättar, under rubriken
�Alla tiders AC� två av AC:s tidiga-
re ordföranden Märta Aminoff och
Rauni Vornanen om gångna tiders
AC. Diskussion om kommande
verksamhet. Ost och vin.

Myydään tyttöjen ensikommuu-
niopuku. 200 mk. Puh. 040-
8340889.

Maallikkofransiskaanit
OFS

Tiistai 29.1. esitelmäilta Pyhän
Marian kirkon seurakuntasalissa
iltamessun jälkeen: Pyhä Francis-
cus - mitättömyys, �nolla�, jota
kaikki rakastavat.

8.-10.2. Paastonajan retriitti Turus-
sa. Ks. ilmoituksia Fidesissä.

Tule hiljentymään:

Retriitti

Pyhän Henrikin tiloissa
Lauantaina 23.2.2002 10.00-16.00.
Järjestää Pyhän Henrikin yhdistys.

Aihe:
Kuolema, toivon vakava haaste.

Vetäjä: isä Teemu Sippo SCJ

Hinta 10 e (60 mk) sisältää ruokai-
lun ja kahvin. Sitovat ennakkoil-
moittautumiset 15.2. mennessä
Henrikin pappilaan, puh. (09)
6824040.

Jeesuksen pikkusisaret järjestävät

hiljaisen viikon

24.-31. toukokuuta 2002 Stella Ma-
risissa. Isä Jan Aarts SCJ auttaa
meitä syventymään aiheeseen

Agapé: Kristityn rakkaus.

Retriitti on avoin kaikille. Lisätie-
toja Tampereen pikkusisarilta, os.
Sähköraitti 4 B 19, 33720 Tampere,
puh. (03) 3182169.

Karnevaalit
Lauantaina 9. helmikuuta klo
19.00 alkaen Pyhän Henrikin seu-
rakuntasalissa.

ruokatarjoilua
musiikkia

hauskaa ohjelmaa
arpajaiset

Nyt iloisin mielin mukaan - teh-
dään yhdessä viihtyisä ilta!

Lipun hinta 15 euroa, joka sisäl-
tää ruokailun. Sitovat ilmoittau-
tumiset 5.2. mennessä Henrikin
pappilaan (09) 6824040. Pyhän
Henrikin seura.

Teresat

P. Marian kirkossa iltamessun jäl-
keen:

15.1. tiistai: Ortodoksien naisten-
piirin vierailu.

5.2. tiistai: Vuosikokous, vaaliko-
kous.

19.2. tiistai: Työilta, kirpputorin
valmistelua.

Lucia-Puoti

Kuusitie 6, Meilahti.
Katolista kirjallisuutta ja uskonnol-
lisia esineitä. Auki: ti, ke, pe 12.00-
17.00; to 12.00-19.00.

17.1. to 18.00 iltamessu
20.1. kirkkovuoden 2. sunnun-

tai: 18.00 päämessu
24.1. to 18.00 iltamessu
27.1. kirkkovuoden 3. sunnun-

tai: 18.00 päämessu
31.1. to 18.00 iltamessu
1.2. kuukauden 1. perjantai: 18.00

messu ja adoraatio
3.2. su, Herran temppeliin tuo-

misen juhla, kynttilänpäivä:
11.00 päämessu

7.2. to 18.00 iltamessu
10.2. kirkkovuoden 5. sunnun-

tai: 11.00 päämessu
13.2. ke 18.00 tuhkakeskiviikon

liturgia
14.2. to 18.00 iltamessu

Diaspora
Lahti: ortodoks. kirkossa: 14-16

uskonnonopetus, messu 16.00.
Päivämäärät: 2.2., 2.3., 6.4., 4.5.

Lappeenranta: ortodoks. kirkossa:
klo 11.30. Päivämäärät: 20.1.,
17.2., 17.3., 21.4., 19.5.

Hamina: Poitsilan seurakuntako-
dissa: 11.00. Päivämäärät: 27.1.,
24.2., 24.3., 28.4.

Uskonnonopetus Kouvolassa:
kuukauden toisena lauantaina
klo 11-13. Päivämäärät: 12.1.,
9.2., 9.3., 13.4., 11.5.

Oulu
Nasaretin Pyhän
Perheen seurakun-
ta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. (08)
347834, fax (08) 347029. Sähkö-
posti marino@pp.inet.fi.

Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, pe
18.30 iltamessu. Ke, la 19.00 neo-
katekumenaaliyhteisön liturgia.
Rippitilaisuus pe 17.30-18.30 ja
sopimuksen mukaan.

19.1. la 11.00 uskonnonopetus
20.1. kirkkovuoden 2. sunnun-

tai: 11.00 päämessu, 17.00 messu
Torniossa

27.1. kirkkovuoden 3. sunnun-
tai: 11.00 päämessu, 17.00 messu
Raahessa

2.2. la 11.00 uskonnonopetus
3.2. kirkkovuoden 4. sunnuntai:

11.00 päämessu, 17.00 messu
Torniossa

7.2. to 19.00 ekumeeninen Sanan
jumalanpalvelus ortodoksisessa
kirkossa

10.2. kirkkovuoden 5. sunnun-
tai: 11.00 päämessu, 17.00 messu
Rovaniemellä

13.2. ke 18.30 tuhkakeskiviikon
iltamessu

15.2. pe 17.30 ristintiehartaus
16.2. la 11.00 uskonnonopetus

Diaspora
Raahe: 27.1. su 17.00
Rovaniemi: 10.2.  su 17.00
Tornio: 20.1., 3.2. su 17.00

Ekumeeninen kes-
kus
Myllyjärvi, 02740 Espoo. Puh.
(09) 8557148.

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

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

25.-27.1. P Maria: messupalvelijoi-
den leiri

16.-22.2. Hiihtolomaleiri
4.-6.3. Pappienneuvosto
8.-10.3. Reträtt: Carls SCJ
5.-6.4. P. Maria: vahvistuslasten

opetus
21.-24.4. Vårträff
3.-4.5. P. Henrik: vahvistuslasten

opetus
17.-19.5. Juventuksen leiri
24.-31.5. Pikkusisarten retriitti

Studium Catholi-
cum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki.
Puh. (09) 660901, fax (09)
68712244. Kirjasto on avoinna ke
14-18.

Juventus Catholica

SpringTerm@CatholicStudents�Club:
Rosary and Holy Mass on the follo-
wing Tuesdays at 18.00 in St.
Henry�s Cathedral: 22.1., 5.2., 19.2.

RETRÄTT 8.-10.3.2002: Att
söka och finna Gud i allting -
en reträtt i Ignatius av Loyolas
anda med Rainer Carls. Pris
70e. Anmälningar till Leena Kan-
gas, tel. 019-335793.

Katekeettinen kes-
kus tiedottaa

Helsingin seurakuntien ka-
tolinen uskonnonopetus
kevät 2002

Lauantaikurssin opetuspäivät Eng-
lantilaisella koululla, Mäntytie 14,
klo 10.00: 19.1, 9.2, 9.3, 6.4, 27.4.

Ala-asteen luokat 1-6, opettajat:
Dung Tran, sisar Riccarda, sisar
Barbara, Saana Salmela, Riitta
Eskelinen, Auli Nukarinen, Larissa
Franz, Ritva Halme, sisar Renata.
Yläasteen ryhmän opettajat:
Marjatta Jaanu-Schröder
Koordinaattori: Irene Alvarez

Yhdyshenkilöt: P. Henrikin srk:
sisar Eugenia, P. Marian srk: sisar
Marta

Lördagskursen: ruotsinkielinen
ala-asteen opetus 1-6 lk, samat päi-
vät kuin lauantaikurssilla. Opetta-
jat: Sara Torvalds, Maja Renvall,
Marko Pitkäniemi, Eeva Saari. Lu-
kioryhmä kokoontuu Katekeettises-
sa keskuksessa, Kuusitie 6: 26.1,
2.2, 2.3, 23.3, 13.4 klo 10.00-15.00.
Opettaja: Marjatta Jaanu-Schröder

Opetus kouluissa/Opettajat:
Isä Paolo Berti (Mäntsälä), Kari
Harmoinen (Kaisaniemen aa), Lii-
sa Helimäki-Moberg (Korson ya),
isä Zdzislaw Huber SCJ (Veikkola/
Nummela), Marianne Järvenpää
(Munksnäs lågst.), sisar Marta Kol-
tko(Helsinki/Vantaa/Kerava/Riihi-
mäki), Riitta Laukama (Helsinki),
isä Manuel Prado (Espoo Interna-
tional), Mervi Sarimo (Tehtaanka-
dun aa), Daniel Schoonjans (Helsin-
ki), sisar Eugenia Szwedo (Vantaa/
Helsinki/Porvoo), Renata Wrobel-
Eskelinen (Espoo/Kirkkonummi)

HIIHTOLOMALEIRI Stella Mari-
sissa 16.2.-23.2. 5-14 vuotiaille lap-
sille turvallista lomaa leikkien,
pelien, kilpailujen merkeissä. Isoset
järjestävät ohjelmaa. Hinta täysi-
hoidolla 450 mk/400 mk. Omat lii-
navaatteet. Ilmoittautumiset Kate-
keettiseen keskukseen/Maiju puh.
09-2416095, fax 09-5885157 tai
email katekeettinen.keskus@co.
inet.fi. Huom. Matkoja ei järjestetä.
Isoset! Kaikki koulutuksessa olleet
isoset pääsevät tälle ajalle ilmai-
seksi loma-työharjoitteluviikolle.
Jotka eivät vielä ole olleet koulu-
tuksessa ja ovat yli 15v ja kiinnos-
tuneita tällaisesta mahdollisuudes-
ta, voivat tulla puolella hintaa har-
joittelijoiksi. Ilmoittautumiset myös
Maijulle tai jätä viesti vastaajaan
(kä 040-5661381).

Tänäkin vuonna järjestämme LAS-
KETTELULEIRIN hiihtolomalla
16.2.-23.2. 12-17 vuotiaille nuorille.
Lisätietoja sisar Barbaralta puh.
09-636609 tai 040-7720455.
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Artikkeleita

minkä Jumala itse ilmoittaa
historiallisen, pelastavan toimin-
tansa periaatteissa sekä oman
Poikansa suhtautumisessa ja
opetuksessa. Näin siis Pojassa
�muotoillaan� se moraalilaki, jota
kristitty on velvollinen toteutta-
maan.

Moraalilaki, jota kristitty on
velvoitettu toteuttamaan, on jo-
takin ainutkertaista. Tosin se
annetaan uskovalle ihmiselle hä-
nen olemassaolonsa puitteissa.
Pohjimmaltaan tätä lakia leimaa
luonto itse sellaisena kuin Juma-
la on sen luonut ja uskonut ihmi-
selle. Se saa perustavaa laatua
olevan ilmauksensa jo Jumalan
luonnonlaissa, joka on kirjattu
dekalogin kymmeneen käskyyn.
Sen vuoksi Herra korostaa julis-
tuksessaan - esimerkiksi keskus-
telussa rikkaan nuorukaisen
kanssa - sitä, että näiden käsky-
jen noudattaminen on suorastaan
perusedellytys iankaikkisen elä-
män saavuttamiseksi.

Tämän lain täyteys ja samal-
la sen ihanne tulee voimakkaasti
esille uuden liiton todellisuudes-
sa. Jeesus Kristus korostaa eri-
tyisen päättäväisesti: �Älkää
luulko, että minä olen tullut la-
kia tai profeettoja kumoamaan.
En minä ole tullut kumoamaan,
vaan toteuttamaan� (Matt. 5:17).
Herran oman opetuksen mukai-
sesti lain �toteuttamisen� varsi-
naista tulkintaa on etsittävä hä-
nen julistuksestaan, tai vieläkin
tarkemmin ilmaistuna, hänen
laistaan, joka rakentuu kolmelle
keskeiselle periaatteelle: rakkau-
den kaksoiskäskylle rakastaa
Jumalaa ja lähimmäistä, vuori-
saarnalle ja evankelisille neuvoil-
le. Evankeliumien moraalin ihan-
ne nojautuu juuri näihin kolmeen
pilariin. Se on Jumalan valtakun-
nasta osallisiksi tulleiden täydel-
lisyyden ihanne, joka samalla
esittää Jeesuksen Kristuksen
moraalisen julistuksen päätee-
man.

Tosin Jeesuksen Kristuksen
julistaman lain lopullisen sisällön
ja luonnon paljastaminen ei mer-
kitse yksistään sitä, että eteem-
me asetetaan ylen hieno täydel-
lisyyden ihanne, jota toteutta-
maan hänen opetuslapsensa kut-
sutaan. Kristillisen täydellisyy-
den ihanteen toteuttaminen, joka
ilmenee �Kristuksen seuraamise-
na ja Kristukseen kohdistuvan
rakkauden todeksi elämisenä�,
ylittää ihmisen luonnolliset voi-
mat. Sen tähden ihmiselle anne-
taan tämän uuden lain kanssa,
jota kutsutaan �Kristuksen laik-
si�, myös armo kyetä täyttämään
se. Niinpä Johannes Paavali II
kirjoittaa puuttuessaan niihin
asioihin, joita kirkkoisät ja teolo-
git ovat jo työstäneet: �Uusi laki
ei tyydy vain sanomaan, mitä tu-
lee tehdä, vaan se antaa myös
voiman �tehdä totuuden�� (Joh.
3:21). Samalla paavi painottaa
sitä, että ihminen saa kyvyn täyt-
tää uuden lain Pyhän Hengen
avulla, joka on Jeesuksen Kris-
tuksen lahja. Pyhä Henki antaa
ihmiselle rakkauden, joka on
Hengen läsnäolon ensimmäinen
merkki ja joka tekee ihmiselle
mahdolliseksi täyttää Kristuksen
lain, nimittäin rakkauden lain,
joka on kaikkien käskyjen tarkoi-
tus ja kaiken HYVÄN lopullinen
periaate.

+ JÓZEF WRÓBEL SCJ
HELSINGIN PIISPA

In memoriam : VT Aimo Aalto

24.10.1921 - 19.12.2001

Poisnukkunut Aimo Aalto puolisonsa kanssa Tammisaaressa kesällä 1999.

Pirkko Mohell

Monen varsinkin varttuneem-
man lukijan tuntema hiippakun-
tamme lainopillisena neuvonan-
tajana ja asiamiehenä toiminut
Aimo Aalto kuoli joulukuun lop-
pupuolella yllättäen kotonaan
Espanjan Benalmadenassa. Hän
oli täyttänyt viime lokakuussa 80
vuotta.

Aimo Aalto vaikutti monin ta-
voin hiippakuntamme ja Englan-
tilaisen koulun hyväksi 1960-
1980-luvuilla. Hänen juridista
asiantuntemustaan tarvittiin
varsinaisen ammattinsa (oma
asianajotoimisto vuodesta 1953)
ohella myös monissa järjestöissä,
mm. Suomi-Espanja-seuran vara-
puheenjohtajana ja Miekkailulii-
ton hallituksessa.

Hiippakunnallisista ansiois-
taan hän sai paavillisen huomi-
onosoituksen (Paav PSR K) ja
Englantilaisen koulun hyväksi
tekemästään työstä hänen ni-
mensä kirjoitettiin Kalleimman
veren sisarten Yhdysvaltain

O�Fallonissa sijaitsevan päätalon
hyväntekijöiden kunniatauluun.
Jerusalemin Pyhän Haudan rita-
ri Aimo Aallosta tuli 1981.

Hyväntekeväisyys oli monissa
muodoissaan lähellä hänen sy-
däntään. Häneltä eivät unohtu-
neet yksittäisetkään köyhät. Hän
toimi Suomessa mm. Caritaksen
puheenjohtajana muutaman vuo-
den vuodesta 1978 alkaen.

Espanja oli vuosikymmenet
Aimo Aallon ja hänen puolisonsa
Anja-Marjan suuri rakkaus, ei
yksin suotuisan ilmaston, vaan
yleisen ilmapiirin ja kulttuurin
vuoksi. Tämä selittää sen, että
hän muutti eläkevuosiksi Espan-
jaan.

Aimo Aalto ei korostanut
omaa asemaansa tai aikaansaan-
noksiaan. Hän oli aina aulis aut-
tamaan. Hymyilevänä ja hyvän-
tahtoisena sekä hartaana katoli-
laisena me muistamme hänet.
Hän oli todellinen ritari.

NIILO MOHELL

Kirjallisuutta

Adalbert Engelhardt OSB:
Pyhien vuosi. Pyhien kalen-
teri vuoden jokaiselle päi-
välle. KATT 2001. 21,90e.

Hetkipalvelus. Laudes ja
vesper. Adventti- ja jouluai-
ka. KATT 2001.  16,85e.

Pyhä Jeesuksen Teresa:
Elämäni. KATT 1990.
10,40e. Huom! Fidesin vuo-
sitilauksen yhteydessä vain
8e.

Jeesus-lapsen Teresa: Pieni
tie. Omaelämäkerrallisia
kirjoituksia. KATT 1997.
15,15e.

Tilaukset: Katolinen tiedo-
tuskeskus, Pyhän Henrikin
aukio 1, 00140 Helsinki.
Puh. 0208 350751. Posti-
maksu ei sisälly hintaan.
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Artikkeleita

Nya trevliga böcker från St.Eriks bokför-
lag

Elettiin vuotta 1904. Pienessä
espanjalaisessa kaupungissa,
Barbastrossa, kaksivuotias Jose-
maría Escrivá oli kuolemansai-
ras. Perheen lääkäri antoi ennus-
teensa: lapsi ei selviytyisi hengis-
sä sairaudestaan vaan kuolisi yön
aikana. Mutta vanhemmat, täyn-
nä rakkautta lastansa kohtaan ja
täynnä uskoa Jumalaan, rukoili-
vat Jumalaa, Neitsyt Marian vä-
lityksellä, lapsen elämän puoles-
ta.

Seuraavana aamuna lääkäri
kävi Escriván luona ja kysyi, mi-
hin aikaan lapsi kuoli. �Tule kat-
somaan,� he vastasivat. � Hän on
niin terve kuin suinkin voi, nau-
raa ja hyppelee sängyssä.� Van-
hempien rukouksiin vastattiin.
Lapsi parantui selittämättömäs-
ti.

11 vuotta tapahtuman jälkeen
nuori Josemaría oli nähnyt kol-
men nuoremman sisarensa kuo-
levan, nuoremmasta vanhem-
paan, 1-, 5- ja 8- vuotiaina. Jalol-
la logiikalla hän sanoi äidilleen,
�Nyt on minun vuoroni.� �Älä pel-
kää poikani,� äiti vastasi, �omis-
tin sinut Neitsyt Marialle ja hän
pelasti sinun elämäsi. Jostakin
syystä Jumala tahtoi sinun elä-
vän.�

Muutamaa vuotta myöhem-
min isän liikeyritys meni kon-
kurssiin ja poika koki köyhyyttä
ja ystävien ymmärtämättömyyt-
tä. 15-vuotiaana Josemaría aikoi
lukea arkkitehdiksi. Mutta erää-
nä päivänä talvella hän näki lu-
meen jääneet paljasjalkaisen kar-
meliitan jalanjäljet. Sitten hän
tunsi Jumalan kutsumuksen.
Hän päätti tulla papiksi ollak-
seen Jumalan käytettävissä,
vaikka ei tiennyt, mitä Jumala
halusi.

Josemarían isä kuoli vähän
ennen kuin hänet vihittiin papik-
si. Hän vietti ensimmäistä pyhää
messua isänsä sielun puolesta ja
otti taloudellista vastuuta per-
heestään. Nämä olosuhteet eivät
estäneet häntä tekemästä inten-
siivistä ja kuluttavaa papillista
työtä Madridin köyhimmissä
kortteleissa ja sairaaloissa.

2. lokakuuta 1928, kun isä
Josemaría oli 26-vuotias, Juma-
la paljasti hänelle tahtonsa: hä-
nen tuli perustaa Opus Dei. Siitä
lähtien isä Josemarían elämän-
tehtävä olisi näyttää kaikista ro-
duista, sosiaaliryhmistä ja am-
mateista oleville ihmisille, mie-
hille ja naisille, avioliitossa ole-
ville ja naimattomille, leskille,
papeille, �että pyhyys ei ole joi-
denkuiden valittujen oikeus.
Kaikki tiet maan päällä voivat
olla Jumalan teitä, koska Opus
Dein hengen ydin on nimen-
omaan jokapäiväisen työn pyhit-
tämisessä. Meidän on torjuttava
ennakkoluulot, joiden mukaan
tavalliset uskovat eivät voi enem-
pää kuin rajoittua auttamaan vi-

Universaalinen kutsumus pyhyyteen

Autuaan Josemaría Escriván 100-vuotisjuhla

rallisissa kirkollisissa tehtävissä,
ja muistettava, että päästäkseen
yliluonnolliseen päämääräänsä
ihmisten täytyy olla vapaita ja
tuntea itsensä vapaiksi � yhtey-
dessä siihen vapauteen, jonka
Kristus ansaitsi meille.�

Täysin köyhänä, yksin ja her-
jattuna hän alkoi suorittaa Juma-
lan antamaa tehtävää ainoastaan
Jumalan armon ja hyvän huumo-
rintajunsa avulla. Vuonna 1946
isä Josemaría muutti pysyvästi
Roomaan, jonne hän perusti Opus
Dein päämajan. Tästä vuodesta
lähtien Opus Dei laajeni jatku-
vasti viidelle mantereelle.

Isä Josemarían opetus maal-
likon roolista sai viimeinkin vah-
vistusta, kun Paavi Paavali VI
julkisti Vatikaanin toisen kirkol-
liskokouksen asiakirjat. Se, mis-
tä isä Josemaría oli puhunut vuo-
desta 1928 lähtien, oli nyt tullut
kirkon viralliseksi opetukseksi.
Dogmaattinen konstituutio Lu-
men Gentium julisti: �Kaikkia
kristittyjä (...) Herra kutsuu ase-
maan ja säätyyn katsomatta, ku-
takin omalla tiellänsä, pyrki-
mään siihen pyhyyden täydelli-
syyteen, jossa Isä itse on täydel-
linen.�

Autuas Josemaría kuoli Roo-
massa 26. kesäkuuta 1975. Jo
hänen elinaikanaan häntä pidet-
tiin pyhänä. Toimiin hänen py-
häksijulistamisekseen ryhdyttiin
Roomassa 19. helmikuuta 1981,
69 kardinaalin ja n. 1300 (yli kol-
masosa katolisista piispoista)
piispan pyynnöstä. 17. toukokuu-
ta 1992 paavi Johannes Paavali
II julisti Roomassa Opus Dein
perustajan autuaaksi.

Pyrkimättä kattavaan esityk-
seen voidaan nostaa esiin seuraa-
vat autuaan Josemarían hengen
tunnusomaiset piirteet:

 TYÖN PITÄMINEN pyhitettävänä ja
pyhittävänä todellisuutena. Ta-
valliselle ihmiselle pyhyys mer-
kitsee pyrkimistä tekemään täy-
dellisesti jokapäiväiset pienet
tehtävät: �Kaikki se, mikä teh-
dään Rakkauden tähden, muut-
tuu kauniiksi ja suureksi� (Tie,
429).

ELÄVÄ KÄSITYS Jumalan lapseu-
desta koko hengellisen elämän
perustana. �Työ murtaa ruumii-
si etkä pysty rukoilemaan. Olet
aina Isäsi läsnäolossa. - Jos et
puhu hänelle, katso häntä silloin
tällöin kuin pieni lapsi... ja hän
hymyilee sinulle� (Tie 895).

PYHÄN MESSUN asettaminen sisäi-
sen elämän keskukseksi. �Sanoit
minulle: �Kuinka monen vuoden
ajan olenkaan käynyt kommuu-
niolla joka päivä! Joku toinen olisi
jo pyhä, mutta minä olen vain sa-
manlainen�.- Vastasin sinulle:
�Poikani, käy edelleenkin kom-
muuniolla joka päivä ja ajattele,
mitä olisitkaan, ellet olisi käynyt
joka päivä� � (Tie 534).

PALAVA INTO asettaa Jeesus kai-
ken inhimillisen toiminnan hui-
pulle hyvällä esimerkillä, vilpit-
tömällä ystävyydellä ja kirkon
opetuksen avulla.� On tärkeätä,
että olet Jumalan ihminen, joka
elää sisäistä elämää, rukoilee ja
tekee uhrauksia...� (Tie, 961).

RAKKAUS HENKILÖKOHTAISTA va-
pautta ja vastuuta kohtaan. �Ju-
mala haluaa, että häntä palvel-
laan vapaasti. ... Ei koskaan vä-
kisin. En ymmärrä väkivaltaa, se
ei myöskään mielestäni sovi ke-
nenkään vaikuttamisen keinoksi
tai voittamisen välineeksi.�

YMMÄRTÄMISEN JA SOLIDAARISUU-
DEN henki kaikkien ihmisten kes-
ken. �Ihminen tai yhteiskunta,
jotka eivät reagoi kärsimyksen ja
epäoikeudenmukaisuuden edessä
ja jotka eivät pyri vähentämään
niitä, ovat vielä kaukana Kristuk-
sen sydämen kaltaisuudesta�
(�Kristus kulkee tielläsi  167).

PALAVA RAKKAUS Kirkkoa koh-
taan. � �Et unam, sanctam, catho-
licam et apostolicam Ecclesiam!
Ymmärrän hyvin, miksi lausut
nämä sanat hitaasti ja hartaasti:
uskon yhteen, pyhään, katoliseen
ja apostoliseen kirkkoon...� (Tie
517). �Ellet tunne suurta kunni-
oitusta pappis- ja sääntökunta-
laissäätyjä kohtaan, et todellisuu-
dessa rakasta Jumalan kirkkoa�
(Tie 526).

9. tammikuuta 2002 vietetään
Autuaan Josemarían 100-vuotis-
juhlaa. Hän on tuonut maailmal-
le rakkauden perinnön, josta hyö-
tyvät kaikenlaiset ihmiset.

ANTONIO SANCHEZ

Suomeksi ovat ilmestyneet autu-
aan Josemarían kirjat Tie, Juma-
lan ystäviä, Pyhä ruusukko ja
Ristin tie.

Under den gångna hösten har
St.Eriks bokförlag gett ut tre goda
böcker: Den heliga Klara av As-
sisi, Var tredje människa och
Lyssna dotter.

Den heliga Klara av Assisi är
skriven av en ung debutant, Ma-
ria Theresia Arhof, som så vitt
jag förstått rätt, inte är katolik.
Ett besök i Vadstena vid 10-års
ålder gjorde ett djupt intryck på
henne och gav henne intresse för
kloster. Senare utlandsresor har
fått intresset att koncentrera sig
på den heliga Klara. Denna, den
bästa av St.Franciskus lärjungar,
var en mycket märklig person-
lighet.

Boken bygger på lån ur Fioret-
ti och några andra böcker (källor-
na anges noggrant) och på histo-
riska uppgifter från olika håll
samt några kommentarer. Det är
en bra och sympatisk bok som
kan ha mycket att ge åt den som
inte är närmare bekant med hel-
gonet och klarissornas tidigaste
skeden. Därtill är boken nätt med
god lay-out och trevliga illustra-
tioner. Jag rekommenderar den
varmt både för ungdomar och de-
ras föräldrar.

Boken Var tredje människa är
speciell på olika sätt. Den är sk-
riven av en 15-årig flicka närmast
som sorgearbete efter en älskad
morbrors död i cancer. Den hand-
lar om en cancersjuk flicka, dä-

rav bokens namn. Det lär vara
konstaterat att var tredje män-
niska i något skede av sitt liv
insjuknar i cancer.

Boken är fascinerande, främst
för att den i sin ungdomlighet ver-
kar så genomäkta. Det är också
direkt spännande att följa med
den sjuka flickans varierande re-
aktioner som svänger mellan
rädsla, förtvivlan och vrede, tack-
samhet för familjens och vänner-
nas stöd och till sist häpnaden och
glädjen vid det plötsliga tillfrisk-
nandet. Man tror nästan att för-
fattarinnan själv haft sjukdomen.
Det är alltså en spännande, posi-
tiv och äkta bok. Läs den både
unga och äldre.

Den tredje boken,  Lyssna dot-
ter, har jag inte ännu läst. Den
innehåller tankar för varje dag
tagna ur den saliga moder Elisa-
beths dagböcker och brev och man
kan genom dem följa med hem-
mes tillväxt i helighet.

MÄRTA AMINOFF

M. T. Arhof: Den heliga Klara
av Assisi. St Eriks bokförlag. 85
Skr.
Karin Peters: Var tredje män-
niska. St.Eriks bokförlag. 125
Skr.
S. moder E. Hesselblad: Lyssna
dotter. St.Eriks bokförlag. 150
Skr.

Autuas Josemaría Escrivá.
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Katekeesin kaikuja

P. HENRIKIN JUHLAN aikaan sopi-
vaa lukemista on Jan Guilloun
trilogian ensimmäinen osa Tie
Jerusalemiin. Sitä lukiessa kokee
konkreettisesti arkipäiväisten
asioiden kautta sen ilmapiirin ja
kulttuurin, missä länsinaapuris-
samme elettiin maamme suoje-
luspyhimyksen aikaan 1000-lu-
vulla. Henrik mainitaan vain ker-
ran. Romaanissa kuningas Eerik
tavoittelee kahta jäljellä olevaa
kruunua. Niiden saavuttaminen
kulkisi Suomen kautta, ja Henri-
kistä tämä oli hyvä ajatus. Pää-
paino on valtiollisten olojen ja
uskonnollisen elämän kuvauksel-

la. Koko aikakautta kuvaa syvä
kansanhurskaus ja luottamus
Jumalan johdatukseen ja neitsyt
Marian ja pyhien esirukouksiin
turvautuminen. Kun vielä etevä
päähenkilö Arn Magnusson saa
kasvatuksensa sistersiläisluosta-
rissa nimeltään Monasterio Bea-
tae Mariae de Varnhemio, on kir-
ja ylistystä luostarilaitoksen edis-
tyksellisyydestä keskiajalla ja
sen vaikutuksesta koko yhteis-
kunnan kehitykseen. Kirjan pää-
henkilöt ovat kuitenkin yhtä
heikkoja kuin nykyajan ihmiset-
kin. Yhtenä pääteemana on tie-
tenkin rakkaus. Korkean veisun

sanoin päähenkilö tunnustaa
rakkautensa hänelle, jonka kans-
sa hänen äänensä oli kietoutunut
kuorossa yhteen jouluyön mes-
sussa. Kirkon opetus ei aina saa
voittoa lihan himoista. Rippi ja
katumustyöt vapauttavat ihmiset
synnistä, mutta silti monet asiat
jäävät päähenkilölle epäselviksi
ja kaivelemaan omaatuntoa.
Omana kohtalonaan Arnilla on
pannaanjulistus, jonka sovittami-
seksi hänen on ryhdyttävä temp-
peliherraksi, ja siitä alkaa tie Je-
rusalemiin. Siitä kertoo trilogian
toinen osa.

Katolista uskonnonopetusta katolisille lapsille!

Kun lapsi kastetaan katolisessa
kirkossa, tehdään se aina van-
hempien omasta pyynnöstä. Heti
kasteliturgian alussa pappi tai
diakoni sanoo vanhemmille, että
pyytäessään kastetta kirkolta
vanhemmat suostuvat kasvatta-
maan lapsensa katoliseen us-
koon. Vanhemmat eivät kuiten-
kaan ole yksin täman vaativan
tehtävän edessä. Ottaessaan kas-
teessa lapsen kirkon jäseneksi,
kirkko ottaa samalla vastuun lap-
sen katekeesin toteuttamisesta.

Lasten katekeesin tarkoitus
on liittää lapset kirkon elämään.
Sakramentteihin valmistaminen
ja niiden merkityksen osoittami-
nen on siten olennainen osa ope-
tusta. Katekeesin tulee tutustut-
taa lapset myös katolisen uskon
tärkeimpiin salaisuuksiin ja nii-
den merkitykseen lapsille sopi-
valla tasolla sekä moraali- että
uskonkysymyksissä. Katekeesi
on kuitenkin enemmän kuin pelk-
kää uskonoppia. Sakramentit te-
kevät sen eläväksi; katekeesiksi,
joka välittää lapsille kristittynä
olemisen iloa jokapäiväisessä elä-
mässä. (Catechesi tradendae, 37).

Usko on siis jo kasteesta läh-
tien osa identiteettiämme. Näin
myös kouluun ilmoittautuessa
kysytään henkilötietojen ohella,
mihin uskontokuntaan lapsi kuu-
luu. Jotta uskonnonopetus saatai-
siin järjestettyä mahdollisimman
hyvin ja lukujärjestykseen sopi-
vaksi, on tärkeää, että katolisten
lasten uskonto merkitään pape-
reihin jo kouluun ilmoittautumi-
sen yhteydessä, etenkin koska us-
konto on Suomen kouluissa pa-
kollinen aine. Vaikka suurin osa
suomalaisista lapsista osallistuu-
kin luterilaiseen uskonnonope-
tukseen ei tämän päivän moni-
kulttuurisessa koulumaailmassa
enää tarvitse pelätä tuntevansa
itseään poikkeavaksi, jos osallis-
tuu johonkin muuhun opetuk-
seen. Mukavuudenhalun ei tulisi
liioin olla kriteeri lasten kasva-

tuksessa tai opetuksessa. Eri
vaihtoehtoja punnittaessa on
myös muistettava, että elämän-
katsomustieto on tarkoitettu vain
uskonnottomille lapsille. Vaikka
kukaan ei tänä päivänä voi kiel-
tää ekumenian ja suvaitsevaisuu-
den merkitystä, on tärkeää, että
katoliset lapset saavat mahdolli-
suuden osallistua omaan, katoli-
seen uskonnonopetukseen.

Lasten opetuksen järjestäjä
(yleensä kunta) on velvoitettu tar-
joamaan vähemmistöuskonnon-
opetusta, mikäli sen oppilaissa on
vähintään kolme kyseisen uskon-
non edustajaa. Suuremmissa

kaupungeissa tämä toteutuu var-
masti jo ympäri Suomea. Kunnan
järjestämässä uskonnonopetuk-
sessa opettajat saavat palkkansa
kunnalta aivan kuten kaikkien
muidenkin aineiden opettajat.
Mikäli kunta ei tarjoa katolista
uskonnonopetusta oppilaiden vä-
häisestä määrästä johtuen, ovat
seurakunnat järjestäneet uskon-
nonopetusta esim. kerran kuu-
kaudessa. Tässä tapauksessa
opettajat toimivat pääasiassa va-
paaehtoispohjalta. Mikäli van-
hemmilla on epäselvyyksiä lasten
uskonnonopetuksen järjestämi-
sestä, voivat he ottaa yhteyden

seurakuntansa uskonnonopetuk-
sesta vastaavaan henkilöön ja yh-
dessä kartoittaa parasta mahdol-
lisuutta uskonnonopetuksen jär-
jestämiseen.

IRENE ALVAREZ

Katekeettisen keskuksen tiedot-
teet tämän ja seuraavan nume-
ron keskiaukeamalla antavat ai-
heesta lisätietoa.

KATT/Cécile Orblin

Piispamme kastamassa lasta Pyhän Henrikin katedraalissa toukokuussa 2001.
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Albertin palsta

VANHEMPIEN LÄSNÄOLO lasten kat-
sellessa televisiota on jo yleisesti
omaksuttu asia. Saman pitäisi
koskea myös internetiä. Kone pi-
täisi sijoittaa kotona paikkaan,
missä kaikki voivat nähdä sen.
Lapselle pitäisi kertoa, että hen-
kilötietoja ei saa antaa kenelle-
kään ilman vanhempien lupaa ja
salasana on pidettävä omana tie-
tona. Surffaamalla voi löytää uu-
sia ystäviä, mutta vanhempien
pitäisi tutustua heihin samoin
kuin muihinkin kavereihin. Jos
tutustuu verkossa uuteen ihmi-
seen, on turvallisinta tavata hä-
net vanhempien kanssa yleisellä

paikalla. Chat-palstojen turvalli-
suus on itsestä kiinni. Jos jokin
tuntuu epämiellyttävältä, pitää
sivu sulkea. Myös sähköposti on
loistava keksintö, mutta ei pidä
avata tuntemattomien lähettäji-
en viestejä virusten tai muun
harmittavan materiaalin takia.
Ostoksista on aina keskusteltava
vanhempien kanssa. Lapset ovat
usein taitavampia tietokoneiden
käyttäjiä kuin heidän vanhem-
pansa. Perheen nuorimmat voi-
vat näyttää vanhemmilleen si-
vustoja, jotka ovat löytäneet. Ja
kun koko perhe on oppinut inter-
netin käytön, voi siitä tulla koko

perheen hyödyllinen, hauska ja
turvallinen yhdessäolon muoto.
(Context 27/01, ks. myös http://
www.childnet-int.org)

Lukijoilta/Kysy papilta

Kysymys: Olen kuullut pu-
huttavan kardinaalipiis-
poista, kardinaalipapeista
ja kardinaalidiakoneista,
kuten Fides-lehden viime
numerossa (20/2001) myös
mainittiin. Eivätkö kaikki
kardinaalit olekaan piis-
poja?

Vastaus: Kardinaalit ovat olleet
alusta alkaen Rooman piispan,
paavin, lähimpiä neuvonantajia
ja avustajia. Jo 600-luvulla suu-
rin osa heistä oli Rooman 25 kir-
kon pappeja, muiden ollessa alu-
een diakoneja. Seitsemän kardi-
naaleista oli Rooman lähistöllä
sijaitsevan hiippakuntien piis-
poja.

Tästä johtuu kardinaalien his-
toriallinen jakautuminen kysy-
myksessä mainittuihin ryhmiin.
Kardinaalipiispoja on kuusi ja he
ovat nimellisesti edelleenkin piis-
poja Rooman lähistön hiippakun-
nissa, joilla on tosin myös omat,
"oikeat" piispansa. Myös idän
kirkkoihin kuuluvat patriarkat
lasketaan kardinaaleina tähän
ryhmään. Suurin osa kardinaali-
papeista toimii hiippakuntien esi-
paimenina eri puolilla maailmaa,
kun taas kardinaalidiakonit työs-
kentelevät lähinnä Rooman kuu-
riassa. Paavi voi korottaa kym-
menen vuotta kardinaalidiakoni-
na toimineen kardinaalipapiksi
tai vastaavasti kardinaalipapin
kardinaalipiispaksi. Kardinaali-

kollegion dekaani ja varadekaa-
ni kuuluvat aina viimeksi mainit-
tuihin.

Käytännössä kardinaalien
ryhmillä ei ole paljoakaan mer-
kitystä, lukuunottamatta kardi-
naalikollegion protokollan mu-
kaista sisäistä järjestystä. Eräis-
sä liturgioissa paavia avustavat
kardinaalidiakonit pukeutuvat
vielä nykyisinkin dalmatikaan,
diakonin liturgiseen asuun.

Kaikkien kardinaalien piis-
puus on suhteellisen uusi ilmiö.
Merkittävä osa kardinaaleista on
historian kuluessa ollut pappeja
tai jopa sakramentaalisesti maal-
likoita. Autuas Johannes XXIII
päätti vuonna 1962, että kaikki-
en kardinaalien tulee olla piispo-

ja. Tämän vahvistaa myös voi-
massa oleva vuoden 1983 kirk-
kolaki. Tähänkin sääntöön on
ollut poikkeuksia; nimittäessään
jo 80 vuotta täyttäneitä merkit-
täviä teologeja tai muuten ansi-
oituneita pappeja kardinaaleik-
si paavi on tämän tästä myön-
tänyt heille erivapauden. Niin-
pä kolme nykyisistä 178 kardi-
naaleista on sakramentaalises-
ti pappeja.

ISÄ TUOMO T. VIMPARI

Tällä palstalla toivomme lukijoittemme tuovan esille rakentavia mielipiteitään sekä käyvän keskustelua katolisen uskonsa todeksi elämisestä. Lisäksi
palstalla voidaan esittää kysymyksiä, joihin joku asiantunteva hiippakuntamme pappi vastaa. Kirjoitukset tulee toimittaa kirjekuoressa Fidesin toi-
mitukseen. Kuori merkitään tunnuksella �mielipide� tai �kysymys�. Mielipiteitä ei julkaista ilman kirjoittajan nimeä eikä niitä palauteta. Toimitus
varaa oikeuden mielipiteiden lyhentämiseen.

Marttyyrien vuosi: ainakin 33 lähetystyöntekijää tapettiin viime vuonna
Ihminen on osoittautunut ky-

keneväksi tappamaan itsensä
tappaakseen toisia, jopa "Juma-
lan nimessä". Lis-
tatut 33 uutta
marttyyria sen si-
jaan kuolivat Ju-
malan nimessä
antaakseen elä-
män. He olivat
j u l i s t a m a s s a
evankeliumia, ra-
kentamassa yh-
teisöjä, huolehti-
massa nuorista
ihmisistä, puolus-
tamassa ihmisoi-
keuksia. Mutta
heidän osoitta-
mansa rakkaus
katkaistiin lyhy-
een.

Suurin osa uh-
reista oli kansal-
lisen tai uskonnollisen fundamen-
talismin seurausta. Monien koh-
dalla näennäiset ryöstömurhat
paljastuvat itse asiassa harki-
tuiksi teloituksiksi. Jos parikym-
mentä vuotta sitten lähetystyön-

tekijöitä, ennen kaikkea pappeja
ja sisaria, pidettiin vielä jonkin-
laisessa arvossa ja kunnioitettiin

hengellisten ar-
vojen välittäjinä,
ovat he tänään
vain helppo saa-
lis: he ovat aseet-
tomia, eivät iske
takaisin eivätkä
etsi kostoa. Kaik-
kialla maailmas-
sa hengellinen il-
mapiiri on mate-
rialismin puris-
tuksessa. Toiset
ovat niitä, jotka
ryöstävät, toiset
niitä, jotka ryös-
tetään.
Uskonnon fun-

damentalismi ja
omistamisen fun-
damenta l i smi

ovat ne kaksi syytä, joiden seu-
rausta viime vuoden marttyyri-
kuolemat ovat. Lähetystyönteki-
jöiden kuolema ei edes ole media-
tapahtuma. Mutta oikeastaan he
ovatkin kuin maan multa: huo-

maamattomasti he hedelmöittä-
vät pellot uutta kylvöä ja uutta
korjuuta varten. Heidän valmiu-
tensa elää ja kuolla Jeesuksen
Kristuksen rakkauden tähden
tämän maailman vääryyden kes-
kellä on suuri toivon merkki.

MARKO TERVAPORTTI

Kirjoitettu Fides-uutistoimiston
julkaisemaa Bernardo Cervel-
leran juttua mukaillen.

Kuolleita: 25 pappia, 5 sisarta,
1 seminaristi, 1 konsekroitu nai-
nen ja 1 maallikko.
Kotimaa: Intia 8, Italia 6, Ko-
lumbia 3, Puola 2, Irlanti 2, Yh-
dysvallat 2, Kanada 2 sekä Bel-
gia, Hollanti, Argentiina, Peru,
Burundi, Senegal, Sudan ja Aust-
ralia 1.
Kuolinpaikka: Intia 8, Kolum-
bia 3, Papua Uusi-Guinea 2 sekä
Filippiinit, Venäjä, Jamaika, Bra-
silia, Guatemala, Peru, Argentii-
na, Chile, Yhdysvallat, kamerun,
Uganda, Burundi, Kongo, Ruan-
da, Burkina Faso, Senegal, Ete-
lä-Afrikka, Mosambik, Albania,
Irlanti.

Uutistoimistot ovat vuoden mit-
taan tuoneet yhä uusia surullisia
viestejä kaukomailta. Puuttu-
matta nyt kaikkien tuntemiin
sodan ja terrorin aaltoihin, jotka
ravisuttavat maailmaa koskies-
saan suuria ihmismassoja, tuhan-
sia ja taas tuhansia ihmisiä, on
joskus kiinnitettävä huomiota
myös lukumäärältään pienem-
piin kärsimysnäytelmiin. Tarkoi-
tan kirkon lähetystyöntekijöitä,
pappeja ja maallikoita, joita vii-
me aikoina on murhattu, kidutet-
tu ja raiskattu, ympäri maailmaa.

Kansainvälinen Fides-uutis-
toimisto raportoi hiljattain mart-
tyyrien saldon vuodelle 2001. Kir-
kon tehtävissä oli kuollut yhteen-
sä 33 katolilaista. Luvusta puut-
tuvat ne uskovat, jotka kuolivat
suurissa joukoissa, esimerkiksi
16 kirkkoon teloitettua Bahawal-
burissa, uskonnollisten väkival-
taisuuksien sadat uhrit Nigerias-
sa, Molukeilla, Sulawesilla ja Pa-
lestiinassa. 33 kuolleen lähetys-
työntekijän lista on tuskin sekään
kattava, pikemminkin se vain
antaa suuntaa.

ESIRUKOUS PÄÄTTYNEEN loman jäl-
keen: Mennyt loma meni säiden
takia ihan mönkään, ja isäni oli
tosi vihainen! Hän sanoi sinusta
eräitä asioita, joita meidän ei pi-
täisi sanoa. Toivon kuitenkin, ett-
et kuitenkaan rankaisisi häntä.
Terveisin ystäväsi (mutta en aio
kertoa sinulle, kuka olen).

www.op.org

Christus Rex, Inc.

Beato Angelico: Pyhä Domini-
cus palvoo krusifiksia. San
Marco, Firenze.
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Ei ole rauhaa ilman oikeudenmukaisuutta, ei ole oikeudenmukaisuutta ilman an-
teeksiantoa
1. Tänä vuonna Maailman rau-
han päivää vietetään syyskuun
11. päivän dramaattisten tapah-
tumien varjossa. Tuona päivänä
tehtiin hirvittävä rikos: muuta-
massa minuutissa tuhansia mo-
niin eri etnisiin ryhmiin kuulu-
via ihmisiä murhattiin. Sen jäl-
keen ihmiset kaikkialla maail-
massa ovat tunteneet syvällises-
ti henkilökohtaisen haavoittunei-
suutensa ja uutta pelkoa tulevas-
ta. Tällaisten sielun tilojen edes-
sä kirkko todistaa toivostaan, jon-
ka perustana on se, ettei pahal-
la, mysterium iniquitatis, ole lo-
pullista sanaa ihmiskunnan ta-
pahtumissa. Pyhän Raamatun
kertoma pelastushistoria langet-
taa kirkkaan valon koko maail-
manhistoriaan ja osoittaa meille,
että ihmiskunnan tapahtumia
seuraa aina Jumalan armollinen
kaitselmus, joka tietää miten kos-
kettaa jopa kaikkein kovettunein-
ta sydäntä ja tuottaa hyviä hedel-
miä jopa kaikkein kuivimmalta ja
hedelmättömimmältä maaperäl-
tä.

Tämä on toivo, joka tukee
kirkkoa vuoden 2002 alussa: Ju-
malan armon avulla maailma,
jossa pahan valta tuntuu jälleen
kerran päässeen valloilleen, on
tosiasiassa muuttuva kerran
maailmaksi, jossa ihmissydämen
jaloimmat päämäärät tulevat
saamaan voiton, maailmaksi, jos-
sa rauha on vallitseva.

Rauha: oikeudenmukaisuu-
den ja rakkauden työ

2. Viime aikojen tapahtumat,
mukaan luettuna juuri mainitut
terroristien aiheuttamat hirvittä-
vät surmat, saavat minut palaa-
maan aiheeseen, joka usein nou-
see syvältä sydämestäni, kun
muistan niitä historian tapahtu-
mia, jotka ovat seuranneet elämä-
ni taivalta, erityisesti nuoruutta-
ni.

Natsien ja kommunistien hir-
muvaltojen kansoille ja ihmisille
aiheuttamat suunnattomat kär-
simykset eivät ole koskaan olleet
kaukana ajatuksistani ja rukouk-
sistani. Näiden ihmisten joukos-
sa oli omia ystäviäni ja tuttavia-
ni. Olen usein pysähtynyt miet-
timään kysymystä: Miten voim-
me palauttaa moraalisen ja yh-
teiskunnallisen järjestyksen, jota
on näin julmasti rikottu? Vakau-
mus, johon olen päätynyt tutkis-
kelemalla ja tukeutumalla Raa-
matun ilmoitukseen, on se, että
rikottu järjestys voidaan palaut-
taa vain yhdistämällä oikeuden-
mukaisuus ja anteeksianto. Oi-
kean rauhan tukipylväät ovat oi-
keudenmukaisuus ja se rakkau-
den erityinen muoto, jotka kutsu-
taan anteeksiannoksi.

3. Miten sitten voimme nykyisis-
sä olosuhteissa puhua oikeuden-
mukaisuudesta ja anteeksiannos-
ta rauhan ehtoina? Minusta me
voimme ja meidän tulee tehdä
niin, vaikka tämä voisi olla kuin-
ka vaikeaa tahansa; useinhan
ajatellaan, että oikeudenmukai-
suus ja anteeksianto sulkisivat
toisensa pois. Mutta anteeksian-
non vastakohtia ovat kauna ja

kosto, ei oikeudenmukaisuus.
Tosiasiassa todellinen rauha on
oikeudenmukaisuuden �hedelmä�
(Jes. 32:17). Kuten Vatikaanin 2.
kirkolliskokous on lausunut, rau-
ha on �jumalallisen perustajan
yhteiskunnalle antaman asioiden
oikean järjestyksen hedelmä, joka
entistä todellisempaa oikeuden-
mukaisuutta janoavien ihmisten
tulee elää todeksi� (pastoraalinen
konstituutio Gaudium et spes,
78). Yli viidentoista vuosisadan
takaa katolisessa kirkossa kuu-
luu Hippon Augustinuksen ope-
tus, joka muistuttaa meitä siitä,
että rauha, joka tähän maailman
voidaan ja tulee rakentaa, on oi-
kean järjestyksen rauha - tran-
quillitas ordinis, järjestyksen
rauhaisuus (vert. De Civitate Dei,
19, 13).

Todellinen rauha on siksi oi-
keudenmukaisuuden hedelmä,
moraalinen hyve ja laillinen tae,
joka mahdollistaa oikeuksien ja
velvollisuuksien täyden kunnioi-
tuksen sekä hyötyjen ja taakko-
jen oikean jakamisen. Koska in-
himillinen oikeudenmukaisuus
on alistettuna ihmisten ja ryhmi-
en rajoittuneisuudelle ja itsek-
kyydelle aina haurasta ja epätäy-
dellistä, anteeksiannon, joka pa-
rantaa ja rakentaa uudestaan rik-
koutuneet ihmissuhteet perusteis-
taan, täytyy sisältyä siihen ja tie-
tyllä tavalla täydentää sitä. Tämä
on totta niin suurissa kuin pie-
nissä tilanteissa, niin henkilökoh-
taisella tasolla kuin laajemmal-
la, kansainvälisellä tasolla. An-
teeksianto ei ole millään tavalla
oikeudenmukaisuuden vastaista,
aivan kuin anteeksiantaminen
merkitsisi väärin tehdyn oikaise-
misen tarpeen laiminlyömistä. Se
on paremminkin oikeudenmukai-
suuden täyteys, joka johtaa siihen
järjestyksen rauhaisuuteen, joka
johtaa johonkin paljon suurem-
paan kuin vihamielisyyksien
hauraaseen ja tilapäiseen keskey-
tymiseen; se johtaa sielun verta
vuotavien haavojen syvälliseen
parantumiseen. Oikeudenmukai-
suus ja anteeksianto ovat kum-
matkin olennaisia tällaista pa-
rantumista varten.

Näitä kahta rauhan ulottu-
vuutta tahdon tutkistella tässä
viestissä. Maailman rauhan päi-
vä tarjoaa tänä vuonna koko ih-
miskunnalla ja aivan erityisesti
kansakuntien johtajille mahdol-
lisuuden mietiskellä oikeuden-
mukaisuuden kysymyksiä ja kut-
sua anteeksiantoon niiden vaka-
vien ongelmien edessä, jotka yhä
edelleen vaivaavat maailmaa ja
joista vähäisin ei ole järjestäyty-
neen terrorismin aiheuttama uusi
väkivallan taso.

Terrorismin todellisuus

4. Oikeudenmukaisuudelle ja an-
teeksiannolle perustuva rauha on
tänä päivänä järjestäytyneen ter-
rorismin hyökkäyksen kohteena.
Viime vuosina, erityisesti kylmän
sodan päättymisen jälkeen, ter-
rorismi on kehittynyt poliittisten,
taloudellisten ja teknisten osate-
kijöiden toimivaksi verkoksi, joka
ylittää kansalliset rajat ja uhkaa
koko maailmaa. Hyvin järjestäy-

tyneet terroristiryhmät voivat
laskea valtavien taloudellisten
varallisuuksien varaan ja kehitel-
lä pitkälle meneviä strategioita,
jotka uhkaavat viattomia ihmi-
siä, joilla ei ole mitään tekemistä
terroristien tavoittelemien pää-
määrien kanssa.

Kun terroristijärjestöt käyttä-
vät omia seuraajiaan aseina puo-
lustuskyvyttömiä ja pahaa-aavis-
tamattomia ihmisiä vastaan, ne
osoittavat räikeästi miten kuole-
man kylväminen ruokkii niitä it-
seään. Terrorismi syntyy vihas-
ta ja aiheuttaa eristäytymistä,
epäluottamusta ja sulkeutumis-
ta. Väkivalta lisää väkivaltaa
traagisessa noidankehässä, joka
vimmastuttaa tulevat sukupol-
vet, jotka tällä tavoin perivät
edellisiä sukupolvia jakaneen vi-
han. Terrorismin perustana on ih-
miselämän halveksunta. Tämän
vuoksi se ei ole ainoastaan aiheu-
ta sietämättömiä rikoksia, vaan
turvautumalla kauhuun poliitti-
sena ja taloudellisena välineenä
se on itsessään todellinen rikos ih-
miskuntaa vastaan.

5. Siksi on olemassa oikeus puo-
lustautua terrorismia vastaan.
Tätä oikeutta, kuten jokaista oi-
keutta, tulee harjoittaa kunnioit-
tamalla päämäärien ja keinojen
valinnassa moraalin ja lain rajo-
ja. Syylliset tulee tunnistaa tar-
kasti, koska syyllisyys on aina
henkilökohtaista eikä sitä voida
laajentaa koskemaan kokonaista
kansakuntaa, kansallista ryh-
mää tai uskontoa, johon terroris-
tit saattavat kuulua. Terroristien
toimintaa vastaan taistelevan
kansainvälisen yhteistyön tulee
sisältää myös rohkea ja päättä-
väinen poliittinen, diplomaatti-
nen ja taloudellinen sitoumus ih-
misten vapauttamiseksi sellaisis-
ta sorron ja syrjinnän tilanteis-
ta, jotka edesauttavat terroristien
suunnitelmia. Terroristien värvä-
ys on helpompaa tilanteissa, jos-
sa oikeuksia poljetaan ja epäoi-
keudenmukaisuuksia sallitaan
liian pitkään.

Silti täytyy sanoa selvästi, et-
tei maailmassa esiintyviä epäoi-
keudenmukaisuuksia voida kos-
kaan pitää tekosyynä terroristi-
hyökkäyksille. Täytyy huomata,
että terroristien tavoitteleman
järjestyksen laajan romahduksen
uhreja ovat ennen kaikkea ne
miljoonat miehet ja naiset, jotka
ovat vähiten kyvykkäitä kestä-
mään kansainvälisen solidaari-
suuden romahduksen seurauk-
set. Ajattelen erityisesti kehitys-
maiden kansoja, jotka jo nyt elä-
vät elinmahdollisuuksiensa raja-
mailla ja jotka olisivat kaikkein
kivullisimmin maailman talou-
dellisen ja poliittisen sekasorron
uhreja. Terroristien väittämä toi-
mia köyhien puolesta on pelkkää
valhetta.

Älä tapa Jumalan nimessä!

6. Terrorismin teoilla tappavat
itse asiassa halveksuvat ihmis-
kuntaa, elämää ja tulevaisuutta.
Heidän mukaansa kaikkea tulee
vihata ja kaikki tulee tuhota. Ter-
roristien mukaan heidän usko-

muksensa tai heidän kokemansa
on jotakin niin absoluuttista, että
jopa viattomien ihmisten elämän
tuhoaminen on vastauksena pe-
rusteltua. Terrorismi on usein
fanaattisen fundamentalismin
aiheuttamaa, joka kumpuaa nä-
kemyksestä, että kaikki on alis-
tettava jonkun omalle näkemyk-
selle totuudesta. Tosiasiassa sil-
loinkin, kun totuus on saavutet-
tu - mikä voi tapahtua vain rajoi-
tetulla ja epätäydellisellä tavalla
- sitä ei voida koskaan pakottaa
muille. Kunnioitus ihmisen
omaatuntoa kohtaan, missä Ju-
malan itsensä kuva heijastuu
(vert. 1 Moos. 1:26-27), merkitsee,
että voimme ainoastaan esittää
totuuden muille, jotka ovat sitten
vastuussa sen hyväksymisestä.
Totuudeksi kokemamme pakotta-
minen väkivallalla muille on
loukkaus ihmisen arvoa kohtaan
ja merkitsee lopulta loukkausta
Jumalaa kohtaan, joka kuva jo-
kainen ihminen on. Tästä syystä
fundamentalismiksi kutsuttu

asenne on jyrkästi Jumalaan us-
komisen vastaista. Terrorismi ei
käytä hyväkseen ainoastaan ih-
misiä, vaan myös Jumalaa, teh-
den hänestä omia päämääriä var-
ten käytettävän valhekuvan.

7. Kukaan uskonnollinen johtaja
ei sen vuoksi voi suvaita terroris-
mia ja vielä vähemmän saarnata
sitä. On uskonnon häpäisyä julis-
tautua terroristiksi Jumalan ni-
messä tai tehdä väkivaltaa ihmi-
selle Jumalan nimessä. Terroris-
min väkivalta on uskon vastais-
ta Jumalaan, joka on ihmisen
Luoja, joka pitää huolta ihmises-
tä ja joka rakastaa ihmistä. Se on
ennen kaikkea täysin uskon vas-
taista Jeesukseen Kristukseen,
joka on opettanut opetuslapsiaan
rukoilemaan: �Anna meille vel-
kamme anteeksi, niin kuin mekin
annamme anteeksi niille, jotka
ovat meille velassa� (Matt. 6:12).

Seuraamalla Jeesuksen ope-
tusta ja esimerkkiä kristityt ovat
vakuuttuneita siitä, että laupeu-
den osoittaminen merkitsee elä-
mämme todellisuuden elämistä
käytännössä: me voimme ja mei-
dän tulee olla laupiaita, koska
laupeuden on meille osoittanut
Jumala, joka itse on laupias rak-
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kaus (vert. 1 Joh. 4:7-12). Juma-
la, joka tulee historiaan pelas-
taakseen meidät valmistaen pit-
känperjantain dramaattisten ta-
pahtumien kautta voiton pääsi-
äissunnuntaina, on laupeuden ja
anteeksiannon Jumala (vert. Ps.
103:3-4, 10-14). Siksi Jeesus lau-
sui näin niille, jotta moittivat
häntä syömisestä syntisten kans-
sa: �Menkää ja tutkikaa, mitä
tämä tarkoittaa: 'Armahtavai-
suutta minä tahdon, en uhrime-
noja.' En minä ole tullut kutsu-
maan hurskaita, vaan syntisiä�
(Matt. 9:13). Jeesuksen seuraaji-
en, jotka on kastettu hänen pe-
lastavaan kuolemaansa ja ylös-
nousemukseensa, tulee aina olla
laupeuden ja anteeksiannon mie-
hiä ja naisia.

Anteeksiannon tarve

8. Mitä anteeksiantaminen mer-
kitsee käytännössä? Miksi meidän
tulee antaa anteeksi? Anteeksian-
non tutkistelu ei voi välttää näi-
tä kysymyksiä. Palaten siihen,
mitä kirjoitin viestissäni vuoden
1997 Maailman rauhan päivää
varten (�Tarjoa anteeksiantoa ja
saa rauha�), tahdon muistuttaa,
että anteeksiannolla on paikkan-
sa jokaisen sydämessä ennen
kuin siitä tulee yhteiskunnalli-
nen todellisuus. Ainoastaan siinä
määrin kuin anteeksiannon etiik-
ka ja kulttuuri ovat vallalla,

voimme toivoa anteeksiannon
�politiikkaa�, jota yhteiskunnan
asenteet ja lait ilmaisevat, niin
että niiden kautta oikeudenmu-
kaisuus saa inhimillisemmän
luonteen.

Anteeksianto on ennen kaik-
kea henkilökohtainen valinta, sy-
dämen päätös mennä sellaista
luonnollista vaistoa vastaan, joka
maksaisi pahan pahalla. Tällai-
sen valinnan mitta on Jumalan
rakkaus, joka vetää meitä puo-
leensa omasta synnistämme huo-
limatta. Sen täydellinen esimerk-
ki on Kristuksen anteeksianto,
joka ristillä rukoili: �Isä, anna
heille anteeksi. He eivät tiedä,
mitä tekevät� (Luuk. 23:34).

Anteeksiannon lähde ja mitta
on näin ollen Jumalassa. Tämä ei
merkitse sitä, etteikö sen merki-
tystä voitaisi saavuttaa ihmisjär-
jen valossa, ennen kaikkea sen
vuoksi, mitä ihmiset tuntevat
tehdessään vääryyttä. He tunte-
vat oman inhimillisen heikkou-
tensa ja he tahtovat toisten ole-
van lempeitä heitä kohtaan. Mik-
si emme siksi tee toisille sitä mitä
tahdomme heidän tekevän meil-
le? Kaikilla ihmisillä on toivo kye-
tä aloittamaan kaikki uudestaan
eikä jäädä lopullisesti kiinni

omiin erehdyksiinsä ja syyllisyy-
teensä. He kaikki haluavat suun-
nata silmänsä tulevaan ja löytää
uusia luottamuksen ja sitoumuk-
sen mahdollisuuksia.

9. Anteeksianto on siksi täysin
inhimillinen teko ja ennen kaik-
kea henkilökohtainen aloite. Yk-
silöllä on olennaisella tavalla so-
siaalinen ulottuvuus, jonka avul-
la hän solmii suhteiden verkos-
ton ilmaistakseen itseään: ei ai-
noastaan hyvässä, vaan valitet-
tavasti myös pahassa. Tämän
seurauksena anteeksianto on tar-
peellista myös yhteiskunnan ta-
solla. Perheillä, ryhmillä, valtioil-
la, kansainvälisellä yhteisöllä it-
sellään on tarve avautua anteek-
siannolle solmiakseen uudestaan
rikkoutuneet suhteet, ylittääk-
seen hedelmättömät keskinäisen
tuomitsemisen tilanteet, voit-
taakseen kiusauksen muiden
poissulkemiseksi jättämällä hei-
dät ilman valitusoikeutta. Kyky
anteeksiantoon on jokaisen entis-
tä oikeudenmukaisemman ja so-
lidaarisemman yhteiskunnan pe-
rustana.

Sitä vastoin anteeksiannon
laiminlyönti, erityisesti sen pit-
kittäessä konflikteja, on  erityi-
sen kallista inhimillisen kehityk-
sen kannalta. Varallisuutta käy-
tetään aseisiin kehityksen, rau-
han ja oikeudenmukaisuuden si-
jasta. Miten lukemattomia kärsi-
myksiä ihmiskunta onkaan koke-
nut sovinnon kykenemättömyy-
den takia! Millaisia kehityksen
viivästymiä onkaan ollut anteek-
siannon epäonnistumisen vuoksi!
Rauha on oleellista kehitykselle,
mutta todellisen rauhan tekee
mahdolliseksi vain anteeksianto.

Anteeksianto, kultainen tie

10. Anteeksianto ei ole ehdotus,
joka voitaisiin välittömästi ym-
märtää tai helposti hyväksyä; se
on monella tapaa ristiriitainen
viesti. Anteeksianto merkitsee
itse asiassa aina lyhyen ajan nä-
ennäistä menetystä todellista pit-
kän ajan voittoa vastaan. Väki-
valta on sen todellinen vastakoh-
ta; se valitsee näennäisen lyhyen
ajan voiton, mutta merkitsee to-
dellista ja pysyvää häviötä. An-
teeksianto voi näyttää heikkou-
delta, mutta tosiasiassa sen an-
taminen ja vastaanottaminen
vaativat suurta hengellistä voi-
maa ja moraalista rohkeutta. Se
voi näyttää jollakin tavalla vä-
hentävän merkitystämme, mut-
ta todellisuudessa se vie meidät
kohti täydellisempää ja rikkaam-
paa ihmiskuntaa, joka loistaa
voimakkaammin Luojan kirkka-
utta.

Palveluvirkani Evankeliumin
palveluksessa pakottaa minut, ja
samalla antaa minulle voiman,
painottamaan anteeksiannon tar-
peellisuutta. Teen sen tänään toi-
voen herättäväni vilpittömiä ja
kypsiä ajatuksia tästä aiheesta,
jotta saavuttaisimme yleisen uu-
distumisen ihmisten sydämissä ja
maan kansojen välisissä suhteis-
sa.

11. Tutkistellessamme anteeksi-
antoa ajatuksemme palaavat
luonnollisesti tiettyihin konflikti-
tilanteisiin, jotka ruokkivat syvää
ja osapuolia jakavaa vihaa sekä
aiheuttavat yhä jatkuvan inhi-
millisten ja kollektiivisten kärsi-
mysten ketjun. Viittaan erityises-
ti siihen, mitä on tapahtumassa
Pyhällä maalla, siunatulla maal-
la, jossa Jeesus, Rauhan ruhti-
nas, eli, kuoli ja nousi kuolleista.

Nykyinen herkkä kansainvä-
linen tilanne saa korostamaan
voimalla viisikymmentä vuotta
enemmän tai vähemmän akuu-
tein tilantein jatkuneen arabien
ja israelilaisten välisen konflik-
tin ratkaisun kiireellisyyttä. Jat-
kuvan turvautumisen kauhun ja
sodan tekoihin, jotka pahentavat
tilannetta entisestään ja vähen-
tävät kaikkien osapuolten toivoa,
täytyy vihdoinkin antaa tilaa
neuvottelutein saavutettavalle
ratkaisulle. Jokaisen osapuolen
oikeudet ja pyynnöt tulee ottaa
vakavasti huomioon ja ne täytyy
punnita kohtuudella, jos ja kun
oikeudenmukaisuuden ja sovin-
non tahdotaan vallitsevan. Vielä
kerran kehotan Pyhän maan kan-
sojen työskentelemään keskinäi-
sen kunnioituksen ja rakentavan
sovun aikakauden puolesta.

Uskontojen välinen ymmär-
rys ja yhteistyö

12.  Tässä suuressa ponnistukses-
sa uskontojen johtajilla on raskas
velvollisuus. Eri kristillisten us-
kontokuntien, kuten myös maa-
ilman suurten uskontojen, tulee
työskennellä yhdessä poistaak-
seen terrorismin sosiaaliset ja
kulttuurilliset syyt. Ne voivat
tehdä tämän opettamalla ihmis-
yksilön suuruutta ja arvoa ja le-
vittämällä ihmisperheen yksey-
den selvempää tuntoa. Tämä on
ekumeenisen ja uskontojen väli-
sen dialogin erityinen työkenttä,
kiireellinen palvelus, jonka us-
konto voi tehdä maailman rauhan
hyväksi.

Olen erityisesti vakuuttunut
siitä, että juutalaisten, kristitty-
jen ja islamilaisten uskonnollis-
ten johtajien tulee nyt julkisesti
näyttää esimerkkiä tuomitsemal-
la terrorismi ja kieltämällä ter-
roristeilta kaikenlainen uskon-
nollinen tai moraalinen oikeutus.

13. Antamalla yhteisen todistuk-
sen siitä moraalisesta totuudes-
ta, että viattoman harkittu tap-
paminen on aina, kaikkialla ja
poikkeuksetta vakava paha, maa-
ilman uskonnolliset johtajat aut-
tavat moraalisesti terveen julki-
sen mielipiteen muodostumista.
Se on tarpeen sellaisen kansain-
välisen siviiliyhteiskunnan ra-
kentamiseksi, joka osaa seurata
järjestyksen rauhallisuutta oi-
keudenmukaisuudessa ja vapau-
dessa.

Sitoutumalla tähän eri uskon-
not eivät voi muuta kuin seurata
anteeksiannon tietä, joka avaa
tien keskinäiseen ymmärryk-
seen, kunnioitukseen ja luotta-
mukseen. Apu, jonka uskonnot
voivat antaa rauhan puolesta ja
terrorismia vastaan, rakentuu
nimenomaan anteeksiannon opet-
tamisesta, sillä ne, jotka antavat
anteeksi ja etsivät anteeksiantoa
tietävät, että on olemassa korke-
ampi Totuus, ja että hyväksymäl-
lä tuon Totuuden he voivat tulla
osallisiksi omasta itsestään kor-
keammasta.

Rukous rauhan puolesta

14. Nimenomaan tästä syystä
rukous rauhan puolesta ei ole jo-
takin, joka ainoastaan seuraa työ-
tä rauhan puolesta. Se on jotakin
olennaista rauhan, oikeudenmu-
kaisuuden ja vapauden järjestyk-
sen rakentamiseksi. Rukoilemi-
nen merkitsee ihmissydämen
avaamista Jumalan voiman vir-
tauksille kaiken uudistumiseksi.
Jumala voi elämää antavalla ar-
mollaan luoda rauhan avauksia

sinne, missä esteet ja sulut ovat
ilmeisiä; hän voi vahvistaa ja li-
sätä inhimillisen perheen solidaa-
risuutta huolimatta jakautunei-
suuden ja ristiriitojen loputto-
masta historiastamme. Rukoile-
minen rauhan puolesta merkitsee
rukoilemista oikeudenmukaisuu-
den puolesta, sen puolesta, että
kansakuntien ja kansojen sisällä
ja niiden kesken suhteet järjes-
täytyisivät oikein. Se merkitsee
rukoilemista vapauden puolesta,
erityisesti uskonnonvapauden
puolesta, joka on jokaisen yksilön
perustavaa laatua oleva inhimil-
linen ja yhteiskunnallinen oike-
us. Rukoileminen rauhan puoles-
ta merkitsee Jumalan anteeksi-
annon etsimistä, ja anteeksian-
non rohkeuden pyytämistä niitä
kohtaan, jotka ovat meitä loukan-
neet.

Kaikista näistä syistä olen
kutsunut maailman uskontojen
edustajat tulemaan Assisiin, py-
hän Franciscuksen kaupunkiin,
24. tammikuuta 2002 rukoile-
maan rauhan puolesta. Näin teh-
dessämme osoitamme, että aito
uskonnollinen vakaumus on kan-
sojen keskinäisen kunnioituksen
ja sopusoinnun loppumaton läh-
de; että se todellakin on täydelli-
nen vastakohta väkivallalle ja ris-
tiriidalle. Tänä ahdingon aikana
ihmiskunnan perhettä täytyy
muistuttaa toivomme huojumat-
tomista perusteista. Juuri tätä
toivoa tahdomme julistaa Assisis-
sa pyytämällä kaikkivaltiasta
Jumalaa - pyhän Franciscuksen
itsensä kauniiden sanojen mukai-
sesti - tekemään jokaisesta meis-
tä rauhansa välikappaleen.

15. Ei ole rauhaa ilman oikeuden-
mukaisuutta, ei ole oikeudenmu-
kaisuutta ilman anteeksiantoa:
tämän tahdon sanoa tässä vies-
tissä yhtä lailla uskoville kuin ei-
uskoville, kaikille hyvän tahdon
miehille ja naisille, jotka ovat
huolestuneita ihmiskunnan per-
heen hyvästä ja sen tulevaisuu-
desta.

Ei ole rauhaa ilman oikeuden-
mukaisuutta, ei ole ole oikeuden-
mukaisuutta ilman anteeksian-
toa: tämän tahdon sanoa kaikille
ihmisyhteisön tulevaisuudesta
vastuuta kantaville, jotta he an-
taisivat ihmisen todellisen hyvän
valon ja yhteisen hyvän pyrki-
myksen johtaa itseään raskaissa
ja vaikeissa päätöksissään.

Ei ole rauhaa ilman oikeuden-
mukaisuutta, ei ole ole oikeuden-
mukaisuutta ilman anteeksian-
toa: En väsy toistamasta tätä va-
roitusta kaikille niille, jotka syys-
tä tai toisesta ruokkivat itsessään
vihan tuntoja, koston halua ja
tahtoa tuhota.

Tänä Maailman rauhan päivä-
nä nouskoon entistä voimak-
kaampi rukous uskovien sydä-
mistä terrorismin uhrien puoles-
ta, sen takia kärsivien perheiden
puolesta, kaikkien kansojen puo-
lesta, joita terrorismi ja sota louk-
kaavat ja mullistavat. Loistakoon
rukouksemme valo jopa niille, jot-
ka niin vakavasti julmilla teoil-
laan loukkaavat Jumalaa ja ih-
mistä, jotta he osaisivat katsoa
sydämiinsä ja nähdä tekemänsä
pahan, hylätä kaikki väkivaltai-
set aikomuksensa ja etsiä anteek-
siantoa. Näinä vaikeina aikoina
löytäköön koko ihmisperhe todel-
lisen ja pysyvän rauhan, joka syn-
tyy oikeudenmukaisuuden ja lau-
peuden kohtaamisesta!

Vatikaanissa, 8. joulukuuta 2001
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Ajassa

Pyhä Henrik
piispa ja marttyyri,

hiippakunnan ja koko Suomen suojelija
Pyhän Henrikin juhlapyhää vietetään Helsingin hiippakunnassa tammikuun 19.
päivänä. Tällä sivulla osallistumme kuvallisesti piispa Henrikin hartauteen yli
50 vuoden takaisen lähteen valossa: Vuonna 1932 ilmestyi Juhani Rinteen teos
Pyhä Henrik, piispa ja marttyyri. Tämän sivun kuvat ovat kyseisestä teoksesta.

Messun tekstit ovat nykyisestä Messukirjasta.

Alkuvirsi

Iloitkaamme kaikki Herrassa
viettäessämme tätä juhlapäivää pyhän Henrikin kunniaksi.
Hänen marttyyrikuolemastaan enkelit riemuitsevat
ja yhdessä ylistävät Jumalan Poikaa.

Päivän rukous

Kaikkivaltias, armollinen Jumala,
pyhän Henrikin lähetystyön kautta
sinä johdatit Suomen kansan katolisen kirkon yhteyteen.
Suo ihmisten tänäkin päivänä löytää voimaa ja valoa
siitä uskosta, josta hän eli
ja jonka puolesta hän antoi henkensä.
Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen,
sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee
Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala,
iankaikkisesta iankaikkiseen.
Aamen.

Prefaatio

Totisesti on arvokasta ja oikein,
kohtuullista ja autuaallista,
aina ja kaikkialla kiittää sinua Herra,
pyhä Isä, kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala,
ja ylistää sinua viettäessämme
pyhän marttyyripiispa Henrikin
taivaallista syntymäjuhlaa.

Hän kutsui meidät tietämättömyyden pimeydestä
sinun tuntemisesi valkeuteen, eikä epäröinyt
vahvistaa julistamaansa uskoa
oman verensä vuodattamisella.

Sen tähden me yhdessä uskollisen palvelijasi
ja kaikkien pyhien kanssa riemuiten veisaamme
sinun kunniaasi yhteen ääneen sanoen: Pyhä, pyhä...

Kuvateksti: �P. Henrikin ja P. Sigfridin marttyyrikuolemat italialaisen
Circignanon maalauksen mukaan 1580-luvulta.�

Kuvateksti: �P. Henrikin marttyyrikuolemaa esittävä ommeltu kuvaus pyhimyksen alaleuanluun sisältävän pyhäinjäännöksen vaatetuksesta.�


