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1. �Venit Iesus ... et dixit eis: �Pax vobis!��
�Jeesus [tuli] ... ja sanoi: �Rauha teille!��

(Joh. 20:19).

Tänä suurena juhlapäivänä kuuluu jäl-
leen

Kristuksen tervehdys: Rauha teille!
Rauha miehille ja naisille koko maail-

massa!
Kristus on totisesti noussut,
ja hän tuo rauhan kaikille!
Tämä on pääsiäisen �hyvä sanoma�.
Tänään on uusi päivä, jonka �Herra on

tehnyt� (Ps. 118:24)
ja joka Ylösnousseen kunniakkaassa

ruumiissa
palauttaa synnin haavoittamaan maail-

maan
sen alkuperäisen kauneuden,
uutta loistoa säteilevän.

2. �Kuolema ja elämä kävivät ihmeelli-
sen kaksintaistelun.

Elämän Herra kuoli ja hallitsee taas elä-
vänä� (Pääsiäissekvenssi).

Hirmuisen taistelun jälkeen Kristus pa-
laa voittajana

ja kulkee eteenpäin historian näyttä-
möllä

julistaen Hyvää Sanomaa:
�Minä olen ylösnousemus ja elämä�

(Joh. 11:25),
�minä olen maailman valo� (Joh. 9:5).
Hänen sanomansa voidaan lyhentää

näin:
�Pax vobis - rauha teille!�
Hänen rauhansa on sen voiton hedelmä,
jonka hän hankki kalliilla hinnalla
synnistä ja kuolemasta.

3. �Minä jätän teille rauhan. Oman rau-
hani minä annan teille,

en sellaista, jonka maailma antaa� (Joh.
14:27).

�Maailman tapojen mukainen� rauha
- jokaisen aikakauden esimerkki sen

osoittaa -
on usein herkkä tasapainotila voimien

välillä,
jotka ennemmin tai myöhemmin kään-

tyvät uudelleen toisiaan vastaan.
Rauha, ylösnousseen Kristuksen lahja,
on syvä ja täydellinen; se voi sovittaa

ihmisen
Jumalan, itsensä ja luomakunnan kans-

sa.
Useat uskonnot julistavat,
että rauha on Jumalan lahja.
Tämä on kokemuksemme
myös Assisin kokouksesta.
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Voitto
kuolemasta
Pääsiäisen riemujuhla
on alkanut ja jatkuu
edelleen. Ei ole kiire lo-
pettaa juhlimista. Kris-
tuksen lunastustyön to-
dellisuus, joka synkistä
uutiskuvista huolimat-
ta ei ole kadonnut min-
nekään, on nyt entistä-
kin ajankohtaisempi.
Ajankohtainen se on ai-
van erityisesti sen ta-
kia, että Jeesuksen

Kristuksen syntyseudut ovat sotatantereena, hä-
nen syntymäkirkkonsa (tätä kirjoitettaessa) val-
lattuna ja piiritettynä, koko Pyhä maa vihan ja
väkivallan, kauhun ja kuoleman näyttämönä.
Sama sydämettömyys, joka tuomitsi Vapahta-
jamme kuolemaan kohta kaksi tuhatta vuotta sit-
ten, jatkuu edelleen, ehkä jopa entistä raaempa-
na ja itsekkäämpänä. Siksi pyhän isän Urbi et
orbi -tervehdys ensimmäisenä pääsiäissunnun-
taina osoittautui ajankohtaisemmaksi, kuin ehkä
arvattiinkaan. Pääsköön Hän, joka voitti kuole-
man, astumaan sisään kaikkien sotaa lietsovien
sydämiin, jotta rauha voittaisi vihan ja väkival-
lan ja taltuttaisi niin kovin inhimillisen koston
hengen. Luottakaamme Kristukseen kestävän
rauhan tuojana, toimikaamme todellakin hänen
rauhansa välikappaleina! Venit Iesus ... et dixit
eis: �Pax vobis!�

Viime aikoina on kirkkomme joutunut tavallis-
takin raskaamman mediakritiikin kohteeksi. Su-
kupuolisuuteen liittyvät synnit, joita yksittäiset
kirkon työntekijät - papit, sääntökuntalaiset ja
maallikot - ovat tehneet, ovat tahranneet medi-
an ilakoidessa koko kirkon maineen. Kyseisten
syntien kauhistuttavuudesta riippumatta on yri-
tettävä kuitenkin ajatella selkeästi: jokainen ih-
minen on itse vastuussa omista teoistaan, ei ku-
kaan muu. Kenen tahansa katolilaisen - niin kuin
jokaisen ihmisen - on maallisen oikeuden edes-
sä vastattava mahdollisista rikoksistaan ja saa-
tava niistä ansaitsemansa asian- ja oikeudenmu-
kainen tuomio. Taivaallinen oikeusistuin on asia
erikseen; siinä kompetenssi on kirkolla ja viimei-
nen sana Kristuksella, �joka on tuleva tuomitse-
maan elävät ja kuolleet�.

Suhteellisuudentajun säilyttämisen nimissä
on syytä mainita vielä riippumattomien, ei-ka-
tolisten tutkijoiden tekemät laajat selvitykset,
joissa on osoitettu katolisen kirkon työntekijöi-
den sijoittuvan �seksuaalirikoksien� suhteelli-
sessa osuudessa eri uskonnollisten yhteisöjen
keskitasoon. Tämä ei ole kuitenkaan mikään
puolustus, vaan ennemminkin kannustus meil-
le jokaiselle. Pyhä isä itse on tuominnut jyrkästi
pyhiin tehtäviin vihittyjen  ja siksi erityistä luot-
tamusta nauttivien pappien kauhistuttavat teot.
Mutta heitä ei ole monta. Ylivoimaisesti suurin
enemmistö papistosta, jota on melkein puoli mil-
joonaa, palvelee sielujen pelastusta uskollisena
kutsumukselleen, kirkolle ja Jumalalle.

Tässä on meidän tehtävämme: Meidän on tu-
ettava pappejamme pyhässä tehtävässään rak-
kaudella, luottamuksella ja rukouksella. Meidän
on suojeltava heitä maailman houkutuksilta.
Meidän on rakennettava siveellistä ja pyhyyteen
johtavaa ilmapiiriä seurakunnissamme - ja maa-
ilmassa. Muuten olemme osasyyllisiä pahuuteen,
joka joskus - onneksi vain hyvin harvoin - saat-
taa saada valtaansa yhteisöjemme paimeniakin.
Rukoilkaamme siis pappiemme puolesta, että he
aina uskollisina ja pyhyyttä tavoitellen jaksaisi-
vat suorittaa suurta tehtäväänsä, jakaa sakra-
mentteja ja käydä taistelua sielujemme pelastuk-
seksi. Silloin rakennamme parhaalla mahdolli-
sella tavalla kirkkoamme ja osoitamme, että
Kristus on totisesti noussut kuolleista.

Seurakuntien
tilastot
Seurakuntien tilastot
julkistettiin jokin aika
sitten hiippakunnan
kansliasta. Viereisellä
sivulla kerrotaan tär-
keimpiä tietoja, mutta
täydennykseksi maini-
taan tässä vielä joitakin
lisätietoja:

Jäsenmäärä seurakunnis-
sa ja niiden suhteellinen
osuus koko hiippakun-
nasta (prosenttia, suluissa)

Henrik: 2.657 (33)
Maria: 2.377 (30)
Birgitta: 1.047 (13)
Olavi:      417 (5)
Risti:      748 (9)
Ursula:      371 (5)
Perhe:      369 (5)

Suomea, ruotsia ja jotakin
muuta kieltä äidinkiele-
nään puhuvien osuus seu-
rakunnittain ja hiippa-
kunnassa (prosenttia: suomi
- ruotsi - muu):

Henrik: 50-08-42
Maria: 51-09-40
Birgitta: 36-07-57
Olavi: 51-01-48
Risti: 40-03-57
Ursula: 50-01-49
Perhe: 17-00-83

Yhteensä: 46-07-47

Kansalaisuudeltaan mui-
ta kuin suomalaisia on
seurakunnissa seuraavas-
ti (prosenttia):

Henrik: 33
Maria: 29
Birgitta: 39
Olavi: 41
Risti: 42
Ursula: 40
Perhe: 72

Yhteensä: 36
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Katolilaisia Suomessa
noin 8.000
Katolinen kirkko Suomessa on
julkaissut koko Suomen alu-
een käsittävän Helsingin hiip-
pakunnan tilastot vuodelta
2001. Vuoden lopussa maam-
me seitsemään katoliseen seu-
rakuntaan kuului yhteensä
7.986 henkilöä. Kasvua yhdes-
sä vuodessa oli kertynyt n. 150
jäsenen verran.

Vuoden 2001 aikana kas-
teita toimitettiin yhteensä 169,
ensikommuunio annettiin 132
uskovalle ja vahvistuksen
sakramentti jaettiin 92 seura-
kuntalaiselle. Hiippakunnan
alueella solmittiin 55 avioliit-

toa, joista kahdeksassa mo-
lemmat osapuolet olivat kato-
lilaisia. Uskonnonopetusta
annettiin yhteensä 807 lapsel-
le.

Viimeisten vuosikymmen-
ten aikana katolisen kirkon jä-
senmäärä on Suomessa ollut
tuntuvassa kasvussa: esimer-
kiksi vuoden 1981 lopussa ka-
tolilaisia oli Suomessa 3.295,
vuoden 1988 alussa tasan
4.000 ja vuoden 1991 lopussa
5.488.

KATT

Uusi
Missale
Romanum
ilmestyi
Katolinen kirkko sai uuden
messukirjan, kun Roomalai-
sen messukirjan (Missale Ro-
manum) kolmas painos julkis-
tettiin Vatikaanissa 22. maa-
liskuuta. Paavi Johannes
Paavali II oli hyväksynyt uu-
den messukirjan jo huhtikuus-
sa riemuvuonna 2000, mutta
sen julkaiseminen viivästyi lä-
hinnä painoteknisistä syistä.

Uusi Roomalainen messu-
kirja korvaa edellisen, vuonna
1975 julkaistun messukirjan,
ja sitä noudatetaan vastedes
kaikissa latinalaista liturgiaa
seuraavissa hiippakunnissa
silloin, kun pyhä messu viete-
tään latinaksi. Samalla se on
lähtökohta (editio typica)
messukirjan uusille kansan-
kielisille käännöksille.

Messukirjan esitellyt Vati-
kaanin liturgiakongregaation
prefekti, kardinaali Jorge Ar-
turo Medina Estévez, ko-
rosti sen jatkuvuutta suhtees-
sa kirkon liturgiseen elämään
ja traditioon. Merkittävimpiin
muutoksiin kuuluu se, että
Nikean-Konstantinopolin us-
kontunnustus voidaan liturgi-
assa vastaisuudessa korvata
apostolisella uskontunnustuk-
sella, jota Roomassa tiedetään
käytetyn jo kolmennella vuo-
sisadalla.

Messukirjaan on otettu
uusia pyhien muistopäivien
messutekstejä, kuten myös
uusia yleismaailmallisessa kir-
kossa vastedes vietettäviä juh-
lia. Näitä ovat Jeesuksen py-
hän nimen (3.1.), Fatiman au-
tuaan Neitsyt Marian (13.5.),
pyhän Rita Cascialaisen (9.7.),
pyhän Ristin Teresa Benedic-
tan eli Edith Steinin (12.9.) ja
Marian pyhän nimen (25.11)
juhlat tai muistopäivät.

Uudessa Roomalaisessa
messukirjassa on niin ikään li-
sätty prefaatioiden, autuaan
Neitsyt Marian votiivimessu-
jen sekä juhlallisten loppusiu-
nausten lukumäärää.

Messukirja korostaa Vati-
kaanin 2. kirkolliskokouksen
opetuksen mukaisesti gregori-
aanisen laulun osuutta liturgi-
assa, mutta myös kaikkien
osalllistumista lauluun sekä
hiljaisen rukouksen merkitys-
tä. Samoin messukirja antaa
hiippakunnan piispalle eräis-
sä käytännön kysymyksissä
laajemmat pyhän liturgian
viettämistä koskevat valtuu-
det.

Missale Romanumin uu-
den painoksen johdantoon voi
tutustua latinaksi www-osoit-
teessa www.nccbuscc.org/
liturgy/current/
missalisromanilat.htm

Koko Missalen voi myös ti-
lata osoitteesta www.ixtmedia.
com.

KATT/VIS

Piispamme
tapasi
Lipposen
Helsingin piispa Józef Wró-
bel SCJ tapasi pääministeri
Paavo Lipposen valtioneuvos-
ton linnassa heti pääsiäisen
jälkeen 2.4.2002. Käydyssä
keskustelussa käsiteltiin
muun muassa maamme
muuttuvaa uskonnonvapaus-
lainsäädäntöä. Piispa Wróbel
toi esille katolisen kirkon kan-
nan joihinkin asiaan liittyviin
kysymyksiin. Piispan ja pää-
ministerin tapaamiseen osal-
listui myös isä Tuomo T.
Vimpari.

KATT

Pyhä istuin muistutti
jälleen Lähi-idän
levottomuuksien
syistä
Israelin laajan sotilasoperaati-
on alkaessa palestiinalaisalu-
eilla Pyhä istuin jatkoi edel-
leen diplomaattisia ponniste-
lujaan  Lähi-idän pahentunei-
den levottomuuksien lopetta-
miseksi. Tiedon vahvisti 3.
huhtikuuta Vatikaanin lehdis-
tötoimiston johtaja, toht. Joa-
quín Navarro-Valls.

Sekä Jerusalemissa sijait-
seva apostolinen delegaatio
että Vatikaanin valtiosihtee-
ristö ovat olleet suorassa yh-
teydessä konfliktin osapuoliin.
Sotilaallisten yhteenottojen le-
viämistä Betlehemiin on pi-
detty erityisen huolestuttava-
na. Pyhän istuimen valtiosuh-
teiden sihteeri, arkkipiispa
Jean-Louis Tauran, on il-
maissut huolen kaupungin
"dramaattisesta tilanteesta"
sekä Israelin että Yhdysvaltain
suurlähettiläille.

Yhteydenotoissaan Pyhä
istuin on korostanut aina tois-
tamiaan periaatteita konflik-
tin ratkaisemiksi. Niihin kuu-
luvat:

1. Terrorismin ehdoton tuo-
mitseminen, oli sen takana sit-
ten kuka tahansa;
2. Palestiinan kansan epäoi-
keudenmukaisen ja nöyryyttä-

vän tilanteen parantaminen,
koska se nykyisillään vain lisää
turhautumista ja vihaa;
3. Kaikkien osapuolten kunni-
oitus Yhdistyneiden Kansa-
kuntien päätöslauselmia koh-
taan;
4. Hyväksyttävien puolustus-
keinojen kohtuullinen käyttä-
minen;
5. Konfliktien osapuolten vel-
vollisuus turvata pyhät paikat,
jotka ovat hyvin tärkeitä kai-
kille kolmelle monoteistiselle
uskonnolle sekä koko ihmis-
kunnan kulttuuriperinnön
kannalta.

Samat periaatteet, joista
paavi Johannes Paavali II
on kannanotoissaan toistuvas-
ti muistuttanut, Pyhä istuin on
toistanut Arabiliiton edustajil-
le, joille se niin ikään on ko-
rostanut terroritekojen lopet-
tamisen tärkeyttä. Vatikaanin
valtiosihteeri, kardinaali An-
gelo Sodano, on ollut yhtey-
dessä Jerusalemin patriar-
kaattiin sekä Betlehemissä toi-
miviin katolisiin yhteisöihin il-
maistakseen Pyhän isän soli-
daarisuutta siellä asuvia koh-
taan.

KATT/VIS

Paavi kutsui erityiseen rukouspäivään
rauhan puolesta Pyhällä maalla

Katolinen kirkko vietti pääsi-
äisen toisena sunnuntaina
7.4.2002 erityisen rukouspäi-
vän rauhan puolesta Pyhällä
maalla. Paavi Johannes
Paavali II julisti rukouspäi-
vän sen jälkeen, kun aseelliset
yhteenotot ja levottomuudet
olivat levinneet Jeesuksen
syntymäkaupunkiin Betlehe-
miin.

Rukouspäivä osui pääsiäi-
sen toiseksi sunnuntaiksi, joka
tunnetaan myös Jumalan lau-
peuden sunnuntaina. Rukous-
päivän kutsussa pyhä isä ke-
hotti rukoilemaan sen puoles-

ta, että Jumala "antaisi vas-
tuunkantajien ja päättäjien
ottavan tarvittavat askeleet -
olivatpa ne kuinka vaativia ta-
hansa - oikeudenmukaisten ja
kaikkien arvon turvaavien so-
pimusten saavuttamiseksi
selkkauksen osapuolten välil-
lä". "Vain Jumala voi muuttaa
ihmisten paatuneet sydämet",
paavi kirjoitti rukouspäivän
kutsussaan.

KATT/VIS

Påven uppmanar till bön för präster i kris
På skärtorsdagen bad påven
för präster som svikit sina
prästlöften, på den dag då den
katolska kyrkan firar minnet
av när Jesus instiftade präster-
skapet och eukaristins sakra-
ment under den sista målti-
den.

Under sin predikan i skär-
torsdagsmorgonens oljevig-
ningsmässa uppmanade Jo-
hannes Paulus II de hundra-
tals prästerna i Peterskyrkan
att be också "för de av våra

medbröder som inte lyckats
utföra de plikter de tog på sig
med prästvigningen eller som
genomgår en period av svå-
righeter eller en kris." På skär-
torsdagen brukar påven upp-
mana till bön och solidaritet
för präster i svårigheter.

Efter att länge ha legat lågt
har den snart 82-årige påven
börjat göra starka uttalanden
mot präster som gör sig skyl-
diga till sexövergrepp. I sitt
årliga brev till världens katols-

ka präster inför skärtorsdagen
skrev påven nyligen: "Just nu
skakas vi präster i själen av
synderna hos några av våra
bröder som har svikit den nåd
de fick i prästvigningen och
som har gett efter för de värs-
ta manifestationerna av det
ondskans mysterium som ver-
kar i världen." Han skrev att
kyrkan vill hjälpa offren för
övergrepp från präster.

KATT/VATIKANRADION

Ihmisarvosta
tehtävä
kehityksen
rahoittamisen
keskipiste
Pyhän istuimen pysyvä tark-
kailija YK:ssa, arkkipiispa Re-
nato Martino muistutti
maaliskuun 21. päivänä Mek-
sikon Monterreyssä pidetyssä
kehitysrahoituskokouksessa,
että keskeisessä asemassa ke-
hityksen saavuttamisessa ovat
aina ihmiset.

Martinon mukaan "liian
monien perheiden tämän päi-
vän maailmassa on pakko olla
huolissaan selviämisestään
eikä niillä siten ole sitä ylelli-
syyttä, että ne voisivat toimia
oman kehityksensä hyväksi.
Liian monet ihmiset joutuvat
muuttamaan, liian monet elä-
vät jatkuvan, absoluuttisen
köyhyyden taakan alla maissa,
joiden velkataakka estää yk-
sinkertaistenkin sosiaalipalve-
lujen saatavuuden."

Arkkipiispa jatkoi todeten,
että "kehityksen rahoittami-
sen täytyy koskea kaikkia elä-
män osa-alueita: yksilöä, per-
hettä, yhteisöä ja koko maail-
maa." Hän tähdensi Pyhän is-
tuimen jatkuvasti osoittavan
huoltaan maailman kaikkien
ihmisten yhteiskunnallisen ja
taloudellisen kehityksen puo-
lesta ja tarjoavan keinoja sen
saavuttamiseksi:

"Pyhä istuin uskoo painok-
kaasti, että kaikissa yrityksis-
sä kehityksen edistämiseksi on
otettava huomioon taloudelli-
sen toiminnan ja sen rahoitta-
misen moraaliset puitteet ih-
mispersoonasta muodostetun
kokonaiskäsityksen valossa. ...
Ihmisarvon on oltava kehityk-
sen rahoittamisen keskipistee-
nä", arkkipiispa Martino tote-
si. Hänen mukaansa "kanso-
jen perhe ei voi sallia yhden-
kään päivän enää kuluvan il-
man, että yritetään todella
saavuttaa asetettuja päämää-
riä ja huomattavaa edistystä
köyhyyden poistamisessa kai-
kella voimalla ja päättäväisyy-
dellä".

KATT/VIS

Paavista
kuudenneksi
pitkäaikaisin
Paavi Johannes Paavali
II:sta tuli 29.3. kuudenneksi
pisimpään hallinnut katolisen
kirkon esipaimen. Hän ohitti
tuolloin paavi Pius VII:n hal-
lituskauden mitan.

Kirkon 264. paavi oli mai-
nittuna päivänä ollut vallassa
23 vuotta, 5 kuukautta ja 7 päi-
vää. Pyhän isän edellä ovat
pyhän Pietarin lisäksi vielä
Pius IX, Leo XIII, Pius VI sekä
Hadrianus I.

KATT/VIS
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Påvens
planerade resa
I juli kommer påven Johannes
Paulus II att fara på en tio da-
gars resa till den amerikanska
kontinenten. Han kommer att
vara i Kanada för att delta i
världsungdomsdagen i Toron-
to 23.-28.7. Därefter far han
till Mexiko för att kanonisera
Juan Diego Cuatlatoatzin, vår
frus av Guadalupes budbära-
re, och vidare 1.8. till Guate-
mala för kanoniseringen av
ordensgrundaren Pedro de
San José de Betancur.

KATT/KO

Israel vill inte
acceptera den
nya ortodoxa
patriarken
Den nya ortodoxa patriarken
av Jerusalem, Irinaios I, har
ännu mer än sex månder efter
sitt val inte blivit godkänd av
den israeliska regeringen. Den
grekiska utrikesministern har
i mars besökt Israel för att för-
handla med regeringen om
denna svåra diplomatiska frå-
ga.

Valet av Irinaios blev
genast godkänt av de två an-
dra berörda regeringarna: Jor-
danien och Syrien samt det pa-
lestinska självstyret. Patriar-
ken räknas som en maktfaktor
i det Heliga Landet. Den isra-
eliska regeringen hade redan
före valet uttryckt be-
tänkligheter mot Iranaios I,
som står palestinierna nära.

KATT/KO

Arkkipiispa murhattiin KolumbiassaPaavi
suosittelee
latinan käytön
lisäämistä
Paavi Johannes Paavali II
suosittelee latinan kielen ny-
kyistä laajempaa käyttöä litur-
giassa ja seminaarikoulutuk-
sessa. Viestissään Rooman sa-
lesiaaniyliopistossa pidetyn
konferenssin osallistujille
pyhä isä korosti, että latina
pysyy katolisen kirkon viralli-
sena kielenä, ja ilmaisi toi-
veenaan, että "rakkaus sitä
kieltä kohtaan kasvaisi aina
vahvaksi pappiskandidaattien
keskuudessa". Paavin viesti oli
kirjoitettu latinaksi, ja sen luki
Vatikaanin valtiosihteeri, kar-
dinaali Angelo Sodano, joka
edusti paavia tapahtumassa.

Salesiaaniyliopiston kon-
ferenssi oli järjestetty 40 vuot-
ta täyttävän apostolisen kons-
tituution Veterum Sapientia
muistoksi. Konstituutiossa
paavi Johannes XXIII korosti
latinan merkittävää osaa "in-
himillisen sivilisaation perin-
nössä". Nykyinen paavi allevii-
vasi samaa ja vahvisti, että la-
tina on "korvaamaton edelly-
tys antiikin ja modernin oike-
alle suhteelle, eri kulttuurien
väliselle dialogille ja katolisen
pappeuden identiteetin vah-
vistamiselle".

KATT/KATH.NET/FIUV

Apostolinen
nuntiatuuri
muutti vihdoin
Tukholmaan
Pyhän istuimen diplomaa-
tiedustusto, apostolinen nun-
tiatuuri, on muuttanut Köö-
penhaminan ulkopuolella si-
jaitsevasta Vaedbaekista Tuk-
holman Djursholmiin. Apos-
tolinen nuntiatuuri edustaa
Pyhää istuinta sekä suhteissa
valtioihin kaikissa viidessä
Pohjoismaassa että suhteissa
paikalliskirkkoihin.

Nuntiatuurin uusi osoite
on: Apostolisk nuntiatur, Sval-
näsvägen 10, SE-12863 Djur-
sholm, Ruotsi. Uusi puhelin-
numero on: (+46 8) 4465110
ja faksinumero: (+46 8)
6225110. Myös sähköposti-
osoite muuttuu. Uusi osoite on
nunciature@telia.com.

Apostolisena nuntiuksena
Pohjoismaissa on ollut vuo-
desta 1999 mons. Piero Big-
gio, joka on Otricolin titulaa-
riarkkipiispa. Hänen sihteeri-
nään toimii tällä hetkellä
mons. Stephan Stocker.

KATT

Kolumbialainen Calin arkki-
piispa Isaías Duarte Canci-
no joutui lauantaina 16. hel-
mikuuta salamurhan uhriksi,
kun hänet ammuttiin kadulle
Hyvän paimenen seurakun-
nan edustalla Calin lähiössä.
Arkkipiispa oli vieraillut seu-
rakunnassa ja viettänyt siellä
usean avioparin häät.

Arkkipiispa Duarte Canci-
no oli tullut tunnetuksi maas-
saan siitä, että hän oli sään-
nönmukaisesti toiminut jär-
jestäytynyttä huumekauppaa
vastaan sekä vedonnut katoli-
laisiin, jotta he äänestäisivät
ainoastaan huumekauppaa
jyrkästi vastustavia ehdokkai-

ta. Kuollessaan 63-vuotias
Mons. Duarte Cancino oli ol-
lut Apartadón hiippakunnan
piispa vuosina 1988-1995 ja
Calin arkkipiispa vuodesta
1995.

Sunnuntaina 17. helmi-
kuuta paavi Johannes Paa-
vali II tuomitsi Angelus-pu-
heessaan jyrkin sanoin tapah-
tuneen surmatyön. Hän kuva-
si "raakamaisesti murhattua"
arkkipiispaa "anteliaaksi ja
rohkeaksi ilosanoman julista-
jaksi, joka maksoi kalliin hin-
nan tarmokkaasta elämän
puolustamisesta, kaikenlaisen
väkivallan vastustamisesta ja
sosiaalisen hyvinvoinnin edis-

tämisestä Evankeliumin pe-
rustalta". Pyhä isä kehotti ko-
lumbialaisia jatkamaan "vuo-
ropuhelun tietä" luopumalla
maata koettelevasta väkivallan
kierteestä.

Kolumbian piispainkoko-
uksen puheenjohtaja, Medel-
lín arkkipiispa Alberto Gi-
raldo Jaramillo PSS, näki
omassa julkilausumassaan
arkkipiispan elämässä toteu-
tuneen Jeesuksen sanat:
"Hyvä paimen panee henken-
sä alttiiksi lampaiden puoles-
ta" (Joh. 10:11).

KATT/VIS

Torinon käärinliina oletettua
vanhempi

Venäläiset tiedemiehet ovat
osoittaneet, että vuonna 1988
tehty tutkimus, joka ajoitti
Torinon käärinliinan keski-
ajalle, ei ollut luotettava. C14-
menetelmällä tehty tutkimus
saattoi antaa väärän lopputu-
loksen, koska tutkittu kohta
kankaasta oli likainen. Käärin-
liinan uskotaankin olevan  pal-
jon tutkimuksessa aiemmin

oletettua vanhempi.
Näin ollen mikään tähän-

astinen tutkimus  ei ole kyen-
nyt luotettavasti todistamaan,
että Torinon käärinliina ei voi-
si olla peräisin Jeesuksen ajal-
ta ja juuri se käärinliina, johon
Vapahtajan ruumis oli kiedot-
tu.

KATT/KATH.NET

Kyetkööt maailman kaikki uskovat
yhdistämään ponnistuksensa
entistä oikeudenmukaisemman ja vel-

jellisemmän
ihmiskunnan rakentamiseksi;
kyetkööt he työskentelemään väsymät-

tä,
jotta uskonnolliset vakaumukset eivät

koskaan olisi
jakautumisen ja vihan syynä, vaan aina

pelkästään
veljeyden, yksimielisyyden ja rakkau-

den lähteenä.

4. Kristilliset yhteisöt kaikissa maano-
sissa,

huolestuneena ja toiveikkaana pyydän
teitä

todistamaan, että Jeesus on todella ylös-
noussut,

ja työskentelemään sen puolesta, että
hänen rauhansa

pysäyttäisi hyökkäysten ja tappamisten
traagisen kierteen;

ne täyttävät verellä Pyhän Maan,
joka viime päivinä jälleen kerran on vai-

punut
kauhuun ja epätoivoon.
Vaikuttaa siltä, kuin olisi julistettu sota

rauhaa vastaan!
Mutta sota ei ratkaise mitään,
se vain tuottaa entistä suurempaa kär-

simystä ja kuolemaa,
eivätkä ole hyödyksi vastatoimenpiteet

tai kosto.
Tragedia on todellakin suuri:
ei kukaan voi pysyä hiljaa, toimimatta,
ei yksikään poliittinen tai uskonnollinen

johtaja!
Paheksuntaamme on seurattava konk-

reettisten solidaarisuuden osoitus-
ten,

jotka auttavat kaikkia löytämään uudel-
leen

molemminpuolisen kunnioituksen ja
neuvottelemaan rehellisesti.

Tuossa maassa Kristus kuoli ja nousi
kuolleista,

ja jätti tyhjän haudan mykäksi mutta
puhuttelevaksi todistajaksi.

Hävittäen itsessään vihamielisyyden,
erottelevan muurin ihmisten välillä,
hän sovitti kaikki ristin avulla (Vrt. Ef.

2:14-16),
ja velvoittaa tänään meidät, opetuslap-

sensa, poistamaan
jokaisen vihan ja koston syyn.

5. Kuinka monet ihmisperheen jäsenet
ovatkaan yhä epätoivon ja väkivallan

sortamia!
Kuinka monesta maan kolkasta kuu-

lemmekaan niiden huudon,
jotka rukoilevat apua, koska he kärsivät

ja kuolevat:
Afganistanista, jota viime kuukausina

raskaasti koeteltiin
ja joka nyt kärsii tuhoisasta maanjäris-

tyksestä,
planeettamme monista muista maista,
joissa sosiaalinen epätasapaino ja vas-

takohtaiset pyrinnöt
kohdistuvat lukemattomiin veljiimme ja

sisariimme.
Kolmannen vuosituhannen miehet ja

naiset!
Antakaa minun toistaa teille:
avatkaa sydämenne Kristukselle, ris-

tiinnaulitulle ja ylösnousseelle,
joka tulee tarjoten rauhaa!
Sinne, mihin ylösnoussut Kristus astuu,
astuu hänen kanssaan todellinen rauha!
Astukoon se ennen kaikkea jokaiseen

ihmissydämeen,
syvään kuiluun, jota ei ole helppo paran-

taa (vrt. Jer. 17:9).
Tunkeutukoon se myös läpi yhteiskun-

taluokkien välisten suhteiden,
eri kansojen, kielten ja luonteenlaatu-

jen,
tuoden kaikkialle solidaarisuuden ja

rakkauden hapatetta.

6. Ja sinä, ylösnoussut Herra,
joka voitit koettelemukset ja kuoleman,
anna meille sinun rauhasi!
Tiedämme, että se toteutuu täydellises-

ti lopussa,
kun tulet takaisin kunniassa.
Kuitenkin rauha on jo nyt olemassa

maailmassa,
siellä, missä sinä olet läsnä.
Tämä on varmuutemme,
se perustuu sinuun, joka tänään olet

noussut kuolleista,
Karitsaan, joka on uhrattu meidän pe-

lastuksemme tähden!
Sinä pyydät meitä pitämään maailmas-

sa elävänä
toivon soihtua.
Uskoen ja iloiten kirkko laulaa
tänä loistavana päivänä:
�Surrexit Christus, spes mea!�
Totta, Kristus nousi kuolleista, ja hänen

kanssaan
nousi kuolleista meidän toivomme! Hal-

leluja!

Urbi et orbi

... jatkoa etukannesta...
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Oremus

Sunnuntaiden ja juhlapyhien lukukappaleet

Rukouksen
apostolaatti
Huhtikuu

Me rukoilemme, että perhe
nähtäisiin epävakaassa
maailmassakin välttämättö-
mänä elämän kehtona, us-
kon ja oikeiden arvojen kou-
luna.

Me rukoilemme, että ai-
kamme sankarilliset mart-
tyyrit elävöittäisivät kirkol-
liset yhteisömme julista-
maan rohkeasti Jeesusta
Kristusta, maailman Vapah-
tajaa.

Toukokuu

Me rukoilemme, että kristi-
tyt eläisivät uskonsa koko-
naisuuden niin, että he oli-
sivat evankeliumin toivon
uskottavia todistajia.

Me rukoilemme että Ma-
ria, kaikkein pyhin neitsyt ja
äiti, auttaisi kaikkia kansoja
ja kulttuureita suojelemaan
ja edistämään naisten kut-
sumusta yhteiskunnallisiin
asioihin ja perheeseen.

Böneapostolatet
April

Vi ber, att man även i värl-
dens nuvarande kaos må se
familjens stora betydelse
som källa till liv och skola för
tro och rätta värderingar.

Vi ber, att vår tids he-
roiska martyrer må upp-
muntra de kyrkliga samfun-
den att modigt förkunna Je-
sus Kristus, mänsklighetens
Frälsare.

Maj

Vi ber, att de kristna så helt
må leva sin tro, att de är tro-
värdiga vittnen för evange-
liets hopp.

Vi ber, att Maria, den
allraheligaste jungfrun och
modern, må hjälpa all folk
och kulturer att trygga och
främja kvinnornas kallelse i
samhälle och familj.

Anna niin paljon, että se tekee kipeää,
ja tee se hymyillen.

KALKUTAN ÄITI TERESA

21.4. Pääsiäisen 4. sunnuntai (IV)

1L  Apt. 2:14a, 36-41
Ps. 23: 1-3a, 3b-4, 5, 6. Ks 1
2L  1 Piet. 2:20b-25
Ev. Joh. 10: 1-10
Kolehti kannetaan hiippakunnan
pappisehdokkaiden hyväksi.

28.4. Pääsiäisen 5. sunnuntai (I)

1L  Apt. 6: 1-7
Ps. 33: 1-2, 4-5, 18-19.  Ks 22
2L  1 Piet. 2:4-9
Ev. Joh. 14: 1-12

5.5. Pääsiäisen 6. sunnuntai (II)

1L  Apt. 8:5-8, 14-17
Ps. 66: 1-3a, 4-5, 6-7a, 16+20. Ks 1

2L  1 Piet. 3:15-18
Ev. Joh. 14: 15-21

9.5. torstai: Herran taivaaseenastumi-
nen, Helatorstai; juhlapyhä

1L  Apt. 1: 1-11
Ps. 47: 2-3, 6-7, 8-9. Ks 6
2L  Ef. 1: 17-23
Ev. Matt. 28:16-20

12.5. Pääsiäisen 7. sunnuntai (III)

1L  Apt. 1: 12-14
Ps. 27: 1, 4, 7-8a. Ks 13
2L  1 Piet. 4: 13-16
Ev. Joh. 17: 1-11a

Tio steg till freden
1. Med glädje acceptera oss själva så som vi

är.
2. Se mer på det vi redan har fått än på det

som fattas oss;  tacka mer än klaga.
3. Acceptera de andra så som de är,  och börja

med dem som lever närmast oss: man eller
hustru, föräldrar, bröder, systrar, grannar, fa-
milj.

4. Tala väl om andra.
5. Aldrig jämföra oss med andra;  att jämföra

leder till högmod eller missmod. Ingetdera
gör oss lyckliga.

6. Leva i sanningen; kalla det goda gott och
det onda ont.

7. Lösa konflikter med varandra;  våga säga
vad  som ligger oss på hjärtat.

8. I första hand tala om det som enar oss, dä-
refter om det som skiljer oss

9. Själv ta första steget innan kvällen kommer;
solen får inte gå ner över vår vrede.

10. Tro att förlåtelse betyder mera än att ha
rätt.

KARDINAL G. DANNEELS UR KARMEL
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Beato Angelico: Ylösnousemus. San Marco, Firenze.

Exsultet
Pääsiäisen ylistys

Riemuitkoot taivaassa enkelten joukot.
Riemuitkoot korkeuksissa Jumalan salaisuudet.
Soikoon pelastuksen torvi kuninkaamme voiton kunniaa.
Riemuitkoon myös maa jumalallisen loisteen valaisemana

ja tietäköön ikuisen kuninkaan kirkastamana,
että koko maailmasta on pimeys hälvennyt.

Iloitkoon äitimme kirkko
sädehtien ihanasti valkeuden loistoa
ja kaikukoon tämä Jumalan huone
kansan riemulaulun äänistä.

Totisesti on arvokasta ja oikein
koko sydämellään, sielullaan ja äänellään
ylistää näkymätöntä Jumalaa, kaikkivaltiasta Isää,
ja hänen ainokaista Poikaansa,
Herraamme Jeesusta Kristusta.

Hän on meidän puolestamme maksanut iankaikkiselle Isälle
Aadamin velan ja hävittänyt muinaisen synnin velkakirjan

omalla kalliilla verellään.
Tämä on se pääsiäisjuhla,

jolloin uhrataan se tosi Karitsa,
jonka veri pyhittää uskovaisten ovet.

Tämä on se yö,
jolloin sinä muinoin johdatit meidän isämme,
Israelin lapset, pois Egyptistä
ja kuljetit heidät kuivin jaloin halki Punaisen meren.

Tämä on se yö,
jona tulipatsaan hohde karkotti synnin pimeyden.

Tämä on se yö,
joka tänään erottaa kaikkialla
koko maan piirissä Kristukseen uskovat
maailman paheista ja synnin pimeydestä,
palauttaa heidät armoon ja yhdistää heidät pyhyyteen.

Tämä on se yö,
jona Kristus murrettuaan kuoleman kahleet
astui voittajana ylös tuonelasta.

Sillä mitä olisi syntymämme meitä hyödyttänyt,
ellei osaksemme olisi tullut lunastus?

Oi ihmeellistä laupeuttasi meitä kohtaan!
Oi äärettömän suurta rakkauttasi,

kun lunastaaksesi orjan annoit alttiiksi Poikasi.

Oi miten välttämätön olikaan Aadamin synti,
joka Kristuksen kuoleman kautta pyyhittiin pois.

Oi onnellinen syyllisyys,
joka ansaitsi tällaisen Lunastajan.

Oi totisesti autuas yö,
joka yksin sai tietää ajan ja hetken,
jolloin Kristus nousi ylös tuonelasta.

Tämä on se yö, josta on kirjoitettu:
"Yö on oleva valoisa kuin päivä"
ja "Yö kirkastuu riemukseni".

Tämän yön pyhyys karkottaa rikokset,
pesee pois synnit, antaa langenneille
takaisin viattomuuden, tuo murheellisille ilon,
karkottaa vihan, luo yksimielisyyden
ja murtaa pahan vallat.

Tänä armon yönä ota vastaan, pyhä Isä,
tämä ylistyksen iltauhri, jonka pyhä kirkko
kantaa sinulle palvelijoittesi kätten kautta
uhratessaan juhlallisesti
tämän mehiläisen vahasta tehdyn kynttilän.

Sen liekki kohoaa Jumalan kunniaksi,
ja vaikka se kaikille jaetaan,
ei sen loiste siitä heikkene.

Se saa ravintonsa vahasta,
jonka ahkera mehiläinen on tuottanut
tämän kalliin soihdun aineeksi.

Oi tämä autuas yö,
joka yhdistää taivaan ja maan,
Jumalan ja ihmiset.

Rukoilemme siis sinua, Herra,
että tämä nimesi kunniaksi siunattu kynttilä
heikkenemättä alati loistaisi
karkottaen tämän yön pimeyden.

Ota se vastaan suloisena tuoksuna,
sen valo yhtyköön taivaallisiin valoihin.

Sen liekkiä tervehtiköön aamutähti,
se aamutähti, joka ei koskaan sammu,
Kristus, sinun Poikasi, joka palattuaan
tuonelasta on alkanut kirkkaana
valaista ihmiskuntaa
ja joka elää ja hallitsee iankaikkisesta iankaikkiseen.
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Pyhimys
Pyhä Birgitta:

Oppineen eurooppalaisen naisen esikuva
Pyhän Birgitan, Euroopan suojelijan, syntymästä on ensi vuonna kulunut 700 vuotta.
Professori Päivi Setälän johtama toimikunta suunnittelee juhlavuoden tapahtumia Suomessa.

wwwerkkoruutu

Pyhän Birgitan juhla-
vuodesta Ruotsissa
kerrotaan sivulla
www.birgittastiftelsen.se/
birgitta2003/. Yllä juhla-
vuoden logo, joka on
käytössä ainakin Ruot-
sissa.

Birgittalaissisarten koti-
sivu löytyy osoitteesta
www.brigidine.org

Turun luostarin kotisivu
on osoitteessa
www.kolumbus.fi/
birgitta.turku/

Ruotsissa pyhän Birgitan syn-
tymän 700-vuotisjuhlavuoden
tapahtumia on valmisteltu jo
usean vuoden ajan monien ta-
hojen yhteistyönä. Luonnolli-
sesti mukana on myös katoli-
nen kirkko. Birgitta-vuosi tu-
lee näkyvästi esille erityisesti
Vadstenassa. Näyttelyiden,
näytelmien ja seminaarien li-
säksi tulossa on virtuaalinen
kirjasto ja julkaisuja, esimer-
kiksi pyhän Birgitan ilmestys-
ten englanninkielinen kään-
nös. Juhlavuoden suojelija on
Ruotsin kuningas. Pääjuhlaan
ja ekumeeniseen juhlajuma-
lanpalvelukseen 1.6.2003 on
kutsuttu paavi ja useita valti-
onpäämiehiä, myös Suomen
presidentti.

Suomeenkin on perustettu
toimikunta suunnittelemaan
hieman pienimuotoisemmin
Birgitan juhlavuotta Suomes-
sa. Toimikunnan puheenjoh-
taja on professori Päivi Setä-
lä, ja lisäksi mukana ovat pro-
fessori Matti Klinge ja mais-
teri Eva Ahl, kaikki historian-
tutkijoita. Professori Setälän
mukaan he hoitavat asiaa lä-
hinnä harrastuksesta.

Juhlavuodeksi on tarkoi-
tus suunnitella �vähän, mutta
hyvää�. Tässä vaiheessa suun-
nitelmat ovat vielä alustavia.
Ainakin voi mainita, että Ota-
van julkaisemana ilmestyy Se-
tälän, Klingen, Ahlin ja kirkko-
historioitsija Päivi Salmes-
vuoren Birgitta-aiheinen kir-
ja. Tulossa on Birgittaan liit-
tyviä näyttelyitä eri museois-
sa, musiikkinäytelmä Naanta-
lin musiikkijuhlilla, tapahtu-
mia Hämeenlinnassa ja Hä-
meen kirkoissa, ekumeeninen
jumalanpalvelus Turun tuo-
miokirkossa. Pyhän Birgitan
alttari ja autuaan piispa Hem-
mingin hauta nostetaan erityi-
sen huomion kohteeksi. Myö-
hemmin saamme varmasti tie-
tää tarkemmin juhlavuoden
vietosta kirkollisesti ja birgit-
talaissääntökunnassa sekä
Roomassa että Suomessa.

Birgitta on pohjoisen
ulottuvuuden pyhimys

Päivi Setälän mukaan pyhän
Birgitan, Ruotsi-Suomen suo-
jelijan, julistaminen koko Eu-
roopan suojelijaksi 1999 oli
poliittinen valinta: haluttiin
nostaa esiin pohjoista Euroop-
paa ja ekumeniaa. Äiti Teklal-
la, birgittalaissisarten yleisab-
bedissalla, oli asiaan suuri vai-
kutus. On mielenkiintoista,
että Pietarinkirkossa on �läs-
nä� kaksi naispuolista Ruotsi-
Suomen edustajaa. Kuninga-
tar Kristiina on haudattu sin-
ne ja 1999 pyhä Birgitta sai
patsaan kirkon ulkoseinään.
Siihen liittyneitä juhlallisuuk-
sia Setälä kuvaa hyvin kauniik-

si ja vaikuttaviksi.
Suomessa siirtyminen lu-

terilaisuuteen kesti Setälän
mukaan kauan. 1700-luvulla
Hämeessä vietettiin vielä Pir-
jon markkinoita, ja lastenlo-
russa leppäpirkko lentää ison
kirkon juurelle: Birgitta on
elänyt kansan mielessä, niin
kuin tietysti Neitsyt Mariakin.

Birgitan erityinen merki-
tys on Setälän mukaan siinä,
että hän oli erittäin oppinut
nainen. Tämä näkyy myös Bir-
gitan ilmestyksissä, jotka, ku-
ten Avilan Teresan näyt, ovat
erilaisia kuin vaikkapa kan-
santyttö Katariina Sienalai-
sen. Neitsyt Maria oli hyvin
keskeinen Birgitan ilmestyk-
sissä. Voi sanoa, että länsimai-
nen taide kuunteli Birgittaa
esimerkiksi siinä, että Jeesuk-
sen syntymää ja ristinkuole-

maa alettiin kuvata taiteessa
Birgitan näkyjen mukaan.

Birgitta oli vaikutusvaltai-
nen nainen, poliittinen henki-
lö, aatelinen ja lähellä kunin-
gasperhettä. Hän yritti saada
paavin palaamaan Avignonis-
ta ja arvosteli kärkevästi ai-
kansa kirkonmiehiä siitä, että
heille ainoa pyhä asia kirkos-
sa näytti olevan �kaikki rahat
tänne�.

Lisäksi Setälä korostaa,
että Birgitan mukaan �ollak-
seen Maria naisen pitää olla
myös Martta� eli aktiivinen ja
kontemplatiivinen elämä oli-
vat hänelle yhtä tärkeitä.
Tämä näkyy birgittalaissään-
tökunnassakin, ainakin autu-
aan äiti Elisabethin perusta-
massa ruotsalaisessa haaras-
sa. Birgitan aktiiviseen elä-
mään kuului, että hän oli 20
vuotta �slummityöntekijänä�
Roomassa. Setälä käytti ni-
menomaan tuota sanaa; aina-
kin haastattelijalle tuli heti
mieleen: ahaa, Kalkutan äiti
Teresan esikuva!

Birgitan ilmestykset

Pyhä Birgitta sai ilmestyksen-
sä Kristukselta tai Neitsyt Ma-
rialta. Hän saneli ne rippi-isil-
leen tai kirjoitti itse muistiin,
ja rippi-isä käänsi ne latinak-
si. Ilmestyksiä on kahdeksan
kirjaa. Pieniä osia niistä on
suomennettu. Ilmestykset si-
sältävät sekä tuomion sanoja
että kauniita armon kuvauk-
sia. Neitsyt Maria on monella
tavalla esillä ilmestyksissä.
Hän on Mater misericordiae,
laupeuden äiti, joka tarjoaa
viittansa suojaa:

�Minä olen Jumalan Äiti. Sen
valinnan Jumala näki hyväksi
tehdä. Olen myös äiti jokaisel-
le, joka on taivaallisessa ilos-
sa. Pienet lapset saavat äidil-
tään kaiken, minkä tarvitsevat

elämänsä ylläpitoon. Silti hei-
dän ilonsa on paljon suurem-
pi, kun vain saavat katsella äi-
tinsä lempeitä kasvoja. Juma-
la sallii taivaallisten joukkojen
iloita ja syvästi riemuita neit-
seellisen puhtauteni ja hyveit-
teni kauneuden katselemises-
ta, vaikka he jo saavatkin kai-
ken hyvänsä loputtomana sen
saman Jumalan voimasta.

�Olen myös kiirastuleen
joutuneiden äiti, sillä ne kivut,
joita he kärsivät puhdistuak-
seen synneistään, lievenevät
jossain määrin joka hetki mi-
nun rukousteni vuoksi. Juma-
la suo mielellään jotain lieven-
nystä tuskiin, joita hänen an-
kara oikeudenmukaisuutensa
on määrännyt heille.

�Olen myös maailmassa
elävien vanhurskaiden äiti.
Poikani rakasti kaikkein suu-
rimmalla rakkaudella van-
hurskautta. Niin kuin äidin
käsi on aina valmiina puolus-
tamaan pojan sydäntä ja tor-
jumaan vaarat, jotka uhkaavat
vahingoittaa sitä, niin minäkin
olen alituisesti valmiina puo-
lustamaan maailmassa eläviä
vanhurskaita ja pelastamaan

heidät kaikilta hengellisiltä
vaaroilta.

�Olen myös jokaisen sellai-
sen syntisen äiti, jolla on halu
tehdä parannus ja lakata syn-
nistä Jumalaa vastaan. Niin,
syntistäkin haluan puolustaa
kuin rakastava äiti, joka näkee
alastoman poikansa joutu-
neen vihollisten terävien
miekkojen uhkaamaksi. Eikö
äiti silloin asetu urheaan vas-
tarintaan vaaroja vastaan va-
pauttaakseen poikansa ja tem-
matakseen hänet vihollisten
käsistä ja suojellakseen häntä
iloiten sylissään? Niin minä
ainakin teen ja haluan vasta-
kin tehdä niin jokaiselle syn-
tiselle, joka totisesti nöyrty-
neenä ja Jumalaa rakastaen
pyytää Pojaltani minun sääliä-
ni.� (IV kirja)

(Lainaus teoksesta Aron
Andersson: Jumalan Äiti ja
Birgitta, suom. Matti Aalto-
nen, s. 76.)

Birgitta on jokaisen py-
himys

Pyhä Birgitta oli niin moni-
puolinen, että jokainen voi ot-
taa hänet esikuvakseen ja näh-
dä hänessä haluamansa. Hän
oli neitsyt, vaimo, kahdeksan
lapsen äiti, leski, �uranainen�.
Hän oli maallikko, mutta pe-
rusti sääntökunnan. Hän oli
pyhiinvaeltaja, poliitikko, aa-
telinen, köyhien auttaja, teolo-
gi, mystikko ja käytännöllisten
neuvojen antaja. Uskollinen
kirkon tytär, mutta Jumalan
äänitorvi, joka ei epäröinyt ar-
vostella kirkon alennustilaa ja
julistaa parannusta. Silti hän
oli nöyrä ja nöyryyden opetta-
ja. Nöyryyden ja katumuksen
merkkinä hänen sääntökunta-
laisensa kantavat harmaata
pukua ja valkoisessa kruunus-
saan viittä punaista pistettä
Kristuksen viiden haavan
merkkinä. Sääntökunnan,
�uuden viinitarhan� istuttami-
nen Kristuksen käskyn mu-
kaan Jumalan Äidin kunniak-
si ja erityisesti naisia varten oli
Birgitan tärkein päämäärä,
vaikka hän saikin tehtäväk-
seen olla myös profeetta. Bir-
gitta on esimerkki uskon voi-
masta ja siitä, että aktiivinen
ja kontemplatiivinen elämä
voidaan yhdistää.

KATRI TENHUNEN

KATT

Pyhän Henrikin katedraalin kuorin
lasimaalaus pyhästä Birgitasta.

Professori Päivi Setälä Villa Lanten avarien maisemien edessä. Hän on pyhän
Birgitan juhlavuoden toimikunnan puheenjohtaja.

w
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Paimenelta

Elämän hoitamisesta
Pohjoismaiden katolisten piispojen paimenkirje

hoidosta elämän loppuvaiheessa

Osa 1/2.

Elämä on arvokas lahja. Tämä
vakaumus on innoittanut kris-
tittyjä kaikkina aikoina varje-
lemaan yhteiskunnan hei-
koimpia jäseniä. Erityisesti
sairaanhoidossa kristityt ovat
nähneet merkityksellisen ta-
van auttaa lähimmäistään ja
todistaa Jumalan rakkaudes-
ta kaikkia kohtaan.

Pohjoismaissa on edistykselli-
nen sairaanhoito, joka vastaa
lääketieteellisen hoidon tar-
peeseen. Yhteiskunnan odo-
tukset entistä paremman hoi-
don ja elämänlaadun suhteen
sekä lääketieteen hämmästys-
tä herättävät edistysaskeleet
asettavat meidät kuitenkin
uusien haasteiden eteen.
Nämä koskevat erityisesti hoi-
toa elämän loppuvaiheessa ja
eutanasiaa, kysymyksiä, jotka
tulevat entistä ajankohtaisem-
miksi ja joita me katoliset piis-
pat haluamme valaista evan-
keliumista ja katolisen kirkon
traditiosta lähtien.

Seuraavassa kirjeessä aiomme
ensin lyhyesti kuvata ja analy-
soida tilannetta yhteiskunnas-
sa ja sairaanhoidossa. Sitten
esitellään jumalallisen ilmoi-
tuksen vastauksia ikuisiin ky-
symyksiin elämästä ja kuole-
masta. Sen jälkeen teologista
analyysiä kehitellään sen avul-
la, mitä kirkko näistä kysy-
myksistä opettaa. Lopuksi teh-
dään joitakin ehdotuksia, jot-
ka toivottavasti voivat edistää
kunnioitusta sairaita ja kuole-
via kohtaan Pohjoismaissam-
me.

1. Sosiaalinen
tausta

1.1. Demografinen
kehitys

Viimeisten sadan vuoden aika-
na on tehty suuria edistysas-
keleita terveyden parantami-
seksi ja ihmiselämän pidentä-
miseksi. Keskimääräinen elin-
ikä on noussut tieteellisen ja
teknisen vallankumouksen,
lääketieteen edistyksen, moni-
en vaarallisten sairauksien
voittamisen sekä paremman
hygienian ja ruoan tuloksena.
1800-luvun lopussa maittem-
me kansalaisen odotettavissa
oleva elinikä oli 50 vuotta. Tä-
nään se on keskimäärin yli 78
vuotta, tilastojen valossa yksi
maailman korkeimmista.

Korkea elintaso on tuonut
mukanaan myös matalan syn-
tyvyyden. Samaan aikaan, kun
lapsia syntyy vähemmän ja me
elämme pidempään, muuttuu
väestö yhteiskunnissamme

yhä vanhemmaksi. Yli 65-vuo-
tiaiden osuus Pohjolan väes-
töstä ylittää tänään jo 15 pro-
senttia, ja sen odotetaan kas-
vavan jatkuvasti. Viidenkym-
menen vuoden kuluttua saat-
taa peräti 45 prosenttia Poh-
jolan väestöstä olla yli 65-vuo-
tiasta. Epäilemättä vaikuttaa
lääketieteen kehitys, erityisesti
ennaltaehkäisevän lääketie-
teen, genetiikan, kirurgian ja
syöpätutkimuksen osalta,
edelleen elinikää pidentäväs-
ti. Mutta koska kuolema on
väistämätön tosiasia ihmisen
elämässä, lisääntyvät myös
niiden kysymysten merkitys ja
ajankohtaisuus, jotka liittyvät
hoitoon elämän loppuvaihees-
sa.

1.2. Yhteiskunnan
muuttunut näke-
mys kuolemasta

Historian kuluessa pohjois-
maisten yhteiskuntiemme nä-
kemys kuolemasta on muuttu-
nut. Aikaisemmin oli kuolema
itsestäänselvä osa elämää ja
aina lähellä, esim. lapsivuotee-
seen kuolemisen riskin, lapsi-
kuolleisuuden, työtapaturmi-
en ja monien kulkutautien ta-
kia. Useimmissa tapauksissa
hoidettiin vaikeasti sairasta
kotona; hän oli osa sosiaalista
verkkoa, joka yleensä oli vas-
tuussa inhimillisestä huolen-
pidosta ja arvokkuudesta. Kun
kuolema lopulta saapui, oli
riittejä, symboleita ja tapahtu-
mia, erityisesti hautajaisia, jot-
ka kuuluivat kulttuuriin. Kuo-
lema oli osa elämää, ja kuol-
leita kunnioitettiin.

Modernin lääketieteen edis-
tysaskelien seurauksena ei
kuolema enää itsestäänselväs-
ti ole samanaikainen sen het-
ken kanssa, jolloin sydän lak-
kaa sykkimästä. Uudenaikai-
nen intensiivihoito tekee mah-
dolliseksi pidentää elämää ta-
valla, jota aikaisemmin pidet-
tiin saavuttamattomana. Kuo-
linprosessia on siten pidennet-
ty ja sitä voidaan nyt hallita ai-
kaisempaa paremmin. Nope-
asti etenevät sairaudet, jotka
aikaisemmin johtivat kuole-
maan, voidaan nyt usein hoi-
taa. Sen lisäksi voidaan tänään
ylläpitää elämää mekaanises-
ti esim. sydän-keuhkokoneen
tai keinotekoisten elinten
avulla. Nämä mahdollisuudet
nostavat esiin seuraavia kysy-
myksiä: Mitä elämä on? Mikä
on kärsimyksen merkitys?
Mitä kuolema on ja milloin se
tapahtuu? Myös muita vaikei-
ta kysymyksiä aktualisoituu:
Olemmeko aina velvolliset yl-
läpitämään elämää niin pit-
kään kuin mahdollista? Vai

onko joskus luvallista keskeyt-
tää lääketieteellinen hoito ja
antaa potilaan kuolla? Saam-
meko lievittää potilaan vaikei-
ta kipuja hyväksyen, että hä-
nen elämänsä voi sen seurauk-
sena lyhentyä?

Kun tehohoitoa kehitettiin
1960-luvulla, oli itsestään sel-
vää, että lääketieteen ensisijai-
nen tehtävä oli pelastaa elä-
mää. Potilaita hoidettiin in-
tensiivisesti moninaisten tek-
nisten laitteiden avulla, jotka
ylläpitivät elämää mutta usein
jättivät potilaan hengelliset ja
psykologiset tarpeet taka-alal-
le. Kuolema institutionalisoi-
tiin ja yksilöllistettiin, se siir-
rettiin kotoa sairaalan anonyy-
mimpään ympäristöön, jossa
potilas monesti sai kohdata
kuoleman ilman omaistensa
läsnäoloa ja apua. Näin siitä
tuli monille ihmisille tuntema-
ton todellisuus. Tutkimukset
osoittavat vielä tänäkin päivä-
nä, että vain joka kymmenes
25-vuotias on kohdannut kuo-
leman lähiympäristössään.
Kuolemasta on tulossa abst-
raktio, jotakin, jota ei ole ja
jonka kanssa ei sen tähden tar-
vitse olla tekemisissä. Puhu-
taan jopa historian ensimmäi-
sestä �kuolemasta vapaasta
sukupolvesta�. Vain tapatur-
missa ja katastrofien yhtey-
dessä kuolema saa osakseen
suurempaa huomiota.

Se parantumattomasti sairai-
den ja kuolevien potilaiden
intensiivinen tekninen käsitte-
ly, joka löi leimansa hoitoon
1900-luvun lopulla, on viime
vuosina joutunut kyseenalais-
tetuksi. On huomattu, että elä-
mänlaatuun liittyvät kysymyk-
set ovat potilaalle aivan yhtä
tärkeitä - ja tietyssä mielessä
tärkeämpiä - kuin pääsy te-
hokkaaseen lääketieteelliseen
käsittelyyn. Tutkimukset
osoittavat, että kasvava jouk-
ko ihmisiä kuolee kotona, van-
hainkodissa tai muissa erityi-
sissä asumismuodoissa. Sa-
mat tutkimukset osoittavat
myös, että kohtuullisen pieni
määrä ihmisiä kuolee yksin.
On havaittavissa myös positii-
vista ja lisääntynyttä tietoi-
suutta siitä, että kuolema on
tärkeä ja vaikea prosessi ihmi-
sen elämässä ja että ihminen
tarvitsee siinä toisten tukea ja
inhimillistä lämpöä. Mutta
koska monet vanhukset asuvat
yksin ja useimmille heistä kuo-
lema on pitkä prosessi, he ovat
jatkuvasti hyvin suojattomia.
Viime vuosina on nimittäin
osoittautunut, ettei julkinen
hoito aina pysty vastaamaan
vanhojen potilaiden kasvaviin
hoitotarpeisiin.

1.3. Sairaanhoidon
muuttunut tehtävä

Moderni lääketiede on saanut
alkunsa kreikkalaisesta, Kos-
saarella vaikuttaneesta Hippo-
krateesta (n. 460-377 eKr.).
Sitä on perinteisesti leimannut
kolme tunnuspiirrettä: 1) se on
poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumatonta; 2) se perus-
tuu tieteellisesti koeteltuihin
metodeihin; ja 3) lääkärin työ-
tä sääntelee itsenäinen am-
mattietiikka, johon sisältyy
tiettyjä velvollisuuksia ja kiel-
toja. Tämän Hippokrateen
etiikan mukaan lääkärillä on
henkilökohtainen vastuu
mahdollisuuksien mukaan pa-
rantaa, usein lievittää ja aina
lohduttaa potilastaan, mutta
myös pidättäytyä vaarallisista,
haitallisista tai kuolettavista
hoitotoimenpiteistä samoin
kuin abortista ja eutanasiasta,
vaikka potilas itse sitä vaatisi.

Nykypäivän sairaanhoito uh-
maa tätä näkemystä lääkärin
roolista ja lääketieteen tarkoi-
tuksesta. Se läheisyys, joka ai-
emmin leimasi lääkärin ja po-
tilaan suhdetta, korvataan
monissa tapauksissa kehitty-
neellä ja sofistikoituneella tek-
nokratialla ja byrokratialla.
Potilaat saavat yleensä var-
masti hyvää hoitoa, mutta ne
eksistentiaaliset ja eettiset ky-
symykset, joita saattaa nousta
hoidon yhteydessä, saavat
vain harvoin osakseen riittä-
vää huomiota. Vaatimukset
suuremmasta tehokkuudesta
ja taloudellisista priorisoin-
neista johtavat usein myös sii-
hen, että hoitohenkilökunta
työskentelee kiivaassa tahdis-
sa ja kokee entistä vaikeam-
maksi kohdata potilaita kans-
saihmisinä. Samalla kun lää-
kärin ja potilaan välinen etäi-
syys koko ajan kasvaa ja lää-
ketieteen soveltamisaloja tulee
lisää ja kun yleisöstä tulee en-
tistä tiedostavampaa, kasvaa
myös riski ideologisoida sai-
raanhoito. On siis olemassa
riski, että siitä tulee määrätty-
jen yksilöllisten, sosiaalisten ja
poliittisten tavoitteiden väline.

Monikulttuurisessa ympäris-
tössämme saattaa olla vaikeaa
päästä yhteisymmärrykseen
siitä, miten eettisiä ongelmia
voidaan ratkaista yhdessä.
Emme saa kuitenkaan tyytyä
pienimpään yhteiseen nimit-
täjään normina ja sallia jokai-
sen itse päättää elämästään.
Kun yhteiskunnassa halutaan
turvautua johonkin moraali-
seen perustaan, on otettava
opiksi niistä kokemuksista ja
siitä viisaudesta, joita yhteis-
kunnan perusarvojen kehityk-

seen alusta alkaen vaikutta-
neet traditiot ovat vahvista-
neet. Siksi tätä kirjettä ei ole
osoitettu vain Pohjolan kato-
lisille kristityille. Haluamme
sen avulla selventää myös
muille kristityille ja kaikille
hyvän tahdon ihmisille, miten
oma traditiomme käsittelee
elämän ja kuoleman kysymyk-
siä ja kuinka se teoriassa ja
käytännössä voi auttaa vaali-
maan ja suojelemaan ihmis-
elämän loukkaamattomuutta.

2. Raamatun
todistus
Raamatullinen näkemys elä-
mästä lähtee siitä, että Juma-
la on luonut elämän ja iloitsee
siitä. Tämä antaa elämälle sen
arvon.

2.1. Vanha testa-
mentti

Ihminen on luotu Jumalan
kuvaksi (1. Moos. 1:27). Ihmi-
sen tietoisuus siitä, että hän on
Jumalan sukua, kehittyi hi-
taasti Israelin historiassa. Pit-
kän uskonvaelluksensa alussa
ihminen on pikemminkin tie-
toinen siitä, että hän elää ja
että tämä fyysinen olemassa-
olo sinänsä on hyvin arvokas.
Raamattu todistaa monin ta-
voin elämän loppumattomas-
ta arvosta ja ihmisen kiitolli-
suudesta Jumalaa kohtaan sii-
tä, että hän on saanut tämän
suuren lahjan. Hän iloitsee sii-
tä, ettei ole kuollut ja että hän
voi ylistää Jumalaa. Hän pitää
fyysisen olemassolonsa jatku-
vuutta todisteena Jumalan
siunauksesta. Kuolema sisäl-
tää sen, että se jumalanpalve-
lus, joka elämä itse on, päät-
tyy. Hän siirtyy tarkoitukset-
tomaan varjo-olemassaoloon,
Scheoliin, jossa hän ei enää voi
ylistää Jumalaa. Siksi psalmis-
ta huutaa:

"Mitä hyötyä on siitä, jos
minä kuolen,

jos vaivun hautaan?
Ylistääkö maan multa sinua,
julistaako se sinun uskolli-

suuttasi?” (Ps. 30:10)

Käsitys, että ihminen on kut-
suttu elämään Jumalan kans-
sa, muotoutuu vähitellen. Jos
Israel pelkää Jumalaa ja pitää
hänen lakinsa ja käskynsä, lu-
vataan pitkää elämää tuleville
sukupolville (5. Moos. 6:2).
Ihmisiä kannustetaan teke-
mään perustavaa laatua oleva
moraalinen valinta: �Minä
olen tänään pannut teidän va-
littavaksenne elämän ja kuo-
leman, menestyksen ja tuhon�
(5. Moos. 30:15).

... jatkuu sivulla 10 ...
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Kalenteri

Katolisen
tiedotus-

keskuksen
uusi verkko-

osoite on

www.catholic.fi

Helsinki
Pyhän
Henrikin
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 iltamessu/kvällsmässa.
Aamumessu ma, ti, to 7.30 ja
iltamessu ma, ke, pe, la
18.00. Ruusukko ja sakra-
menttihartaus to 18.00. Rip-
pitilaisuus la 17.30-18.00.
Vesper la 17.40.

20.4. la 10.00 ensi-kommuu-
niolasten opetusta seura-
kuntasalissa, 16.30 seura-
kuntaneuvoston kokous
pappilassa, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu

21.4. Pääsiäisen 4. sunnun-
tai : 10.00 lat/esp, 11.15
päämessu/högmässa,
14.00 messu Porvoossa,
16.40 messu saksaksi,
18.00 iltamessu

22.4. ma 18.30 informaatio-
kurssi Marian seurakunta-
salissa

24.4. ke 14.00 seniorien
messu ja yhdessäoloa

27.4. la 10.00 lastenkerho
lastentarhassa, 17.40 ves-
per, 18.00 aattomessu

28.4. Pääsiäisen 5. sunnun-
tai : 10.00 lat/eng, 11.15
päämessu/högmässa,
14.00 messu Järvenpääs-
sä, 16.00 messu Tikkurilas-
sa, 18.00 kvällsmässa

1.5. ke P. Josef - vapunpäivä:
8.00 aamumessu, ei ilta-
messua

3.-4.5. Vahvistettavien nuor-
ten viikonloppu Stella Mari-
sissa

4.5. la 14.00 vahvistusharjoi-
tus kirkossa, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu

5.5. Pääsiäisen 6. sunnun-
tai : 10.00 lat/eng, 11.15
päämessu/högmässa,
16.00 messu puolaksi,
18.00 iltamessu

6.5. ma 18.30 informaatio-
kurssi Marian seurakunta-
salissa

8.5. ke 18.00 aattomessu
9.5. Helatorstai, Kristuksen

taivaaseen astumisen juh-
la: 10.00 lat/eng, 11.15
päämessu, nuorten vahvis-
tus, 18.00 iltamessu

10.5. pe 16.30 ensi-kommuu-
niolasten harjoitus kirkossa

11.5. la 17.40 vesper, 18.00
aattomessu

12.5. Pääsiäisen 7. sunnun-

tai : 10.00 lat/ranska, 11.17
päämessu, ensikommuu-
niojula, 16.30 messu venä-
jäksi, 18.00 iltamessu

16.5. to 9.30 koulujen päättä-
jäismessu

Diaspora:
Järvenpää : 28.4. klo 14.00
Porvoo : 21.4., 19.5.  klo
14.00
Tikkurila (ort. kirkko)  28.4.
klo 16.00

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

Su 10.00 päämessu, kirkko-
kahvit, 11.30 messu 1. suo-
meksi/2. vietnamiksi/3. eng-
lanniksi/4. italiaksi, 18.30 ilta-
messu. Ma, ke, pe 7.15 aa-
mumessu, ti, to, la 18.30 ilta-
messu. Ti 18.00 ruusukkoru-
kous. To 18.00 adoraatio ja
vesper. Rippitilaisuus la
18.00.18.30 ja sopimuksen
mukaan. Papit tavattavissa
parhaiten 9-12.

20.4. la 16.30 messu Riihi-
mäellä/vietnamiksi, 18.30
iltamessu

21.4. Pääsiäisajan 4. sun-
nuntai : 10.00 päämessu,
11.30 messu englanniksi,
18.00 adoraatio, 18.30 ilta-
messu

22.4. ma 14.00 messu ja sen
jälkeen maanantaiklubi,
18.30 informaatiokurssi

24.4. ke 19.00 kuoron harjoi-
tus

25.4. to 19.00 seurakunnan
caritas

26.4. pe 9.30 koululaisten
messu

27.4. la 10.00 uskonnonope-
tus lapsille, 12.15 messu
lapsille, 16.00 messu Han-
gossa, 18.30 iltamessu

28.4. Pääsiäisajan 5. sun-
nuntai : 10.00 päämessu,
11.30 messu italiaksi,
15.00 messu Soukan kap-
pelissa, 18.30 iltamessu

29.4. ma 14.00 maanantai-
klubi

3.5. pe ei ole aamumessua,
18.00 adoraatio, 18.30 Jee-
suksen Pyhän Sydämen il-
tamessu

4.5. la 10-14 Harjoitus ja rippi
vahvistettaville, 16.30 mes-
su Riihimäellä (suomeksi),
18.30 iltamessu

5.5. Pääsiäisajan 6. sun-
nuntai : 10.00 päämessu
ruotsiksi, 11.30 päämessu
suomeksi, 15.00 messu
Lohjalla, 16.00 messu puo-
laksi P. Henrikin kirkossa,
18.30 iltamessu

6.5. ma 18.30 informaatio-
kurssi

7.5. ti 19.00 Teresat
8.5. ke 19.00 kuoron harjoi-

tus
9.5. to Helatorstai: 10.00

päämessu, Ei ole iltames-
sua!!!

11.5. la 18.30 iltamessu
12.5. Pääsiäisajan 7. sun-

nuntai : 10.00 päämessu
(vahvistuksen sakramentin
jakaminen - piispanmessu),

12.00 messu vietnamiksi,
18.30 iltamessu

14.5. ti 19.00 jatko-opintopiiri

Diaspora
Hanko : 27.4. la 16.00
Lohja : 5.5. su 15.00
Riihimäki : 20.4., 4.5, 18.5. la
16.30
Soukka : 28.4., 26.5. su
15.00

Informaatiokurssi
Helsingin seurakuntien yhtei-
nen informaatiokurssi kirk-
koon liittyville ja muille katoli-
sesta uskosta kiinnostuneille
Pyhän Marian kirkon seura-
kuntasalissa (Mäntytie 2,
Meilahti) maanantaisin klo
18.30-20.30. Seuraavat kurs-
si-illat:

22.4. Kirkon yhteiskuntaope-
tus (Katolisen uskon perus-
teet, 313-341) - Marko Ter-
vaportti

6.5. Luostarit ja muut hengel-
liset yhteisöt (265-267), jäl-
kipuintia - sisar Theresa
Jezl CPPS

Äiti-lapsikerho
kokoontuu Pyhän Henrikin
srk-salissa perjantaisin klo
10. Tulevaa ohjelmaa:

19.4. Kahvila
26.4. Neuvolapsykologi Ritva

Päiviö: Lapsen uhma ja ra-
jat

3.5. Kahvila
10.5. Toimintaterapeutti Tarja

Halme: Hienomotoriikan
kehityksestä

17.5. Kahvila
24.5. Ursuliinisisar Bozena

SKJ: Lapsen johdattaminen
rukouselämään

31.5. Kevätpicnic

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
evening mass. Ma, pe, la
7.30 aamumessu, ti 18.30 il-
tamessu, to 18.00 adoraatio,
18.30 iltamessu. Ke 17.00
messu Piikkiössä. Rippitilai-
suus ennen messuja ja sopi-
muksen mukaan.

20.4. la Katekeesi Raumalla
ja Porissa, 18.00 messu
Porissa

21.4. Pääsiäisen 4. sunnun-
tai : 9.15 aamumessu,
10.30 päämessu, 18.30
messu englanniksi

28.4. Pääsiäisen 5. sunnun-
tai : 9.15 aamumessu, 1030
päämessu, 18.30 messu
englanniksi

4.5. la Katekeesi ja lasten-
kerho Turussa

5.5. Pääsiäisen 6. sunnun-
tai : 10.30 päämessu, 12.00
messu vietnamiksi, 18.30
messu englanniksi

9.5. Herran taivaaseenastu-
minen, Helatorstai: 10.30
päämessu, 18.00 Neitsyt
Marian Loreton litanian har-
taus

11.5. la 15.00 1. Kommuunio-
lasten harjoitus kirkossa

12.5. Pääsiäisen 7. sunnun-
tai : 10.30 päämessu (las-
ten 1. kommuunio)

16.5. to 18.00 Neitsyt Marian
Loreton litanian hartaus

Diaspora
Ahvenanmaa : 25.5 la 10.00
Pori :  20.4. su klo 16.00

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 mui-
den arkipäivien messuista
puhelimitse ja kirkon ovelta.
Rippitilaisuus sopimuksen
mukaan.

17.4. ke 18.00 iltamessu
20.4. la 11.00 messu Savon-

linnassa, 9.45 opetus
21.4. Pääsiäisen 4. sunnun-

tai : 10.30 päämessu, 16.00
messu Mikkelissä

24.4. ke 18.00 iltamessu
28.4. Pääsiäisen 5. sunnun-

tai : 10.30 päämessu
2.5. to 18.00 messu Kiteellä
4.5. la 11.00 messu Joen-

suussa, 9.45 opetus
5.5. Pääsiäisen 6. sunnun-

tai : 10.10 ruusukkorukous,
10.30 päämessu, 16.00
messu Kuopiossa

8.5. ke 18.00 englanninkieli-
nen messu

9.5. to 10.10 ruusukkoruko-
us, 10.30 Helatorstain mes-
su

11.5. la 11.00 messu Savon-
linnassa, 9.45 opetus,
16.00 messu Varkaudessa

12.5. Pääsiäisen 7. sunnun-
tai : 10.10 ruusukkorukous,
10.30 Äitienpäivän pää-
messu

15.5. ke 18.00 iltamessu

Diaspora
Joensuu : (Ort. kirkon seura-
kuntasalissa) 4.5., 25.5. la
11.00
Kitee : (Ev.lut. kirkon kappe-
lissa):  2.5., 23.5. to 18.00
Kuopio : (Ort. kirkon seura-
kuntasalissa)  5.5., 26.5. su
16.00
Mikkeli : (Ev.lut. tuomikirkon
krypta) 21.4., 2.6. su 16.00
Savonlinna : (Ort. kirkossa)
20.4., 11.5., la 11.00
Varkaus : (Ort. kirkossa)
11.5. la 16.00

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

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

17.4. ke 19.30 informaatio-
kurssi

20.4. la 9.30 katekeesi, 14.15
messu

21.4. Pääsiäisen 4. sunnun-
tai : 10.30 päämessu, 14.00
messu puolaksi

27.4. 12.00 messu Pietarsaa-
ressa, 16.00 messu Vaa-
sassa, 18.30 messu Kau-
hajoella

28.4. Pääsiäisen 5. sunnun-
tai : 10.30 päämessu

4.5. la 12.00 messu Pietar-
saaressa, 16.00 messu
Vaasassa, 18.00 messu
Kurikassa

5.5. Pääsiäisen 6. sunnun-
tai : 10.30 Piispan messu,
vahvistuksen sakramentti,
15.00 messu Hämeenlin-
nassa

9.5. to 10.30 Helatorstain
messu

12.5. Pääsiäisen 7. sunnun-
tai : 10.30 päämessu

15.5. ke 19.30 Informaatio-
kurssi

Diaspora
Hämeenlinna :  5.5. su 15.00
Kauhajoki :  27.4., 25.5. la
18.30
Kurikka : 4.5. la 18.00
Pietarsaari : 27.4., 4.5., 25.5
la 12.00
Vaasa: 27.4., 4.5., 25.5. la
16.00

Kouvola
Autuaan
Ursulan
seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola.
Puh. (05) 3711251. Sähkö-
posti stan.szymajda @sci.fi.
Kotisivu www.sci.fi/~stan.

Su 11.00 tai 18.00 päämessu
kirkossa. Rippitilaisuus puoli
tuntia ennen messuja ja sopi-
muksen mukaan. Kirkkoher-
ra tavattavissa parhaiten
torstaisin.

18.4. to 18.00 iltamessu
21.4. Pääsiäisen 4. sunnun-

tai : 11.30 messu Lappeen-
rannassa, 18.00 messu

25.4. to 18.00 iltamessu
28.4. Pääsiäisen 5. sunnun-

tai : 11.00 messu Haminas-
sa, 18.00 messu

2.5. to 18.00 iltamessu
3.5. pe 18.00 iltamessu ja

adoraatio
4.5. la 16.00 messu Lahdes-

sa
5.5. Pääsiäisen 6. sunnun-

tai : 11.00 messu
9.5. to Herran taivaanseen-

astumisen juhla: 11.00
messu

12.5. Pääsiäisen 7. sunnun-
tai : 11.00 messu

16.5. to 18.00 iltamessu

Diaspora
Lahti : ortodoks. kirkossa: 14-
16 uskonnonopetus, messu
16.00. Päivämäärät: 4.5.
Lappeenranta : ortodoks. kir-
kossa: klo 11.30. Päivämää-
rät: 21.4., 19.5.
Hamina : Poitsilan seurakun-
takodissa: 11.00. Päivämää-
rät: 28.4.

HUOM: Toukokuussa seura-
kuntamme juhlan vuoksi ei
ole pyhää messua Poitsilas-
sa.

Uskonnonopetus Kouvolas-
sa: kuukauden toisena lauan-
taina klo 11-13. Päivämäärät:
11.5.

HUOM: 20.4. YHTEINEN
OPETUSPÄIVÄ KOUVO-
LASSA 11.00-13.00 pyhä
messu klo 13.00.
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Kalenteri
Yhdistykset

Academicum Cat-
holicum

18.4. klo 18 Vuosikokous jos-
sa käsitellään mm. sääntö-
muutosehdotus. Paikka: Stu-
dium, Ritarikatu 3b A.  N. klo
18.30 TL Talvikki Mattilan
esitelmä Naiset ja miehet
Jeesuksen seuraajina Matte-
uksen evankeliumissa. Aihe
liittyy tänä keväänä julkaista-
vaan väitöskirjaan.

18.4. kl. 18 Årsmöte där bl.a.
stadgeändring behandlas. Ef-
ter årsmötet talar TL Talvikki
Mattila om kvinnorna och
männen kring Jesus enligt
Matteus evangelium. Plats:
Studium, Riddareg. 3b A.

Juventus Catholica

Catholic Students� Club

Rosary and Holy Mass in La-
tin/English on the following
Tuesdays at 18.00 in St.
Henry’s Cathedral: 23.4.,
7.5., 21.5.

 Maallikkofran-
siskaanit OFS

Kokoontuvat Pyhän Marian
kirkon seurakuntasalissa

16.5. to klo 17.00 yhteisön
kokous

7.5. ti iltamessun jälkeen: Te-
resojen, fransiskaanien ja
seurakunnan Caritaksen
yhteinen kevätjuhla

Jeesuksen
pikkusisaret
järjestävät

hiljaisen viikon

24.-31. toukokuuta 2002
Stella Marisissa. Isä Jan
Aarts SCJ auttaa meitä sy-
ventymään aiheeseen

Agapé: Kristityn rakkaus.

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

Muita tapahtumia

Kevätkonsertti Echo
Pyhän Henrikin katedraalissa
torstaina 23.5.2002 klo 20.00.

Lauluyhtye Polyfoniset
Urkuri Marko Pitkäniemi

Tule hiljentymään ja kuuntelemaan iki-ihanaa renessans-
simotettien ja urkujen dialogia. Liput 8 euroa tuntia ennen
ovelta. Ennakkomyynti kirkkokahveilla ja pappilassa. Tu-
lot luovutetaan kirkon hyväksi. Järjestäjä: Pyhän Henrikin
Seura.

PYHIIN-
VAELLUS
PUOLAAN
2.-9.8.2002

Kävellen Krakovasta Czes-
tochowaan (6 pv à 20-30
km) puolalaisen nuorisojou-
kon mukana.

Osallistumismaksu 12 •
sis. vakuutuksen, osan ruo-
asta ja yöpymiset.

Lisäksi maksettava mat-
kat Puolaan ja takaisin.

Vaelluksen järjestäjänä
Krakovan dominikaaniluos-
tari.

Jos kiinnostaa, ota yh-
teyttä Juho Kyntäjään, puh.
040 517 6972.

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

Su 11.00 päämessu. Ma, ti,
ke, pe 18.30 iltamessu. Ke,
la 19.00 neokatekumenaa-
liyhteisön liturgia. Rippitilai-
suus pe 17.30-18.30 ja sopi-
muksen mukaan.

20.4. la 11.00 uskonnonope-
tus

21.4. Pääsiäisen 4. sunnun-
tai : 11.00 päämessu, 17.00
messu Torniossa

28.4. Pääsiäisen 5. sunnun-
tai : 11.00 päämessu kirk-
koon ottaminen 17.00 mes-
su Raahessa

4.5. la 11.00 uskonnonopetus
5.5.  Pääsiäisen 6. sunnun-

tai : 11.00 päämessu. Ensi-
kommunio. 17.00 messu
Torniossa.

9.5. to 11.00 päämessu.
10.-17.5. ekumeeninen mat-

ka Italiaan.

Diaspora
Raahe:  28.4. su 17.00
Tornio : 21.4., 5.5. su klo
17.00

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

Su 11.00 liturgia, kirkkokah-
vit. To, pe 9.00-18.00 ikoni-
maalauksen opetusta.

Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Kois-
järvi. Puh. (019) 335793, fax
(019) 335892.

21.-24.4. Vårträff
3.-4.5. P. Henrik: vahvistus-
lasten opetus
17.-19.5. Juventuksen leiri
24.-31.5. Pikkusisarten retriit-
ti

Studium
Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Hel-
sinki. Puh. (09) 660901, fax
(09) 68712244. Kirjasto on
avoinna ke 14-18.

Sähköposti

info@catholic.fi
fides@catholic.fi

Pyhän Henrikin
seura

Vuosikokouksessa
20.3.2002 valitttu hallitus:
Aisla Hentola (pj.), Marja-
Leena Rautakorpi (vpj. ja
siht.), Anneli Hokkanen (ra-
hastonhoit.), Marko Pitkänie-
mi, Marketta Sinnemäki ja
Pilvi Listo-Tervaportti. Mode-
raattorina toimii isä Teemu
Sippo SCJ. - Jäsenmaksun
voi maksaa tämän sivun
pankkisiirtolomakkeella.

Teresat

P. Marian kirkossa iltames-
sun jälkeen:

7.5. tiistai: Teresojen, fransis-
kaanien ja seurakunnan
Caritaksen yhteinen kevät-
juhla. Markku Gorski ker-
too aiheesta “Viinikultuuri”

Kiitokset:

Sydämellinen kiitos kaikille
Teille, jotka vaikutitte keväi-
sen kirpputorimme
onnistumiseen!

Saimme erinomaisen tulok-
sen, ja voimme jälleen auttaa
siellä, missä apuamme tarvi-
taan.

Aurinkoista kevättä!
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LUOSTARILUPAUSTEN 50-VUOTISJUHLA

50TH ANNIVERSARY OF PROFESSION

Olette tervetullut viettämään sisar Renée Brinkerin CPPS
luostarilupausten 50-vuotisjuhlamessua 11. toukokuuta 2002
klo 18.00  Pyhän Henrikin katedraalissa (Pyhän Henrikin au-
kio 1). Messun jälkeen seuraa vastaanotto seurakuntasalissa. Ei
lahjoja.

You are cordially invited to celebrate Sister Renée Brinker�s
C.Pp.S. 50th anniversary of profession on 11 May 2002 at 6 pm
in St. Henry�s Cathedral (Pyhän Henrikin aukio 1). The Mass
will be followed by a reception in the parish hall. No gifts, please.

Kesäleirit
Stella Marisissa:

Katso
ilmoitusta

takasivulla!
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Artikkeleita
Kardinaali Stefan Wyszynski:

Jumalan palvelija
Puolassa vietettiin
vuotta 2001 niin kirkol-
lisesti kuin valtiollises-
tikin kardinaali Stefan
Wyszynskin juhlavuo-
tena. Viime vuoden hei-
näkuussa myös hänen
autuaaksi julistamisen-
sa hiippakunnallinen
prosessi saatiin päätök-
seen. Kuka tämä ilmei-
sen tärkeä mies sitten
on?

Stefan Wyszynski syntyi vuon-
na 1901 pienessä Zuzelan ky-
lässä Bug -joen rannalla noin
100 km Varsovasta koilliseen.
Hänen isänsä oli urkuri, ja pie-
ni Stefan tunsi kutsumusta
pappeuteen jo hyvin nuorena.
Kerrotaan hänen kuusivuoti-
aana kauhistuneen unta, jos-
sa hänellä oli vaimo ja lapsia:
�Minustahan piti tulla pappi.�
Unesta huolimatta hän meni
seminaariin ja sai pappisvihki-
myksen vuonna 1924. Hän lu-
ennoi seminaarissa ja toimi
pappina Wloclawekissa. Kun

saksalaiset valtasivat kaupun-
gin vuonna 1939, piispa käski
hänen poistua kaupungista.
Muutamaa tuntia myöhem-
min Gestapo jo tulikin häntä
noutamaan - turhaan.

Sodan aikana hän palveli
salaisesti muun muassa soke-
ainkeskuksessa ja sotilassie-
lunhoitajana. Sodan jälkeen
hän palasi Wloclawekiin he-
rättämään uudelleen henkiin
kaupungin uskonnollista elä-
mää. Hänen ansionsa huo-
mattiin pian ja vuonna 1946
paavi Pius XII nimitti hänet
Lublinin piispaksi. Tunnus-
lauseekseen hän valitsi sanat
�Soli Deo� - yksin Jumalalle. Jo
kaksi vuotta myöhemmin tie
vei eteenpäin, kun hänet nuo-
rimpana Puolan senhetkisistä
piispoista nimitettiin Gniez-
non ja Varsovan arkkipiispak-
si ja samalla Puolan priimak-
seksi.

Noihin aikoihin kommu-
nistit olivat tiukentamassa
otettaan kirkosta myös Puo-
lassa. Pappeja pidätettiin,

koulun uskonnonopetus lak-
kautettiin, luostarisairaaloita
ja -lastentarhoja suljettiin.
Vuonna 1953 hallitus teki
suunnitelman Kirkon johto-
asemien miehittämisestä. Piis-
painkokous Wyszynskin joh-
dolla vastasi tähän asiakirjal-
la Non possumus, mm. seu-
raavin sanoin: �Jos vaihtoeh-
doiksemme jää joko antaa alis-
taa kirkollinen hierarkia maal-
lisen vallankäytön välineeksi
tai tehdä henkilökohtainen
uhraus, niin emme aio epäröi-
dä� Sitä, mikä on Jumalan,
meidän ei ole lupa viedä kei-
sarin alttarille.�

Pian piispa Wyszynski jou-
tuikin tekemään henkilökoh-
taisen uhrauksen, kun hallitus
vangitutti hänet ja esti häntä
hoitamasta virkaansa. Kolmen

Jasna Góran Jumalanäidin ikoni.

Onni ja elämä kuuluvat yh-
teen. Ilman elämää ei ole ole-
massa mitään edellytyksiä on-
nelle eikä muille positiivisille
arvoille elämässä, kuinka vaa-
timattomia ne sitten ovatkin.
Mutta elämä ei tunnetusti ole
aina pelkkää onnea ja iloa. In-
himillisen elämän katoavai-
suuden takia me kohtaamme
sen epätäydellisyyden, joka
esiintyy mm. sairauksissa,
kärsimyksessä ja kuolemassa.
Raamattu välittää kärsivän ih-
misen pysyvän kokemuksen.
Pyhä Kirjoitus ei kaunistele
inhimillistä olemassaoloa.
Päinvastoin se muistuttaa
meitä siitä, että onnettomuu-
det kohtaavat jakoa tekemät-
tä yhtä hyvin uskovia kuin
epäuskoisiakin, niin hyviä
kuin pahoja. Jumalan hyvä ja
vaststamaton palvelija Job sai
kokea oman osuutensa onnet-
tumuudesta ja surusta. Jobin
kirjassa, joka on painava ku-
vaus kärsimyksestä, hän sanoo
mm. näin:

Miksi hän antaa elämän va-
lon

sille, jonka osa on kärsimys,
miksi niille, joiden elämä on

täynnä katkeruutta?
He odottavat kuolemaa, mut-

ta se ei tule,
he etsivät sitä enemmän kuin

aarretta.
Kun kuolema heidät korjaa,

he iloitsevat,
heidän suurin riemunsa on

hauta.
Miksi hän antaa elämän va-

lon
miehelle, joka on Jumalan

saartama,
jolta tie on kadonnut?
Minun leipääni on itku ja

voihke,
veden lailla virtaa minun vali-

tukseni.
Mitä kammosin ja kauhistuin,
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se tapahtui,
mitä eniten pelkäsin, se koh-

tasi minut.
Ei rauhaa, ei lepoa, ei tyventä

hetkeksikään, yhä uudel-
leen tuska lyö ylitseni. (Job
3:20-26)

Jopa tässä syöverissä ihminen
voi löytää Jumalan. Suojatto-
muudessaan hän ymmärtää,
ettei hän itse voi pelastaa itse-
ään. Hän tarvitsee apua ulko-
puolelta. Vähitellen syventyy
Israelin käsitys siitä, ettei Her-
ran kanssa solmittu liitto ensi
sijassa ollutkaan tarkoitettu
suojelemaan kansan poliittis-
ta menestystä. Sitä vastoin pi-
täisi Israelin toisten maiden ja
kansojen edessä antaa todis-
tus pelastuksesta syvemmässä
merkityksessä. Profeettojen
avulla Jumalan kansa oppii
ymmärtämään, etteivät väliai-
kaiset vastoinkäymiset, kärsi-
mys ja jopa kuolema tarkoita-
kaan sitä, että Jumala olisi
luopunut heistä. Jumala, joka
on kaikkivaltias ja laupias,
voittaa lopulta kuoleman. On
siis toivoa. Mikään ei mene
hukkaan Jumalan pelastus-
suunnitelmassa. Ei edes kuo-
lema ole este elämälle Juma-
lassa.

Mutta sinun kuolleesi herää-
vät eloon, heidän ruumiinsa
nousevat ylös. Tomuun vai-
puneet, herätkää ja riemuit-
kaa! Sinun kimaltava aamu-
kasteesi virvoittaa maan, ja
niin maa palauttaa kuolleet
elämään. (Jes. 26:19)

2.2. Uusi testa-
mentti

Jeesus Kristus, maailman Va-
pahtaja, täyttää Jumalan lupa-

uksen uudesta luomakunnas-
ta. Hän esiintyy totisesti �elä-
mänä�, joka oli �ihmisten
valo� (Joh. 1:4). Tulemalla ih-
miseksi Jumala tahtoi näyttää
meille, millaista elämämme
oikeastaan pitäisi olla. Kun
Jeesus Kristus kuolee ja nou-
see kuolleista, tuhotaan kuo-
lema ja kasteen kautta me tu-
lemme osallisiksi tästä salai-
suudesta ja saamme osan sa-
masta elämästä. Kristuksessa
emme ole enää alistettuja kuo-
leman vallalle.

Maallisen olemassaolonsa ai-
kana Jeesus Kristus puolustaa
elämää monin tavoin. Hän
parantaa sairaita, antaa an-
teeksi syntisille, lohduttaa
murheellisia ja herättää jopa
kuolleista. Sen lisäksi hän käs-
kee opetuslapsiaan pidättäyty-
mään väkivallasta ja kohtele-
maan kaikkia syntyperään,
uskoon tai elämäntapaan kat-
somatta tasa-arvoisesti. Hän
on koko ajan elämän palveluk-
sessa ja näyttää teoillaan, mitä
hän on sanoillaan luvannut:
että hän on tullut, jotta me sai-
simme �elämän, yltäkylläisen
elämän� (Joh. 10:10).

Vaikka Jeesus oli Jumala, hän
ei esiinny, ikään kuin hän oli-
si joku ylempi, vaan niin kuin
kanssaihminen. Hän osasi sel-
viytyä hädästä, sairaudesta ja
kuolemasta. Ja silti hän alis-
tui näihin ehtoihin voidakseen
jakaa meidän ihmisyytemme.
Heprealaiskirjeessä kerrotaan
Kristuksesta näin: �Koska hän
on itse käynyt läpi kärsimyk-
set ja kiusaukset, hän kykenee
auttamaan niitä, joita koetel-
laan� (Hepr. 2:18). Kärsimyk-

sensä ja kuolemansa kautta
hän otti vapaaehtoisesti kan-
nettavakseen kaikki ihmiskun-
nan yksittäiset ja kollektiiviset
epäonnistumiset ja heikkou-
det. Ristillä hän koki ihmisen
tunteen toivottomuudesta
huutaessaan �Jumalani, Ju-
malani, miksi hylkäsit minut?�
(Vrt. Ps. 22:2; Matt. 27:46;
Mark. 15:34) Hän on kaikkien
kanssa, jotka kärsivät. Ristis-
sä tulee näkyviin Jumalan rak-
kaus ja huolenpito. Toivotto-
muus ja kuolema eivät saa vii-
meistä sanaa. Ylösnousemuk-
sensa kautta kolmentena päi-
vänä Jeesus näyttää elämän
voiton sekä ihmiselämän tar-
koituksen ja päämäärän. Ih-
mistä ei ole tarkoitettu tule-
maan maaksi, vaan hänet on
kutsuttu osallistumaan Juma-
lan kunniaan iankaikkisesti.

Kristus tahtoi jatkaa toimin-
taansa maan päällä. Sen täh-
den hän kutsui luokseen ope-
tuslapsia, joille hän antoi teh-
tävän johtaa uskovia. Hän ke-
hotti näitä sanoen: �Paranta-
kaa sairaita, herättäkää kuol-
leita, puhdistakaa spitaalisia ja
ajakaa pois pahoja henkiä.
Lahjaksi olette saaneet, lah-
jaksi antakaa� (Matt. 10:8).
Apostolien teot kertovat myös,
kuinka opetuslapset, Jeesuk-
sen kuoleman ja ylösnou-
semuksen jälkeen, parantavat
sairaita merkkinä pelastukses-
ta Kristuksen kautta. Ihmistä
ei ole jätetty sokean kohtalon
varaan, vaan hänet on kutsut-
tu astumaan uuteen suhtee-
seen Jumalan kanssa, suhtee-
seen, jossa ruumiillinen ja
hengellinen terveys on merk-
kinä Jumalan valtakunnan tu-

losta. Kristuksessa luomakun-
ta on muutoksessa, jossa kuo-
lema ja katoavaisuus joutuvat
syrjään uuden luomakunnan
tieltä. Siksi Paavali voi kirjoit-
taa: �Tämän katoavan on näet
pukeuduttava katoamatto-
muuteen ja kuolevaisen kuo-
lemattomuuteen. Mutta kun
katoava pukeutuu katoamat-
tomuuteen ja kuolevainen
kuolemattomuuteen, silloin
toteutuu kirjoitusten sana:
Kuolema on nielty ja voitto
saatu. Missä on voittosi, kuo-
lema? Missä on pistimesi, kuo-
lema?� (1. Kor. 15:53-55)

Yhteenvetona: Raamattu
opettaa meille, että elämä on
jotakin hyvää ja toivottavaa,
jonka Jumala on antanut meil-
le lahjana ja jota vain hän hal-
litsee. Inhimillinen elämä on
siten loukkaamaton. Samalla
opimme toivomaan jotakin
parempaa, joka on tulossa.
Meidät on kutsuttu iankaikki-
seen elämään. Biologisella ole-
massaolollamme täällä maan
päällä ei siksi ole absoluuttis-
ta arvoa. Sitä ei tarvitse pitkit-
tää mihin tahansa hintaan ja
se voidaan antaa lahjaksi tois-
ten parhaaksi. Kristus paran-
si monia mutta kuoli itse ris-
tillä voittaakseen meille tai-
vasten valtakunnan, valmis-
taakseen meille paikan Isän
luona. Opetuslapset jatkavat
tätä auttamalla Kristuksen ni-
messä toisia sairaita ja heikko-
ja, ollen kuitenkin itse valmii-
ta kuolemaan antaakseen to-
distuksen elämästä nykyisen
jälkeen.

[Jälkimmäinen osa ilmestyy seuraa-
vassa Fidesin numerossa.]
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Kolumn:

I skuggan av konciliet
ÅLAND HAR en mycket rik me-
deltid, med framför allt de
många gråstenskyrkorna som
ett synligt vittnesbörd än i dag
om landskapets nära förbin-
delser med en större katolsk
värld. Det är kyrkor som är
strävt enkla till sin yttre fram-
toning, men just med sin brist
på åthävor smälter de genuint
in i det åländska skärgårds-
landskapet. Inuti däremot
rådde under de katolska
seklerna en from färgglädje
som gjorde gudstjänsterna
också till en fest för ögat. Ty-
värr skulle en senare luthersk
regim gå hårt fram med mål-
ningarna och tolka dem som
en papistisk kränkning av det
rena Ordet.

Jag hade redan som skol-
pojke svårt att smälta denna
vandalism. Inte heller i övrigt
trivdes jag särskilt väl i min
ärvda kyrkliga miljö, psalmer-
na kändes olidligt släpiga, hur
mycket klockaren än dånade
på, och de långa predikningar-
na tråkade ut mig. Min stora
idol var i stället Valdemar Ny-
man, den katolicerande präs-
ten och författaren i grann-
socknen Finström, som ville
tillbaka till rötterna, till den
religiösa tradition som fram-
fött också gråstenskyrkorna.

När jag hösten 1944 som
ung student kom till Åbo för
att inleda mina studier skyn-
dade jag mig naturligtvis att
söka upp stadens katolska kyr-
ka. Den såg inte mycket ut för
världen, här mötte mig samma
torftighet som redan på 20-ta-
let gjort esteten Nyman lätt il-
lamående. �Jag äcklas�, skri-
ver han i sin självbiografiska
roman �Sko sko hästen� från
1945

”av det kala rummet, som
bara är två hyresrum med uts-
lagen mellanvägg. Jag vantrivs
med de nakna rektangulära
fönstren, med aspidistrorna i
vrårna och pappersblommor-
na i sina krukor på altarets
många märkdukar med röda
utstyrningar”.

Själv konverterade jag i
slutet av 40-talet, utan att ha
upplevt något annat och mera
presentabelt katolskt kyrko-
rum. Det tidlöst giltiga i den
romerska liturgin talade direkt
till mig, den billiga ramen till
trots.

Kyrkoherden i församlin-
gen var holländare och hette
Laurentius Holzer, i stiftet var
han en av de präster som un-
der krigsåren förblivit Finland
trogen. Inget kunde rubba
hans godlynta jämvikt, hur
ensam han än borde ha känt
sig i den aboensiska diaspo-
ran. Jag gillade också hans
säkra stilkänsla vid altaret, vil-
ket inte hindrade honom från
att ibland av rädsla för att mis-
sa tåget till Helsingfors i re-
kordfart avverka morgonmäs-
san (det var på de stilla mäs-
sornas förlovade tid).

Holzer var en rastlöst ak-
tiv person, som med stor
skicklighet tog sig an stiftets
affärer och drev på många
byggprojekt. För sina insatser
belönades han av Vatikanen
med den i dag sällsynta titeln
Monsignore. Sina sista år till-
bringade Holzer i Helsingfors
och dog 1978 efter en svår
sjukdom. Det glatt okuvliga i
hans väsen hade ytterst sin rot
i en gammaldags ogrumlad
tro, man blev både upplivad
och uppbyggd i hans sällskap.

DET DRÖJDE till 1961 innan jag
äntligen fick uppleva en riktig
katedral i stället för den trev-
na småkyrkan i Åbo. Målet för
resan var Rom, en stad vars
religiösa liv hade elektrifierats
av den karismatiske Johannes
XXIII. Jag såg honom första
gången under en mässa i San
Paolo fuori le Mura och hörde
applåderna brusa där han i en
tungt krängande bärstol bana-
de sig väg till altaret. Det var
något extraordinärt över den
kontakt han omedelbart fick
med folkmassan, se där en
påve som i allt sitt majestät
ändå var en av oss!

Redan i själva gatubilden
har mycket förändrats i Rom
sedan dess. Ännu i början på
60-talet vimlade där inte bara
av lätt igenkännbara präster
och nunnor utan också av ut-
ländska seminarister i färggla-
da dräkter. I dag är den kleri-
kala närvaron minimal, i Rom
såväl som andra katolska stä-
der. Rekryteringssvårigheter-
na är endast en del av förkla-
ringen.

Om prästerna i öst före
Berlinmurens fall var förbjud-

na att utanför kyrkan visa sig i
prästdräkt har de i väst nume-
ra allt oftare själva valt att
uppträda �civilt�. Följden är
att vi inte som förr på gatan
ständigt på nytt blir påminda
om kyrkans existens.

Man hör den nya vanan
försvaras med att prästen på
detta sätt kommer �närmare�
den vanliga människan. Men
fader Brown hos Chesterton
får oavbrutet märka hur just
prästkragen lockar folk i hans
omgivning att öppna sig för
honom. Jag misstänker att
Browns moderna efterföljare
helt enkelt vill ta sig ledigt,
med slipsen köper de sig en ny
sorts frihet.

ANDRA VATIKANKONCILIET öp-
pnade nya horisonter för en
Kyrka som alltför länge dröjt
sig kvar i de gamla tridentins-
ka skyttegravarna. Men till de
mer tvivelaktiga åtgärderna
hörde slopandet av latinet som
obligatoriskt inslag i mässan.
Den moderna verkligheten har
blivit alltmer multinationell
och människorna alltmer rör-
liga, det må sedan gälla turis-
ter, affärsmän, kongressfolk
eller gästarbetare. I en sådan
situation skulle latinet kunna
illustrera Kyrkans universali-
tet och hjälpa den enskilde
katoliken att känna sig hemma
i mässan vart han än kom i
världen. Varför idiotiskt nog
beröva honom denna trygghet
när den som mest behövs?

Tillsammans med latinet
har också mässboken allmänt
kommit ur bruk. Det skall inte
tolkas som ett tecken på att
läskunnigheten drastiskt för-
svagats bland katolikerna, nej,
levande för den moderna för-
samlingen är bara det talade
ordet. Men texterna från pre-
dikstolen fladdrar alltför ofta
förbi utan att på allvar stanna
i minnet, rätt effekt får de först
genom upprepad läsning. Här
är mässboken det ideala inst-
rumentet, som inget annat kan
den fördjupa vår kontakt med
kyrkoåret.

För övrigt är Finland ett
exempel på hur elastiskt kon-
ciliets språkdekret kan tolkas.
jag är full av beundran för det
sätt på vilket man i till exem-
pel S:t Henrik låter latinet och
folkspråket samsas under
gudstjänsterna. Våra små för-
samlingar här långt i norr be-
höver denna påminnelse om
större mångtusenåriga sam-
manhang.

JOHANNES SALMINEN

Matias Uusikylä
vuoden ajan häntä pidettiin
arestissa eri puolilla Puolaa
karuissa oloissa ja viimeistä
vuotta lukuun ottamatta il-
man yhteyksiä ulkomaail-
maan. Stalinin kuoleman jäl-
keen v. 1956 hän Wladyslaw
Gomulkan kutsusta palasi
Varsovaan kansanjoukkojen
osoittaessa suosiotaan.

Vankeudessa piispa
Wyszynskin suhde Mariaan
vahvistui entisestään. Siellä
hän 8.12.1953 luovutti juhlal-
lisesti itsensä kokonaan Juma-
lanäidin palvelukseen. Van-
keudessa hän myös valmisti
tekstin, jota käytettiin, kun
Jasna Góran luostarissa
26.8.1956 uudistettiin Puolan
kansan vala Marialle. Priimak-
sen tyhjä istuin muistutti kan-
saa hänen vankeudestaan.

Palattuaan Varsovaan piis-
pa Wyszynski ryhtyi valmiste-
lemaan Puolan kasteen vuo-
delle 1966 osuvia tuhatvuotis-
juhlallisuuksia. Hän halusi
kansan kohtaavan juhlan val-
mistautuneena, ja siksi julisti
�suuren novennan�, yhdek-
sänvuotisen ohjelman, jossa
jokaiselle vuodelle oli oma tee-
mansa. Lisäksi hän tahtoi
kaikkien puolalaisten näkevän
Jasna Góran Jumalanäidin
ikonin ennen juhlaa. Vuonna

1957 hän sai kardinaalin arvon
Roomassa ja otti matkalle läh-
tiessään mukaansa kopion
kuuluisasta ikonista. Paavi
siunasi kuvan ja se lähti mo-
nivuotiselle vaellukselle kaik-
kiin Puolan hiippakuntiin, ja
kääntymykset ja ihmeet seura-
sivat sitä. Kommunistit yritti-
vät kieltää kulkueita sulkemal-
la Neitsyt Marian �arestiin�
Jasna Góran luostariin, mut-
ta kansa kantoi tyhjiä kehyk-
siä.

Vuonna 1966 kardinaali
Wyszynski johti kauan odotet-
tuja juhlallisuuksia Czestocho-
wassa ja Krakovassa. Myös
paavi Paavali VI oli kutsuttu,
mutta ei saanut viisumia, jo-
ten hänen kuvansa tyhjällä
tuolilla edusti häntä Jasna
Góran juhlallisuuksissa.

Kardinaali Wyszynski
osallistui myös Vatikaanin II
kirkolliskokoukseen, vaikka
hallitus rajoittikin Puolasta
Roomaan lähtevien piispojen
lukumäärää. Mukana oli myös
hänen hyvä ystävänsä, Krako-

van arkkipiispa Karol Wojty-
la. Kokouksessa hän mm. an-
toi paaville Puolan piispainko-
kouksen valmisteleman asia-
kirjan, jonka perusteella Paa-
vali VI julisti Marian Kirkon
Äidiksi. Hän myös ojensi Sak-
san piispoille Puolan piispain-
kokouksen kirjeen, jonka si-
sältönä oli anteeksianto ja an-
teeksipyyntö toisen maail-
mansodan vääryyksien täh-
den.

Kardinaali Stefan
Wyszynski puolusti moneen
otteeseen kansaa, perhettä ja
elämää. Hän muistutti puola-
laisia jokaisen elämän suun-
nattomasta arvosta Jumalan
silmissä, jokaisen lapsen oi-
keudesta syntyä ja kasvaa tur-
vassa, jokaisen ihmisen vapau-
desta uskoa ja elää uskonsa
mukaan.

Kardinaali Wyszynskin
elämän suuria hetkiä oli myös
se, kun hän sai olla mukana
valitsemassa maanmiestään ja
ystäväänsä Karol Wojtylaa
Pietarin istuimelle. Tämän
kruunasi uuden paavin Johan-
nes Paavali II:n ensimmäinen
vierailu Puolaan kesällä 1979.
Kardinaali Wyszynski toimi it-
seoikeutetusti hänen isäntä-
nään.

Kardinaali Wyszynski kuo-

li Varsovassa 28.5.1981 lähes
80 vuoden ikäisenä. Sielun-
messuun ja hautajaisiin ko-
koontui satoja tuhansia ihmi-
siä. Kuolinvuoteellaan hän sa-
noi mm.: �Kaikki toiveet ovat
pyhimmässä Äidissä, ja jos jo-
kin ohjelma tarvitaan, se on
hän.�

Tässä vielä muutamia kat-
kelmia hänen kirjallisesta tes-
tamentistaan:
��Tietoisena siitä, että aikani
on tullut, että minun on palat-
tava minulle elämän maan
päällä antaneen Isän luokse,
tunnustan täyden Jumalan
lapsen valmiuteni ja kuuliai-
suuteni testamentin muodos-
sa� Palvelin Kirkkoa Puolas-
sa parhaan sen tilannetta ja
tarpeita koskevan ymmärryk-
seni mukaan. Halusin suojel-
la Kirkkoa ohjelmoidulta
ateismilta� yhteiskunnallisel-
ta vihalta� moraaliselta alen-
nustilalta� Pidän armon osoi-
tuksena sitä, että saatoin to-
distaa totuudesta poliittisena
vankina� että vältyin vihaa-

masta valtiota hallitsevia
maanmiehiäni� Nöyrtyen Ju-
malan pyhän Palvelijattaren,
Jasna Góran Jumalanäidin
jalkojen juureen� pyydän syn-
tisten turvaa rukoilemaan
puolestani Pyhän Kolminai-
suuden valtaistuimen edessä.
Aamen.�

JUHO KYNTÄJÄ

Lähteet: Nasza Arka ja Ty-
godnik Powszechny. Kuvat et-
sitty internetistä bona fide.
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Karmelitsystrarna i Skandinavien
Under det senaste halvseklet har aktiva nunneordnar haft det svårt med kallelser. För de kontemplativa ordnarna har läget
varit bättre, naturligtvis med vissa variationer beroende på ort och tid. Bland dem som haft framgång kan bl.a. nämnas både
birgittasystrarna och karmeliterna.

KARMELITAANINEN VESPER
"Magnificat anima mea Dominum"

 Sunnuntaina 5.5. klo 17
Studium Catholicumin kappelissa
Ritarikatu 3

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita Suo-
men karmeliittamaallikkoyhteisön järjestä-
mään tilaisuuteen:

17-18 Kati Fehér esittelee J.S. Bachin Mag-
nificat-sävellyksen

18-18.30 Hiljainen rukous
18.30 Vesper-rukous, jossa Magnificat-anti-

fonin esittävät Riitta Vainio ja Eeva Kaario
19 teetarjoilua ja kirjallisuuden myyntiä

Här i Finland har vi ju just des-
sa två kontemplativa ordnar.
Även om birgittasystrarna har
en viss utåtriktad verksamhet
är deras spiritualitet kontemp-
lativ, d.v.s. att bönen är det al-
lra viktigaste i deras liv. Kar-
meliterna har en sträng klaus-
ur och håller sig inom klostret.
I denna artikel koncentrerar
jag mig på karmeliterna.

Jag vet inte när karmeliter-
na kom till Island. Jag har inga
tryckta källor så jag måste lita
på mitt minne. Så vitt jag
minns rätt ersatte de där nå-
gon annan orden. Möjligen
kom de i början av 1980-talet.
Vid påvens besök var de med
på bilderna och de har varit
där så länge att de hunnit få
så många nya systrar att de
blev tvungna att grunda nytt.
De flesta av systrarna är hem-
ma från Polen.

Till Sverige kom belgiska
karmeliter på 1950-talet och
grundade Glumslövs kloster.
Detta skedde under stort me-
dierabalder. På den tiden til-
lät inte Sveriges lag att det
grundades kloster i Sverige.
Där verkade visserligen mån-
ga olika katolska ordnar men
de hade bara hus, för de var
verksamma utåt. Men detta
skulle vara ett riktigt slutet
kloster, så systrarna var tvung-
na att gå till kungs, som det
gamla uttrycket lyder, för att
få ett specialtillstånd, vilket de
fick. Då det har visat sig att de
inte var farliga vare sig för sig
själv eller andra har lagen
ändrats så att Sverige fått två
nya benediktinkloster sedan
dess.

Det verkar som om
Glumslöv skulle ha en tillräck-
lig tillgång på noviser. På
1960-talet började systrarna
be sina medbröder att komma
till Sverige för att sköta
systrarnas själar. De kom 1967

och grundade Norraby. De har
inte nöjt sig med att sköta
systrarnas själar utan har en
vidsträckt verksamhet som vi
också fått njuta av i Finland.

Till Finland kom karmelit-
systrarna från Kalifornien
1989. Först bodde de i den vil-
la som kyrkan ägde nära
Kvarnträsk och på 90-talet
byggdes den ut till ett litet
kloster. Under största delen av
tiden har de varit sex systrar,
fem från Kalifornien och en
från England. Deras grunda-
rinna, moder Virginia dog i de-
cember 2001. Nu har de fått en
ny syster från Kenya. Tyvärr
har de ännu inte fått någon
inhemsk novis.

I Tromsö grundade 12
systrar från Island år 1991 ett
kloster. Där fanns inte då nå-
got lämpligt hus utan de fick
klämma ihop sig i ett litet hus
och själv hjälpa till med klos-
terbygget. Men det hade det
goda med sig att de växte in i
trakten. 1999 blev ett rymligt
kloster färdigt. De är nu 19
systrar.

På den danska biskopens
begäran grundade tre systrar
från Glumslöv år 1999 ett klos-
ter på Själland. Där fick de
genast en gammal bondgård
byggd i tre längor, som förhål-
landevis lätt kunde byggas om
och till för att bli en lämplig
klosterbyggnad. Klostret blev
färdigt redan 2001. Sin första
postulant fick de nästan genast
efter att de stigit i land. Nu är
de nio systrar men av bilder att
döma är åtminstone en ännu
postulant.

Man kan inte undgå att
känna sig litet avundsjuk på
våra karmeliters vägnar, då de
ännu inte fått någon inhemsk
postulant. Men det är ju ett
faktum, att Finaind är en karg
grogrund för kallelser.

MÄRTA AMINOFF Karmel-vuoren Neitsyt Marian patsas roomalaisessa kirkossa.

 Innergården i Guds Moders kloster i Esbo.
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Sisar Claremarie 90 vuotta!
Sisar Claremarie Weaver
CPPS, yksi neljästä Englanti-
laisen koulun perustajasta,
vietti 90-vuotispäivää  huhti-
kuun toisena päivänä. Hän
saapui  Suomeen  yhdessä  kol-
men sisaren kanssa kesällä
1939 juuri ennen II maailman-
sodan  syttymistä.  Sodan   syt-
tymisen vuoksi he eivät kui-
tenkaan voineet avata koulua
heti, vaan huolehtivat  Jeesuk-
sen  pyhän sydämen  sisarten
lastenkodin lapsista sodan
ajan:  ensin evakossa  Samma-
tissa  jja myöhemmin  Helsin-
gissä  aina pyhän sydämen  si-
sarten Hollannista  paluuseen
saakka keväällä 1946.

Sodan päätyttyä  sisar Kos-
tka  Schnitzmeier avasi sisar
Claremarien  avustamana
Englantilaisen  koulun   syk-
syllä  1945.  Aina eläkkeelle
jäämiseensä  saakka  1980  si-
sar Claremarie omisti  elämän-

sä  opettaakseen  useille  su-
kupolville  matematiikkaa,
musiikkia  ja muita aineita.
Lisäksi häneltä riitti  energiaa
perustaa  kesäleiri   tytöille,
Westendin  Stella Marisin  lä-
heisyyteen.

Edellämainittujen lisäksi
hän toimi  useita vuosia  urku-
rina  ja  kuoronjohtajana  mo-
lemmissa  Helsingin  seura-
kunnissa. Sisar Claremarien
opettajanura  kesti runsaat  40
vuotta, mutta hänen innoitta-
va vaikutuksensa  kestää
meissä edelleen. Me, jotka
olemme saaneet  elää  hänen
kanssaan,  tunnemme  tul-
leemme  siunatuiksi  hänen
esimerkillisen  omistautumi-
sensa  kautta.

Nykyisin sisar Claremarie
vietää  ansaittuja  eläkepäiviä
Kalleimman Veren Sisarten
pääluostarissa Missourin
O´Fallonissa, Yhdysvalloissa.

INGER HONKARANTA

Lyssna dotter

Lukijoilta/
Kysy papilta

Tällä palstalla toi-
vomme lukijoittem-
me tuovan esille ra-
kentavia mielipitei-
tään sekä käyvän
keskustelua katoli-
sen uskonsa todeksi
elämisestä. Lisäksi
palstalla voidaan
esittää kysymyksiä,
joihin joku asiantun-
teva hiippakuntam-
me pappi vastaa.

Kirjoitukset tulee toi-
mittaa kirjekuoressa
Fidesin toimituk-
seen. Kuori merki-
tään tunnuksella
“mielipide” tai “kysy-
mys”. Mielipiteitä ei
julkaista ilman kirjoit-
tajan nimeä eikä nii-
tä palauteta. Toimi-
tus varaa oikeuden
mielipiteiden lyhen-
tämiseen.

I Fides första nummer i år
nämnde jag i en recension,
som främst gällde två andra
böcker, utgivna av St.Eriks
bokförlag, även boken Lyssna
dotter. Tankar för varje dag.
Det gjorde jag mycket kort
emedan jag i det skedet bara
läst om boken men inte haft
den i min hand.

Nu har jag den sedan flere
veckor och har använt den.
Boken innehåller citat ur den
saliga Elisabeth Hesselblads
brev och dagböcker, ett för
varje dag av året. Citaten har
utvalts och sammanställts av
franciskanfadern Cristoforo
Bove, som var den som sam-
manställde hennes skrifter för
beatifikationsprocessen.

Citaten är korta, från en
knapp rad till drygt fyra rader.

De äldsta av dem är skrivna
från 1892 framåt till familjen i
Sverige och de nyaste 1954 till
olika av hennes döttrar. De
kommer inte i kronologisk
ordning, så man kan inte av
dem se moder Elisabeths ut-
veckling, men hennes stora
kärlek och tillit till Gud kom-
mer tydligt fram och ger
bakgrunden till den intensitet
och sisu med vilka hon arbeta-
de på att uppfylla det verk hon
såg som sin kallelse. Boken är
illustrerad med flere trevliga
fotografier.

En bok av detta slag har
speciellt mycket att ge åt dem,
som på grund av bristande tid
eller krafter inte kan ägna sig
åt att läsa längre religiösa tex-
ter men ändå gärna vill få litet
regelbunden näring åt sin själ.

Man kan använda den på oli-
ka sätt. Man kan läsa dagens
citat på morgonen för att få en
god start, alternativt kan man
läsa det på kvällen för att ge
den gångna dagen och den
kommande natten åt Gud och
man kan naturligtvis läsa cita-
tet både på morgonen och på
kvällen för att få en helhet av
dagen. Det är bara att välja.

Det är alltså en nätt och
behändig bok med rikhaltigt
innehåll, som jag rekommen-
derar.

MÄRTA AMINOFF

Moder Elisabeth Hesselblad:
Lyssna dotter. Tankar för var-
je dag. St. Eriks Bokförlag,
56393 Gränna. 150Kr.

Lukijoilta/Kysy papilta

Hetkipalvelus
- tavallinen aika

Kaivattu uusintapainos ilmestyy huhti-toukokuun vaih-
teessa. Hinta Katolisesta tiedotuskeskuksesta ostetta-
essa 16,85 euroa. Tilauksiin lisätään postituskulut. Säh-
köposti info@catholic.fi tai puh. 0208 350751.

Tulo
ss

a!

Tulo
ss

a!

Kysymys

Olin ryhmän kanssa Es-
panjassa pääsiäisviikolla.
Kävimme katsomassa
pääsiäiskulkuetta San
Pedrossa. Kulkue oli py-
sähdyttävä. Mutta emme
oikein tiedä, mitä kulku-
een merkitys on. Mistä
saisin näin jälkikäteen tie-
toa, mitä mikin asia tar-
koitti? Kulkueessa kan-
nettiin mm. ehtoollisväli-
neitä. Lisäksi kulkueeseen
kuuluivat soittajat ja hup-
pupäiset kulkijat.

Vastaus

Näin he suorittavat katumus-
ta - monesti myös ilman ken-
kiä, jaloistaan kahlittuina.
Tästä johtuu myös joskus käy-
tettävä nimitys penitentes, ka-
tumusta harjoittavat.

Näyttävin esine kulkueissa on
trono, juhlallisesti koristeltu
valtaistuin, jolla istuu Kristus,
Neitsyt Maria tai joku muu
tärkeä pyhimys.

Kulkueiden järjestämisestä
vastaavat veljeskunnat, cofra-
días.  Pisimmillään ne kulke-
vat pitkin katuja yli koko yön.
Joskus kulkueet pysähtyvät
kuuntelemaan saetaa, Kris-
tukselle tai Neitsyt Marialle
omistettua laulua, jonka joku
kulkuetta seurannut ihminen
on aloittanut.

Ehtoollisvälineiden - muttei
kuitenkaan kaikkeinpyhim-
män sakramentin! - kantami-
nen kulkueessa kuulostaa vie-
raalta. Ehkäpä kysymyksessä
on väärinkäsitys.

Semana Santan kulkueet aut-
tavat uskovia eläytymään py-
hän viikon tapahtumiin syväl-
lisellä tavalla. Niiden merkitys
ihmisten hartaudelle on erit-
täin suuri.

ISÄ MANUEL PRADO

Espanjassa jokaisella kylällä ja
kaupungilla on omanlaisensa,
vuosisatojen kuluessa muo-
toutunut pyhän viikon, Sema-
na Santan, perinteinen juhlin-
ta. Näyttävimmin pääsiäiseen
valmistaudutaan Etelä-Es-
panjan suurissa kaupungeissa,
Sevillassa, Malagassa ja
Granadassa. Kulkueet, proces-
siones, ovat pyhän viikon olen-
nainen osa. Viikon aikana ne
toistavat Jeesuksen kärsimyk-
sen salaisuutta olematta silti
osa varsinaista liturgiaa. Eh-
käpä sopiva vertauskohta löy-
tyy Helsingin keskustan Ris-
tintie-näytelmästä.

Kulkueiden kärjessä kulkevat
huppupäiset nasaretilaiset,
nazarenos. Huput peittävät
kasvot kokonaan niin, ettei tie-
detä, kuka niiden alla piileksii.
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Katekeesin kaikuja

Dominikaanisääntökunta ei ole vastuussa
Albertin palstan tekemisestä eikä sen sisällöstä.

PYHÄT MIRHANTUOJANAISET

Kristuksen haudalla -ikonissa
näemme kolme naista tyhjän
haudan äärellä ja katafalkin,
jonka päällä on Johanneksen
evankeliumin mukaisesti kää-
rinliinat ja kasvoilla ollut hiki-
liina toisistaan erillään. Kata-
falkki on kuvattu käänteisen
perspektiivin mukaisesti etu-
alalle haudan ulkopuolelle.
Evankeliumeiden mukaan ku-
kaan ei ollut näkemässä varsi-
naista ylösnousemusta. Niin-
pä varhaisimmissa kuvissa ei

ole ollut ylösnoussutta Kris-
tusta vaan sen ensimmäiset
todistajat. Tuoksuvoiteita tuo-
vista naisista kaikki neljä
evankeliumia antavat hyvin
erilaisia tietoja. Pyhiä naisia
täytyy kuitenkin olla vähin-
tään kaksi, koska juutalaises-
sa lain mukaan �Asia on vah-
vistettava kahden tai kolmen
todistajan sanalla (5 Moos.
19:5). Naisista Jumalanäiti
kuvataan etualalla, mikä osoit-
taa hänen erityisasemaansa ja
-arvoa. Naisilla on attribuut-

teina mirharuukut. Enkeli is-
tuu pyöreällä kivellä. Jos
ikonissa esitetään kaksi enke-
liä, ovat ne Johanneksen evan-
keliumin mukaisesti toinen
pääpuolella ja toinen jalka-
puolella. Koska Kristuksen
hauta sijaitsi Jerusalemin ul-
kopuolella, on ikonissa kau-
pungin muuria ja mäkimaise-
maa, jonka rinteessä näemme
haudan suun. �Ei hän ole tääl-
lä, hän on noussut kuolleista,
niin kuin itse sanoi. Tulkaa
katsomaan, tuossa on paikka,

Puhtaus:

Sydämen puhtaus ja Jumala-yhteys
Ensimmäinen osa isä Rudolf Larenzin kolmiosaisesta
kristillistä puhtautta käsittelevästä artikkelista.

�Autuaita puhdassydämiset:
he saavat nähdä Jumalan.�
(Matt. 5:8). Jeesus lausui vuo-
risaarnansa alussa kahdeksan
autuutta, joista jokainen liittyy
omalla tavalla Jumalaan. Sil-
le, joka on hengessään köyhä,
luvataan taivasten valtakunta;
sille, joka on murheellinen, lu-
vataan lohdutusta, kärsivälli-
sille maan perimistä jne. Mut-
ta pelkästään puhdassydämi-
sille luvataan Jumalan näke-
minen, mikä on korkein tapa
omaksua todellisuutta, sekä
aistillisesti että henkisesti: ih-
minen, joka ei vain aavista,
vaan ymmärtää syvästi ja täy-
dellisesti, näkee. Näkö on sii-
nä mielessä syvin yhteys Ju-
malaan. Tässä mielessä puh-
dassydäminen on se, joka ajat-
telee, tahtoo ja elää kaikissa

Jumalan mukaisesti eli se, jol-
la on samat ajatukset kuin Jee-
suksella Kristuksella (vrt. Fil.
2,5).

On myös olemassa puh-
dassydämisyyttä ahtaammas-
sa merkityksessä, kuten ilme-
nee profeetta Jesajan sanois-
ta: �Kuulkaa Herran sana, te
Sodoman johtajat, kuuntele
Jumalamme puhetta, sinä Go-
morran kansa. ... Peseytykää,
puhdistautukaa, tehkää loppu
pahoista töistänne, ne ovat
aina silmissäni.� (Jes. 1:10.16).
Sulkematta pois laajaa merki-
tystä tämä kehotus viittaa hie-
nosti puhtauteen seksualisuu-
dessa. Ihmisen syvin vaisto on
oltava hienoimmin sopusoin-
nussa järkevyyden ja harkitse-
vaisuuden kanssa. Vain siinä
määrin kuin tämä onnistuu,

muut vaistot kuten uteliai-
suus, aloitteellisuus, ruokaha-
lu jne. voivat suuntautua oi-
kein.

Kun Mooses ja Aaron yrit-
tivät ensimmäisen kerran va-
pautua faaraon vallasta, tämä
vastasi heille: �Miksi te, Moo-
ses ja Aaron, tahdotte antaa is-
raelilaisten laiskotella? Men-
kää tekemään päivätyönne!�
Faarao jatkoi: �Sitä kansaa on
maassa jo muutenkin liikaa, ja
nyt te tahtoisitte vielä antaa
heille vapaapäiviä!� (2. Moos.
5:4.5). Faarao näyttää ajatte-
levan, että ihmisten käyttäyty-
mistä voidaan pelkästään oh-
jata ulkoisten määräysten
avulla; ilman tätä ihminen oli-
si aistillisten viettiensä orja
eikä osaisi hillitä itseään. Vaik-
ka se on syntiinlankeemuksen

jälkeen osittain totta, ihmisel-
lä on kuitenkin vapaus ohjata
omia tekojaan.

Muuten Jumalan sana oli-
si väärässä: �Hän teki alussa
ihmisen ja jätti hänet vapaan
tahtonsa valtaan. Jos tahdot,
sinä pidät käskyt; ... Hän on
asettanut eteesi tulen ja veden:
kumpaan tahdot, sinä ojennat
kätesi. ... Mutta ei hän ole käs-
kenyt kenenkään olla jumala-
ton eikä antanut kenellekään
lupaa tehdä syntiä.� (Siir.
15:14-20). Toisin sanoen, va-
paus tai vapaaehtoisuus on ih-
misille annettu luontonsa
olennaisena osana, jotta he va-
paaehtoisesti toteuttaisivat
hyvän ja välttäisivät pahaa.

Jeesus muistuttaa ihmisiä
monesti vapaudestaan. Muun
muassa hän sanoo Pietarille

tiukassa ratkaisutilanteessa:
�Aiotteko tekin lähteä?� (Joh.
6:67) ja sille nuorelle ihmisel-
le, joka kysyy häneltä elämäl-
leen ratkaisevan suunnan an-
tavaa neuvoa, �Jos tahdot olla
täydellinen, niin mene ja myy
kaikki, mitä sinulla on, ja anna
rahat köyhille. Silloin sinulla
on aarre taivaissa. Tule sitten
ja seuraa minua.� (Matt.
19:21). Valitettavasti tämä ih-
minen ei halunnut, vaikka hän
olisi voinut. Olisiko hän muu-
ten tullut surulliseksi Jeesuk-
sen kutsun kuullessaan?

Ihmisellä on siis vapaaeh-
toisuutta, vaikkakin rajoitet-
tua, ja se ulottuu myös hänen
sukupuolisuuteensa. Muuten
Jeesus ei olisi antanut samari-
alaisen naisen (Joh.
4:18.26.39) ja aviorikoksesta
kiinniotetun naisen (Joh.
8:2.11) ymmärtää, että epä-
puhtaus on paha teko eli syn-
ti. Ennen kaikkea Jeesus itse
antoi puhtauden esimerkin.
Jeesuksen viholliset ovat syyt-
täneet häntä monesti, esimer-
kiksi siitä, että hän syö, juo ja
puhuu syntisten kanssa, mut-
tei koskaan, että hän olisi epä-
puhdas, hekumoitsija, nais-
sankari jne. Kaikille olisi ollut
selvää, että tällaiset syytökset
eivät pidä paikkansa.

Vastoin faaraon mielipi-
dettä puhtaus on ennen kaik-
kea sydämen asenne, josta
syntyy ulkoista siveää käyttäy-
tymistä. Puhtaus vetää sielun
jumalaa kohti, mikä vaikuttaa
pikkuhiljaa koko elämänta-
paan. Sitä vastoin epäpuhtaus
- riippumatta siitä, onko se
ajatuksissa, teoissa tai laimin-
lyönnissä - vetää hengen ja
elämäntavan Jumalasta pois -
alaspäin. Apostoli Paavali
osoittaa puhtauden tärkeyttä
sanoen, että ihminen on Py-
hän Hengen temppeli (vrt.
1.Kor. 3:16.17; 6:19) ja että Ju-
malalle on tuotava kunniaa
ruumiilla (vrt. 1.Kor. 6:20).

Puhdas elämä on mahdol-
lista, koska Jumala ei vaadi
ihmisiltä mahdotonta. Puh-
tauden täytyy kasvaa lapsuu-
desta asti - ei yksin vaan �ver-
kostossa� kaikkien muiden
hyveiden kanssa. Johtavassa
asemassa on rakkaus: �Rakka-
us on siemen, joka kasteltuna
puhtauden vedellä kasvaa ja
antaa maukkaita hedelmiä. Il-
man rakkautta puhtaus on he-

Pyhä Arkkienkeli Mikael kamppailemassa paholaista vastaan. Patsas wieniläisen kirkon edustalla. Kuva: KATT.
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Albertin palsta
jossa hän makasi� (Matt.
28:6). (Valamon luostari, mo-
niste)

TARVITAANKO MYÖS katolisia
rock-pappeja tulevaisuudesa
Venäjän hiippakuntiin? Venä-
jän ortodoksisen kirkon nuo-
risotyössä toimiva munkki
Grigori Luren on huolissaan
siitä, että nuoriso hakee apua
ongelmiinsa huumeista ja al-
koholista eikä kirkosta. Pin-
nallisesta nuorisotyöstä pitäi-

si päästä eroon. Yhtenä keino-
na hän pitää nuorisokulttuu-
riin tutustumista. Esimerkik-
si rock-kulttuurin tuntemus
voisi auttaa ymmärtämään,
miten nuoriso jäsentää elä-
määnsä. (Logos 1/2002)

RUOTSALAISET HALUAVAT nos-
taa Martti Lutherin suosiota
tekemällä hänestä 100 miljoo-
nan kruunun elokuvan. Vaik-
ka imagokonsultti ehdotti van-
han Lutherin rooliin Sean

Connerya tyyliin �My name
is Luther...Martin Luther�,
joutuvat ruotsalaiset tyyty-
mään brittinäyttelijä Joseph
Finnesiin. Kuvaukset alkavat
huhtikuussa, ja elokuvan ensi-
ilta on vuonna 2003. (Kyrkans
tidning 11/2002)

AMMENTAJA-LEHDESSÄ (1/
2002) esitellään raamatullisia
kauneudenhoito-ohjeita. Täs-
sä niistä muutamia. Naisten
kaunistuksena on hillitty

esiintyminen, vaatimatto-
muus ja säädyllisyys - eivät
tukkalaitteet, kultakorut, hel-
met tai kalliit vaatteet, vaan
hyvät teot (1. Tim.2). Teidän
kaunistuksenne olkoon katoa-
matonta: salassa oleva sydä-
men ihminen, lempeä ja sävy-
isä henki (1.Piet.3). Ellei nai-
nen peitä päätään, hän voi
yhtä hyvin leikkauttaa hiuk-
sensa. Mutta jos kerran hius-
ten leikkaaminen tai pois aja-
minen on naiselle häpeällistä,
hänen tulee peittää päänsä.

Opettaahan jo luontokin teil-
le, että pitkä tukka on miehel-
le häpeäksi mutta naiselle
kunniaksi. (1.Kor.11)

Katekeesin kaikuja
delmätöntä ja sen hedelmättö-
mät vedet muuttavat sielut
suoksi, likalammikoksi, josta
leviää ylpeyden löyhkä.� (J.
Escrivá: Tie, 119). Toisin sa-
noen puhtaus syntyy ja kasvaa
ensisijaisesti Jumalan lahjana
rukouksen ja sakramenttien
kautta. On vanhempien (eikä
koulun) vastuulla opettaa
omia lapsiaan pienokaisina ja
nuorina kasvamaan kohti Ju-
malaa, joka on itsessään rak-
kaus (vrt. 1. Joh. 4:8).

Rakkauden tukema puhta-
us - kuten yleensä sielun tilan-
ne - heijastuu tavalla tai toisel-
la myös ulospäin. �Mies tun-
netaan näöstänsä, ja käytök-
sestään tunnetaan järkimies.
Miehen vaatetus ja nauru ja
käynti ilmaisee, mikä hän on
miehiään.� (Siir. 19:29.30).
Keskustelut, eleet, syöminen,
juominen paljastavat henkilö-
kohtaista hyvien ja vähemmän
hyvien puolten kokoonpanoa.
Erityisesti puhtauden tunnus-
merkki on se, että nämä ulkoi-
set piirteet eivät ole huomiota
vaativia vaan rauhallisen ja
vilpittömän pidättyvyyden in-
spiroimia, lempeän mielenlu-
juuden ja nöyrän rohkeuden
merkkejä, jotka antavat ym-
märtää, että ihmisen sydän on
oikeassa paikassa.

ISÄ RUDOLF LARENZ

Lisäksi: Katolisen kirkon ka-
tekismus: 1. käskyn yhteydes-
sä: kohdat 2052-2055; 2095-
2100; 6. käskyn yhteydessä:
kohdat 2517-2519; 2520-2527
ja myös 2337-2350.

Helatorstaina muistamme
Kristuksen taivaaseenastumista
Neljäkymmentä päivää Kris-
tuksen ylösnousemusjuhlasta,
pääsiäisestä, vietämme Kris-
tuksen taivaaseenastumista.
Jeesuksen viimeinen ilmesty-
minen päättyy hänen astues-
saan peruuttamattomasti ju-
malalliseen kunniaan, jota
symboloivat Raamatussa pilvi
ja taivas. Vain Kristus voi as-
tua taivaaseen, Isän luokse,
josta hän myös saapui ihmi-
seksi tullessaan.  Jeesus kui-
tenkin lupasi: �Ja kun minut
korotetaan maasta, minä ve-
dän kaikki luokseni� (Joh.
12:32).

Jeesuksen nostaminen ris-
tille on siten alku hänen tai-
vaaseenastumisellensa. Hän
meni Jumalan valtakuntaan
edellämme, jotta myös meillä
ihmisillä, Kristuksen ruumiin
jäsenillä, olisi toivo päästä hä-
nen luokseen. Ihmiset eivät
kuitenkaan voi astua taivaa-
seen omilla avuillaan; he tar-
vitsevat Kristuksen pelastusta.
�Kukaan ei ole noussut taivaa-
seen, paitsi hän, joka on tai-
vaasta tänne tullut: Ihmisen
Poika� (Joh. 3:13).

Kristus on maailmankaik-
keuden ja koko sen historian

Herra. Taivaaseenastuminen
päättää Jeesuksen maanpääl-
lisen ilmestyksen. Hän on kui-
tenkin läsnä koko ajan kirkos-
saan, joka odottaa hänen kun-
niakasta toista tulemistaan.
Messussa sanommekin: �Me
julistamme sinun kuolemaasi,
Herra, ja vietämme sinun ylös-
nousemustasi siihen saakka,
kun kunniassa tulet.�

Usein emme varmasti ajat-
tele Kristuksen toista tulemis-
ta. Se saattaa jopa luoda nega-
tiivisiä mielikuvia erinäisistä
tuomiopäivän julistajista.
Voimme kuitenkin kysyä itsel-
tämme: Odotammeko Kris-
tuksen kunniakasta tulemista?
Haluaisimmeko, että se tapah-
tuisi pian? Olisimmeko me
valmiita siihen? Huomaam-
meko, että pyydämme tätä kir-
kon kanssa messussa: �Tue
meitä laupeudellasi että oli-
simme aina vapaat synnistä ja
turvassa kaikelta onnetto-
muudelta odottaessamme au-
tuaallisen toivon täyttymistä
ja Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen tulemista�?

Niin kauan kuin elämme,
meidän tulee taistella, jotta
olisimme valmiit kohtaamaan

Kristuksen hänen loistossaan.
Tässä kirkon sakramentit, eri-
tyisesti parannuksen sakra-
mentti ja pyhä kommuunio
ovat suuria avun ja armon läh-
teitä. Koska emme itse voi as-
tua taivaaseen, tarvitsemme
myös jo maan päällä Jumalan
apua ja kaitselmusta. Maalli-
sella vaelluksellamme Kris-
tuksen taivaaseenastuminen
on suuri toivon lähde, jonka jo
lapsetkin voivat ymmärtää
omalla tavallaan.

Jeesus voitti kuoleman.
�Juuri sitä vartenhan Kristus
kuoli ja heräsi elämään, että
hän olisi niin kuolleiden kuin
elävienkin Herra� (Room.
14:9). Hän on meidän toivom-
me ja Vapahtajamme.

IRENE ALVAREZ

Lähteet: Katolisen kirkon ka-
tekismus: 659-672, Pyhä Mes-
su

Tänä vuonna helatorstaita
vietetään 9. toukokuuta.

Christus Rex, Inc.

Giotto: Taivaaseenastuminen. Cappella degli Scrovegni, Padova.

Min sjael
torster

efter den
levende

Gud
Pohjoismainen
pyhiinvaellus

Kööpenhaminasta
Lourdesiin

ke 4.9. - ke 11.9. 2002

Hengellinen johtaja
Kööpenhaminan piis-
pa Czeslaw Kozon, py-
hiinvaelluspappi isä
Herbert Krawczyk SJ.

Pyhiinvaellukselle
osallistuu myös lääkä-
reitä, avustajia ja hoi-
tohenkilökuntaa.

Lennot Tanskasta ja
täysihoito paikan
päällä.

Hinta 6.800,- DKK
(Tanskan kruunua).

Lisätietoja:

Marie Storm
Dr. Priemesvej 9, st. tv.
DK 1854 - Fredriksberg C.
Tlf.: 0045-33793415.
Aamuisin 9-11.

Jytte Ormstrup
Tlf.: 0045-43644264
Iltaisin 19-21.

Tervetuloa mukaan!
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Ajassa

Katoliset kesäleirit
Ilmoittautumiset ja lisätietoja Katekeettisesta keskuksesta:
puh. 09-2416095; fax 09-5885157; email: katekeettinen.
keskus@co.inet.fi. Ilmoittauduttaessa henkilötiedot: koko
nimi, sos.tunnus, osoite, puh, allergiat ym. rajoitteet. Kul-
jetukset eivät sisälly hintoihin, mutta muuten hintaan si-
sältyy kaikki, siis majoitus täysihoidolla, retket, palkinnon
ym. Ilmoittautuneet saavat oman kirjeen.

Leirien yhteinen teema tänä vuonna :

KRISTUKSEN
RAUHAA!

Rakastamalla tuomme rauhan maailmaan

STELLA MARISISSA PIDETTÄVÄT LEIRIT

Varhaisnuorten leiri 10-13v 2.-7.6. Hinta 70e/sisaruk-
set 60e/ei-kat. 80e.
Vauhdikas lomaviikko; retkiä, pelejä, liturgiaa, uusia ystä-
viä�

Lastenleiri 5-9v 9.-15.-21.6. joko viikoksi tai kahdeksi. Toi-
sella viikolla 16.6. Köyliön pyhiinvaellus bussilla. Viikkohinta
60e/50e. Monipuolinen ja turvallinen pienten lasten leiri;
askartelua, leikkeja tutussa leirikeskuksessa mukavien oh-
jaajien ja isosten kanssa.

English camp 23.-30.6. 8-13v. jonkin verran englantia tai-
taville kielikylpy. 80/70/90e.
Ei englannin oppitunteja, vaan hauskaa ja monipuolista op-
pimista käytännön kautta.

Perheleiri 30.6.-7.7. aikuiset 120e, lapset yli 4v 60e. (Il-
moittautumiset suoraan Stella Marisiin, puh. 019-335793).

Isoskoulutus 1.7.-7.7.. 14-18v. Mielenkiintoinen opetus
valmentaa leirien isoseksi. Teoriaa ja käytännön harjoitte-
lua. Koulutukseen osallistuvat maksavat vain matkansa.
Kurssin käyneet voivat päästä tulevina kesinä leirien apu-
ohjaajiksi.

Maalausleiri kaikenikäisille (lapset vain holhoojan kans-
sa). 20.-27.7. Hinta 190e/lapset alle 16v 110e, ei-kat. 205/
120e, sis. opetuksen. Etsimme luonnosta ja omasta elämäs-
tä valoa ja voimaa ja maalaamme löytömme kankaalle. Am-
mattitaiteilijan ohjauksessa vapaamuotoinen työskentely voi
tapahtua öljyväreillä, akvarelleilla, pastelleilla ym. Aloitte-
levia opastetaan työn ohessa öljyvärien käyttöön. Leirikau-
pasta saa ostaa tarvikkeita. Leiri loppuu näyttelyn pystyttä-
miseen.

Sporttileiri 28.7.-4.8. 8-14v. 80/70/90e. Urheilullinen, pe-
lejä, retkiä, reipasta hauskanpitoa sisältävä leiri.

MUUT LEIRIT

15-vuotiaiden -leiri Jyväskylässä 2.-9.6. kaikille tämän
vuoden aikana 15v. täyttäville. Hinta 120e. Ainutlaatuinen
tilaisuus toimia samanikäisten katolilaisten kanssa ja syven-
tää kokemuksia kristittynä elämisestä, joka on täynnä iloa.

Pyörävaellus yli 14v. 2.-8.6. Turun saaristoreittejä. Hin-
ta: 110e. Elämysmatka, joka alkaa ja päättyy Turkuun. Oma
pyörä. Muualta tulleita autetaan kuljetuksien järjestämises-
sä.

Leirimaksut ovat melko edulliset, koska saamme noin puo-
let avustuksena Bonifatiuswerkiltä Saksasta. Kuitenkin, jos
hinta on leirille tulon esteenä, kannattaa ottaa yhteyttä
omaan kirkkoherraan ja pyytää seurakunnan avustusta
(myös sosiaalitoimistot ovat avustaneet, maksaneet leiriku-
lut, mutta eivät matkoja). Samoin pitkämatkalaisten kulje-
tukseen pyrimme löytämään sujuvia ratkaisuja.

Leiritoimikunnassa on nykyisin sisar Barbara Ogie-
niewska SKJ, isä Zenon Strykowski SCJ, Kari Har-
moinen, Maiju Tuominen ja Toni Leander. Mikäli olet
kiinnostunut leiritoiminnasta ja halukas antamaan omasta
ajastasi yhteiseen hyvään, otamme kiitollisuudella vastaan
uusia ihmisiä ja ideoita. Toivomme myös, että omat hiippa-
kuntalaisemme voisivat tukea leiritoimintaa: Nordean tili:
192330-209127, Katolinen leiritoiminta.

“Isoäiti” pohtii:

Leirimietteitä
Olimme taas kerran viettä-
mässä antoisaa viikkoa hiihto-
lomalla Stella Marisissa,
omassa tutussa ympäristössä.
Siellä vallitsee rauhallinen,
metsän ja järven ympäröimä
maalaismaisema, joka antaa
runsaasti mahdollisuuksia ja
virikkeitä kaupunkielämästä
poiketen.

Lapsia on riittänyt kesälei-
reille runsaasti - kaikki leirit
ovat olleet maksimaalisesti
täynnä ottaen huomioon pai-
kan kapasiteetin ja vapaaeh-
toisjohtajien ja muiden ohjaa-
jien resurssit turvallisesti hal-
lita hyvinkin vaihtelevat tilan-
teet. Kun on 50-60 henkeä
ruokittavana, jonkinlainen
(yleensä hyvä) järjestys tavoit-
teena, tarvitaan paljon hyvää
tahtoa ja esirukouksia, että
asiat hoituvat kaikkien edun
mukaisesti.

Parin vuoden ajan on myös
talvella ollut leirin tapainen lo-
maviikko hiihtolomalla perhe-
leirin sijasta. Se antaa yhä use-
ammalle lapselle mahdolli-
suuden tulla mukaan tapaa-
maan kavereitaan, elämään ja
sopeutumaan hyvin kirjavaan

joukkoon ja kokemaan olevan-
sa katolilainen katolilaisten
joukossa, aivan tavallisesti ja
luonnollisesti ilman selityksiä
taustastaan.

Erikoisen iloinen olen tätä
nykyä nousevasta johtajapol-
vesta - nuorista katolilaisista,
jotka oltuaan itse lukuisilla lei-
reillä, monet jo 5-vuotiaista
lähtien (lasten-, musiikki-,
nuorten-, retki-, sportti- 15-
vuotiaiden leireillä) ovat nyt
tulleet vahvasti tietoisiksi, mi-
ten tärkeässä asemassa he
ovat leireillä -siltana lasten ja
aikuisten välillä. Kutsumme
heitä isosiksi. He ovat 15-18-
vuotiaita nuoria, joille olemme
antaneet teoriassa pikakoulu-
tuksen ja paljon käytännön
työkokemusta. Heitä on joka
leirillä ainakin kaksi tyttöä ja
kaksi poikaa ja toimivat esiku-
vina pienemmille. Heitä todel-
la ihaillaan ja rakastetaan, vä-
lillä ihan mustelmille saakka.
Siksi korostamme myös oman
rauhan ja levon tärkeyttä. Ku-
kaan ei jaksa ympäripyöreitä
vuorokausia monta päivää.
Olenkin usein todennut, että
leirijohtajuus ja isosenakin olo

on jo kutsumustyötä. Siihen
täytyy kasvaa ja ymmärtää
työn tärkeys meidän olosuh-
teissamme.

Vaikka joka leirillä on hen-
gellistä osuutta; messut, ruo-
karukoukset, iltarukoukset,
hartauden, kulkueet ja opetus-
takin, katson, että tärkein ta-
voite on saada lapset viihty-
mään, vahvistaa heidän kato-
lista identiteettiään, opettaa
sopeutumaan erilaisuuteen,
ryhmässä olemiseen, laula-
maan, leikkimään, askartele-
maan, harrastamaan jos jota-
kin kiinnostuksesta ja kelistä
riippuen. Tänä talvena emme
paljon hiihtäneet, koska ei ol-
lut lunta tarpeeksi, mutta
pulkkamäki toimi hyvin ja
muutaman pakkasyön jälkeen
myös napakelkka jäällä.

Jotta oma uskonto tulisi
tutuksi ja tärkeäksi, sitä tulee
ruokkia. Esimerkin voima on
erittäin toimiva ja tästä olen
kiitollinen meidän isosille.

MAIJU TUOMINEN

Filosofens stora överraskning

Rösträtt för embryot?
Filosofen och samhällsforska-
ren Jürgen Habermas, en
central gestalt i den icke spe-
ciellt religionsvänliga Frank-
furter skolan, har överraskat
och förvånat många genom att
leverera filosofiska argument
mot forskning på embryon.

Överraskningen kom i en
föreläsning om människans
etiska självförståelse vid uni-
versitetet i Marburg i fjol. Ef-
ter att först ha låtit påskina att
de biotekniska framtidsutsik-
terna gör det nära till hands att
anta en �liberal eugenik�, an-
vände Habermas sin egen väl-
kända diskursmetod för att

vända på saken. I en äkta dis-
kussion bör alla inblandade
parter få komma till tals, men
ett embryo kan inte själv häv-
da sina intressen gentemot
bioteknologerna. Därför, säger
Habermas, måste vi �föregri-
pa� saken: Vi bör behandla ett
embryo som en person, som i
en tänkt framtid kan ta ställ-
ning till den behandling som
den utsätts för eller hotas att
utsättas för, det må nu vara
som forskningsmaterial eller
gälla abort.

Litet svårbegripligt? Ha-
bermas förklarar: En läkare
som skall behandla en med-

vetslös patient, försöker ge
patienten en sådan behand-
ling som han själv kan försva-
ra gentemot patienten närden-
ne återfår medvetandet. Och,
säger Habermas, om vi använ-
der detta virtuella läkar-patie-
nt-förhållande som måttstock,
kan en forskning som använ-
der sig av embryon icke förs-
varas. Som motvikt till en
forskning som lämnar etiken,
anbefaller Habermas �en me-
todisk alarmism�. Det låter
faktiskt litet lugnande.

MÄRTA AMINOFF UR ST. OLAV


