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Ei koskaan enää vä-
kivaltaa! Ei koskaan
enää sotaa! Ei kos-
kaan enää terroris-
mia! Jumalan nimes-
sä jokainen uskonto
edistäköön maan
päällä oikeudenmu-
kaisuutta ja rauhaa,
anteeksiantoa ja elä-
mää, rakkautta!

ASSISI 24.1.2002
Uskontojen rukouspäivä sodan ja terrorismin voittamiseksi

Kristittyjen
ykseyden
rukousviikko
pyhän
Henrikin
juhlapyhän
lomassa

+
Ekumeeninen
delegaatio
pyhän isän
luona

+
Pyhän isän
puhe (s. 12)

Jeesuksen
jalanjälkiä
seuraten

Otteita Jeesuksen
ajan kartalta
opetuksen avuksi
ja muistin
virkistämiseksi.

Mitä tapahtuikaan
a) Betsaidassa,
b) Kaanassa,
c) Betaniassa,
d) Nainissa?

(s. 14)
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Uusien hiippakuntakalente-
rien pitäisi tämän lehden il-
mestyessä olla jo seurakun-
nissa jaettavissa uskoville.
Kalenteri on, kuten huo-
maatte, kokenut aikamoi-
sen muodonmuutoksen.
Toivottavasti se tuottaa
käyttäjilleen aikaisempaa
enemmän iloa - ja hyötyä!

Den svenska stiftskalen-
dern kan man beställa di-
rekt från Informationstjäns-
ten eller be församlingen
beställa den.

Internet

Pitkään vireillä ollut tiedo-
tuskeskuksen uuden Inter-
net-domainin (eli www-
osoitteen) hakuprosessi on
päättynyt. Viestintävirasto
on myöntänyt meille osoit-
teen www.catholic.fi .

Uusi kotisivustomme
avataan tuossa osoitteessa
näillä näkymin paastonajan
alussa, tuhkakeskiviikkona
13.2. Silloin pääosa sivus-
tostamme on oletettavasti
valmiina. Vanha kotisivum-
me www.katt.fi säilyy uuden
rinnalla jonkin aikaa.

Samassa yhteydessä
uusitaan tiedotuskeskuk-
sen sähköpostiosoitteet.
Väliaikainen osoitteemme
cinfofin@yahoo.de jää sil-
loin ansaitulle eläkkeelle
(katt@katt.fi ei ole toiminut
viime vuoden elokuun jäl-
keen). Tiedotuskeskuksen
uudeksi yleiseksi sähkö-
postiosoitteeksi tulee
info@catholic.fi .

Fides-lehden ilmoitus-,
artikkeli-, osoite- ja tilaus-
asiat saa myös oman säh-
köpostiosoitteen, jota toi-
vomme Fidesin lukijoiden
näissä asioissa käyttävän:
fides@catholic.fi .

Informationstjänstens
hemsida i Internet skall flyt-
tas fr.o.m. askonsdagen,
den 13. februari. Vår nya
URL kommer att lyda däref-
ter: www.catholic.fi .

På samma datum ska vi
få nya email-adresser:
info@catholic.fi för all-
männa frågor och ärenden;
och fides@catholic.fi för
allt vad som har någonting
med Stiftsbladet Fides att
göra.

Change of Internet addresses since February 13th:

new homepage: www.catholic.fi

new email addresses:
info@catholic.fi for general information or

fides@catholic.fi  for the Diocesan Newspaper

Rauhaa ja rak-
kautta
Hyvät lukijat, voimme
yhdessä iloita siitä, että
pyhä isä onnistui jäl-
leen kerran osoitta-
maan, kuinka pyytee-
tön ja aito kirkkomme
sanoma kaikille ihmi-
sille oikein on. Joku As-
sisin tapahtuman osan-
ottaja totesikin, ettei
kukaan muu kuin paa-
vi olisi voinut onnistua
kutsumaan koolle - sa-

maan tilaisuuteen - esim. omassa maassaan viha-
mielisesti toisiinsa suhtautuvia juutalaisia ja
muslimeja. Uskontojen tehtävä on todellakin
tuottaa rakkautta ja rauhaa.

Mutta siinäpä pulmamme onkin. Maailma, josta
puuttuu Jumala, on maailma, joka ei enää usko
rakkauteen - ainakaan tosi rakkauteen. Maailma,
jonka ylin auktoriteetti on minä, on ylösalaisin
kääntynyt maailma, ehkä paremminkin helvetti
itse. Mikä meihin ihmisiin oikein on mennyt, kun
emme enää voi hyväksyä sitä metafyysistä, onto-
logista alemmuuttamme Jumalan suhteen, josta
tässä lopultakin on kysymys? Sitä, että Jumala on
Luoja ja me muut olemme vain luotuja? Sitä, että
Jumala on se, joka voi sanoa itsestään: �Minä
olen�, - ja  me muut olemme olemassa vain, kos-
ka Hän tahtoo niin?

Minän ylivalta maailmankatsomuksessamme
johtaa väistämättä huonoon suuntaan. Sellaises-
sa tilanteessa emme enää ota toisia ihmisiä huo-
mioon täysin samanarvoisina persoonina, he ovat
vain etäisiä pesäkkeitä minän ympärillä. - Voim-
me laupiaasti tietysti myöntää heille oikeuden
ajatella itse samalla tavalla. Reductio ad absur-
dum!

Syvässä todellisuudessa kaikki minät ovat toisiin-
sa nähden täysin yhdenvertaisessa asemassa.
Kaikki riippuu Jumalasta. Kaikki on suhteessa
Jumalaan - halusi sitä tai ei. Tässä on se askel, jon-
ka nykyaikainen minuus kieltää. Tässä on se ot-
tamatta jätetty askel, joka tekee kaiken sodan ja
tappamisen mahdolliseksi. Se on se sama askel,
jonka liian monet luulevat ottaneensa, vaikkeivät
oikeasti olekaan.

Niin, yhdysvaltalainen kardinaali sen puki sanoik-
si: �[Ei] kukaan, joka tietoisesti kannattaa abort-
tia tai eutanasiaa, voi vakavasti kutsua itseään
kristityksi.� Surkuhupaisaa on, että monissa me-
dioissa tuo näkemys ei koskaan pääsisi esille.
Rauha ja rakkaus alkaa läheltä.
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UutisiaToimitukseltaUutisia
Brasilialainen ryh-
mä palasi kirkon
täyteen yhteyteen

Camposin hiippakunnassa,
Brasiliassa, toimiva "Pyhän
Jean Marie Vianneyn pappis-
yhteisö" -niminen traditiona-
listinen ryhmä on palannut
kirkon täyteen yhteyteen.

Ryhmä sai alkunsa siitä,
kun vuonna 1991 isä Licino
Rangel sai laittoman, mutta
pätevän piispanvihkimyksen
eräiltä piispoilta, jotka edes-
mennyt arkkipiispa Marcel
Lefebvre oli vuonna 1988 vih-
kinyt laittomasti. Camposissa
toimiva pappisyhteisö viettää
pyhää messua vuoden 1962
messukirjan mukaan.

Pappisyhteisö oli 15.8.
2001 pyytänyt paavilta kirkon
täyteen yhteyteen palaamista.
Paavi Johannes Paavali II
oli päättänyt hyväksyä pyyn-
nön, perustaen samalla henki-
lökohtaisen apostolisen admi-
nistratuurin Camposin hiippa-
kuntaan. Kyseisen administra-
tuurin papit voivat vastaisuu-
dessakin viettää pyhää messua
ja muita sakramentteja van-
han järjestyksen mukaisesti.
Samalla hän vapautti ryhmän
kaikista kirkollisista rangais-
tuksista ja nimitti piispa Ran-
gelin Zarnan titulaaripiispak-
si.

Piispa Rangel ja hänen
ryhmänsä papit otettiin julki-
sesti kirkon täyteen yhteyteen
Camposin katedraalissa
18.1.2002 kardinaali Dario
Castrillon Hoyosin johta-
massa liturgiassa. Järjestely
on ennennäkemätön kirkon
historiassa ja sen toivotaan
osaltaan edesauttavan arkki-
piispa Lefebvren perustaman
Pyhän Pius X:n pappisyhtei-
sön palaamista kirkon täyteen
yhteyteen. Tähän ryhmään
kuuluu n. 300 pappia ja mil-
joona uskovaa. Camposin tra-
ditionalisteihin laskettiin kuu-
luvan piispa Rangelin ja lähes
kolmenkymmenen papin li-
säksi n. 30.000 uskovaa.

KATT/VIS/KATH.NET

Ratzinger: Liturgiauudistus kaipaa uu-
distusta

Paavi otti vastaan diplomaattikunnan Påven inför böne-
dag i Assisi: Alla
troende är kallade
att verka för fred

Varje troende människa vet att
han eller hon är kallad att ver-
ka för freden," sade påven på
söndagen, den 20. januari.

"Efter det tragiska attenta-
tet 11 september känner de
troende att de måste be för fre-
den allt mer intensivt", sade
Johannes Paulus II inför
den bönedag för fred i Assisi i
Mellanitalien torsdag 24 ja-
nuari, dit han har inbjudit fö-
reträdare för alla religioner.
"Så får vi återuppleva den 27
oktober 1986 när för första
gången den helige Franciskus
stad såg företrädare för värl-
dens religioner mötas för at be
Himlen om fred," sade påven.
"Sedan dess livas den interre-
ligiösa dialogen av en ny anda
som ofta kallas 'Assisi-an-
dan'.... Bönedagen för fred har
inget med religionsblandning
eller synkretism att göra. Alla
religiösa grupper skall be på
olika platser enligt sina tradi-
tioner i full respekt för de an-
dra. Det som förenar dem alla
är övertygelsen att freden är en
gåva från Gud. Varje troende
människa vet att han eller hon
är kallad att verka för freden."

"Därför," fortsatte påven,
"räcker det inte att människor
från olika religioner samarbe-
tar. De måste engagera sig allt
mer för att värna och främja
erkännadet av de mänskliga
rättigheterna, som är förut-
sättningen för en äkta och va-
raktig fred."

KATT/VATIKANRADION

Påven bjöd på vegetarisk lunch

Paavi Johannes Paavali II
otti 10.1.2002 vastaan Pyhän
istuimen luo akreditoidun dip-
lomaattikunnan. Samalla hän
piti perinteisen uudenvuoden-
puheensa.

Puheessaan pyhä isä pai-
notti terrorismin vastaisen
taistelun olevan oikeutettua.
Samalla hän ehdotti, että puu-
tuttaisiin terrorismin syihin,
mitä kautta olisi mahdollista
aloittaa "parantumisprosessi"
pelon ja välivallan kierteen
voittamiseksi. Tässä yhteydes-
sä hän antoi tukensa Afganis-
tanin uudelle hallitukselle
kannustaen Intiaa ja Pakista-
nia neuvotteluihin.

Johannes Paavali II antoi
tukensa Euroopan unionin yh-
teisvaluutalle ja laajentumisel-
le, mutta puuttui siihen, ettei
EU:n Laekenin huippukoko-
uksen sopimus millään taval-
la maininnut uskontoja. Tä-
mänkaltainen "uskontojen
marginalisointi" on hänen
mukaansa epäoikeudenmu-
kaisuus ja merkki näkemyksen
erehdyksestä.

Pyhä isä muistutti myös
Afrikkaa yhä vaivaavista 17
alueellisesta konfliktista ja
antoi tukensa Afrikan unionin
syntymiseen tähtäävälle kehi-
tykselle. Amerikan mantereen
osalta hän kannusti argentii-
nalaisia toivoon maan talous-
vaikeuksista huolimatta,
muistuttaen kansakunnan
edun edistämisen tärkeydestä
yksityisen eduntavoittelun si-
jaan.

Johannes Paavali II kan-
nusti puheessaan kansakuntia
avaamaan sydämensä ja älyk-
kyytensä yhteisten haasteiden
edessä, joihin kuuluvat ihmi-
sen pyhyyden edistäminen
kaikissa tilanteissa, köyhyy-
den poistaminen ja taistelu
laajalle levinneitä sairauksia
vastaan.

"Vain valo voi voittaa pi-
meyden, vain rakkaus vihan",
paavi päätti puheensa. Yh-
teensä 172 valtiolla on tällä
hetkellä diplomaattisuhteet
Pyhän istuimen kanssa.

KATT/VIS

Fredag 25 januari bjöd påven
på en vegetarisk och alkoholf-
ri lunch i påvepalatset för
medlemmarna i de delegatio-
ner från andra kyrkor och
ickekristna religioner som del-
tog i bönedagen för fred i den
helige Franciskus stad Assisi
dagen innan. Före lunchen
sade Johannes Paulus II att
han tackade sina gäster för att
de ville arbeta för freden och
för deras mod att förklara in-
för världen att våld och religi-
on aldrig kan leva tillsam-
mans.

Det var inte lätt att hitta på
en lunchmeny som kunde pas-
sa anhängare av tolv olika re-
ligioner, var och en med sina
föreskrifter om vad man får
och inte får äta och dricka. Al-
kohol och kött var uteslutna.
Gästerna fick dricka mineral-
vatten och olika slags fruktjui-
cer. Lunchen inleddes med en
förrätt av gratinerade grönsa-
ker och fortsatte med pasta
med citronsås och saffransris.
Huvudrätten bestod av kro-

närtskockor och sparris med
potatis. Till sist serverades en
fruktkaka och kaffe.

Påven satt vid ett rektan-
gulärt bord i mitten tillsam-
mans med den grekisk-orto-
doxe patriarken av Konstan-
tinopel Bartolomeos I, pat-
riarken av Damaskus Igna-
tios IV och Vatikanens stats-
sekreterare kardinal Angelo
Sodano. Vid runda bord i res-
ten av den stora salen satt de
andra religiösa ledarna som
företrädde kristendom, islam,
judendom, buddhism, shinto-
sim, sikh, traditionella afri-
kanska religioner, zoroast-
rism, konfucianism, jainism
och tenrikyo.

"Från Umbriens kullar har
vi kommit till Roms kullar.
Med stor glädje välkomnar jag
er mitt eget hem," sade påven
till de 200 lunchgästerna som
satt utplacerade vid runda
bord i den stora salen. "Dör-
ren till detta hus är öppen för
alla människor," fortsatte
påven, "och ni kommer till det-

ta bord som vänner, inte som
främlingar. Igår samlades vi
skuggan av den helige Francis-
kus. Här samlas vi i skuggan
av fiskaren, Petrus. Assisi och
Rom, Franciskus och Petrus:
två helt olika platser och män-
niskor. Ändå bar de bägge på
det fredsbudskap som sjöngs
av änglarna i Betlehem: Ära i
höjden åt Gud och fred på åt
hans folk".

"Trots alla skillnader mel-
lan oss sitter vi tillsammans
vid detta bord, förenade av
vårt engagemang för freden,"
sade den 81-årige påven till
lunchgästerna som hörde till
olika religioner och folk, mån-
ga med olika och mångfärga-
de huvudbonader. "Detta en-
gagemang, som föds ur en äkta
religiös känsla, är säkert vad
Gud förväntar sig av oss. Det
är vad världen söker efter i re-
ligiösa män och kvinnor. Det-
ta engagemang är det hopp vi
måste erbjuda just nu.�

KATT/VATIKANRADION

Pyhä istuin ja
Ruotsi vaihtoivat
historiallisen noo-
tin

Pyhä istuin ja Ruotsi ovat vaih-
taneet diplomaattisen nootin,
jolla selvennetään katolisen
kirkon juridista asemaa Ruot-
sissa. Historialliseksi luonneh-
ditun nootin teki tarpeellisek-
si maan uusi uskonnonvapa-
uslaki, joka samalla edisti tun-
tuvasti uskontokuntien tasa-
arvoa.

Ruotsin hallitus vastasi
13.12.2001 myönteisesti Py-
hän istuimen noottiin, jolla
selvennettiin, että maassa toi-
miva katolinen kirkko on osa
yleismaailmallista katolista
kirkkoa; se toimii paavin alai-
suudessa ja kanonisen lain
säädösten mukaisesti. Saman-
aikaisesti hallitus ilmoitti hy-
väksyvänsä sen, että katolinen
kirkko kansanoikeudellisena
tekijänä on läsnä myös Ruot-
sissa.

Nootti selvensi katolisen
kirkon juridista asemaa, joka
uusi lainsäädäntö oli osoittain
tehnyt epäselväksi. Ruotsin
katolilaiset maksavat omalle
kirkolleen kirkollisveroa, joka
kerätään verotuksen yhteydes-
sä. Myös siellä, missä vastaa-
vaa järjestelyä ei vielä toistai-
seksi ole, kirkkolain mukaan
kaikkien uskovien velvollisuus
on tukea avustuksin kirkon
toimintaa.

KATT/KM

Uskonopin kongregaation
prefekti, kardinaali Joseph
Ratzinger on todennut rans-
kalaisen katolisen päivälehden
La Croix'n haastattelussa, että
on tullut aika uudistaa Vati-
kaanin II kirkolliskokouksen
jälkeen tapahtunut liturgiauu-
distus.

Kardinaalin mukaan ta-
pahtunut uudistus on tuonut
esiin monia kauniita asioita,
mutta samalla se on vahvista-
nut yhteisöjen halua ja houku-
tusta erityiseen luovaan itseil-

maisuun. Sen seurauksena
"monet ihmiset valittavat, et-
tei ole enää kahta samanlaista
messua, ja kysyvät, onko kato-
lista liturgiaa enää olemassa",
Ratzinger arvioi. Hänen mu-
kaansa uuden liturgiauudis-
tuksen tehtävä olisi ehkäistä
houkutuksia ja auttaa siten
ihmisiä paremmin omaksu-
maan liturgian sisältö. Tämä
tapahtuisi lähinnä palautta-
malla liturgiaan enemmän pe-
rinteisiä käytäntöjä.

KATT/CNS

Venetsia sai uuden
patriarkan

Paavi Johannes Paavali II
nimitti 5.1.2002 Rooman paa-
villisen Lateraani-yliopiston
rehtorin, piispa Angelo Sco-
lan, Venetsian patriarkaksi.
Patriarkka Scolan edeltäjä
kardinaali Marco Cé, 76, jäi
samalla eläkkeelle.

Venetsian hiippakunta on
ollut patriarkaatti vuodesta
1457. Muita latinalaisen kir-
kon patriarkaatteja ovat käy-
tännössä enää Jerusalem ja
Lissabon. Venetsia on merkit-
tävä myös siksi, että viimeksi
autuas Johannes XXIII (1958-
1963) ja paavi Johannes Paa-
vali I (1978) tulivat valituiksi
paaveiksi Venetsian patriark-
koina.

Patriarkka Scola on synty-
nyt Milanossa vuonna 1941.
Hän on filosofian ja teologian
tohtori. Vuosina 1991-1995
hän toimi Grosseton hiippa-
kunnan piispana, mistä viras-
ta paavi kutsui hänet merkit-
tävän Lateraani-yliopiston
rehtoriksi. Monsignor Scola
kuuluu Italiassa syntyneeseen,
mutta sittemmin kansainvälis-
tyneeseen katoliseen Comu-
nione e liberazione -liikkee-
seen.

KATT/VIS

Vuoden 2005 nuor-
tenpäivät pidetään
Kölnissä

Saksan piispainkokouksen
puheenjohtaja, kardinaali
Karl Lehmann, ja Kölnin
arkkipiispa, kardinaali Joa-
chim Meisner ovat ilmoitta-
neet, että kirkon nuorten maa-
ilmanpäivä pidetään elokuus-
sa 2005 Kölnissä. Samalla
joka toinen vuosi pidettävät
nuortenpäivät palaavat Eu-
rooppaan.

Edelliset nuortenpäivät on
pidetty Buenos Airesissa 1987,
Santiago de Compostelassa
1989, Czestochowassa 1991,
Denverissä 1993, Manilassa
1995, Pariisissa 1997 ja Roo-
massa 2000. Seuraavat nuor-
tenpäivät pidetään Torontos-
sa, Kanadassa, heinäkuussa
2002.

KATT/OR
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Uutisia
Afganistanissa ensimmäinen katolinen
messu 9 vuoteen

Ruotsin kuninkaan
lahja paaville huu-
tokaupattiin

Vatikaanin kansojen evankeli-
oimisen kongregaatio järjesti
10. tammikuuta huutokaupan
palatsissaan Rooman Piazza di
Spagna -aukiolla, lähellä Es-
panjalaisia portaita.

Huutokaupatut esineet
olivat lähinnä paavin ja hänen
lähimpien neuvonantajiensa
saamia lahjoja. Niinpä myös
Ruotsin kuninkaan Kaarle
XVI Kustaan paavi Johan-
nes Paavali II:lle lahjoittama
arvokas kristallimalja päätyi
huutokaupattavaksi. Maljan
lahjoittaja tunnistettiin siihen
kaiverrettujen kuninkaan ni-
mikirjaimien takia.

Huutokaupan tuotto, yh-
teensä noin 30.000 euroa,
meni tällä kertaa Afganistanin
kansalle sekä sodan ja terro-
rismin uhreille.

KATT/VATIKAANIN RADIO

Dialogin toivotaan auttavan Argentiinaa
kriisistä

Katolinen kirkko
kasvussa Valko-Ve-
näjällä

Katolinen kirkko on kasvanut
Valko-Venäjällä viime vuosina
yllättävän nopeasti. Vuodesta
1991 on muun muassa pappi-
en lukumäärä kasvanut kuu-
destakymmenestä nykyiseen
283. Seurakuntia on nykysin
kolmisensataa ja hiippakuntia
neljä.

Kirkolla on viime aikoina
ollut kasvustaan huolimatta
vaikeuksia, vaikka enemmis-
töltään ortodoksisella Valko-
Venäjällä ei ole virallista val-
tionuskontoa. Hiljattain Vi-
tebskin kaupungissa julkaista-
va sanomalehti Vitebski Ra-
bochi ehdotti peräti katolisten
instituutioiden kieltämistä
maassa. Samoin valtion radi-
ossa lähetty sunnuntaimessu
on poistettu ohjelmistosta.

KATT/OR/CWN

Israels regering stoppar omstritt moskébygge i Nasaret

Sunnuntaina 27.1. Afganista-
nissa vietettiin ensimmäinen
pyhä messu yhdeksään vuo-
teen, kun fransiskaani-isä Iva-
no Lai vietti messun Italian
suurlähetystössä Kabulissa.
Messuun osallistuneet olivat
lähinnä ulkomaalaisia sotilai-
ta, sillä maassa ei ole käytän-
nössä katolilaisia sen parem-
min kuin muitakaan kristitty-
jä. Näin kertoi italialainen
Corriere della Sera -lehti.

Messuun osallistuiden
joukossa oli kolme poikkeuk-
sellista henkilöä: koko Tali-
ban-hallinnon ajan maassa
asuneet kolme Jeesuksen pik-
kusisarta, jotka ovat jo vuosi-
kausia jakaneet afganistani-
laisten naisten arkielämän.
Vuodesta 1994 Afganistanissa
ei ollut enää pappia, koska sii-
hen asti maassa toiminut isä

Moretti joutui jättämään Ka-
bulin haavoituttuaan.

Vanhin pikkusisarista,
Chantal, kertoo Corriere del-
la Sera -lehdessä sisarten tul-
leen toimeen ihmisten antami-
en lahjojen varassa, jotka he
puolestaan jakoivat köyhimpi-
en kanssa. Tällä tavalla he sai-
vat osakseen ympäristönsä hy-
väksynnän ja arvostuksen jopa
niin, että paikalliset muslimit
asettuivat puolustamaan hei-
tä. Siksi heitä ei uskallettu kar-
kottaa maasta.

Katolisen papin odotetaan
asettuvan pysyvämmin Afga-
nistaniin lähitulevaisuudessa,
sillä rauhanturvajoukkojen
saapumisen ja ulkomaiden lä-
hetystöjen avaamisen myötä
maassa on jo satoja katolilai-
sia.

KATT

Argentiinan piispainkokous
on poikkeuksellisella tavalla
sitoutunut erityistoimiin, jol-
la maan toivotaan pääsevän
pois sitä koettelevasta kriisis-
tä.

Maan piispainkokouksen
puheenjohtaja, Paranán arkki-
piispa Estanislao Karlic,
esitti yhdessä maan presiden-
tin Eduardo Duhalden
kanssa toimintaohjelman,
joka perustuu yhteiskunnalli-
sen dialogin edistämiseen.
Arkkipiispa Karlicin mukaan
yksityisten ja ryhmien jatkuva
yksipuolinen oman edun ta-
voitteleminen on ollut yksi
suurimmista kriisiin johta-
neistä syistä.

Piispainkokous on nyt pyy-
tänyt kolmea piispaa vieraile-
maan eri puolilla maata toimi-
massa dialogin puolesta. Piis-
pojen Juan Carlos Macca-

rone, Jorge Vasaretto ja
Artemio Staffolani tehtävä-
nä on siten vedota maan kaik-
kiin ryhmiin kansallisen ehey-
den, köyhyyden poistamisen ja
kristillisen solidaarisuuden
puolesta. Myös muiden uskon-
tojen ja yhteiskunnan alojen
edustajat ovat dialogissa mu-
kana.

Dialogin toivotaan tuotta-
van hedelmää ja valmistavan
vuoteen 2010 mennessä uu-
den perustan maan tulevai-
suudelle. "Tänään alkava ar-
gentiinalaisten dialogi on jalo
palvelu maalle, joka on menet-
tänyt suuntansa ja jonka toi-
voa täytyy tukea", arkkipiispa
Karlic totesi Pyhän Katariinan
luostarissa Buenos Airesissa
pidetyssä lehdistötilaisuudes-
sa.

KATT/OR/VIS

Tusentals muslimer samlades
fredag 11 januari i Jesu hem-
stad Nasaret i Israel för att
delta i fredagsbönen på den
plats bredvid den kristna
Bebådelsekyrkan där Israels
regering 9 januari hejdade ett
omstritt moskébygge. Nasa-
rets islamiska rörelse, som
leds av Nasarets ene vice borg-
mästare Salman Abu Ah-
mad, och dess andre vice
borgmästare Ahmed Zuabi
har utan bygglov börjat bygga
en moské till minne av den
muslimske krigsherren Shihab
e-Din, ättling till Sala´h ad-
din, vars erövring av Jerusa-
lem 1187 utlöste det tredje
korståget. Bygget påbörjades
för en månad sedan men hej-
dades av Israels regering 9 ja-

nuari. Under fredagsbönen på
den omstridda platsen, där de
kristna vill göra en park för
pilgrimer, hölls protesttal mot
regeringens beslut.

Ministerrådets kommitté
för utrikes- och säkerhetsfrå-
gor, som leds av premiärmi-
nistern Ariel Sharon, beslöt
9 januari att tillämpa en isra-
elisk domstols beslut att mos-
kébygget skall stoppas. Isra-
elisk polis bevakar nu platsen.
Moskébygget hade planerats
av en minoritetsgrupp av mus-
limska integralister och tilläts
av både Netanayhus och
Baraks regeringar. Sharons
regering har nu beslutat att se
över frågan och inrätta en
särskild ministerkommission
under ledning av vice premiär-

ministern Nathan Sharans-
ky som skall komma med ett
utlåtande inom två veckor.

"Regeringen måste annul-
lera projektet och återupprät-
ta den ursprungliga stadspla-
nen, enligt vilken platsen skall
användas som ett torg för att
underlätta pilgrimernas besök
i Bebådelsekyrkan", sade 10 ja-
nuari franciskanpater David
Jaeger, talesman för francis-
kanerna i det heliga landet,
som har hand om Bebådelse-
kyrkan i Nasaret, som är byggd
över en grotta där enligt tra-
ditionen ärkeängeln Gabriel
kom med budet till Maria att
hon skulle föda Guds Son. Pa-
ter Jaeger tror att Sharons re-
gering ingrep för att de under
de senaste dagarna har fått

protester både från kristna och
judiska företrädare i Israel och
i resten av världen som påpe-
kade att moskébygget i Nasa-
ret kunde bli ett hinder i dia-
logen mellan kristendom och
judendom.

"Efter Barakregeringens
beslut har Sharons regering
inte brytt sig om frågan och
inte svarat på protester och
krav från de lokala kyrkoledar-
na." Men nu, förklarar Jaeger,
"har politikerna förstått att det
inte bara handlar om ett lokalt
bråk i Nasaret. Det som sätts
på spel är tio års ansträngnin-
gar för att bygga nya relatio-
ner mellan Vatikanen och Is-
rael. Det är viktigt att regerin-
gen förstår att de står inför ett
historiskt beslut." pater Jaeger

menar att regeringens defini-
tiva beslut "beror på hur inten-
siva påtryckningarna blir."

Moskébygget påbörjades
utan bygglov och i strid med
ett domstolsbeslut som hade
beordrat att moskebygget
skulle hejdas tills striden om
platsen kunde redas ut av Is-
raels högsta domstol.

Alla kristna kyrkor i det
heliga landet uppfattade mos-
kébygget som en ren provoka-
tion. På byggarbetsplatsen satt
en skylt med en vers ur Kora-
nen som lyder: "Gud är inte
född och har inte fött", vilket
de kristna uppfattade som ett
förnekande av att Gud blivit
människa i Jesus.

KATT/VATIKANRADION

Paavi siunasi elä-
viä karitsoja

Pyhän Agneksen päivänä
21.1.2002 paavi Johannes
Paavali II siunasi vanhan pe-
rinteen mukaan kaksi elävää
karitsaa. Karitsat toivat siu-
nattavaksi Rooman hiippa-
kunnan katedraalikirkon, La-
teraanikirkon, kapitulin edus-
tajat.

Karitsojen villasta valmis-
tetaan palliumit, pitkät mes-
sukasukan päällä kannettavat
nauhat, jotka ovat metropolii-
tan liturginen tunnusmerkki.
Paavi luovuttaa palliumit uu-
sille metropoliitoille perintei-
sesti pyhien Pietarin ja Paava-
lin juhlapyhänä 29. kesäkuu-
ta. Metropoliitta on kirkko-
provinssia johtava arkkipiispa.

KATT/VIS

Joka neljäs lapsi
abortoidaan maail-
massa!

YK:n väestörahasto UNFPA:n
antamassa tiedotteessa esite-
tään huolestuttavia maail-
manlaajuisia syntyvyystilasto-
ja. Tiedotteen mukaan maail-
massa tulee joka minuutti kes-
kimäärin 380 naista raskaak-
si. Peräti sata näistä raskauk-
sista keskeytetään. Koko vuo-
den osalta luvut ovat seuraa-
vat: 200 miljoonaa raskautta,
52 miljoonaa aborttia. Näin
ollen jokaisesta neljästä lap-
sesta yhden elämä päätetään
jo ennen syntymää.

KATT/KATH.NET

Neutraalisuus ei
ole vaihtoehto elä-
män puolustami-
sesta käytävässä
keskustelussa

Philadelphian arkkipiispa,
kardinaali Anthony J. Bevi-
lacqua vietti aattomessun
Washingtoniin kokoontuneil-
le, suureen marssiin valmista-
utuville elämän puolustajille
maanantaina 21. tammikuuta.
Saarnassaan kardinaali totesi,
että "neutraalisuus ei ole mi-
kään vaihtoehto eikä hiljaa
pysyminen mikään valinta ny-
kyisessä ihmiselämän puolus-
tamisen kriisissä". Hänen mu-
kaansa "kristittynä oleminen
tarkoittaa, ettei yksikään Kris-
tuksen opetuslapsi voi omak-
sua pro choice -asennetta, mi-
käli choice-sanaan sisältyy
viattoman ihmiselämän päät-
täminen.

'Pro choice' on aborttitais-
telussa käytetty tunnus abor-
tin kannattajille, jotka väittä-
vät puolustavansa yksilön oi-
keutta valintaan (choice).
Abortin vastustajista käytetty
termi on 'pro life', suomeksi
'elämän puolesta'.

Jatkaen tiukkaan sävyyn-
sä, kardinaali Bevilacqua tote-
si lopuksi: "On sanottava, et-
tei kukaan, joka tietoisesti
kannattaa aborttia tai euta-
nasiaa, voi vakavasti kutsua
itseään kristityksi."

Pro life -marssi järjestet-
tiin tiistaina 22. tammikuuta
Yhdysvaltain pääkaupungissa
maan Korkeimman oikeuden
30 vuotta aiemmin tekemän
abortin laillistavan päätöksen
vuosipäivänä. Siihen osallistui
kaikkiaan yli 175.000 ihmistä.
Presidentti George W. Bush
oli puhelimitse yhteydessä
marssijoihin todeten, että "yh-
teiskunnan tehtävä on toivot-
taa syntymättömät lapset ter-
vetulleiksi ja suojella heitä".

KATT/CNS/KATH.NET
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Oremus
Paastokäsky 2002

Paaston aika alkaa tänä vuon-
na tuhkakeskiviikkona, 13.
helmikuuta, ja loppuu ylös-
nousemuksen juhlayönä, 30.
maaliskuuta.

Tämän ajan tarkoituksena
on muistuttaa meitä enem-
män kuin muina vuoden päi-
vinä Herramme kärsimisestä,
kuolemasta ja ylösnousemuk-
sesta. Paaston aika velvoittaa
elämän uudistumiseen ja ka-
tumukseen.

Katumusta voi harjoittaa
luopumalla liharuoasta tai jos-
takin muusta, esimerkiksi tu-
pakasta tai alkoholista, anta-
malla jonkin rahasumman hy-
vään tarkoitukseen, kiinnittä-
mällä erityistä huomiota per-
heen yhteiseen rukoukseen,
osallistumiseen pyhään mes-
suun, sakramentin palvontaan
tai ristintien hartauteen, tai
muistamalla erityisesti niitä,
jotka ovat köyhiä, sairaita,
vanhuksia tai yksinäisiä.

Katolilaisia kehotetaan ri-
pittäytymään paaston aikana
ja pääsiäisaikana ottamaan
vastaan kommuunion.

Kaikki täysi-ikäiset aina
60. ikävuoteen asti ovat vel-
vollisia paastoamaan tuhka-
keskiviikkona ja pitkäperjan-
taina. Kaikki 14 vuotta täyttä-
neet ovat velvollisia pidätty-
mään näinä päivinä liharuoas-
ta.

Kaikissa kirkoissa ja kap-
peleissa kootaan paaston aika-
na, erityisesti palmusunnun-
taina, paastouhri. Tänä vuon-
na aiheena on "Ihmisoikeudet
ja naiset". Kymmenen pro-
senttia paastouhrin keräystu-
loksesta varataan myöhem-
min ilmaantuvia äkillisiä avus-
tustarpeita varten.

Hyvää paaston aikaa toi-
vottaen

+ JÓZEF WRÓBEL SCJ
HELSINGIN PIISPA

Fastemandat 2002

Fastetiden börjar detta år as-
konsdagen den 13. februari
och slutar natten till uppstån-
delsens fest, den 30. mars.

Denna tid bör mera än
årets övriga dagar påminna
oss om vår Herres lidande,
död och uppståndelse. Faste-
tiden förpliktar oss till livsför-
nyelse och botgöring.

Man kan göra bot genom
att avstå från köttmat eller
något annat, t.ex. tobak eller
alkohol, genom att ge en pen-
ningsumma till ett gott ända-
mål, genom att ägna särskild
uppmärksamhet åt familjens
gemensamma bön, genom att
delta i den heliga mässan,
sakramentstillbedjan eller
korsvägsandakt, eller genom
att speciellt uppmärksamma
dem, som är fattiga, sjuka, åld-
ringar eller ensamma.

Katoliker uppmanas att
under fastetiden bikta sig och
under påsktiden motta kom-
munion.

Alla fullvuxna tills de fyllt
60 år är förpliktade att fasta på
askonsdagen och långfreda-
gen. Alla 14 år fyllda är förp-
liktade att avhålla sig från kött.

I alla kyrkor och kapell
uppbärs under fastetiden,
särskilt på palmsöndagen, ett
fasteoffer. Temat i år är
"Mänskliga rättigheter och
kvinnor". Tio procent av de in-
samlade medlen sparas för
senare akuta hjälpbehov.

Med bästa önskningar för
fastetiden

+ JÓZEF WRÓBEL SCJ
BISKOP AV HELSINGFORS

Frambärandet i templet
När deras reningsdagar var över, de som var föreskrivna i Moses� lag, för-
de de honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren.
(Luk. 2:22)

Christus Rex, Inc.

Eftersom den förstfödde so-
nen enligt lagen var Guds
egendom, kunde föräldrarna
inte betrakta honom som sitt
barn, förrän de hade lösköpt
honom från Gud. �Allt först-
fött av människa bland dina
söner skall du lösa. Och när
din son i framtiden frågar dig:
�Vad betyder detta?� skall du
svara honom så: �Med stark
hand har Herren fört oss ut ur
Egypten, ur träldomshuset; ty
då Farao i sin hårdnackenhet
icke ville släppa oss, dräpte
Herren allt förstfött i Egyptens
land, det förstfödda såväl ib-
land människor som ibland
boskap. Därför offrar jag åt
Herren allt som öppnar mo-
derlivet och är hankön, och allt

förstfött bland mina söner lös-
er jag.� Och det skall vara
såsom ett tecken på din hand
och såsom ett märke på din
panna; ty med stark hand har
Herren fört oss ut ur Egypten�
(2.Mos. 13:13-16) Maria och
Josef underkastar sig den ri-
tuella föreskriften. Trots att
Jesus står över lagen - �Män-
niskosonen är Herre över sa-
bbaten� - �underordnar han
sig lagen, för att han skall köpa
dem fria som står under lagen�
(Gal.4:4-5).

Lukas talar emellertid inte
om att Maria och Josef �löser�
Jesus utan att de bär fram
honom inför Herren. Därmed
framhäver han den djupa me-
ningen med lagens föreskrift:

att den förstfödde sonen of-
fentligt skall erkännas som
tillhörande Herren. Jesus skall
sannerligen inte lösköpas från
Gud! Om någon tillhör Gud i
all evighet, så är det han. Hela
hans liv har bara en mening:
att gå tillbaka till Fadern som
han utgått ifrån. �Jag har gått
ut från Fadern och har kom-
mit i världen. Nu lämnar jag
åter världen och går till Fa-
dern�  (Joh. 16:28). Maria går
till templet för att viga sin Son
åt Gud. Fast hon är hans mo-
der, tillhör han inte henne
utan Fadern. Fadern skall ha
fullständig frihet att använda
honom och föra honom vart
han vill.

UR W. STINISSEN: MARIA I BI-
BELN - I VÅRT LIV.

Giovanni Bellini: Herran temppeliintuominen. Galleria Querini Stampalia, Venezia.

Rukouksen apostolaatti

Helmikuu

Me rukoilemme, että katoliset sairaalat tunnettaisiin työstään
kärsimyksen lieventämisessä ja elämän ilosanoman julistami-
sessa sekä kunnioituksestaan jokaista ihmistä kohtaan.

Me rukoilemme, että Kambodzhan ja Laosin kristityt edistäisi-
vät kutsumuksia pappeuteen ja sääntökuntaelämään entistä voi-
makkaammalla hartaudella.

Böneapostolatet

Februari

Vi ber, att katolska sjukhus må utmärka sig genom att lindra
lidandet och förkunna livets evangelium samt respekt för varje
människa.

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

10.2.  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

13.2.  Tuhkakeskiviikko (IV)

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
Paasto- ja abstinenssipäivä

17.2. Paaston 1. sunnuntai (I)

1L  1 Moos. 2:7-9, 3:1-7
Ps.  51: 3-4, 5-6ab, 12-13, 14+17. Ks 3a
2L  Room. 5: 12-19 tai 5:12,17-19
Ev. Matt. 4:1-11

24.2. Paaston 2. sunnuntai (II)

1L  1 Moos. 12:1-4a
Ps. 33:4-5, 18-19, 20+22. Ks 22
2L  2 Tim. 1:8b-10
Ev. Matt. 17:1-9

3.3. Paaston 3. sunnuntai (III)

1L  2 Moos. 17: 1-7
Ps. 95: 1-2, 6-7abc, 7d-9. Ks 7d-8a
2L  Room. 5: 1-2, 5-8
Ev. Joh. 4: 5-42
tai Joh. 4: 5-15, 19b-26, 39a, 40-42

Sunnuntaiden ja juhlapyhien lukukappaleet

Ennen kuin puhut, kuuntele,
sillä Jumala puhuu sydämen hiljaisuudessa.

Kalkutan äiti Teresa
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Pyhimys
Serviittien veljeskunnan seitsemän pyhää perustajaa
Liturgisesta kalenterista voimme nähdä, että helmikuun 17. päivänä (silloin kun päälle ei satu vaikkapa sunnuntaita) vietetään
serviittien veljeskunnan seitsemän pyhän perustajan muistoa. Tässä artikkelissa pyrimme antamaan vastauksen siihen, keitä
nämä seitsemän miestä oikein olivat.

jonkin matkaa kaupun-
gin ulkopuolelle, lähel-
le fransiskaaniveljien
luostaria La Camarzi-
assa.

Pian autuas Neitsyt
ilmestyi heille uudes-
taan. Neitsyt Marian
neuvon mukaan he pu-
keutuivat mustaan
kaapuun, joka muistut-
ti heitä Jumalanäidin
tuskista, alkoivat seu-
rata pyhän Augusti-
nuksen luostarisääntöä
ja perustivat hänen
palvelijoidensa sääntö-
kunnan. Tämä tapah-
tui 15. huhtikuuta
vuonna 1240. Nuoru-
kaiset, tai nyt jo oikeas-
taan veljet, valitsivat
keskuudestaan esimie-
hen, antoivat kuuliai-
suuden, naimattomuu-
den ja köyhyyden lupa-
ukset ja hyväksyivät
vähitellen uusia jäse-
niä.

Vuoden 1245 paikkeilla
Marian palvelijat siirtyivät Fi-
renzen piispan ehdotuksesta
Monte Senariolle, 18 kilomet-
rin päähän kaupungista. Vel-
jet olivat halunneet päästä
etäämmälle kiehuvasta koti-
kaupungistaan, jotta voisivat
paremmin omistautua Juma-
lalle. Vuonna 1246 piispa Trot-

Eletään sydänkeskiaikaa,
1200-lukua. Rikastuvassa Fi-
renzen kaupunkivaltiossa, jos-
ta oli tuleva koko renessanssi-
ajan symboli, kasvoi seitse-
män nuorukaista, kukin va-
rakkaasta kauppiasperheestä.
Nuorukaiset olivat jo aikai-
semmin perustaneet autuaal-
le Neitsyt Marialle omistetun
veljistön nimeltään Laudesi,
Marian ylistäjät.

Nyt Firenzen - kuten koko
Italian - ilmapiiriä tulehdutti-
vat kolmasti ekskommunikoi-
dun keisari Fredrik II:n ja use-
ampien paavien välinen valta-
taistelu sekä paikalliset poliit-
tiset riidat. Oli vuosi 1233.
Seitsemän hurskasta nuoru-
kaista, Buonfiglio dei Monal-
di eli Bonfilius, Giovanni di
Buonagiunta eli Bonajuncta,
Bartolomeo degli Amidei eli
Amideus, Ricovero dei Lippi-
Ugguccioni eli Hugo, Benedet-
to dell'Antella eli Manettus,
Gherardino di Sostegno eli
Sosteneus ja Alessio de' Falco-
nieri eli Alexius olivat kokoon-
tuneet yhteen viettääkseen au-
tuaan Neitsyt Marian taivaa-
seenottamisen juhlaa.

Yht'äkkiä Neitsyt Maria il-
mestyi heille. Hän neuvoi hei-
tä vetäytymään maailmasta ja
omistautumaan täydellisesti
"iankaikkisille asioille". Nuo-
rukaiset tottelivat ja asettuivat

Christus Rex, Inc.

Piero della Francesca: Polittico della Misericordia. Mu-
seo Civico, Sansepolchro.

Yleiskapituli

Serviittien sääntökunnan 211.
yleiskapituli pidettiin syksyllä
2001 Roomassa. 54 veljeä
edusti siellä sääntökunnan
kaikkiaan noin tuhatta jäsen-
tä. Uudeksi yleisesimieheksi
valittiin 44-vuotias meksiko-
lainen isä Ángel M. Ruiz
Garnica OSM.

Tapaamisen kolmeksi kes-
keiseksi teemaksi nousivat 1)
Jumalan etsiminen ja kokemi-
nen, 2) palvelun muotojen ke-
hittäminen ja 3) kutsumusten
tukeminen. Keskusteltuaan
laajasti näistä teemoista veljet
asettivat itselleen seuraavat
tavoitteet: "Jokaisen veljen ja
jokaisen yhteisön on tunnis-
tettava ja elävöitettävä kaikin
mahdollisin tavoin Jumala-
kokemuksensa. Jokaisen vel-
jen ja jokaisen yhteisön on voi-
tettava takaisin sääntökunnan
alkuperäinen innoitus, jotta he
voisivat kohdata tämän päivän
uudet haasteet." Erityisesti
tämä toinen päämäärä - alku-
peräisen innoituksen omaksu-
minen - synnytti laajaa kes-
kustelua veljien apostolisen
toiminnan muodoista. Sään-
tökunnalla on monenlaisia
tehtäviä: Sen hoidossa on py-
häkköjä ja lähetyskohteita, se
toimii kasvatuksen, koulutuk-
sen ja tutkimuksen parissa.
Sen tunnusmerkki on vieraan-
varaisuus, myötätunnon osoit-
taminen.

Serviittien karisma

Italialaiset serviitit kuvailevat
sääntökuntansa karismaa seu-
raavasti: "Ihmiset kysyvät
meiltä Marian palvelijoilta
usein: 'Mitä te oikein teette?'
Kysymys on melko hienostu-
nut, ja sen todellinen sisältö
lieneekin: 'Minkälaista kirkol-
lista apostolaattia varten tei-
dät on perustettu?' Suurin osa
kysyjistä mykistyy kuullessaan
vastauksemme. Ei meitä ole
perustettu TEKEMÄÄN jota-
kin tiettyä. Meidät on perus-
tettu OLEMAAN jotakin. Ole-
maan, maailman edessä, eri-
tyinen todistus veljeydestä ja
palvelusta, saaden inspiraati-
omme Jeesuksen äidiltä. Sama
uskomme panee meidät astu-
maan yhteisöjemme ulkopuo-
lelle auttamaan paikalliskirk-
koja niiden kulloisissakin tar-
peissa. Jos Neitsyt Maria lähti
kiireesti vuorille ollakseen
avuksi Elisabetille, joka oli
kuudennella kuullaan, jos hän
niin inhimillisesti pyysi poi-
kaansa korjaamaan viinin vä-
hyyden tai jos hän yhdessä yh-
dentoista apostolin kanssa le-
vottomasti odotti Hengen las-
keutumista, eivät hänen palve-
lijansa voi tavoitella vähem-
pää."

"Palvelumme, jota teemme
kirkon hyväksi, on jotakin
enemmän kuin pelkät suorit-
tamamme teot. Marian palve-
lijoiden tunnustettu toiminta-

Serviittien elämän pääpiirteitä

MARIAN PALVELIJOIDEN sääntökunta syntyi elämänmuoto-
na, jota leimaa evankeliumi ja apostolien esimerkki. Se on
sellaisten veljien yhteisö, jotka ovat yhdistyneet Jeesuksen,
Herran nimessä.

HENGEN VAIKUTUKSESTA serviitit asettavat velvollisuudek-
seen ensimmäisten isiensä tavoin todistaa evankeliumista
sekä palvella Jumalaa ja ihmisiä. Tässä työssä he jatkuvasti
seuraavat Herran äidin ja palvelijattaren Marian esimerk-
kiä.

MATKALLAAN KOHTI täydellistä rakkautta he tunnustavat ole-
vansa inhimillisen heikkouden alaisia ja siten alttiita kieltä-
miselle ja erheelle. Siksi he pyrkivät elämään suhteissaan
toisiinsa Herran sanoja seuraten: "Olkaa valmiit armahta-
maan, niin kuin teidän Isännekin armahtaa. Päästäkää va-
paaksi, niin teidätkin vapautetaan" (vert. Luuk. 6:36, 37c).

ARMELIAISUUS KUULUU tunnetusti serviittien piirteisiin. He
jatkavat elämässään Jumalanäidin esimerkkiä.

Serviittien nimi sa-
moin kuin sääntökun-
talyhenne OSM tulee
sääntökunnan latinan-
kielisestä nimestä
Ordo Servorum Ma-
riae.

ti pyysi Italian pääinkvisiitto-
ria, pyhää Pietari Veronalais-
ta tutustumaan nuoreen vel-
jistöön. Dominikaani-isä oli
näkemäänsä tyytyväinen ja
suositteli paaville asti Marian
palvelijoiden sääntökunnan
hyväksymistä. Ensimmäisen
hyväksynnän sääntökunta sai
kuitenkin vasta vuonna 1249,

jolloin paavin legaatti
Toskanassa, kardinaa-
li Raniero Capocci il-
moitti veljille myöntei-
sestä päätöksestä. Seu-
raavina vuosina veljet
perustivat joitakin uu-
sia luostareita, Toska-
nan lisäksi ensin Um-
briaan, sitten muualle
Italiaan. Kerjäläisvel-
jistöjen asema oli kir-
kossa kuitenkin toistu-
vassa vastatuulessa.
Niinpä ei Marian pal-
velijoidenkaan asema
vakiintunut kirkossa
ennen, kuin autuas
paavi Benedictus XI 11.
helmikuuta 1304 jul-
kaisi bullan Dum leva-
mus, jolla sääntökunta
lopullisesti hyväksyt-
tiin osoittamaan "eri-
tyistä kiintymystä kun-
niakasta ja autuasta
Neitsyt Mariaa koh-
taan". Tuohon aikaan

hengissä oli enää yksi serviit-
tien seitsemästä perustajasta,
pyhä Alexis, joka kuoli vasta
kuusi vuotta myöhemmin,
110-vuotiaana.

Marian palvelijoiden sään-
tökunnan seitsemää perusta-
jaa kohtaan kehittyi heti us-
konnollinen kunnioitus osoi-
tuksena todellisesta Jumalal-

le omistautumisesta ja siitä us-
kollisesta veljeydestä, joka
seitsikkoa oli yhdistänyt.

Vuonna 1725 kunnioitus
sai virallisen kirkollisen hy-
väksynnän, ja lopulta vuonna
1888 paavi Leo XIII julisti
"seitsemän isää" pyhiksi
"ikään kuin yhtenä henkilö-
nä". Näin tuli Bonfiliuksesta,
Bonajunctasta, Manettukses-
ta, Amideuksesta, Hugosta,
Sosteneuksesta ja Alexiukses-
ta "Marian palvelijoiden sään-
tökunnan seitsemän pyhää pe-
rustajaa". Heidän jäännöksen-
sä on haudattu sinne, missä he
suurimman osan elämästään
viettivät: Monte Senariolle.
Heidän muistopäiväänsä vie-
tetään helmikuun 17. päivänä,
jonka uskotaan olevan pyhän
Alexiuksen kuolinpäivä.

MARKO TERVAPORTTI

Lähteinä on käytetty serviit-
tien sääntökunnan kotisivuja
(ourworld.compuserve.com/
homepages/curia_osm/) sekä
laajaa, amerikkalaista Catho-
lic Encyclopediaa (www.
newadvent.org/cathen).

edellytys on myötätunto tai ar-
meliaisuus. Se merkitsee elä-
mistä niin kuin Maria. Ehkei
missään muussa paikassa tätä
seikkaa esitetä yhtä hyvin kuin
sääntöjemme loppusanoissa.
Niihin sulkeutuu, niin kuin
pieneen korulippaaseen, kaik-
ki se, mitä toivomme olevam-
me ja millä tavalla pyrimme
palvelemaan. 'Tässä palvelu-
alttiudessa olkoon kuva Mari-
asta ristin juurella meidän joh-
dattajamme. Koska ihmisen
Poika on yhä ristiinnaulittu si-
sarissaan ja veljissään, niin
me, Hänen äitinsä palvelijat,
tahdomme olla Marian kans-
sa niiden loppumattomien ris-
tien juurella tarjotaksemme
heille lohdutusta ja lunastavaa
tukeamme.'"

Autuas paavi Benedictus XI, joka
vuonna 1304 hyväksyi lopullisesti
Marian palvelijoiden sääntökunnan
osoittamaan "erityistä kiintymystä
kunniakasta ja autuasta Neitsyt Ma-
riaa kohtaan".
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Paimenelta
Katolisen moraaliopin teologiset perusteet kiertokirjeen Veritatis splendor valossa

Piispamme Józef Wróbelin SCJ moraaliteologinen katsaus. Osa 2/3.

myys, saastaisuus, irstaus,
epäjumalien palveleminen,
noituus, vihamielisyys, riidat,
kiihkoilu, kiukku, juonittelu,
eripuraisuus, lahkolaisuus,
kateus, juomingit, remuami-
nen ja muu sellainen � Hen-
gen hedelmää taas ovat rakka-
us, ilo, rauha, kärsivällisyys,

ystävällisyys, hyvyys, uskolli-
suus, lempeys ja itsehillintä.
Näitä vastaan ei ole laki. Ne,
jotka ovat Jeesuksen Kristuk-
sen omia, ovat ristiinnaulin-
neet vanhan luontonsa himoi-
neen ja haluineen. Jos me
elämme Hengen varassa, mei-
dän on myös seurattava Hen-
gen johdatusta" (Gal. 5:16-25).

Tämä, samoin kuin muut
vastaavat tekstit, osoittaa, että
laki kietoo orjuuteensa vain
synnissä elävän ihmisen, ja
vielä tarkemmin: synnin tah-
raamissa asenteissa pysyvän
ihmisen siinä määrin kuin
nämä asenteet ilmentävät vää-
rinkäsitettyä autonomiaa, eh-
dotonta moraalista riippumat-
tomuutta Jumalasta, suoras-
taan kapinaa Jumalaa, Herraa
kohtaan. Ihminen kokee lain
mahdin vasta sitten, kun - niin
kuin pyhä Paavali jatkossa sa-
noo - laista tulee hänelle "syn-
nin laki" tai "kuoleman laki"
(vert. Room. 7:13; 8:2) tai suo-
rastaan "kirjain, joka surmaa"
(vert. 2 Kor. 3:6). Jeesus Kris-
tus korostaa itse yksiselittei-
sesti tätä keskinäistä riippu-
vuutta. Hän sanoo nimittäin:
"Jos te pysytte uskollisina mi-
nun sanalleni, te olette todel-
la opetuslapsiani.  Te opitte
tuntemaan totuuden, ja totuus
tekee teistä vapaita. [�] Toti-
sesti, totisesti: jokainen, joka
tekee syntiä, on synnin orja.
[�] Jos Poika vapauttaa tei-
dät, te olette todella vapaita"
(Joh. 8: 31, 34, 36). Johannes
Paavali II puuttuu omasta
puolestaan tähän todellisuu-
teen lyhyin mutta tärkein sa-
noin: "Se, joka elää 'lihan mu-
kaan' kokee Jumalan lain
taakkana, vapautensa kieltä-
misenä tai ainakin sen rajoit-
tamisena. Se taas, jota rakka-
us elävöittää ja joka 'antaa
Hengen ohjata elämäänsä'
(Gal. 5:16) ja haluaa palvella

toisia, havaitsee Jumalan lain
perustavaksi ja välttämättö-
mäksi tieksi vapaasti valittuun
ja elettyyn rakkauden harjoit-
tamiseen. Hän saa tuntea si-
säistä vetoa - aitoa ja omasta
itsestään lähtevää 'tarvetta'
eikä suinkaan pakkoa - tehdä
enemmän kuin vain täyttää
lain minimivaatimukset; hän
haluaa elää lain 'täyteydessä' "

Yllä olevista ajatuksista
voimme tehdä sen johtopää-
töksen, ettei moraalilaki ole
todelliselta luonteeltaan mil-
lään tavoin heterogeeninen
suhteessaan ihmisen vapau-
teen. Sillä ei sitä paitsi ollut
heterogeenistä luonnetta edes
vanhan liiton aikana. Pyhän
Paavalin mukaan laki on ollut
luonteeltaan ennen muuta
"hengellinen" (vert. Room.
7:14). Tällä hän haluaa sanoa,
että laki on peräisin Jumalas-
ta ja sellaisena se pyrkii joh-
dattamaan ihmisen itse lai-
nantajan luokse. Kansojen
apostoli painottaa tätä lain
ominaisuutta vielä yksiselittei-

semmin antaessaan sille "val-
vojan" tehtävän: "Mutta en-
nen kuin uskon aika tuli, me
jouduimme olemaan lain var-
tioimina ja sen vankeina, kun-
nes usko ilmestyisi. Näin laki
oli meidän valvojamme Kris-
tuksen tuloon asti, jotta me
sitten tulisimme vanhurskaik-
si uskosta. Nyt uskon ilmestyt-
tyä emme enää ole valvojan
alaisia" (Gal. 3:23 ss.).

Lain ja ihmisen vapauden
suhde toisiinsa on siis tietyllä
tavalla heijastusta vanhan lain
ja uuden, Kristuksen lain, kes-
kinäisestä suhteesta. Jos kui-
tenkin katsomme tätä toises-
ta näkökulmasta, näemme,
että jännite, jonka laki herät-
tää ihmisessä, suorastaan
neutralisoituu Jeesuksessa
Kristuksessa - sen ansiosta,
että olemme osalliset hänestä
ja siten myös hänen laistaan.

Ymmärtääksemme yllä
esitetyt ajatukset meidän on
lähdettävä liikkeelle vanhan
lain teologisesta merkitykses-
tä sellaisena kuin se esiintyy
kymmenen käskyn muodossa
ja hahmossa. Yleisesti vallitse-
vasta käsityksestä huolimatta

dekalogi on olennaisesti
enemmän kuin pelkkä luon-
nonlain perusvaatimusten il-
moitus kirjoitetussa asussa.
Dekalogi merkitsee päinvas-
toin sitä, että Jumala tulee eri-
tyisellä tavalla syntiinlangen-
nutta ihmistä vastaan tämän
yrittäessä ikään kuin "etsiä ja
hapuilla" perustavimpia mo-
raalisia velvollisuuksiaan
(vert. Apt. 17:27). Se tosiasia,
ettei dekalogia annettu ihmi-
selle luomisen, vaan liiton sol-
mimisen yhteydessä, viittaa
juuri siihen, että Jumalan käs-
kyjä on luettava välittömässä
yhteydessä pelastushistoriaan.
Dekalogia ei siis anneta ihmi-
selle lakina lain itsensä vuoksi
eikä edes perusperiaatteeksi,
jonka avulla ihminen solmisi
"harmoniasopimuksen" luo-
misjärjestyksen ja siten myös
itsensä ja ihmiskunnan kans-
sa. Dekalogi annetaan valitul-
le kansalle ennen kaikkea lii-
ton toteuttamisen edellytyk-
seksi, ja siten myös uudessa
liitossa lopullisella tavalla sen
täyttämisen välttämättömäksi
edellytykseksi Jeesuksen Kris-
tuksen persoonassa. Näin ol-
len kahteen tauluun kirjoitetut
"kymmenen sanaa" ratkaise-
vat, millainen ihmisen ja Ju-
malan välinen suhde on laa-
dultaan, ja asettavat perustan,
vähimmäisvaatimuksen sille,
että tämä suhde säilyy lapsen
suhteena Jumalaan.

Dekalogin lain täytettyä
valvojan tehtävänsä Jeesus
Kristus ei suinkaan heitä sitä
menemään tai kiellä sitä. Sil-
loin hän tulisi näet hylänneek-
si myös ihmisen luonnon. Ih-
misluonto säilyttää uuden lii-
ton todellisuudessa alkuperäi-
sen, luonteeltaan muuttumat-
toman rakenteensa, vaikka se

kokeekin lunastuksen Jeesuk-
sessa Kristuksessa. Sen kaut-
ta sille luodaan myös tilaisuus
kyetä toteuttamaan täydelli-
syyden ihanne koko täyteydes-
sään, kun se saa mahdollisuu-
den saada ilmaisunsa elämäs-
sä "Jumalan kuvan ja kaltai-
suuden" mukaisesti Jeesuksen
Kristuksen, siis uuden Aada-
min kuvana. Uusi laki, jota
kutsutaan myös Hengen ja ar-

mon laiksi, nivotaan ihmisen
uudistuneeseen luontoon, kun
hänet on liitetty Jeesukseen
Kristukseen.

On muistettava kuitenkin
se, ettei dekalogi - Herran Jee-
suksen Kristuksen omien sa-
nojen mukaan - ole menettä-
nyt mitään ajankohtaisuudes-
taan. Se täyttää alituisesti val-
vojan tehtäväänsä, vaikka
tämä tapahtuukin uudella ta-
valla: kristitty ei ole vielä to-
teuttanut itsessään lunastuk-
sesta johtuvaa muutosta, hän
ei ole vielä tullut Kristuksen
kaltaiseksi. Kristityssä on vas-
ta alkanut "lapseksi tulemi-
sen" tapahtuma; hänessä ta-
pahtuu ainoastaan vähitellen
siirtyminen "lihalliselle ihmi-
selle" ominaisista käskyistä
siihen yhteen rakkauden käs-
kyyn, jonka tulee normatiivi-
sena johtaa niiden oppilaiden
elämää, jotka on liitetty  Mes-
tariinsa Jeesukseen Kristuk-
seen. Toisin sanoen dekalogin
käskyt opastavat ihmistä jat-
kuvasti tiellä siihen täydelli-
syyteen, joka johtaa ykseyteen
Jeesuksen Kristuksen kanssa.
Samalla ne ohjaavat yksiselit-
teisesti näkemään, mitä rakka-
us merkitsee ja mitä rakasta-
minen tarkoittaa.

Lapseksi tuleminen on ta-
pahtuma, jonka rinnalla kul-
kee ihmisen sisäinen vapautu-
minen. Ihminen saavuttaa täy-
den vapauden olemalla uskol-
linen Jumalan tahdolle, joka
käy ilmi käskyistä, ja löytämäl-
lä rakkauden, jonka mallin ih-
minen näkee tarkkaamalla
Jeesusta Kristusta. Kun ihmi-
nen tosiaan asettaa päämää-
räkseen tehtävän muotoutua
Jumalan kuvaksi ja hänen kal-
taisuuteensa, jonka mallina on
Jeesus Kristus, hänen täytyy
etsiä HÄNESTÄ myös vapau-
den malli. Syventävä teologi-
nen ajattelu päätyy siihen joh-
topäätökseen, että juuri tämä
vapaus on ilmoitettu niinä
huippuhetkinä, joina Jumala
on asettunut ihmisen puolel-
le. Näin tapahtui ensinnäkin
luomistapahtumassa, joka on
nähtävä Jumalan ylitsevuota-
van rakkauden tapahtumana.
Myöhemmin näin kävi koko
luomakunnan uudistustyössä
Jeesuksessa Kristuksessa ja
Pyhän Hengen lahjassa, joka
on Isän ja Pojan henkilöitynyt,
lihaksitullut rakkaus. Juuri
tämä Jeesuksen Kristuksen
"Ecce venio" ja hänen antau-
tumisensa uhrilahjaksi ristin-
puulla käy ilmi läpi koko pe-
lastushistorian korkeimpana
ilmauksena täysin vapaasta ja
suvereenista itsensä luovutta-
misesta Isälle, kun Poika on
alistanut toimintansa Isän
tahdolle. Herra Jeesus Kristus
sanoo itse itsestään: "Isä ra-
kastaa minua, koska minä an-
nan henkeni - saadakseni sen
jälleen takaisin. Kukaan ei sitä

Laki ja vapaus

Kiertokirjeestä Veritatis
splendor saa sen käsityksen,
että ihmisen moraalisen elä-
män suurin draama näytel-
lään lain ja ihmisen vapauden
välillä. Tämä dramaattisuus ei
johdu niinkään siitä, että
nämä kaksi ihmisen moraalis-
ta elämää määräävää tekijää
olisivat yhteensovittamatto-
mat, vaan se johtuu siitä, että
käsitys sekä laista että vapau-
desta on vääristynyt. Laki ym-
märretään hyvin usein jäykis-
tyneinä puitteina, joihin ihmi-
nen tavallaan väkisin tunge-
taan ja jotka kahlitsevat hänen
riippumattomuutensa. Tähän
käsitykseen laista liittyy myös
vääristynyt käsitys vapaudes-
ta: vapaus käsitetään hillittö-
mäksi itsemääräämisoikeu-
deksi, joka antaa ihmiselle val-
lan luoda itse omat arvonsa.

Kiertokirje ratkaisee lain ja
vapauden väärinkäsitetyn
suhteen, jota kutsutaan "an-
tinomiaksi", asettamalla sen
vastakohdaksi "teonomian" tai
"osallistuvan teonomian".
Olemuksensa mukaan tämä
"osallistuva teonomia" perus-
tuu sille perusedellytykselle,
ettei laki, joka velvoittaa ih-
mistä moraalisesti, tule hänen
ulkopuoleltaan, sitä ei pakote-
ta häneen ulkopuolelta, vaan
se kuuluu hänen onttis-eksis-
tenttiseen luontoonsa. Tämä
koskee erityisesti ihmistä sil-
loin, kun Jeesus Kristus on lu-
nastanut ja uudistanut hänet.

Tämän käsityksen lähtö-
kohtana ovat pyhän apostoli
Paavalin mietteet, ennen kaik-
kea hänen käsitteensä "kirjai-
men laki" ja "Hengen laki"
sekä niiden suhde toisiinsa.
On tärkeää panna merkille se,
että kansojen apostoli liittää
ensin mainitun lain "lihalli-
seen ihmiseen", siis ihmiseen,
jota ei ole vielä lunastettu tai
joka on langennut uudelleen.
Sitä vastoin "Hengen laki" liit-
tyy lunastettuun ihmiseen,
joka on liitetty Jeesukseen
Kristukseen. Ja edelleen py-
hän Paavalin mukaan hengel-
linen, Kristuksessa elävä ihmi-
nen ei ole lain orjuuden alai-
nen, vaan lain orjana pysyy
sellainen ihminen, joka elää
synnissä. Paavali kehittelee
näitä synnin ja lain sekä va-
pauden ja Hengessä elämisen
teologis-soteriologisia suhtei-
ta jonkin verran laajemmin
mm. kirjeessään galatalaisil-
le. Siinä pyhä Paavali kirjoit-
taa: "Tarkoitan tätä: antakaa
Hengen ohjata elämäänne,
niin ette toteuta lihanne, oman
itsekkään luontonne haluja.
Liha haluaa toista kuin Hen-
ki, Henki toista kuin liha. Ne
sotivat toisiaan vastaan, ja sik-
si te ette tee mitä tahtoisitte.
Mutta jos Henki johtaa teitä,
ette ole lain alaisia. Lihan ai-
kaansaannokset ovat selvästi
nähtävissä. Niitä ovat siveettö-

Katolisesta tiedotuskeskuksesta: Paa-
vi Johannes Paavali II:n kiertokir-
je Totuuden loiste (Veritatis splen-
dor). 13,- euroa + postituskulut.

Katolisesta tiedotuskeskuksesta: Paa-
vi Johannes Paavali II:n kiertokir-
je Elämän ilosanoma (Evangelium
vitae). 9,75 euroa + postituskulut.

Katolisesta tiedotuskeskuksesta: Paa-
vi Johannes Paavali II:n kiertokir-
je Usko ja järki (Fides et ratio). 10,10
euroa + postituskulut.

... jatkuu sivulla 10 ...
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Kalenteri

Helsinki
Pyhän Henri-
kin katedraali-
seurakunta
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
päämessu/högmässa, 18.00 il-
tamessu/kvällsmässa. Aamu-
messu ma, ti, to 7.30 ja ilta-
messu ma, ke, pe, la 18.00.
Ruusukko ja sakramenttihar-
taus to 18.00. Rippitilaisuus la
17.30-18.00. Vesper la 17.40.

9.2. la 9.30 lördagskursen i
församlingssalen, 10.00 lau-
antaikurssi Englantilaisessa
koulussa, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu, 19.00 P.
Henrikin seuran karnevaalit
seurakuntasalissa

10.2. kirkkovuoden 5. sun-
nuntai: 10.00 lat/ranska,
11.15 päämessu/högmässa,
16.30 venäläinen messu,
18.00 iltamessu

13.2. ke Tuhkakeskiviikko,
paaston aika alkaa: 18.00 il-
tamessu, tuhkan siunaami-
nen ja tuhkaristin jakami-
nen

16.2. la 10.00 lastenkerho las-
tentarhassa, 12.00 lasten-
messu, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu

17.2. Paaston 1. sunnuntai:
10.00 la/esp, 11.15 päämes-
su/högmässa, 14.00 messu
Porvoossa, 16.30 messu sak-
saksi, 18.00 iltamessu

18.2. ma informaatiokurssi
Marian seurakuntasalissa

20.2. ke 14.00 seniorien mes-
su ja tapaaminen

23.2. la Koko päivän kestävä
retretti kirkossa ja seura-
kuntasalissa, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu

24.2. Paaston 2. sunnun-
tai: 10.00 lat/eng, 11.15 pää-
messu/högmässa, 14.00
messu Järvenpäässä, 16.00
messu Tikkurilassa, 18.00
kvällsmässa

1.3. pe 12.30 katumushartaus
ja mahdollisuus rippiin nuo-
rille

Diaspora
Järvenpää: 24.2. su 14.00
Porvoo: 17.2. su 14.00
Tikkurila (ort. kirkko): 24.2.

su 16.00

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

Su 10.00 päämessu, kirkko-
kahvit, 11.30 messu 1. suomek-
si/2. vietnamiksi/3. englan-
niksi/4. italiaksi, 18.30 ilta-
messu. Ma, ke, pe 7.15 aamu-
messu, ti, to, la 18.30 iltames-
su. Ti 18.00 ruusukkorukous.
To 18.00 adoraatio ja vesper.
Rippitilaisuus la 18.00.18.30
ja sopimuksen mukaan. Papit
tavattavissa parhaiten 9-12.

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

10.2. Kirkkovuoden 5. sun-
nuntai: 10.00 päämessu,
11.30 messu, 16.00 messu
Forssassa, 18.30 iltamessu

11.2. ma 14.00 maanantaiklu-
bi

12.2. ti 19.00 jatko-opintopii-
ri

13.2. ke Tuhkakeskiviikko:
18.30 messu ja tuhkan jaka-
minen

15.2. pe 18.30 ristintienharta-
us suomeksi

16.2. la 16.30 messu suomeksi
Riihimäellä, 18.30 iltamessu

17.2. Paaston 1. sunnuntai:
10.00 päämessu, 11.30 mes-
su englanniksi, 18.00 ado-
raatio, 18.30 iltamessu

18.2. ma 14.00 maanantaiklu-
bi, 18.00 seurakuntaneuvos-
ton kokous, 18.30 informaa-
tiokurssi

19.2. ti 19.00 Teresat
22.2. pe 18.30 ristintienharta-

us ruotsiksi
23.2. la 18.30 iltamessu
24.2. Paaston 2. sunnun-

tai: 9.30 ristintienhartaus,
10.00 päämessu, 11.30 mes-
su italiaksi, 15.00 messu
Soukan kappelissa, 18.30 il-
tamessu

25.2. 14.00 maanantaiklubi
26.2. 19.00 Fransiskaanit
1.3. pe ei aamumessua

Diaspora
Forssa: 10.2. su 16.00
Riihimäki: 16.2. la 16.30 suo-

meksi
Soukka: 24.2. su  15.00

Informaatiokurssi

Helsingin seurakuntien yhtei-
nen informaatiokurssi kirk-
koon liittyville ja muille kato-
lisesta uskosta kiinnostuneil-
le Pyhän Marian kirkon seura-
kuntasalissa (Mäntytie 2, Mei-
lahti) maanantaisin klo 18.30-
20.30. Seuraavat kurssi-illat:

18.2. Neitsyt Maria ja pyhät
(Katolisen uskon perusteet
114-115, 293-298). Isä Tee-
mu Sippo SCJ.

4.3. Synti, parannuksen
sakramentti, sairaiden
voitelu (230-248, 170-178).
Isä Kazimierz Lewandowski
SCJ.

Äiti-lapsikerho

Tervetuloa uudet ja aiemmin
mukana olleet äidit ja lapset!
Kokoontumisaikoja ja -paik-
koja voit tiedustella Tarjalta,
puh. 040-5004049.

Turku
Pyhän Birgitan
ja autuaan
Hemmingin
seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Tur-
ku. Puh. (02) 2314389, fax
(02) 2505090. Sähköposti tu-
runkat@ saunalahti.fi.

Su 10.30 päämessu, 18.30 eve-
ning mass. Ma, pe, la 7.30 aa-
mumessu, ti 18.30 iltamessu,
to 18.00 adoraatio, 18.30 ilta-
messu. Ke 17.00 messu Piikki-
össä. Rippitilaisuus ennen
messuja ja sopimuksen mu-
kaan.

9.2. la 10.00 messu Ahvenan-
maalla

10.2. Kirkkovuoden 5. sun-
nuntai: 9.15 aamumessu,
10.30 päämessu, 18.30 mes-
su englanniksi

13.2. ke Tuhkakeskiviikko:
18.30 messu; messun aika-
na tuhkan siunaaminen ja
jakaminen (paasto- ja absti-
nenssipäivä)

16.2. la Katekeesi ja lastenker-
ho Turussa

17.2. Paaston 1. sunnuntai:
9.15 aamumessu, 10.30 pää-
messu, 18.30 messu englan-
niksi

23.2. la Katekeesi Raumalla ja
Porissa, 18.00 messu Poris-
sa

24.2. Paaston 2. sunnun-
tai: 9.15 aamumessu, 10.30
päämessu, 18.30 messu eng-
lanniksi

Diaspora
Ahvenanmaa: 9.2. la 10.00
Pori: 23.2., 9.3. la 18.00

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

Su 10.30 päämessu. Ke 18.00
iltamessu. Tiedot muiden ar-
kipäivien messuista puheli-
mitse ja kirkon ovelta. Rippi-
tilaisuus sopimuksen mukaan.

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

nuntai - Laskiaissun-
nuntai: 10.30 päämessu

13.2. ke 19.00 Tuhkakeski-
viikon messu. Paaston alku

16.2. la Lasten uskonnonope-
tus Jyväskylässä, 12.30 per-
hemessu

17.2. Paaston 1. sunnuntai:
10.00 ristintie, 10.30 pää-
messu

20.2. ke 18.00 iltamessu
23.2. la 11.00 messu Savonlin-

nassa
24.2. Paaston 2. sunnun-

tai: 10.00 ristintie, 10.30
päämessu, 16.00 messu
Kuopiossa

27.2. ke 18.00 iltamessu
28.2. to 18.00 messu Kiteellä

Diaspora
Joensuu: (Ort. kirkon seura-

kuntasalissa) 2.3., 6.4., 4.5.,
25.5. la 11.00

Kitee: (Ev.lut. kirkon kappe-
lissa) 28.2., 4.4., 2.5., 23.5.
to 18.00

Kuopio: (Ort. kirkon seura-
kuntasalissa) 24.2., 24.3.,
14.4., 5.5., 26.5. su 16.00

Mikkeli: (Ev.lut. tuomikirkon
krypta) 3.3., 21.4., 2.6. su
16.00

Savonlinna: (Ort. kirkossa)
23.2., 23.3., 20.4., 11.5., la
11.00

Varkaus: (Ort. kirkossa) 2.3.,
6.4., 4.5. la 16.00

Seniorien kokoukset tiis-
taisin klo 14.00: 5.2., 12.3., 9.4.

Esitelmäilta seurakuntasa-
lissa ke 27.2. iltamessun jäl-
keen: Caritaksen toiminnan-
johtaja Hannele Kankuri ker-
too Caritaksen sosiaalisista ja
karitatiivisista tavoitteista.

Tampere
Pyhän ristin
seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tam-
pere. Puh. (03) 2127280, fax
(03) 2147814. Sähköposti kat-
risti @nic.fi. Kotisivu
www.nic.fi/ ~katristi.

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

9.2. la 9.30 katekeesi, 14.15
messu

10.2. Kirkkovuoden 5. sun-
nuntai: 10.30 päämessu

13.2. ke 19.00 Tuhkakeskivii-
kon messu

16.2. la 10.30 lastenkerho,
12.30 messu

17.2. Paaston 1. sunnuntai:
10.30 päämessu, 14.00 puo-
lankielinen messu

20.2. ke 19.30 informaatio-
kurssi �Opus Dein spiritua-
liteetti�

23.2. la 12.00 messu Pietar-
saaressa, 16.00 messu Vaa-
sassa, 18.30 messu Kauhajo-
ella

24.2. Paaston 2. sunnun-
tai: 10.30 päämessu

2.3. la 9.30 katekeesi, 14.15
messu

Diaspora
Hämeenlinna: 3.3. su 15.00
Kauhajoki: 23.2. la 18.30
Pietarsaari: 23.2. la 12.00
Vaasa: 23.2. la 16.00

Kouvola
Autuaan Ursu-
lan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola.
Puh. (05) 3711251. Sähköpos-
ti stan.szymajda@sci.fi. Koti-
sivu www.sci.fi/~stan.

Su 11.00 tai 18.00 päämessu
kirkossa. Rippitilaisuus puoli
tuntia ennen messuja ja sopi-
muksen mukaan. Kirkkoherra
tavattavissa parhaiten torstai-
sin.

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

nuntai: 11.00 päämessu
13.2. ke 18.00 tuhkakeskivii-

kon liturgia
14.2. to 18.00 iltamessu
17.2. Paaston 1. sunnuntai:

18.00

21.2. to iltamessu 18.00
24.2. Paaston 2. sunnun-

tai:  18.00
28.2. to iltamessu 18.00
1.3. pe messu ja adoraatio

18.00

Diaspora
Lahti: ortodoks. kirkossa: 14-

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

Lappeenranta: ortodoks.
kirkossa: klo 11.30. Päivä-
määrät: 17.2., 17.3., 21.4.,
19.5.

Hamina: Poitsilan seurakun-
takodissa: 11.00. Päivämää-
rät: 24.2., 24.3., 28.4.

Uskonnonopetus Kouvo-
lassa: kuukauden toisena lau-
antaina klo 11-13. Päivämää-
rät: 9.2., 9.3., 13.4., 11.5.

Oulu
Nasaretin Py-
hän Perheen
seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh.
(08) 347834, fax (08) 347029.
S ä h k ö p o s t i
marino@pp.inet.fi.

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

7.2. to 19.00 ekumeeninen Sa-
nan jumalanpalvelus orto-
doksisessa kirkossa

10.2. kirkkovuoden 5. sun-
nuntai: 11.00 päämessu,
17.00 messu Rovaniemellä

13.2. ke 18.30 tuhkakeskivii-
kon iltamessu

15.2. pe 17.30 ristintiehartaus
16.2. la 11.00 uskonnonopetus
17.2. Paaston 1. sunnuntai:

11.00 päämessu, 17.00 mes-
su Torniossa

22.2. pe 17.30 ristintiehartaus
24.2. Paaston 2. sunnun-

tai: 11.00 päämessu, 17.00
messu Raahessa

26-28.2. ekumeeninen semi-
naari Rokualla (ei ole mes-
sua)

1.3. pe 17.30 ristintiehartaus

Diaspora
Raahe: 24.2. su 17.00
Rovaniemi: 10.2.  su 17.00
Tornio: 17.2. su 17.00

Keskukset
Ekumeeninen
keskus
Myllyjärvi, 02740 Espoo. Puh.
(09) 8557148.

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

Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Kois-
järvi. Puh. (019) 335793, fax
(019) 335892.
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Kalenteri
Yhdistyk-
set
Academicum Cat-
holicum

Torsdagen den 14.2. kl.
18.30 samlas vi till en
svenskspråkig afton hos AC:s
hedersmedlem Ingegerd
Luther. Adressen är Djur-
gårdsvillan 8, invid korsnin-
gen av 1. linjen och Alpgatan i
Berghäll (telefonkatalogens
kartblad nr 52 ruta 76/85).

Ingegerd berättar om den
italienska författaren Ales-
sandro Manzonis drama-
tiska omvändelse i Paris
1810. Manzonis huvudverk
De trolovade med en stark un-
derton av nationalism kom att
bli den första folkliga romanen
på italienska i modern tid.

Månadens diskussionste-
ma: Mässä på svenska eller
tvåspråkig mässa?

Helmikuussa vietämme ruot-
sinkielistä iltaa torstaina
14.2. klo 18.30 Ingegerd
Lutherin luona. Huom! Paik-
ka on siis eläintarhan huvila
no. 8, Ensi linjan ja Alppika-
dun risteyksen tuntumassa
(puhelinluettelon karttasivun
52 ruutu no. 76/85).

AC:n kunniajäsen Inge-
gerd kertoo italialaisen kirjai-
lijan Alessandro Manzonin
kohtalokkaista hetkistä
Pariisissa vuonna 1810.
Manzonin pääteos Kihlatut
toimi myös Italian kansallisen
heräämisen innoittajana.

Kuukauden keskustelutee-
mana: Ruotsinkielinen vai
kaksikielinen messu?

Maaliskuun kokous on jälleen
Studiumissa (Ritarikatu 3b A).
Jouko H. Nissinen kertoo
torstaina 14.3. klo 18.30 ai-
heesta Ajankäytöstä elämän
hallintaan. Kronos-kalente-
reistaan ja ajankäyttökirjois-
taan tunnettu Nissinen pohtii
kristilliseen ja itämaiseen mie-
tiskelyyn pohjautuvaa elä-
mänhallintaa.

Tule hiljentymään:

Retriitti

Pyhän Henrikin tiloissa
Lauantaina 23.2. 10.00-16.00.
Järjestää Pyhän Henrikin yh-
distys.

Aihe:
Kuolema, toivon vakava

haaste.
Vetäjä: isä Teemu Sippo

SCJ

Hinta 10 e (60 mk) sisältää
ruokailun ja kahvin. Sitovat
ennakkoilmoittautumiset
15.2. mennessä Henrikin pap-
pilaan, puh. (09) 6824040.

Jeesuksen pikkusisaret järjes-
tävät

hiljaisen viikon

24.-31. toukokuuta 2002 Stel-
la Marisissa. Isä Jan Aarts
SCJ auttaa meitä syventy-
mään aiheeseen

Agapé: Kristityn rakkaus.

Retriitti on avoin kaikille. Li-
sätietoja Tampereen pikkusi-
sarilta, os. Sähköraitti 4 B 19,
33720 Tampere, puh. (03)
3182169.

Juventus Catholica

Catholic Students� Club:
Rosary and Holy Mass on the
following Tuesdays at 18.00 in
St. Henry�s Cathedral: 19.2.,
5.3.

RETRÄTT
8.-10.3.

Att söka och finna Gud i
allting

En reträtt i Ignatius av Loyo-
las anda med Rainer Carls
SJ. Pris 70e. Anmälningar till
Leena Kangas, tel. 019-
335793.

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

ten opetus
21.-24.4. Vårträff
3.-4.5. P. Henrik: vahvistuslas-

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

Katekeettinen keskus tiedottaa
Katolinen uskonnonopetus muissa kuin
Helsingin seurakunnissa

TURKU

Lauantaikurssipäivät: 9.2., 2.3., 6.4. ja 11.5.

Opettajat: Kristiina Peltonen, Verna Santamala, Florence
Schmitt, sisar Elisabeth OSSS, Abdulmasih Husaini, Abla Mkeg-
be, isä Wieslaw Swiech SCJ, Renate Hakkarainen, Jouni Elo-
maa, (Sandra Yussuf), koordinaattori Teija-Liisi Laaksonen.

PORI/RAUMA: isä Wieslaw Swiech SCJ
MAARIANHAMINA: Sara Kemetter

TAMPERE

Lauantaikurssipäivät: 9.2., 2.3., 23.3. ja 20.4.

Opettajat: Marja-Liisa Linder, sisar Theresa Jezl, Juho Kyntä-
jä, sisar Bozena Wilczynska SKJ, sisar Anna Krasuska SKJ, Tuo-
mo Vanhatalo, Sinikka Meurmann, (Toni Leander).

VAASA/SEINÄJOKI: isä Peter Gebara SCJ
KOKKOLA/PIETARSAARI: Anne-Maj Korpela

JYVÄSKYLÄ

Lauantaikurssipäivät: 16.2., 16.3., 13.4. ja 18.5.

Opettajat: sisar Malgorzata Grzeskowiak SKJ, sisar Anna
Krasuska SKJ, sisar Theresa Jezl CPPS, Aino Kelo, Diana Rup-
pert, Renata Wierzchowiecki, isä Frans Voss SCJ, (Berta Sipi).

JOENSUU/SAVONLINNA: isä Frans Voss, sisar Malgorza-
ta Grzeskowiak SCJ, Marja Ilppola, Satu Lehtonen.

KOUVOLA

Lauantaikurssipäivät: 9.2., 9.3., 13.4. ja 11.5.

Opettajat: Marja-Leena Rautakorpi, Anja Purhonen.

LAHTI: 2.3., 6.4. ja 4.5
opettajat: sisar Barbara Ogieniewska, Anja Purhonen.
LAPPEENRANNAN ALUE: isä Stanislaw Szymajda SCJ

OULU

Opetusta seurakunnassa kuukauden 1. ja 3. lauantaina.

Opettajat: isä Marino Trevisini, Heikki Ailisto, Daniele Ferra-
ro

Etäopiskelijat

Yläasteen ja lukion opettajana Marjatta Jaanu-Schröder

Katekeettinen neuvottelukunta

Marjatta Jaanu-Schröder (Katekeettinen keskus), sisar Barba-
ra Ogieniewska SKJ (P. Henrikin srk/puolankielinen opetus),
Renata Wrobel-Eskelinen (P. Marian srk), sisar Theresa Jezl
CPPS (P. Ristin srk), Kristiina Peltonen (P. Birgitan srk), Anja
Purhonen (Autuaan Ursulan srk), sisar Malgorzata Grzeskowiak
SKJ (P. Olavin srk), isä Marino Trevisini (P. Perheen srk), Sara
Torvalds (ruotsinkielinen opetus, Pham Mai Huong (vietnamin-
kielinen opetus), isä Manuel Prado (Opus Dein pappi), isä Zd-
zislaw Huber SCJ (piispan nimittämä pappi).

Studium Cat-
holicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsin-
ki. Puh. (09) 660901, fax (09)
68712244.

Kirjasto on avoinna ke 14-18.

Teresat

P. Marian kirkossa iltamessun
jälkeen:

19.2. tiistai: Työilta, kirpputo-
rin valmistelua.

5.3. tiistai: Esitelmäilta, Kale-
vi Pöykkö alustaa aiheesta
�Ristin juurella�. Keskuste-
lua.

Maallikko-
fransiskaanit OFS

26.2. tiistai: esitelmäilta Ma-
rian seurakuntasalissa ilta-
messun jälkeen. Paaston-
ajan mietiskely San Dami-
anon ristin edessä: Kirkon
sakramentti.

Retriitti
Birgitalaisluostarissa

15.-17.3. (pe 18.00 - su 14.00)

Että he kaikki
olisivat yhtä
(Joh. 17:24)

Johtaja: isä Zdzislaw Huber
SCJ
Hinta: 63 euroa.
Ilmoittautumiset ja tie-
dustelut: Birgittalaisluostari,
Ursininkatu 15a, 20100 Tur-
ku, puh. 02-2501910, email
birgitta.turku@kolumbus.fi

Muita tapahtumia

Pyhiinvaellus Puolaan Edith Steinin
jäljillä su 9.6. - 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 lähtien Puolalle. Kar-
meliittamaallikkojen järjestämällä pyhiinvaelluksella
tutustumme Edith Steinin, juutalaissyntyisen filosofin,
naisasianaisen, opettajan ja karmeliittasisaren lapsuu-
den ja nuoruuden sekä marttyyriuden maisemiin.

Ohjelmaan kuuluu käynti Edith Steinin kotikaupunkis-
sa, Breslaussa, nykyisin nimeltään Wroclaw, (mm. ko-
titalo, juutalainen hautausmaa, yliopisto), hänen äitin-
sä kotikaupungissa Lubliniecessa (Courantien talo, jossa
on Edith Stein -näyttely) ja Auschwitz-Birkenaussa, jos-
sa Edith Stein kuoli 9.8.1942. Muita pyhiinvaelluskoh-
teita ovat Pyhän sydämen benediktiiniluostari Ruotsin
Ombergissa, Czestochowan Musta madonna ja Kalwa-
ria Zebrzydowskan pyhiinvaelluskirkko. Auschwitz ja
Kalwaria kuuluvat UNESCOn maailman kulttuuriperin-
töön. Muistelemme autuasta äiti Ursula Ledochowskaa
ursuliinisisarten pääluostarissa Pniewyssa, pyhää Ma-
ximilian Kolbea Auschwitzissa ja pyhää Sleesian Hed-
wigia Trzebnican barokkiluostarissa. Jos mahdollista
käymme Liettuan kuuluisalla Ristin kukkulalla.

Bussimme kulkee reittiä Jyväskylä-Helsinki-Turku-
Tukholma-Omberg-Ystad-Swinoujscie-Pniewy-Wroc-
law-Lubliniec-Czestochowa-Kalwaria-Varsova-Riga/
Jurmala-Tallinn-Helsinki-Jyväskylä. Hintaan 606 eu-
roa (3600 markkaa) sisältyvät matkat ja opastukset,
pääsääntöisesti luostarimajoitus kahden hengen huo-
neissa ja suurimman osaa matkaa täysihoito. Hinta pe-
rustuu suomalaisen bussiyhtiön ja luostareiden anta-
miin tietoihin marraskuussa 2001. Oikeus hinnan muu-
tokseen pidätetään.

 Matkakappalaisena on isä Frans Voss ja matkanjoh-
tajana toimii Heidi Tuorila-Kahanpää.

 ***

 Kyselyt ja ilmoittautuminen 21.2.2002 mennessä: Tuo-
rila-Kahanpää, puh. (014) 253 364 (kotiin, iltaisin), säh-
köposti heidi.tuorila@jyu.fi.

Fidesin toimitus on pahoillaan edellisessä ilmoituksessa olleen vir-
heellisen alkamispäivämäärän johdosta. Tässä ilmoituksessa päivä-
määrä on korjattu. Huomatkaa myös pidennetty ilmoittautumisai-
ka.

Katolisen tiedotuskeskuksen
uusi verkko-osoite on

13.2. alkaen

www.catholic.fi

Sähköposti

info@catholic.fi
fides@catholic.fi
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Artikkeleita

minulta riistä, itse minä sen
annan pois. Minulla on valta
antaa se ja valta ottaa se takai-
sin" (Joh. 10:17 s.). Pyhä isä
Johannes Paavali II kirjoittaa
puolestaan kiertokirjeessä Ve-
ritatis splendor: "Edelleen
Jeesus ilmoittaa sanojensa li-
säksi omalla elämällään, että
vapaus toteutuu rakkaudessa,
itsensä antamisessa. Hän, joka
sanoo: 'Suurempaa rakkautta
ei kukaan voi osoittaa, kuin
että hän antaa henkensä ystä-
viensä puolesta', menee va-
paaehtoisesti kärsimykseen
(vert. Matt. 26:46) ja antaa
Isälleen kuuliaisena elämänsä
ristillä kaikkien ihmisten puo-
lesta (vert. Fil. 2:6-11). Näin
ristiinnaulitun Jeesuksen kat-
seleminen mietiskellen on se
kuninkaallinen tie, jota kirkon
on kuljettava päivästä päi-

... jatkoa sivulta 7 ... vään, jos se haluaa ymmärtää
vapauden koko olemuksen, it-
sensä antamisen Jumalan ja
veljien palvelukseen. [�] Jee-
sus on siis täydellisen vapau-
den ja Isän tahdolle osoitetun
ehdottoman kuuliaisuuden
elävä ja henkilöitynyt syntee-
si." Tätä kohtaa täydentävät
jonkin verran aikaisemmin
lausutut toteamukset: "Täy-
dellisyys edellyttää sitä kyp-
syyttä itsensä antamiseen, jo-
hon vapaa ihminen on kutsut-
tu. Jeesus ohjaa nuoren mie-
hen käskyihin; ne ovat ensim-
mäinen, väistämätön edellytys
ikuisen elämän saavuttami-
seen. Omaisuuden käyttö ja
Herran seuraaminen sen si-
jaan ovat luonteeltaan tarjous:
'Jos tahdot.' Jeesuksen sanat
paljastavat, millainen dyna-
miikka vaikuttaa vapauden
kasvamiseen kypsäksi, ja
osoittaa samalla, millainen

perussuhde vapaudella on Ju-
malan lakiin. Ihmisen vapaus
ja Jumalan laki eivät ole kes-
kenään ristiriidassa, vaan
päinvastoin ne edellyttävät
toisiaan. Jeesuksen oppilas
tietää, että kristityn kutsumus
on kutsumusta vapauteen."

Kiertokirje kiinnittää huo-
mion vielä erääseen tärkeään
asiaan, nimittäin siihen, millä
tavalla ihmisen vapauden ja
lain välinen antinomia on rat-
kaistavissa. Vapauden ja mo-
raalilain synteesi tapahtuu
omassatunnossa. Totuuden
muokkaamassa omassatun-
nossa ihminen saa lukea mo-
raalisen käskyn ilman mitään
pakkoa ja havaita sen omaksi
velvollisuudekseen, kun hän
näkee sen arvon ja ennen kaik-
kea Jumalan epäitsekkään hy-
vyyden lahjan häntä kohtaan.
Siitä johtuen kirkon moraali-
lakia koskeva opetus ei tee ih-

misen vapaudelle minkään-
laista väkivaltaa, vaan suoras-
taan palvelee hänen vapaut-
taan. Kiertokirjeessä sanotaan
painokkaasti: "'Kristuksen
tahdon mukaan kirkko on to-
tuuden opettaja; sen tehtävä-
nä on ilmaista ja opettaa au-
tenttista totuutta, joka ON
Kristus, ja samalla sen tulee
julistaa ja arvovallallaan vah-
vistaa sen moraalisen järjes-
tyksen periaatteet, jonka alku-
juuret ovat ihmisessä itses-
sään´ (Dignitatis humanae,
14). Kirkon opetusvirka ei siis
millään tavoin loukkaa kristit-
tyjen omantunnonvapautta
vastaan antaessaan lausun-
tonsa moraalisista kysymyk-
sistä: eihän omantunnonvapa-
us ole milloinkaan vapautta
totuudesta vaan aina ja pel-
kästään vapautta totuudessa,
eikä opetusvirka myöskään
pakota kristillistä omaatuntoa

omaksumaan sille vieraita to-
tuuksia, vaan se osoittaa to-
tuudet, jotka omallatunnolla
jo pitäisi olla, ja jotka pitäisi
saada alkuperäisestä uskonak-
tista käsin kantamaan hedel-
mää. Kirkko siis pelkästään
palvelee omaatuntoa auttaes-
saan sitä pysymään lujana
niin, etteivät kaikenlaiset opin
tuulet pane sitä ajelehtimaan
sinne tänne ihmisten petollis-
ten juonien mukaan (Ef. 4:14).
Kirkon antaessa apuaan oma-
tunto ei ajaudu harhaan ihmi-
sen hyvää opettavasta totuu-
desta, vaan varsinkin vaikeis-
sa kysymyksissä omatunto voi
varmoin mielin löytää totuu-
den ja pysyä siinä."

+ JÓZEF WRÓBEL SCJ
HELSINGIN PIISPA

Kna-Bild

Aito rukous ei
johda vastak-
kainasettelui-
hin ja vielä vä-
hemmän toi-
sen halvek-
suntaan, vaan
avaa ihmisen
rakentavalle
keskustelulle.

Assisin rukouspäivä rauhan puolesta kokosi eri uskonnot yhteen

Pyhän isän johdolla uskontojen johtajat osallistuivat “rauhan pyhiinvaellukselle ter-
rorismin, vihan ja aseellisten selkkausten pilvien karkoittamiseksi”.

Ihmisen loukkaaminen on Jumalan loukkaamista!

Yli 300 kristillisten ja ei-kris-
tillisten uskontojen edustajaa
italialaiseen Assisin kaupun-
kiin 24.1. kerännyt rukouspäi-
vä rauhan puolesta päättyi hy-
vissä tunnelmissa.

Paavin kutsusta pidetty us-
kontojen rukouspäivä "sodan
ja terrorismin voittamiseksi"
onnistui kokoamaan yhteen
niin islamin edustajia Saudi-
Arabiasta kuin juutalaisia Is-
raelista. Myös Afrikan luon-
nonuskonnot ja lukuisat Aasi-

an uskonnot olivat laajasti
edustettuina.

Kristillisistä vieraista orto-
dokseista huomattavin oli
Konstantinopolin ekumeeni-
nen patriarkka Bartoloma-
ios I sekä protestanteista
Kirkkojen maailmanneuvos-
ton puheenjohtaja Konrad
Raiser. Lukuisten katolisten
osanottajien joukossa oli New
Yorkin arkkipiispa, kardinaali
Edward Egan.

Uskontojen edustajat eivät

rukoilleet yhdessä, vaan kukin
erikseen. Kristityt rukoilivat
yhdessä pyhän Fransiscuksen
alemmasssa basilikassa rau-
han puolesta. Kaikkien uskon-
tojen edustajat sen sijaan lou-
nastivat yhdessä fransiskaani-
en luostarissa sekä kokoontui-
vat kahdesti yhteen.

Puheessaan pyhä isä kuva-
si Assisin tapahtumaa "rauhan
pyhiinvaellukseksi terroris-
min, vihan ja aseellisten selk-
kausten pilvien karkoittami-

seksi". Paavi korosti epäilyk-
sen ja ymmärtämättömyyden
hälventämistä tällä tiellä, min-
kä esimerkiksi hän antoi py-
hän Franciscus Assisilaisen.
Hän varoitti ihmisen korotta-
mista, sillä "vain Jumala on
kaikki kaikessa ja hänelle jo-
kaisen tulee antaa tili itsestään
lopussa".

Johannes Paavali II pa-
lasi puheessaan rauhanpäivän
sanomaansa toistaen, että oi-
keudenmukaisuuden ja an-
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Caritas får kristna och muslimer i Pakistan att samtala

Kna-Bild

teeksiantavan laupeuden tulee
kulkea yhdessä. "Ihmisen
loukkaaminen on Jumalan
loukkaamista", paavi sanoi.
Siksi mikään uskonnollinen
päämäärä ei voi oikeuttaa ih-
mistä vakivaltaan toista koh-
taan.

Paavi sanoi puheessaan
myös kristityille, että Jeesus
Kristus on antanut ristillään ja
ylösnousemuksellaan rauhan
maailmalle, joka on todistus
siitä, että rakkaus voittaa aina
vihan. Pyhä isä sanoi myös,
että eri uskonnot ovat kokoon-
tuneet Assisiin nimenomaan
rukoilemaan tämän tarkoituk-
sen puolesta, sillä "aito ruko-
us ei johda vastakkainasette-
luihin ja vielä vähemmän toi-
sen halveksuntaan, vaan avaa
ihmisen rakentavalle keskus-
telulle".

Paavi Johannes Paavali II
päätti Assisin rauhanpäivän
kutsuun: "Ei koskaan enää vä-
kivaltaa! Ei koskaan enää so-
taa! Ei koskaan enää terroris-
mia! Jumalan nimessä jokai-
nen uskonto edistäköön maan
päällä oikeudenmukaisuutta
ja rauhaa, anteeksiantoa ja
elämää, rakkautta!"

Paavi tapasi Assisissa lyhy-
esti kontemplatiiviset klarissa-
nunnat sekä fransiskaaniper-
heen eri haarojen edustajat
Santa Maria degli Angeli -ba-
silikassa.

Assisin rauhanpäivään
osallistuivat myös Italian pre-
sidentti Carlo Azeglio Ci-
ampi ja pääministeri Silvio
Berlusconi. Assisiin erityis-
junalla matkustanut paavi
kutsui uskontojen edustajat
lounaalle luokseen Vatikaanin
apostoliseen palatsiin seuraa-
vana päivänä.

KATT/VIS

Assisi antoi
meille toivoa.
Suurin mene-
tys on toivon
menetys; sil-
loin ihminen
antaa periksi
ja viha ja sota
ottavat val-
lan. (Yhden osal-
listujan kommentti.)

Varje vecka möts kristna och
muslimer i stadsdelen Shad-
bagh i Lahore för att tala om
saker av gemensamt intresse.
Två dussin män slår sig ner
under mullbärsträdet på ett
litet torg. Det här, säger de, är
än viktigare efter 11 september
-attacken i USA och bombnin-
garna i Afghanistan.

�Fredskommittén� är ett
lokalt caritasinitiativ för att
hjälpa kristna och muslimer
att upprätthålla god kontakt.

�Kristna och muslimer har
levt här i 350 år�, säger Raga
Fazal Elahi Butl, en mus-
limsk styrelsemedlem i kom-
mittén. Under den tiden har vi
levt i fred och endräkt.

Efter den 11 september in-
såg man på Caritas Pakistans
kontor i Lahore att det behöv-
des stöd för att bibehålla den-
na goda kontakt. Saleem
Reza är Caritas� projektleda-
re i församlingen. Han säger
att impulsen bakom

fredskommittén var att före-
kommahatreaktioner: �Varje
gammal vänskap som bryts
kan leda till våld.�

Shadbaghs Fredskommit-
té började med att besöka
människor i deras hem och
samtala. Efter massakern i
kyrkan i Bahawalpur den 28
oktober, då 16 personer döda-
des av beväpnade män under
en gudstjänst, har fredskom-
mitténs möten intensifierats.
�Nu möts vi varje vecka för att
svalka av varje ansats till
upphettad reaktion�, säger
Fazal.

Fredskommittén har orga-
niserat bönevakter. När mus-
limerna samlats till bön i mos-
kén, står medlemmar i den
kristna gruppen utanför och
ser till att ingen fara hotar de
bedjande. När de kristna går
till kyrkan, utför medlemmar
i den muslimska församlingen
samma tjänst. �Vi ser till va-
rann, och det fungerar�, säger

Fazal.
På andra sidan staden, i

församlingen i Anarkali, arbe-
tar en annan caritasgrundad
fredskommitté hårt. �Erfaren-
heterna är mycket goda,
fredskommittén har räddat
församlingen från otäcka situ-
ationer�, säger Riaz Takhya,
en kristen medlem i fredskom-
mitténs styrelse. Kommittén
lyssnar på klagomål från båda
sidor och medlar i dispyter,
innan de hinner eskalera och
bli våldsamma.

Framgångarna i Shadbagh
och Anarkali har lett till att
ytterligare 30 fredskommit-
téer har kommit till i och kring
Lahore. Caritasrepresentan-
ten i församlingen Anarkali,
Sobby Bhartti, är överfört-
just: �Människor här är vana
att dela varandras sorger och
glädjeämnen. Det har bara fört
dem lite närmare varann.�

JUDE BARRAND

UR KM

Franciskuksen �alemman basilikan� aarteiston joukosta löytyy myös Giotton Tietäjien tervehdys. Christus Rex. Inc.
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Perinteinen pyhän Henrikin
juhlapyhän ekumeeninen ju-
malanpalvelus oli tänä vuon-
na katolinen messu. Se vietet-
tiin 19.1.2002 Santa Maria
sopra Minerva -basilikan
Capranica-kappelissa, joka
tunnetaan myös Ruusukkoru-
kouksen Neitsyt Marian kap-
pelina.

Messussa oli pääselebrant-
tina Helsingin piispa Józef
Wróbel SCJ ja konselebrant-
tina isä Tuomo T. Vimpari.
Pyhän messun alussa piispa
Wróbel kertoi uhraavansa
messun kaikkien kristittyjen
ykseyden puolesta ja jakautu-
neisuuden synnin voittami-
seksi.

Saarnassaan Oulun luteri-
lainen piispa Samuel Salmi
selosti pyhien, erityisesti Hen-
rikin, kunnioitusta luterilai-
sesta näkökulmasta ja painot-
ti koko elämää rukouksena,
joka on välttämätöntä myös
kristittyjen ykseyden saavutta-
miseksi.

Pyhään messuun osallis-
tuivat Vatikaanista Paavillisen
kristittyjen ykseyden edistä-
misen neuvoston emerituspu-
heenjohtaja, kardinaali Ed-
ward Idris Cassidy, nykyi-
nen puheenjohtaja, kardinaa-
li Walter Kasper, saman
neuvoston sihteeri, piispa
Marc Ouellet PSS, sekä Paa-
villisen kulttuurikomission
puheenjohtaja, arkkipiispa
Francesco Marchisano. Li-
säksi ekumeenisina vieraina
olivat läsnä anglikaanisen kir-
kon sekä Ruotsin ja Saksan lu-
terilaisen kirkon edustajat.

Suomen uusi suurlähetti-
läs Pyhän istuimen luona,

Pyhän isän puhe ekumeenisen delegaation audi-
enssilla 19.1.2002

Rakkaat ystävät Kristuksessa,

Jälleen kerran minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi ekumeeninen val-
tuuskunta Suomesta pyhän Henrikin, maanne apostolin ja suojelijan,
juhlan johdosta. On hyvin iloinen yhteensattuma, että vierailunne osu-
su kristtyjen ykseyden rukousviikolle.

On elintärkeää, että kristityt rukoilevat lakkaamatta ykseyden puolesta,
mikä ei voi olla inhimillisen työn hedelmä, vaan armo, jonka olemme
saava aikana ja tavalla, joita emme vielä tiedä. Rukouksemme tulee
kulkea yhdessä päättäväisyytemme kanssa julistaa Jeesuksen Kris-
tuksen evankeliumia yhdellä sydämellä ja äänellä, jotta "maailma us-
koisi" (Joh. 17:21).

Tällainen tehtävä vaatii uhrausta ja sitoutumista, kuten pyhän Henrikin
elämä osoittaa. Me saarnaamme Kristuksen ristiä ja ristin voimaan pa-
nemme uskomme. Ristiinnaulitun Herran kyljestä vuotaa elämääanta-
va virta, joka on parantava erillään olon haavat. Myös Suomi tarvitsee
Kristusta. Suomalaisen sielun syvyyttä voidaan lukea historianne py-
histä ja rakennuksista, kuten Turun tuomiokirkosta. Ja kuka muu kuin
Kristus voi tyydyttää näistä syvyyksistä nousevat toiveet?

Olemme matkanneet pitkään ekumenian tiellä eikä paluuta ole takai-
sin. Katolinen kirkko pysyy varmasti "peruuttamattomasti sitoutuneena
seuraamaan ekumenian hankkeen tietä" (Ut unum sint, 3). Tässä mei-
tä tukee "toivo siitä, että ylösnoussut Herra johtaa meitä ja ettei hänen
Henkensä voima koskaan lopu, vaan kykenee aina uusiin yllätyksiin"
(Novo millenio ineunte, 12). Hengen tulee johtaa meitä askel askeleel-
ta löytämään asiat, jotka voimme tehdä yhdessä jouduttaaksemme kaik-
kien kristittyjen täyttä ja näkyvää ykseyttä. Auttakoon hän, joka "kyke-
nee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes
ajatella" (Ef. 3:20) meitä tässä tehtävässämme. Aamen.

L�Osservatore Romano Photo Service / Arturo Mari

Suomi tarvitsee Kristusta!
Ekumeeninen delegaatio Suomesta tapasi paavin kristittyjen ykseyden rukousviikolla Roomassa.
Pyhän Henrikin juhlamessun vietti piispamme Józef Wróbel SCJ.

Ekumeeninen delegaatio audienssilla paavin yksityiskirjastossa 19.1.2002.

Antti Hynninen, oli puoli-
soineen läsnä pyhässä messus-
sa, kuten myös Suomen Itali-
an-suurlähettiläs Dieter
Vitzthum.

Kristittyjen ykseyden ru-
kousviikolle vuosittain osuvan
messun viettoa juhlisti Sofia
Magdalena -kuoro Oulun lute-
rilaisesta tuomiokirkkoseura-
kunnasta, johtajanaan Mark-
ku Liukkonen. Kuoro lauloi
moniäänisesti Andrea Gabrie-
lin Kyrien ja Agnus Dein sekä
Glorian ja Sanctuksen De An-
gelis -messusta. Messun lo-
puksi laulettiin keskiaikainen
Ramus virens olivarum -hym-
ni pyhän Henrikin kunniaksi.

Messuun osallistui poikke-
uksellisen paljon Italiassa asu-
via tai vierailevia suomalaisia
tai muuten Suomen ystäviä,
jotka kokoontuivat perintei-
seen tapaan jatkamaan pyhän
Henrikin päivän viettoa birgit-
talaissisarten Pyhän Birgitan
talossa.

Paavin audienssi

Paavi Johannes Paavali II
otti pyhän Henrikin päivänä
19.1.2002 yksityiskirjastos-
saan vastaan piispa Józef
Wróbelin SCJ ja Oulun lute-
rilaisen piispan Samuel Sal-
men johtaman ekumeenisen
valtuuskunnan.

Tapaamisen yhteydessä
pyhä isä lausui puheen, jonka
käännös esitetään vieressä.

Ekumeeniseen valtuus-
kuntaan kuuluivat myös rou-
va Hannele Salmi, isä Tuo-
mo T. Vimpari, rovasti Ilk-
ka Mäkelä ja urkuri Maija
Tynkkynen.

KATT/VIS
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Sigfrid Fredestad och Catholica-förlaget

Katolskt mediabolag grundat i Sverige

Någon gång på 1970-talet läs-
te jag i en katolsk tidning att
en enskild person, Sigfrid
Fredestad, startat ett nytt
katolskt förlag i Sverige. Karln
måste ju vara tokig, tänkte jag.
Det fanns redan två katolska
förlag i Sverige. Huru skulle ett
tredje kunna bära sig! Men det
har det gjort. Trots sin to-
kighet hade han praktiskt sin-
ne och satte igång med försik-
tighet.

Påstöten till förlagsverk-
samheten fick han av att han
önskade läsa Thomas Merton
på svenska. Många av dennes
böcker hade översatts men var
sedan länge utsålda. Så han
startade med nyupplagor. Han
valde en och fick ut den och
den gick åt. Men han väntade
tills det hade kommit in til-
lräckligt med pengar för att
täcka omkostnaderna och
kanske några kronor till innan
han fortsatte med följande. Så
började verksamheten sakta
rulla och han kunde från
nyupplagor gå över till helt nya
böcker.

På den tiden hade han hel-
dagstjänst så förläggandet var
ett fritidshobby. Men smånin-
gom växte det så att han över-
gick till halvdagstjänst och gav
halva dagen åt böckerna. Nu-
mera är böckerna hans le-
vebröd (inte vidare fett) och
till sin glädje har han fått sin
älsta son samt sonhustrun
med i arbetet. Förläggandet
tycks vara smittsamt. Det var
hans yngsta son, den 11-åriga
Pierre som tog initiativet till
den lilla bönbok som jag re-
censerade för några nummer
sedan.

Han har gett ut flere
böcker som inte i första hand
gav hopp om någon större suc-
ces. Den största utmaningen
hittills var Katolska kyrkans
katekes på 850 sidor. Men
äran för den ger han åt  mons.
Lars Cavallin som ensam
översatte den från den frans-
ka utgåvan. En annan präst
har också en stor andel i att
verket blev så fint som det
blev. Det var den irländske
prästen Martin Pender, då

kaplan vid domkyrkan, som
använde sin lediga tid för bo-
kens formgivning och typogra-
fi. Tack vare honom blev sidor-
na överskådliga, strukturera-
de och så vackra, att Vatikanen
använde samma layout för den
officiella latinska utgåvan som
kom några år senare. Frede-
stad har senare gett ut kateke-
sen i pocketupplaga.

De flesta böckerna, främst
de stora fordrar en grupp av
medhjälpare. Med sin stora
entusiasm lyckas Fredestad få
många av sina medarbetare att

arbeta gratis och ideellt.
Distributionen är ett av de dy-
raste och största problemen.
Ett litet förlag har inte råd att
anlita de stora förlagens distri-
butionsnät, så han är tvungen
att få ut böckerna via försam-
lingarna och privatpersoners
insats.

Vid sidan av bokutgivnin-
gen är Fredestad också diakon
och ansvarar för den växande
församlingen i Ängelholm som
lyder under Helsingborg. När
ingen präst därifrån har möj-
lighet att åtaga sig söndags-

mässan lyckas han vanligen
genom sitt breda kontaktnät få
någon präst att komma, ofta
någon på genomresa.

När jag skrivit detta står
jag nog fortfarande fast vid
mitt första intryck att han är
litet tokig, men människor
som är tokiga till Guds ära är
en välsignelse för en vidsträckt
omgivning.

MÄRTA AMINOFF

BYGGER PÅ EN INTERVJU I KM

Ett paraplybolag för produktion, marknadsfö-
ring och distribution av katolska böcker har bil-
dats. Katolsk Media i Sverige AB heter det. De
som erbjuds att dra nytta av bolagets fackkun-
nande är i första hand Biskopsämbetet, Katols-
ka pedagogiska nämnden, Katolska liturgiska

nämnden, Katolska Bokförlaget och även Cat-
holica. Bolaget ska ta hand om rutinarbetet runt
publiceringsverksamheten och därmed frigöra
kreativa resurser. Centraliserade köp av tjäns-
ter ska spara pengar.

UR KM TRE NUMMER SENARE

Magnus Löfving

Vuosi on jo kulunut!

27. tammikuuta tuli kuluneek-
si tasan vuosi siitä, kun piis-
pamme Józef Wróbel SCJ
vihittiin piispaksi Johannek-
sen kirkossa Helsingissä. Ku-
vassa piispamme polvistunee-
na kardinaali Edward Idris
Cassidyn eteen kätten pääl-
lepanemista varten.

Pyhä piispa ja marttyyri
Ignatios Antiokialainen, joka
kuoli  n. vuonna 110, kirjoitti
Magnesian kristityille: �Älkää
yrittäkö hyötyä piispan nuo-
resta iästä, vaan tuntekaa hän-
tä kohtaan täyttä kunnioitus-
ta pitäen mielessä sen arvoval-

lan, jonka hänelle on antanut
Isä Jumala. Tiedän, että niin
tekevät myös kunnioitetut pa-
pit, jotka eivät käytä hyväk-
seen hänen ilmeistä nuorta
ikäänsä, vaan Jumalassa vii-
saina miehinä ovat hänelle
alamaisia, nähden hänessä ei
niinkään hänen omaa luon-
nettaan, vaan Jeesuksen Kris-
tuksen Isän, kaikkien piispan."

Kiittäkäämme Jumalaa
piispastamme, muistakaam-
me rukoilla hänen ja koko
hiippakuntamme puolesta!

KATT

Muistoja

Äiti Virginian hautajaismessu
kokosi Jumalanäidin karme-
liittaluostariin Espooseen ja
Turun hautausmaalle paljon
äiti Virginian ystäviä. Tässä
pari välähdystä tuosta talvi-
päivästä (15.1.). Rukoilkaam-
me äiti Virginian sielun puo-
lesta! Kuvat: Anneli Oula.

Eläviä temppeleitä

Jalous

Jos haluan todella lyhyesti sanoa, mitä tarkoi-
tan hyvyydellä tai hyveellä tai uskonnolla, en voi
antaa parempaa vastausta kuin kutsua sitä ja-
loudeksi. Jalous kuulostaa tarpeeksi yksinker-
taiselta, mutta huomaan varmaankin, ettei mi-
nun nyt alussa tarvitsekaan muistaa enempää
kuin tämä: Haluanko tietää, olenko vai enkö ole
hyvä? Minun ei pitäisi vaivautua kysymään it-
seltäni, sanonko rukoukseni kunnolla tai käyn-
kö messussa tai olenko kuuliainen niille, jotka
ovat minusta vastuussa, tai olenko ollut kiroi-
lematta. Kaikki, mitä minun täytyy tehdä, on ky-
syä: �Olenko jalo?�

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että rukoileminen
ja messussa käynti, kuuliaisuus ja puheen siis-
teys olisivat vähämerkityksisiä. Se tarkoittaa,
että jos vain olen jalo, teen tietenkin kaiken sen,
sillä muistuttaahan pyhä Paavali, että on mah-
dollista tehdä kaikki nämä asiat ja silti epäon-
nistua, jos sydämessäni ei ole rakkautta Juma-
laan. Eli ennen kaikkea minun on huolehditta-
va siitä, että aloitan oikeasta päästä. Oikea jär-
jestys on tämä: ensin jalous - sitten toiminta.
Ennen kuin kysyn itseltäni, mitä teen, minun
pitääkin kysyä, mikä minä olen.

Siksi ihmiset, jotka ärsyttävät minua käskemäl-
lä minua olemaan kunnolla, haluavat vain tuot-
taa minussa jaloutta. Minun on pakko oppia nä-
kemään, että ensisijalla on sydän, eivät asiat, joi-
ta tekee. Minun on mahdollista pitää kaikki
kymmenen käskyä ja silti epäonnistua, koska
rakkaus ei ole tekojeni takana. Voin kuitenkin
olla varma siitä, että jos onnistun rakkaudessa,
niin kaikki muut asiat, joita minun pitäisi teh-
dä, todellakin valmistuvat. Ensimmäinen muis-
tettava periaatteeni on aloittaa kaikki olemalla
jalo. Se on kaiken lähtökohta, perusta, jonka
varaan loppu rakentuu. Jalous on se liikkeelle-
paneva voima, joka yksin pystyy tekemään kai-
ken elämäni siksi hienoksi asiaksi, joksi Juma-
la sen tahtoo tulevan.

Katkelma Bede Jarrettin OP kirjasta Living Temples. Ilmes-
tynyt 1919.
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Katekeesin kaikuja

VAIKKA LÄHES kaikki suoma-
laiset vastustavat rasismia,
kolmasosa uskoo, että kanso-
jen välillä on älykkyyseroja. 25
prosentilla peruskoulun vii-
meisen luokan oppilaista on
rasistisia ajatuksia. Erityisesti
Suomessa uskotaan islamin
uhkaavan kulttuuriamme. Ny-
kyinen monikulttuurisuus voi
auttaa näiden lasten vanhem-
pia  korjaamaan asenteita, jot-
ka on opittu mm. koulun pen-
killä. Oppikirjoja tarkastele-
malla selviää, että opetus on

ollut avoimen rasistista:
�Australian alkuasukasta tai
bushmannia ei kasvatuskaan
voi tehdä henkisesti eurooppa-
laisen veroiseksi (G. Ekman,
Biologian peruskysymyksiä,
1919).� Sama linja jatkui oppi-
kirjoissa 1950-luvun lopulle.
�Mitäpä, jos hymymme leviäi-
si lähikauppaan maahan-
muuttajamyyjälle siinä missä
suomalaissyntyisellekin. Sil-
loin olemme askeleen pidem-
mällä.� (Ihmisoikeusraportti
3/01)

TAMMIKUUN LOPULLA sai Suo-
men ensi-iltansa elokuva Va-
nilla Sky. Elokuva on yhdistel-
mä rakkaus- ja scifielokuvaa ja
samalla psykologinen draama.
Sen mainoksissa on komeillut
näyttelijä Tom Cruise. Aikoi-
naan hänellä oli tarkoitus tul-
la katoliseksi papiksi. Hän
opiskelikin Fransiskaani-se-
minaarissa vuoden. Nykyään
hän kuitenkin harjoittaa scien-
tologiaa. Myös Star Trekistä ja
Juurista tuttu LeVar Burton
jatkoi nunnien pitämän kou-

lun jälkeen seminaarissa 17-
vuotiaaksi saakka, mutta näyt-
teleminen vei voiton, ja sään-
tökuntahaaveet saivat jäädä.

Jeesuksen jalanjälkiä seuraten
Raamatuntuntemukseen kuuluu jonkinlainen maantieteellinen käsitys historiallisesta Isrealista. Siihen tutustutaan jo lasten
katekeesissa. Sen ei tarvitse kuitenkaan olla tylsää kartan tutkimista. Jeesuksen jalanjälkiä seuraten voimme oppia tunte-
maan hänet uudella tavalla. Raamatun kertomukset tulevat näin myös elävämmiksi. Voimme kuvitella, kuinka Jeesus keskus-
teli opetuslastensa kanssa vaeltaessaan kaupungeista ja kylistä toisiin sekä kuinka hän kohtasi vastaantulijoita. Hän pysähtyi
myös rukoilemaan ja lepäämään. Joskus hän oli väsynyt. On kiehtovaa matkata Jeesuksen kanssa.

IRENE ALVAREZ

Otteita Jeesuksen ajan kartalta opetuksen avuksi ja muistin virkistämiseksi

Betania

Kylä Jerusalemin lähellä, jos-
sa Jeesus vieraili sisarusten
Martan ja Marian luona
(Luuk. 10:38-42, Joh. 12) sekä
herätti heidän veljensä Lasa-
ruksen kuolleista (Joh. 11).
Betaniassa, spitaalia sairasta-
neen Simonin talossa, nainen
voiteli Jeesuksen kallisarvoi-
sella öljyllä (Mark. 14:3-9).
Lähellä Betaniaa tapahtui
myös Jeesuksen taivaaseenas-
tuminen (Luuk. 24:50-53).

Betlehem

Jeesuksen syntymäkaupunki;
'Daavidin kaupunki' (Matt.
2:1; Luuk. 2:4-7).

Betsaida

Opetuslapsista Andreaksen,
Pieterin sekä Filippuksen ko-
tikaupunki Galileanjärven
rannalla (Joh. 1:40-44). Bet-
saidassa Jeesus paransi soke-
an miehen (Mark. 8:22-26).
Kaupungin liepeillä Jeesus
ruokki viisituhatta miestä
(Luuk. 9:10-17).

Emmaus

Kylä Jerusalemin lähellä. Mat-
kalla Emmaukseen Jeesus il-
mestyi ylösnousemuksensa
jälkeen kahdelle opetuslapsel-
leen (Luuk. 24:13-35).

Jeriko

Jerikossa Jeesus paransi soke-
an Bartimaioksen (Mark.
10:46-52) ja vieraili Sakkeuk-
sen, rikkaan publikaanin, ko-
dissa (Luuk. 19:1-10).

Jerusalem

Pääkaupunki. Jerusalemissa
sijaitsi temppeli, jonne Jeesus
tuotiin syntymänsä jälkeen
(Luuk. 2:22-35). Jerusalem on
myös evankeliumien ainoan
Jeesuksen lapsuuskertomuk-
sen tapahtumapaikka: Jeesus
kaksitoistavuotiaana temppe-
lissä (Luuk 2:41-50). Jerusale-
miin sijoittuvat niinikään Jee-
suksen elämän viimeiset ta-
pahtumat.

Kaana

Jeesuksen opetuslapsen Nata-
naelin kotikylä Galileassa
(Joh. 21:2), jossa Jeesus muut-
ti veden viiniksi (Joh. 2:1-11).
Kaanassa Jeesus kohtasi myös
korkea-arvoisen virkamiehen,
jonka pojan Jeesus paransi
(Joh. 4:46-53).

Kapernaum

Kaupunki Galileanjärven ran-
nalla. Raamatussa on lukuisia
viitteitä Kapernaumiin, jossa
Jeesus usein opetti ja saarna-
si. Jeesuksen vaikuttaessa Ga-
lileassa, kaupunki oli todennä-
köisesti hänen kotipaikkansa.
Kapernaumissa Jeesus paran-
si sadanpäällikön palvelijan
(Matt. 8:5-13) sekä  halvaan-
tuneen miehen (Mark. 2:1-12).

Nain

Kylä Galileassa, jossa Jeesus
lesken pojan kuolleista (luuk.
7:11-16).

Nasaret

Nasaretissa enkeli Gabriel il-
mestyi Marialle (Luuk. 1:26-
38). Se oli Jeesuksen lapsuu-
den kotikaupunki (Luuk. 2:39-
40). Jeesus palasi myöhem-
min Nasaretiin. Hän saarnasi
synagogassa, mutta kansa tor-
jui hänet (Luuk. 4:16-30).

www.op.org

Palestiina Jeesuksen aikana.
Piirros: KATT.
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Pyhän Henrikin kuvista

Lukijoilta/Kysy papilta

Albertin palsta
KEHO, MIELI JA HENKI ovat tee-
mana helmikuussa järjestettä-
villä vaihtoehtomessuilla Fin-
landia-talossa. Tarjonta on
yhtä runsasta kuin luontaispa-
rannus ja rajatiedon kirjojen
määrä nykyisissä kirjakau-
poissa: nuorennusohjelma, si-
säinen healing, ihmeet, mi-
nuus, stressi, mediaalinen lau-
lu, raamattulaulu jne. Enkeli-
kokemuksista useita kirjoja
kirjoittanut Diana Cooper ke-
hottaa tulemaan tapaamaan
suojelusenkeliä. Hän antaa

viisi neuvoa niille, jotka halu-
avat tavata suojelusenkelinsä:
�Tahdo sitä. Kehitä itsessäsi
enkelimäisiä ominaisuuksiasi.
Varmista, että aurasi on levol-
linen ja kultainen. Pyydä en-
keleitä ottamaan sinuun lähei-
nen yhteys. Tunsitpa jotakin
tai et, luota siihen, että se ta-
pahtuu.� (Keho, mieli, henki
-messulehti)

VIHDOIN ON saatu selville, mi-
hin kuningas Herodes lopulta
kuoli. Muistattehan, Herodes
oli se, joka lähetti sotilaansa
itämaan tietäjien perään tap-
pamaan Betlehemin kaikki
poikalapset, joista yhdestä oli
tietäjien mukaan tuleva uusi
juutalaisten kuningas. Nyt tut-
kijat ovat päätyneet usko-
maan, että Herodeksen kohta-
loksi koitui munuaistauti.
Muut vaihtoehdot eivät sovi
kuvauksiin, joita Herodeksen
vaivoista on esitetty. Asiasta

Tällä palstalla toi-
vomme lukijoittem-
me tuovan esille ra-
kentavia mielipitei-
tään sekä käyvän kes-
kustelua katolisen us-
konsa todeksi elämi-
sestä. Lisäksi palstal-
la voidaan esittää ky-
symyksiä, joihin joku
asiantunteva hiippa-
kuntamme pappi vas-
taa.

Kirjoitukset tulee
toimittaa kirjekuo-
ressa Fidesin toimi-
tukseen. Kuori mer-
kitään tunnuksella
�mielipide� tai �kysy-
mys�. Mielipiteitä ei
julkaista ilman kir-
joittajan nimeä eikä
niitä palauteta. Toi-
mitus varaa oikeuden
mielipiteiden lyhen-
tämiseen.

Fidesin viime numerossa oli
kaksi kuvaa, jotka liitettiin py-
hän Henrikin marttyyrikuole-
maan. Molemmat kuvat kuva-
teksteineen olivat peräisin Ju-
hani Rinteen kirjasta, mutta
kaipaavat oikaisua:

Suuremman värillisen ku-
van katsoivat taidehistorioitsi-
jat kauan esittävän pyhän
Henrikin tappoa. Mutta 1950-
luvulla oma asiantuntijamme,
Tove Riska, keskiaikaan pe-
rehtynyt arkeologi ja arvostet-
tu ikonografi (henkilö, joka
tutkii, miten eri pyhimykset
esitetään taiteessa) katsoi tätä

pyhäinjäännöskoteloa tuorein
silmin ja totesi, ettei se miten-
kään voinut esittää pyhää
Henrikiä. Siihen oli kolme syy-
tä: l) Missään legendassa ei sa-
nottu, että Henrikiltä olisi lyö-
ty pää poikki. 2) Ei ollut mi-
tään syytä esittää talonpoikaa
panssaripaidassa, iso miekka
kädessä ja miekan huotra vyöl-
lä. 3) Jos katsoo tarkkaan
maassa makaavan pään vie-
ressä olevaa esinettä, se muis-
tuttaa kruunua.

Kaikki nämä yksityiskoh-
dat sopivatkin prikulleen py-
hän Eerikin kuolemaan. Hän

oli kirkossa, kun häntä varoi-
tettiin vihollisten tulleen lähel-
le, mutta ei silti tahtonut jät-
tää messua kesken. Kun hän
tuli ulos, olivat viholliset jo
paikalla eivätkä kuninkaan
saattomiehet riittäneet häntä
puolustamaan. Taistelussa
hän kaatui maahan selälleen ja
joku sotilas löi häneltä pään
poikki.

Tove Riska vei pyhäinjään-
nöksen Ruotsiin, jotta sitä oli-
si voitu verrata siellä olevaan
kalloon. Ne eivät sopineet yh-
teen, mutta Tove sanoi, että
pyhän Eerikin pyhäinjäännök-
siä Ruotsissa on reposteltu
paikasta toiseen niin, ettei nii-
den aitoudesta ole varmuutta,
paitsi yhdestä edestäpäin hal-
kaistusta kaulanikamasta.

Toisen Fidesissä olleen
kuvan teksti väittää, että kuva
esittää pyhän Henrikin ja py-
hän Sigfridin marttyyrikuole-
mia. Se pitää osittain paikkan-
sa. Latinalaisen tekstin mu-
kaan pyhä Henrik on "A" ja

niin selvästi on. Mutta tekstis-
sä ei mainita lainkaan Sigfri-
diä, vaan pyhä Aeschillus eli
pyhä Eskil. Sigfrid ei ollut
marttyyri, mutta pyhä Eskil
kuoli kuvan esittämällä taval-
la pakanoiden kivittämänä.

MÄRTA AMINOFF

kertoi uutistoimisto Reutersin
tiedeuutiset tammikuun 25.
päivä (www.reuters.com).

KIRKKOHERRA LÄHTI talvilo-
malle Kanariansaarille. Ko-
neessa hän päätti tilata loman
kunniaksi kunnon viskipau-
kun. Samalla hän tiedusteli
lentoemännältä lentokorkeut-
ta. �Lennämme 10 000 metrin
korkeudella�, kuului vastaus.
�Sitten peruutan tilaukseni.
Pomo voi nähdä.�

MISTÄ ON TEHTY maailman
vanhin kovaääninen? (Vas-
taus: Kylkiluusta.)

Herramme ristintie - Via Crucis
Joulun ja uuden vuoden jälkeen emme ehdi viettää kovinkaan
pitkään kirkkovuoden tavallista aikaa. Jo tuhkakeskiviikkona,
13. helmikuuta alkaa paastonaika. Silloin tapana on perehtyä
entistä tarkemmin Herramme kärsimykseen ja tuskaan, joka

on omien syntiemme aikaansaannosta. Perinteisesti paaston-
ajan perjantaisin kokoonnutaan kirkoissa ristintien hartau-
teen. Seuraavassa esitellään lyhyesti kaksi Katolisesta tiedo-
tuskeskuksesta hankittavissa olevaa ristintien hartauskirjaa.

Herramme ristintie on SLEY-
kirjat -nimisen kustantamon
(Suomen luterilainen evanke-
lioimisyhdistys) 40-sivuinen
hartauskirja, jonka sivuilla on
synkkiä, naivistisia kuvia Jee-
suksesta raskaan ristin alla.
Kirja on kovakantinen, 13,5 x
19,5 cm:n kokoinen, hyvin kä-
teensopiva teos, joka sisällöl-
tään on kuitenkin melko ras-
kas. Tähän syynä lienee kirjan
saksalainen alkuperä. Kirjan
on kääntänyt ja Suomen oloi-
hin sovittanut Martti Parvio.

Herramme ristintiestä
puuttuu ehkä Adolf Carlingin
Rukouskirjasta suomalaiseen
makuun sopiva suorasanai-
suus, vaikka sen teksti onkin
suhteellisen yksinkertaista.
Sen sisältö saattaa siten olla
myös lapsille ymmärrettävää.

Toisaalta kirjasta puuttuu
mariaaninen, katolinen henki.

www.op.org

Tämä lienee yhteydessä kirjan
suomennoksen pääkohderyh-
män kanssa. Siitä huolimatta
Herramme ristintie palvelee
lukijansa perustarpeita.

Via Crucis on puolestaan
Opus Dein perustajan, autu-
aan Josemaría Escriván syväl-
linen tutkimusmatka Jeesuk-
sen kärsimystien tunnelmiin.
Ei varmastikaan voi sanoa,
että kyseessä olisi Herramme
ristintietä �kevyempi� teos.

Via Crucisin on julkaissut
suomeksi katolisten omistaji-
en Okeanos oy, joka näyttää
keskittyneen autuaan Jose-
marían teosten suomentami-
seen. Tämän kaikille teoksille
on ominaista taipumaton rak-
kaus Kristuksen kirkkoa ja au-
tuasta Neitsyt Mariaa kohtaan
sekä vakaa luottamus Juma-
lan kaikkivoipaisuuteen.

Arvosteluja

Via Crucis sisältää perus-
hartauden lisäksi joka aseman
yhteydessä viisi mietiskely-
kohtaa, joiden avulla lukija voi
laajentaa horisonttiaan. Oma
sielumme saa kirjasta älyk-
kään keskustelukumppanin,
rohkaisijan, joka vaatii paljon,
mutta - uskaliaille - antaa si-
täkin enemmän. Riittäköön
seuraava esimerkki:

�Kun taistelemme ollak-
semme todella ipse Christus,
itse Kristus, silloin omassa elä-
mässämme inhimillisyys ja ju-
malallisuus kietoutuvat yh-
teen. Kaikki ponnistuksemme,
jopa mitättömätkin, saavat
ikuisen merkityksen, koska ne
liittyvät Jeesuksen uhrauk-
seen ristillä.� (s. 93)

Pehmeäkantisessa Via
Crucisissa on 130 sivua. Se on
kooltaan 15 x 20 cm.

MARKO TERVAPORTTI

Martti Parvio: Herramme ristintie.
SLEY-kirjat, 1988. 8,15 euroa + pos-
tikulut.

Josemaría Escrivá: Via Crucis. Okea-
nos, 1999. 14 euroa + postikulut.
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Ajassa
Isä Teemu kiitolli-
sena

Remontti on ohi, katedraali-
seurakunnan tilat ovat vihdoin
valmiit. Kirkkoherra Teemu
Sippo SCJ on selvästi helpot-
tunut.

�Pikkuhiljaa palautuu jär-
jestys seurakunnan tiloihin ja
pappilaan. Remontti alkoi ke-
säkuun alussa ja seurakunta-
salin ja lastentarhan siipikin
oli valmis vasta syyskuussa.
Kuukauden ajan ursuliinisisa-
ret joutuivat pitämään lapsia
oman talonsa puolella.� Isä
Teemu on iloinen myös siitä,
että sisaret pikkuhiljaa ovat
oppineet viihtymään uusissa
tiloissaan: �Pelot valon puut-
teesta ja kellarimaisuudesta
lastentarhassa ovat osoittau-
tuneet täysin turhiksi.�

Mielellään isä Teemu pai-
nottaa uuden seurakuntasalin
etuja: �Nyt sisään pääsee suo-
raan pappilasta ja ramppia
pitkin vaikka pyörätuolilla.
Sali on yli kaksi kertaa suu-
rempi kuin aikaisempi, nyt se
parvekkeineen kelpaa monen-
laisiin  juhliin. Kutsua voi vaik-
ka ekumeenisen neuvoston.
Valoa riittää ja akustiikka on
erinomainen.� Lisäksi seura-
kuntasali on nyt liitetty van-
hoihin pappilan tiloihin. Ruo-
kasalista saa hyvän kokousti-
lan, olohuoneessa taas voi is-
tuskella vähän rennommin.
Seurakuntasalin käytössä on
myös täysin varusteltu keittiö.

Pappilan pohjakerros on
nyt leimallisemmin työtila.
Siellä on kanslian lisäksi kak-
si työhuonetta. Kerrosta ylem-
pänä papit asuvat uudistetuis-
sa huoneissaan, joista näkymä
avautuu suoraan Kaivopuis-
toon. Vanhasta pappilan vin-
tistä on tehty pappien oma
olohuone. Kalustaminen on
yhä kesken, mutta haussa lie-
nee jonkinlainen kompromis-
si viihtyvyyden ja virallisuu-
den välillä - johtaahan olohuo-
neesta ovi myös saunaan. Vin-
tillä iltaa voi viettää mukavas-
ti takkatulen loimussa.

Isä Teemu on tyytyväinen:
�Tärkeää on, että papeillakin
on nyt todella mahdollisuus
vetäytyä omaan rauhaansa,
kun omat tilat on selvemmin
eroteltu seurakunnan yleisis-
tä tiloista.� Kiitollisuutensa
hän myös ilmaisee kaikille
seurakuntalaisille ja muille
hyväntekijöille, jotka ovat
osallistuneet remontin kus-
tannuksiin. Budjetti ei aivan
pitänyt, ja niin seurakunta
joutui maksamaan lisää omas-
ta pussistaan. �Sen tähden
jouduimme myymään yhden
omistuksessamme olleen huo-
neiston hiippakunnalle. Toi-
saalta on ollut iloista huoma-
ta, että seurakuntalaisten
maksamien tukien määrä lä-
hes ylsi tavoitteeseen, jonka
etukäteen olimme asettaneet
vähän �yläkanttiin�. Kiitos vie-
lä kerran!� Remontin kustan-
nuksiin on osallistunut myös
saksalainen Bonifatius-Werk,
Jeesuksen pyhän sydämen
pappien Saksan provinssi ja
oma hiippakuntamme.

MARKO TERVAPORTTI

Katedraaliseurakunnan uudet tilat

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan pappilarakennus siipineen on läpikäynyt pe-
rusteellisen korjaus- ja uudistustyön.

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan pappilan julkisivu. Vasemmalla siipi, jossa sijaitsevat seurakuntasali (ylhäällä) ja lastentarha (alhaalla). Remontin tuot-
tamista uudistuksista näkyvät ramppi seurakuntasaliin sekä lastentarhan suurennetut ikkunat.
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Muistan, miten hienolta tun-
tui, kun pappilan kylkeen ra-
kennettiin seurakuntasali. Tu-
lihan uuteen siipeen myös las-
tentarha, mutta se tuntui

enemmän sisarten työssä. Tä-
hän asti yhdistyksemme olivat
joutuneet kokoontumaan piis-
pantalossa. Ensin kokoustila-
na oli pitkä sali katon alla,
mutta kun se muutettiin kap-
peliksi, me siirryimme kellari-
tilaan, joka tosin Edelfeltin-
tien puolella oli pohjakerros ja
sinne oli sieltä suora sisään-
käynti. Eihän meitä seurakun-
nassa silloin paljon ollut, ja yh-
distykset - Anna-yhdistys, Ju-
ventus Catholica ja Academi-
cum Catholicum - mahtuivat
kokoustilaan melko hyvin, jos
kohta joskus juhlatilaisuuksis-
sa oli ahdasta.

Viisikymmenluvun lopulla
tuli muutos. Vanhat puura-
kennukset purettiin pois pap-

pilan takaa, pappilarakennus
kunnostettiin ja Puistokadun
puolelle rakennettiin uusi sii-
pi, jonka alakertaan tuli seu-
rakuntasali ja sen yläpuolelle

lastentarha. Se oli v. 1959.
Muistan vieläkin sen tunteen,
joka valtasi sisäänastujan mie-
len: Onpa hienoa! Ainoa asia,
joka tuntui vähän kummalli-
selta, olivat korkealle katonra-
jaan sijoitetut pienet ikkunat,
joista ei kyllä nähnyt sisään
muttei uloskaan. Mitähän ark-
kitehdillä oli ollut mielessä?

Ja taas täytti rinnan ihai-
lun tunne, kun joulun alla as-
tuin uudistettuun seurakunta-
saliin. Avaraa, valoisaa, väljää.
Muutos sai lisäpainoa siitä,
etta rakennustyöt olivat kestä-
neet kesän lisäksi koko syk-
synkin eikä meillä ollut kirk-
kokahveja yli puoleen vuoteen.
Tästä päämessun jälkeisestä
tilaisuudesta on tällä valin tul-

lut tärkeä perinne ja istituutio.
Sitä ei ollut silloin aikanaan,
kun siipirakennus tehtiin; se
on paljon myöhäisempi ilmiö.

Niin pappila kuin sen sii-
pirakennus olivat jo kipeästi
remontin tarpeessa, olihan
tuon edellisen työn jälkeen
tehty vain joitakin pieniä pin-
takorjauksia. Mutta oli seura-
kuntakin muuttunut ja niin
myös sen tarpeet. Meitä on
nykyisin kolme kertaa enem-
män kuin silloin, kun siipira-
kennus tehtiin. Sisarille ei en-
sin oikein mennyt kaupaksi
idea, etta lastentarha muuttai-
si alakertaan, niin että seura-
kuntsali voitaisiin liittää ovil-
la pappilan tiloihin. Eihän las-
tentarhaksi sopinut sali, jossa
on pienet ja liian ylhäällä si-
jaitsevat ikkunat - ei vaikka si-
säänpääsy olisikin mukavam-
pi, kun ei tarvitsisi nousta ylä-
kertaan. Mutta yhteisymmär-
rykseen päästiin, kun ikkunat
luvattiin suurentaa. Lisäksi lu-
vattiin rakentaa vaja lasten ul-
koleikeissä tarvitsemia varus-
teita varten.

Nyt entisen lastentarhan
tilat on yhdistetty avaraksi sa-
liksi, jonka ikkunoista tulvii
valoa. Sisäänkäynti on pappi-
lan pihalta. Ulko-ovelle johta-
va ramppi ei varsinaisesti kau-
nista pappilan nurmipihaa,
mutta mukavuutta se lisää.
Pappilan ja seurakuntasalin
välillä on nyt suora yhteys ovi-
en kautta.

Pappilan yhteiset oleskelu-
tilat ovat nyt ullakkokerrok-
sessa. Makuuhuoneet ovat ylä-
kerrassa kuten ennenkin, mut-
ta nyt on pariin isompaan lii-
tetty oma WC ja suihku. Eikä
pappien enää tarvitse työsken-
nellä makuuhuoneessaan,
vaan alakerrassa on papeilla
nyt kaksi erityistä työhuonet-
ta. Kirkkoherra Teemu Sippo
SCJ totesi, että hänen piti olla
25 vuotta pappina, ennen kuin
hän sai oman työhuoneen.

Ainoa murhe meillä on nyt
talous. Saksalaisen Bonifatius-
Werkin tukeen on jälleen ker-
ran ollut pakko vedota, kun
oman seurakunnan ja hiippa-
kunnan voimavarat eivät riitä.

RAUNI VORNANEN

Isä Teemu yhtyi lasten riemukkaaseen tanssiin uudessa seurakuntasalissa lop-
piaisena Helsingin seurakuntien yhteisessä perhejuhlassa. Alakuvassa kirk-
koherran uusi työhuone muuton jäljiltä. Viimeistelyä tarvitaan vielä.

Anneli Oula

K
A

T
T


