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Paavi pyytää toukokuuksi
rukouksia rauhan puolesta
erityisesti Pyhällä maalla

Paavi Johannes Paavali II on pyytänyt kirkkoa rukoilemaan koko touko-
kuun ajan rauhan puolesta Pyhällä maalla ja maailman muissa kriisipe-
säkkeissä. Tavallisesti toukokuu on pyhitetty Neitsyt Marialle.

Pyhän isän mukaan meidän on "palattava luottamuksella Neitsyen äi-
dillisten esirukousten puoleen". Viikottaisen siunauksensa yhteydessä huh-
tikuun 28. päivänä pitämässään puheessä paavi jatkoi sanoen: "Olemme
varmoja, että [Neitsyt Maria] tukee niiden ihmisten yrityksiä, jotka etsivät
rauhaa vakavuudella ja antaumuksella. Ei kukaan enempää kuin hän,
Rauhan Kuningatar, pidä ihmiskunnan hankalaa taipaletta silmiensä alla."

KATT/VIS

Uskonnonvapauden loukkauksia
Venäjällä, s. 3.

Apostolinen kirje ripin sakramentista,
s. 10.

Katekismus pian 10-vuotias, s. 15.

KNA-Bild
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Ulos umpikujasta?

Betlehemin tilanne, erityisesti Jeesuksen syntymäkirkon valtaus ja sitä
seuranneen piirityksen jatkuminen toista kuukautta saa ainakin allekir-
joittaneen surullisena pohtimaan maailman tilaa ja sitä, mitä oikein on
historian saatossa opittu. Mikä saa ihmisen - jopa kokonaisen kansan -
ajautumaan kerta toisensa jälkeen hulluuden partaalle, tarttumaan epä-
toivoisiin keinoihin oman etunsa ajamiseksi? Minkälaisia etuja ylipäänsä
voidaan hankkia toisia sortamalla, aseisiin tarttumalla?

Pyhän isän erikoislähettiläs syntymäkirkon tilanteen ratkaisemiseksi, kar-
dinaali Roger Etchegaray jäi hänkin Lähi-Idän matkallaan lähes tyhjin kä-
sin. Juuri mitään ei ollut tehtävissä, koska pattitilanteen kumpikaan osa-
puoli ei ollut kiinnostunut hänen viestistään. Rakkaus ja oikeudenmukai-
suus eivät näytä pärjäävän voimalle ja väkivallalle. Pyynnöt pyhien paik-
kojen säästämiseksi kaukuivat kuuroille korville.

Fransiskaanien lupaamat kolmesataa messua umpikujan selviämiseksi,
pyhän isän kehoitus kääntyä Taivaan Kuningattaren puoleen, kristittyjen
yhteinen rukous ja pyrkimys rauhaan johtavat kuitenkin varmaakin var-
memmin umpikujasta ulospääsyyn. Kysymys kuuluu vain: Mitä konkreet-
tista esimerkiksi me suomessa asuvat ihmiset voimme tehdä tuon pää-
määrän hyväksi, sillä eihän ole uskoa ilman tekoja?

Ehkä uusia ristiretkiä ei kuitenkaan tarvita.

Entä mitä etuja tuottaa kirkonmiesten toiminnan rajoittaminen tai peräti
täydellinen evääminen, niin kuin nyt Venäjällä tapahtuu? Toukokuun en-
simmäisen viikon täyttyessä Vatikaani ei edelleenkään ollut saanut vasta-
usta Venäjän ulkoministeriölle osoittamiinsa virallisen tason kysymyk-
siin piispa Mazurin maahanpääsyn estämisen syistä. Tässäkin tapaukses-
sa meille kristityille on annettu jokin (väki)vallan käyttöä parempi ase.
Meidän on vain tahdottava ja osattava käyttää sitä.

Viime kädessä Kristuksen kärsimys, risti ja ylösnousemus ovat meille sen
toivon merkki, joka on kaikkea epätoivoa vahvempi. Ei ole ulospääsyä um-
pikujasta ilman Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä.

P.S. Tämän lehden lähtiessä painoon syntymäkirkon tilanteessa näkyi ratkaisun merkkejä,
muttei edelläänkään todellisia tuloksia. Kuva: KNA-Bild.
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Törkeä uskonnonvapauden
loukkaus Venäjällä!
Katolinen piispa julistettiin persona non grata ksi.

Mässbesökarnas säkerhet
hotad i Novosibirsk

Efter en demonstration av cir-
ka 150 ortodoxa aktivister
framför den katolska kyrkan i
Novosibirsk, har den katolska
biskopen av Västsibirien, Jo-
sef Werth, uppmanat myn-
digheterna att garantera kato-
likernas säkerhet. Werth be-
rättade i Vatikanens tyska ra-
dioprogram, att det under en
söndagsgudstjänst uppstått en
kritisk situation.

Enligt biskopens uppfatt-
ning fattades det blott en gnis-
ta för att det skulle ha upps-
tått handgemäng mellan de ca
150 demonstranterna och fle-
re hundra mässbesökare. De-
monstranterna bar banderol-
ler med olika slagord t.ex.:
�Var Vatikanen finns, där
finns det blod!� och �Vatika-
nens ockupation av Ryssland!�

Tillträdet till kyrkan för-
svårades för de katolska för-
samlingsmedlemmarna, Efter
detta har Werth anmodat den
ansvariga provinsguvernören

och andra statliga represen-
tanter om ett samtal, vid vil-
ket man kan diskutera förhåll-
ningsregler till förmån för ka-
tolikernas säkerhet.

Det katolska stiftet med
säte i Novosibirsk är med sina
ca en million troende ett slags
högborg för den romersk-ka-
tolska kyrkan i den ryska fede-
rationen. Katolikerna som för
det mesta härstammar från ti-
digare förvisade polacker, tys-
kar och ukrainare, utgör 4% av
befolkningen.

Spänningen mellan orto-
doxa och katoliker har skärpts
efter att påven Johannes
Paulus II upphöjde de fyra
hittillsvarande apostoliska ad-
ministraturerna i Ryssland
och Sibirien till reguljära bis-
kopsstift, Patriarkatet i Mos-
kva ser detta som ett angrepp
på sitt krav på kyrkorättslig
överhöghet över hela det sam-
lade ryska territoriet.

KATT/KO

Itä-Siperiassa sijaitsevan Ir-
kutskin Pyhän Joosefin hiip-
pakunnan piispalta on evätty
paluu Venäjän federaatioon.
Puolalaissyntyinen piispa
Jerzy Mazur SVD pysäytet-
tiin Moskovan lentoasemalla
hänen palattuaan Puolasta
19.4.2002. Piispa on myös lä-
hinnä nimellisesti Karafuton
apostolisen prefektuurin esi-
paimen Sahalinin saarella.

Piispan paluun estäminen
rikkoo törkeästi uskonnonva-
pauden käytännön toteutu-
mista turvaavaa ETYKin Wie-
nin-sopimusta vuodelta 1989,
jota Venäjän federaatio on si-
toutunut noudattamaan. Piis-
pa Mazur on toistuvasti ano-
nut Venäjän federaation kan-
salaisuutta, mutta sen ehdok-
si on aikaisemmin asetettu

muun muassa "vaatimus", että
hän solmisi avioliiton venäläi-
sen kanssa. Nykyisessä tilan-
teessa piispa on joutunut uu-
simaan viisuminsa vuosittain.

Venäjän federaatio esti ai-
kaisemmin keväällä italialais-
syntyisen isä Stefano Cap-
rion paluun Venäjälle. Isä
Caprio oli tähän asti toiminut
seurakuntapappina Moskovan
ulkopuolella sekä Italian suur-
lähetystön kappalaisena. Sa-
maan aikaan runsaat 350 ih-
mistä osoitti mieltään "katoli-
sen kirkon levittäytymistä vas-
taan Venäjällä" Irkutskin Py-
hän Joosefin katedraalin ulko-
puolella. Mielenosoittajat vaa-
tivat piispa Mazurin karkoitta-
mista maasta.

Venäjän federaation edus-
tajat ovat olleet ilmeisen tietä-

mättömiä piispa Mazurin pa-
luun estämiseen johtaneista
syistä. Piispa Mazur itse ker-
toi Vatikaanin radiolle päätök-
sen tulleen "korkealta tahol-
ta". Hän odottaa paluuta hiip-
pakuntaansa ensi tilassa.

Venäjällä on Vatikaanin
arvion mukaan 1,3 miljoonaa
katolilaista, joista suurin osa
on maan syntyperäisiä kansa-
laisia. Katolilaisia palvelee nel-
jässä hiippakunnassa yhteen-
sä 215 pappia.

KATT/VIS/FIDES/CWN

Katolis-luterilainen paikallinen
oppikeskustelu aloitettiin

Autuaan Ursulan ihme
vahvistettiin
Suomessa vaikuttanut autuas kohti pyhäksi julistamista.

Kyrkan är en trossak
- inte en demokrati
�Kyrkan är ett samfund, som har grundlagts
ovanifrån�, säger kuriekardinal Re. �I grunden
hör samspelet mellan påvens och biskoparnas
makt till kyrkans mysterium.�

�Kyrkan är inte en demokra-
tisk struktur, i vilken folket
bestämmer� utan snarare �en
trossak�, säger kardinal Gio-
vanni Battista Re. I sitt öp-
pningstal för en serie möten
om ledandet av den universel-
la kyrkan, vilka sponsorerats
av Milanos katolska universi-
tet, sade prefekten för Vatika-
nens biskopskongregation, att
de troende inte bör glömma,
att de står inför �ett samfund,
som har grundlagts ova-
nifrån�.

�Kyrkans hierarkiska upp-
byggning får inte ses som en
begränsning av de kristnas fri-
het och spontanitet, utan som
ännu en manifestation av
�Guds barmhärtighet mot
människorna� med ändamålet
att hålla kyrkan fri från �varia-
tioner, ombyten och konkur-
rensmentalitet, vilka historien
möjliggör, förklarade kar-
dinalen.

Kardinalen sade, att led-
ningens funktion därför är �en
speciell tjänst inom kyrkan,
vilken inte förminskar de tro-
endes medansvar.� Det är i dag
� mer än tidigare behov av en
stark kollegialitet i kyrkan,
men också för ett fast utövan-
de av påvens ämbete,� under-
strök han.

Kardinal  Re nämnde de
nya internationella samman-
hangen och globaliseringen i
vilka han anser att �utövandet
av påvens primat och kollegia-

liteten kommer att anta andra
former än i gångna årtionden,
då möjligheterna för kommu-
nikation inte nått vår tids
nivå.�

Som prefekt är kardinal Re
den, som direkt ger påven råd
om biskopars utnämning. Kar-
dinalen sade, att de katolska
biskoparna i ovannämnda
sammanhang är kallade att
möta utmaningar som sekula-
risering och sekternas sprid-
ning, genom att �handla kol-
legialt i tanke och löften under
ledning av Petri efterträdare.�

En annan central utma-
ning som kyrkans folk står in-
för, är �de frågor som hänför
sig till den vetenskapliga, tek-
nologiska och ekonomiska ut-
vecklingen� och �en viss kultur
som föreslår förvirrade lösnin-
gar på problemen om liv och
död�, fortsatte kardinalen.

I grunden hör samspelet
mellan påvens och biskopar-
nas makt till kyrkans mysteri-
um, och i praktiken blir det
den kanoniska lagstiftningens
sak att avgöra dess specifika
utveckling i överensstämmel-
se med de historiska omstän-
digheterna, sade kardinal Re.
Detta förutsätter, att "kyrkans
väsen och förhållandet mellan
påve och biskopar inte kan
förstås utan tro" samman-
fattade han.

KATT/ZENIT/KO

Katolinen kirkko sekä Ruotsin
ja Suomen evankelis-luterilai-
set kirkot aloittivat yhteisen
paikallistason oppikeskuste-
lun 15.-16.4.2002 Sigtunassa,
Ruotsissa. Kirkkojen välinen
opillinen dialogi toteutuu nyt
ensimmäistä kertaa Suomes-
sa, kun taas Ruotsissa sillä on
jo pitemmät perinteet.

Aloitetun keskustelun tar-
koituksena on seuraavien vii-
den vuoden aikana syventää
31.10.1999 Augsburgissa, Sak-
sassa, allekirjoitettua Yhteistä
julistusta vanhurskauttamis-
opista. Erityisen keskeiseksi
noussee yhteisen vanhurs-

kauttamisjulistuksen merkitys
kirkkojen elämälle historialli-
sesti, pastoraalisesti ja kielen
kannalta.

Oppikeskustelun aloitusis-
tuntoon osallistuivat omasta
hiippakunnastamme yleisvi-
kaari Jan Aarts SCJ ja isä
Tuomo T. Vimpari. Vastaa-
vasti Tukholman hiippakun-
nasta mukana olivat piispa
Anders Arborelius OCD,
apulaispiispa William Ken-
ney CP, sisar Angela
Corsten RSCJ, fransiskaani-
isä Henrik Roelvink, isä
Ingvar Fogelqvist, dosentti
Magnus Nyman ja dosentti

Stephan Borgehammar.
Luterilaisen osapuolen

valtuuskuntaan kuuluivat
Suomesta arkkipiispa Jukka
Paarma, piispa Eero Huo-
vinen, kirkkoneuvos Risto
Cantell, arkkipiispan sihtee-
ri Heikki Jääskeläinen ja
dosentti Simo Peura sekä
Ruotsista mm. arkkipiispa K.
G. Hammar, piispa Martin
Lind ja kirkkosihteeri Carl
Axel Aurelius.

Oppikeskustelun seuraava
vaihe pidetään tämän vuoden
syksyllä Suomessa.

KATT

Suomessa viime vuosisadan
alussa asuneen autuaan Ursu-
la Ledochowskan (1865-1939)
pyhäksijulistaminen eteni
merkittävällä askeleella, kun
paavi Johannes Paavali II
vahvisti juhlallisesti 23.4.2002
ihmeen, joka on tapahtunut
autuaan Ursulan esirukousten
ansiosta. Ihme tapahtui Puo-
lassa vuonna 1996.

Itävallassa syntynyt puola-
laisen aatelisperheen tytär Ju-
lia Maria Ledochowska meni
1886 noviisiksi Krakovan ur-
suliiniluostariin ja toimi sit-
temmin sisarena sisäoppilai-
toksessa Pietarissa. Hän osti
Terijoelta 1908 maatilan oppi-
laitoksen kesäasunnoksi. Tul-

tuaan karkoitetuksi Venäjältä
äiti Ursula omistautui Terijo-
en sisäoppilaitokselle, jolle
hän antoi nimen "Merentähti".

Äiti Ursula oppi myös suo-
men kielen Viipurin silloisen
kirkkoherran, monsignor
Adolf Carlingin, avulla ja val-
mistutti suomenkielisen ruko-
us- ja laulukirjan.

Ensimmäisen maailman-

sodan sytyttyä äiti Ursulan oli
lähdettävä Terijoelta ja Suo-
mesta 1914. Tämän jälkeen
hän avusti pakolaisia Tanskas-
sa sekä työskenteli Ruotsissa.
Vuonna 1920 hän perusti Puo-
lassa Pniewyn lähelle luostari-
yhteisön, joka oli oleva uuden
sääntökunnan ensimmäinen.

Äiti Ursulan perustaman
"Jeesuksen kuolintuskassa
olevan sydämen ursuliinisi-
sarten" sääntökunnan säännöt
vahvistettiin 1930. Äiti Ursula
kuoli Roomassa 29.5.1939 ja
paavi Johannes Paavali II ju-
listi hänet autuaaksi Poznan-
issa 1983.

KATT/VIS

KATT
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Kardinaali Joseph Ratzinger sai
kiitosta paavilta
�Kardinaali Ratzinger kannustaa esimerkillään
teitä kaikkia asettumaan totuuden palvelukseen,
joka on Jumala itse, elämänne eri tilanteissa us-
kon ilolla ja kestävyydellä.�

Rakkauden
lähetyssisarilla
kutsumuksia
Italialaiselle katoliselle Avve-
nire-lehdelle myöntämässään
haastattelussa Kalkutan äiti
Teresan perustamien Rakkau-
den lähetyssisarten ylisisar
Nirmala kertoo, että sääntö-
kunnalla on runsaasti kutsu-
muksia. Sisar kertoo hengellis-
ten kutsumusten olevan vaike-
uksissa lännessä, missä lapsia
syntyy vähän. Länsimaissa
usein "perhe ei kykene välittä-
mään oikeita arvoja", sisar
Nirmala sanoo, "Kutsumukset
alkavat kotoa, mutta liian mo-
net perheet on tuhottu."

Sisar Nirmala itse syntyi
1934 hindulaiseen perheeseen
ja opiskeli valtiotieteitä. Tavat-
tuaan 24-vuotiaana äiti Tere-
san hän kääntyi kristityksi.
Rakkauden lähettejä, joihin
kuuluvat myös veljet ja kon-
templatiiviset sisaret, on nyky-
ään neljätuhatta. Sääntökun-
nalla on 679 taloa ympäri
maailmaa, joista 85 on perus-
tettu äiti Teresan kuoleman
jälkeen. Sääntökunta toimii
myös monissa kirkon kannal-
ta vaikeissa maissa, kuten
Vietnamissa, Kiinan kansan-
tasavallassa ja Jemenissä.

KATT/CWN

Ranskassa
aikuiskasteiden
aalto
Katolinen kirkko Ranskassa
elää todellista aikuiskasteiden
aikaa. Yksistään tänä pääsiäi-
senä kastettiin 2.335 kateku-
meenia. Lukuja himmentää
kuitenkin se, että samaan ai-
kaan lapsikasteiden määrä
laskee.

Monsignor André Dup-
leix, joka vastaa Ranskassa
katekumenaatin järjestämi-
sestä, kertoi lehdistölle, että
aikuisten kastaminen on li-
sääntynyt tasaisesti jo usean
vuoden ajan. Lisäksi tulee las-
kea myös jatkuvasti kasvava
joukko koululaisia ja opiskeli-
joita, jotka saavat kasteval-
mennusta oppilaitoksissaan.

Tämän vuoden kateku-
meeneista 43% tulee kristilli-
sistä perheistä, kun taas perä-
ti 42% tunnustautuu taustal-
taan uskonnottomiksi. 5% tu-
lee islamin, 5% itämaisten us-
kontojen, 4% sekalaisten ryh-
mien ja lahkojen sekä 1% juu-
talaisuuden piiristä.

84% aikuiskasteen vas-
taanottajista on alle 40-vuoti-
aita ja 71% naisia.

KATT/KATH.NET/ZENIT

Vatikaanin uskonopin kongre-
gaation prefektinä toimiva
baijerilainen kardinaali Jo-
seph Ratzinger sai osakseen
paavi Johannes Paavali
II:n poikkeuksellisen julkisen
kiitoksenilmaisun täyttäes-
sään 75 vuotta. Pyhä isä otti
20.4.2002 vastaan ryhmän
pyhiinvaeltajia erityisesti Bai-
jerista, jotka olivat tulleet osal-
listumaan kardinaalin piis-
puuden 25-vuotisjuhlaan sekä
samaan aikaan osuneeseen
syntymäpäivään.

Paavi kiitti puheessaan
kardinaali Ratzingeria tämän
"väsymättömästä työstä to-
tuuden puolesta, joka vie Ju-
malan lapset aitoon vapau-
teen". Paavi luonnehti tämän
leimanneen ei ainoastaan kar-
dinaalia henkilönä, vaan myös
hänen pappeuttaan ja piis-
puuttaan. "Kardinaali Ratzin-
ger on ottanut elämäntehtä-
väkseen olla 'totuuden työto-
veri' niin monien Kristuksen
kirkon ansioituneiden pai-
menten tavoin. Hän kannus-
taa esimerkillään teitä kaikkia
asettumaan totuuden palve-
lukseen, joka on Jumala itse,
elämänne eri tilanteissa uskon
ilolla ja kestävyydellä", pyhä
isä lausui puheessaan.

Paavi Paavali VI nimitti
professori Joseph Ratzingerin
Münchenin ja Freisingin ark-
kipiispaksi 1977 ja samana
vuonna kardinaaliksi. Johan-
nes Paavali II kutsui hänet
1981 Uskonopin kongregaati-
on prefektiksi sekä Paavillisen
raamattukomitean ja Kan-
sainvälisen teologisen komis-
sion puheenjohtajaksi. Tehtä-
vässään hän on kantanut
muun muassa päävastuun Ka-
tolisen kirkon katekismuksen
toimittamisesta. Kardinaali
Ratzinger on myös lukuisten
muiden Rooman kuurian
kongregaatioiden jäsen.

"Täynnä haasteita olevien
tehtäviensä lisäksi kardinaali
on onnistunut lukemattomin
konferenssein ja julkaisuin to-
distamaan katolisen uskon sä-
teilystä sen koko syvyydessä ja
kauneudessa", paavi Johannes
Paavali II sanoi puheessaan
kardinaalille, joka on tunnet-
tu runsaasta ja monipuolises-
ta teologisesta tuotannostaan.
Paavin arvioidaan yleisesti
pyytävän kardinaali Ratzinge-
ria jatkamaan tehtävässään,
vaikka tämä on nyt ylittänyt
Rooman kuurian tavanomai-
sen eläkeiän.

KATT/VIS

Kardinaali Joseph Ratzinger täytti taannoin 75 vuotta.

KATT

Också birgittasystrarna blev
hotade i Betlehem
"Vi har lovat oss själva att stanna här", säger Mo-
der Teresa Perciaccante OSSS.

Det var inte bara Födelsekyr-
kan i Betlehem som i början av
april fylldes av beväpnade pa-
lestinier. 80 av dem gick in till
birgittasystrarna som har ett
hus nära Födelsekyrkan.

Rapporter om att en ka-
tolsk präst hade dödats hos
birgittasystrarna kablades ut
över världen men dementera-

des snart. Dagen därpå befri-
ades de sju systrarna och bor
nu hos italienska salesianpräs-
ter.

Sedan dess har det varit
tyst om birgittasystrarna, som
ändå är viktiga vittnen till vad
som pågår i Jesu födelsestad.

KATT/VATIKANRADION

Paavi tuomitsi kirkkoon tehdyn
hyökkäyksen Kolumbiassa

Kolumbialaisen Quibdon hiip-
pakunnan piispalle Fidel
León Cadavid Marínille lä-
hetyttämässään sähkeessä
paavi Johannes Paavali II
tuomitsi 108 ihmisen kuole-
maan päättyneen kolumbia-
laississien terrori-iskun "in-
hottavaksi hyökkäykseksi".
Paavi ilmaisi sähkeessä syvän
surunsa uutisista, joissa oli
kerrottu sissien palopommi-
iskun seurauksena kuolleiden

ja haavoittuneiden suuresta
määrästä.

Kolumbian aseelliset val-
lankumousjoukot (FARC)
hyökkäsivät torstaina 2.5. tu-
hannen asukkaan pikkukau-
pungin kirkkoon, jonne kau-
pungin perheitä oli paennut
eri sissiliikkeiden välistä tais-
telua. Sissiliikkeiden väkivalta
on viime aikoina ollut jatku-
vassa kasvussa Kolumbiassa.

KATT/VIS/ZENIT

Kirkon yhteiskunnallinen
opetus yksiin kansiin

Kardinaali Nguyen Van Thuan kertoi "Sosiaalika-
tekismuksen" ilmestyvän ensi vuonna.

Paavillisen rauhaa ja oikeu-
denmukaisuutta edistävän
Iustitia et Pax -neuvoston pre-
sidentti, kardinaali François-
Xavier Nguyen Van Thuan
kertoi italialaiselle yleisölle pi-
tämässään puheessa, että ensi
vuonna ilmestyykooste kirkon
opetuksesta yhteiskunnallisis-
ta kysymyksistä.

Kardinaalin mukaan teok-
sessa "puhutaan katolisen yh-
teiskuntaopetuksen, ihmis-
persoonan, perheen, yhteis-
kuntajärjestyksen ja valtion
tehtävän olemuksesta, demo-
kratiasta, työstä ja palkasta,
työttömyydestä, köyhyydestä
ja lähimmäisenrakkaudesta,
ympäristöstä, luomakunnan
kauneudesta, ympäristöongel-
mista, valtioiden kansainväli-
sistä suhteista, muuttoliik-
keestä ja ulkomaanvelasta".

Rauhan ja oikeudenmu-
kaisuuden edistäminen tämän
päivän maailmassa edellyttää
kardinaalin mukaan kahdek-
san autuuden omaksumista
kaikkien politiikkaan osallis-
tuvien ihmisten toiminnan
moraaliseksi perustaksi.

"Autuas se velvollisuuden-
tuntoinen, rehellinen poliitik-
ko, joka työskentelee yhteisen
hyvän hyväksi, on johdonmu-
kainen ja johtaa keskustelua;
joka haluaa toteuttaa muutok-
sia kristilliseltä perustalta ja
joka kuuntelee ihmisiä, omaa-
tuntoaan ja Jumalaa.

"Autuas se poliitikko, joka
ei pelkää totuutta eikä anna
tiedotusvälineiden pelotella
itseään", kardinaali päätti pu-
heensa.

KATT/ZENIT/KATH.NET

Paavi vie reliikin Bulgarian
ortodokseille
Toukokuun lopussa Bulgari-
aan suuntautuvalla matkal-
laan paavi Johannes Paava-
li II aikoo luovuttaa ortodok-
sisille vastaanottajilleen vuon-
na 303 kuolleen roomalaisso-
tilaan, pyhän Dasiuksen relii-
kin ekumeenisena lahjana.
Nykyisen Bulgarian alueella
palvellut Dasius kuoli mart-

tyyrikuoleman keisari Diokle-
tianuksen vainoissa. Reliikin
saamisen kerrotaan ilahdutta-
van suuresti Bulgarian orto-
doksista patriarkkaa Maxi-
mia, joka parhaillaan suun-
nittelee pyhän Dasiuksen kuo-
leman 1700-vuotisjuhlalli-
suuksia.

KATT/CNS
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Oremus

Sunnuntaiden ja juhlapyhien lukukappaleet

Rukouksen
apostolaatti
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.

Kesäkuu

Me rukoilemme, että maail-
man uskontokuntien johta-
jat ja jäsenet etsisivät yhdes-
sä rauhaa maailmaan sy-
dänten kääntymyksen ja vel-
jellisen dialogin avulla.

Me rukoilemme, että me
kastetut käyttäisimme kai-
ken kasteesta saamamme
hyödyksi jokapäiväisessä
elämässämme, ollen maan
suola ja maailman valkeus.

Böneapostolatet
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.

Juni

Vi ber, att både ledarna och
medlemmarna av världsre-
ligionerna tillsammans må
sträva till världsfred genom
hjärtats omvändelse och
broderlig dialog.

Vi ber, att vi döpta må
använda all den nåd vi fått i
dopet till att vara jordens
salt och världens ljus i vårt
dagliga liv.

Rakkauden teot ovat aina rauhan
tekoja.

KALKUTAN ÄITI TERESA

19.4. helluntaisunnuntai

1L  Apt. 2: 1-11
Ps. 104: 1ab+24ac, 29bc-30, 31+34. Ks 30
2L 1 Kor.12:3b-7,12-13
Ev. Joh. 20: 19-23
[“Ite missa est” kaksinkertaisella hallelujalla.]

Pääsiäisaika päättyy kompletoriumin jälkeen.
Kirkkovuoden tavallisen ajan 7. viikko (III):

26.4. kirkkovuoden 8. sunnuntai (IV):
pyhä Kolminaisuus, juhlapyhä

1L  2 Moos. 34:4b-6, 8-9
Ps. Dan. 3:52, 53, 54, 55, 56. Ks 52b
2L  2 Kor. 13:11-13
Ev. Joh. 3:16-18

2.6. kirkkovuoden 9. sunnuntai (I): Kris-
tuksen pyhän ruumiin ja veren juhla,
juhlapyhä

1L 5 Moos. 8:2-3, 14b-16a
Ps. 147:12-13, 14-15, 19-20. Ks 12a
2L 1 Kor. 10:16-17
Ev. Joh. 6:51-58

7.6. pe Jeesuksen pyhä sydän, juhla-
pyhä

1L  5 Moos. 7:6-11
Ps. 103: 1-2, 3-4, 6-7, 8+10. Ks 17
2L  1 Joh. 4:7-16
Ev. Matt. 11:25-30
[Esirukousaihe: pappien pyhitys]

Moder till Guds Ord
O,  Jungfru, din härlighet överträffar alla skapa-

de ting.
Ja, vad kan jämföras med din höghet, Moder till

Guds Ord?
Med vad i skapelsen kan jag jämföra dig?
Guds änglar och ärkeänglar är upphöjda,
men hur mycket högre är inte du, Maria!
Änglar och ärkeänglar betjänar darrande

Honom som bor i ditt sköte.
De vågar inte tala, men du talar fritt med

Honom.
Vi säger att keruberna är upphöjda men du är

långt mera upphöjd än de.
Keruberna bär upp Guds tron, men du bär Gud

i dina armar.
Seraferna står nära Gud, men du är närmare

Gud än de.
Seraferna döljar sina ansikten med vingarna.
De förmår inte se den fullkomliga glansen, men

du inte bara ser Hans ansikte, du smeker
Honom och ger Hans heliga mun di.

BYSANTINSK BÖN FRÅN 400-500-TALET.
UR DU HEMLIGHETSFULLA ROS.

Giotto: Pyhän Hengen vuodattaminen. Cappella degli Scrovegni, Padova.

Christus Rex, Inc.

Totisesti on arvokasta
ja oikein, kohtuullista
ja autuaallista, että me
aina ja kaikkialla kii-
tämme sinua, Herra,
pyhä Isä, kaikkivaltias
iankaikkinen Jumala.

Sillä täyttääksesi pääsi-
äisen salaisuuden sinä
olet tänään antanut Py-
hän Hengen niille, jot-
ka sinä Poikasi yhtey-
teen liittämällä olet ot-
tanut lapsiksesi.

Tämä Pyhä Henki on
johtanut syntyvän kirk-
kosi ja kaikki kansa-
kunnat tuntemaan si-
nun jumaluutesi ja yh-
distänyt kielten moni-
naisuuden tunnusta-
maan yksimielisesti sa-
maa uskoa.

HELLUNTAIN PREFAATIOSTA.

Kristuksen pyhän ruumiin ja veren juhlan sekvenssi Lauda Sion
Liha on ruokaa ja veri juomaa, mutta Kristus on kuitenkin

kokonaan kummassakin muodossa.
Nautittaessa häntä ei leikata, ei murreta eikä jaeta, vaan hä-

net nautitaan ehjänä.
Nauttiipa hänet yksi tai tuhannet, kaikki saa-
vat yhden ja saman; nauttiminen ei kuluta
häntä.
Hyvät nauttivat hänet ja pahatkin, mutta eri
tuloksin: elämäkseen tai turmiokseen.
Pahoille se tuottaa kuoleman, hyville elämän;
miten erilainen vaikutus onkaan samalla
nauttimisella!
Älä horju, kun sakramentti murretaan, vaan
muista, etta murusessakin on yhtä paljon
kuin kokonaisessa.
Olemusta ei särjetä, vaan ainoastaan hahmo
murretaan; se ei vähennä läsnä olevan tilaa
eikä hahmoa.
Katso enkelien leipää, joka on tullut matka-
miesten ravinnoksi.

Se on lapselle tosi ruoka, jota ei saa heittää koirien eteen.
Siitä ennustettiin vertauskuvin, kun Iisak uhrattiin, pääsi-

äislammas teurastettiin ja isille annettiin manna.
Hyvä paimen, tosi leipä, Jeesus, armahda meitä ja näytä

meille hyvyytesi elävien maassa.
Sinä, joka tiedät ja voit kaiken, joka ruokit täällä meitä kuo-

levaisia, tee meistä pöytäkumppaneitasi, perillisiä taivaan
kansalaisten kanssa ja heidän seuralaisiaan.

Aamen. Alleluja.

Kiitä, Siion, Vapahtajaasi, kiitä johtajaasi ja paimentasi vir-
sillä ja lauluilla.

Minkä voit, sitä yritä, sillä hän on kaikkea kiitosta suurempi,
etkä voi häntä tarpeeksi kiittää.

Tänään esitetään erityinen aihe kiitokseen:
elävä ja eläväksi tekevä leipä.

Sen hän - mitä kukaan ei epäile - antoi py-
hässä ehtoollispöydässä kahdelletoista vel-
jelle.

Olkoon kiitoksemme täydellinen, kaikuva ja
suloinen, olkoon mielemme riemu kaunis.

Juhlapäivää vietetään näet muistaen tämän
aterian ensimmäistä asettamista.

Tässä uuden kuninkaan ateriassa väistyy
vanha pääsiäinen uuden liiton uhrin, pää-
siaislampaan, edestä.

Uusi karkottaa vanhan, totuus poistaa var-
jon ja valkeus yön.

Sen, minkä Kristus teki ehtoollisessa, hän
käski tehdä muistokseen.

Pyhän opetuksen neuvomina me pyhitämme leivän ja viinin
autuuden uhriksi.

Kristityille annetaan dogmi, että leipä muuttuu lihaksi ja vii-
ni vereksi.

Sen, mitä et käsitä tai näe, vahvistakoon luja usko, joka ylit-
tää luonnon järjestyksen.

Eri muodoissa, jotka ovat hahmoja eivätkä itse olemusta,
piilevät erinomaiset lahjat.



FIDES 06/20026

Paimenelta

Elämän hoitamisesta
Pohjoismaiden katolisten piispojen paimenkirje

hoidosta elämän loppuvaiheessa
Osa 2/2.

3. Kristillinen
näkemys
hoidosta
Kirkko on aina julistanut lau-
peuden töitä tapoina, joiden
avulla uskovat voivat jäljitellä
Kristusta ja osoittaa konkreet-
tisilla teoilla kristillistä rak-
kautta. Antamalla ruokaa näl-
kää näkeville, juotavaa janoi-
sille, vaatteita alastomille,
asuintilaa vieraille ja hoitoa
sairaille me todistamme, aivan
kuten ensimmäiset opetuslap-
set tekivät, että Jumala rakas-
taa kaikkia ja että hänen val-
takuntansa on meidän keskel-
lämme. Mutta koska kohtaam-
me Kristuksen kärsivässä ja
apua tarvitsevassa ihmisessä,
ei auttaja ole parempi kuin
autettava. Se, joka hoitaa
kanssaihmistään on Kristuk-
sen opetuslapsi, hänen, joka
sanoi �Minä olin sairas, ja te
kävitte minua katsomassa�
(Matt. 25:36).

Sairaiden hoitaminen on sen
tähden nähtävä tasa-arvoisten
ihmisten kohtaamisena tilan-
teessa, jossa molemmat osa-
puolet rikastuttavat toisiaan.
Tällaisessa kohtaamisessa
syntyy spontaaneja reaktioita,
joita kaikki ihmiset tunnisvat
ja jotka ilmaisevat sekä luon-
nollista taipumustamme aut-
taa ihmisiä hädässä että luon-
nollista reaktiotamme luottaa
toisten vastuuntuntoon ja am-
matilliseen pätevyyteen. Sil-
loin, kun nämä positiisivet ja
spontaanit reaktiot tai �elä-
mänilmaukset� saavat esiin-
tyä, saa alkunsa asianomais-
ten ihmisten kesken se mo-
lemminpuolinen luottamus,
joka on sairaanhoidon perus-
ta.

3.1. Potilaan arvok-
kuus

Potilasta ei siten koskaan voi
nähdä vain �tapauksena� tai
redusoida ruumiiksi, jota pitää
hoitaa. Ihmisen sisäisen ar-
vokkuuden perusteella potilas
on ennen kaikkea kanssaihmi-
nen. Sen tähden häntä tai hä-
nen omaisiaan, mikäli se hä-
nelle itselleen on mahdotonta,
on informoitava ja hänen mie-
lipidettään on kysyttävä, en-
nen kuin hoitotoimenpide,
joka häntä koskee, aloitetaan
tai lopetetaan tai kun hänestä
otetaan lääketieteellisiä näyt-
teitä. Potilas on kohdattava
sinä haavoittuvana ihmisenä,
joka hän on, ja autettava siinä
vaikeassa tilanteessa, johon
hän päätyy, kun hän sairastuu
vakavasti. Lääketieteellinen
hoito on nähtävä kokonais-
perspektiivissä, johon sisälty-
vät potilaan henkilökohtaiset
tarpeet.

3.2. Hoitohenkilös-
tön kutsumus ja ar-
vokkuus

Lääkäreitä ja sairaanhoitajia ei
saa pitää pelkkinä välikappa-
leina johonkin muuhun. He
eivät ole vain ammatti-ihmi-
siä, jotka ovat yhteiskunnan
tai potilaan käytettävissä.

Kristillisen näkemyksen mu-
kaan he ovat henkilöitä, joilla
on erityinen kutsumus ja joil-
le on uskottu sairaiden ihmis-
ten hoitamisen suuri vastuu.
Tähän vastuuseen sisältyy ko-
kemuksen koettelema etiikka
- Hippokrateen perintö -, joka
vahvistaa heitä heidän sitou-
muksessaan ihmiselämän pal-
veluksessa. Tätä ammattietiik-
kaa on kunnioitettava. Lääkä-
reillä ja sairaanhoitajilla on
�raskas ja selkeä velvollisuus
vastustaa [sellaisia tekoja, jot-
ka sotivat tätä ammattietiik-
kaa vastaan,] omantunnon
syistä, erityisesti aborttia ja
eutanasiaa. Me arvostamme
niitä aloitteita, joita on tehty
monissa hiippakunnissamme
katolisten lääkäreiden yhdis-
tysten ja verkostojen perusta-
miseksi. Nämä yhdistykset ja
verkostot voivat tarjota lääkä-
reillemme erinomaisen tilai-
suuden vaihtaa kokemuksia,
saada jatkokoulutusta eettisis-
sä kysymyksissä ja syventää
kristillistä identiteettiään elä-
män palveluksessa.

3.3. Muut osalliset

Viimeiseksi kuuluu kristilli-
seen näkemykseen sairaanhoi-
dosta myös kolmannen osa-
puolen huomioon ottaminen.
Hoito ei ole eriytetty todelli-
suus, joka koskee vain potilas-
ta ja hoitohenkilökuntaa, vaan
se kuuluu suurempaan yhtey-
teen. Potilaan itsensä jälkeen
hänen omaisensa ovat päävas-
tuussa sairaan hyvinvoinnista.
On tärkeää, että yhteiskunta
tarjoaa mahdollisuuksia näil-
le henkilöille saada kaikki tar-
vittava apu, kun niin toivo-
taan, jotta he voivat hoitaa
omaisiaan ja huolehtia heistä
kotona. Mikäli tämä ei ole
mahdollista, tulee sairaaloi-
den ja hoitolaitosten käyttää
rutiineja, joiden avulla omais-
ten on mahdollista usein vie-
railla sairaan luona ja, jos he
siihen kykenevät ja sitä toivo-
vat, ottaa aktiivisesti osaa tä-
män hoitoon.

Se, mitä tapahtuu sairaalois-
samme ja muissa hoitolaitok-
sissamme, koskee myös monia
muita ihmisiä, suoraan tai
epäsuorasti. Yleisön luotta-
mus sairaanhoitoon voidaan
esimerkiksi vaarantaa, mikäli
hyväksytään moraalittomia
hoitomuotoja ja mikäli ei voi-
da enää luottaa siihen, että
lääkäri ja sairaanhoitajat pyr-
kivät aina potilaan parhaa-
seen. On tärkeää myös muis-
tuttaa siitä, että sairaanhoidon
resurssit ovat rajalliset ja että
on olemassa muita alueita, jot-
ka myös ovat tärkeitä yhteis-
kunnan yhteiselle hyvälle, ku-
ten esimerkiksi koulu, sosiaa-
litoimi, kehitysapu, tutkimus,
kulttuuri, vammaisten ja van-
husten huolto. Terveys täytyy
sen tähden nähdä yhtenä mo-
nista arvoista, joita yhteiskun-
nan täytyy edistää. Se ei ole
ainoa arvo. Onkin kysyttävä,
onko kristillisestä näkökul-
masta katsottuna aina koh-
tuullista, että aina vain enem-
män rahaa varataan tyydyttä-
mään kasvaneet vaatimuk-
semme paremmasta tervey-
destä ja elämänlaadusta, kun
toiset ihmiset maailmassam-

me ovat vailla kaikkein välttä-
mättömimpiäkin elintarpeita.

Kirkon kanta lähtee kokonais-
näkemyksestä hoitoon. Ei tule
kiinnittää huomiota vain poti-
laan fyysiseen hyvinvointiin,
vaan myös hänen henkisiin ja
hengellisiin tarpeisiinsa. Ihmi-
nen ei ole vain ruumis eikä elä
�ainoastaan leivästä� (Matt.
4:4). Ihminen on persoona.
Vapaus ja itsensä toteuttami-
nen ovat arvoja, joita tulee
puolustaa. Tähän kuuluu, et-
tei potilasta eikä lääkäriä ja
hoitohenkilökuntaa saa aset-
taa poliittisen pakotuksen tai
tarpeettomien tieteellisten in-
tohimojen kohteeksi. Heitä ei
myöskään saa houkutella toi-
mimaan epäeettisesti asetta-
malla sairaita tai terveitä sel-
laisen painostuksen kohteek-
si. On aina katsottava terveyt-
tä ulkoapäin sellaisesta näkö-
kulmasta, joka perustuu kun-
nioitukseen ja rakkauteen jo-
kaista ihmistä kohtaan.

4. Elämän
loppuvaiheen
hoitoon
liittyviä
kysymyksiä
Kristillisen uskon mukaan
kuolema ei ole olemassaolon
loppu vaan siirtyminen uuteen
elämän muotoon. �Jumala on
rakastanut maailmaa niin pal-
jon, että antoi ainoan Poikan-
sa, jottei yksikään, joka hä-
neen uskoo, joutuisi kadotuk-
seen, vaan saisi iankaikkisen
elämän.� (Joh. 3:16) Siksi voi-
vat kaikki, jotka kuolevat Kris-
tuksessa, katsoa tulevaisuu-
teen toivoen kohtaavansa Ju-
malan kasvoista kasvoihin.

Kuolinprosessi voi aivan kuten
synnyttäminen silti olla hyvin
kivulias. Kuoleva voi tuntea
pelkoa ja tuskaa, koska hän on
tuntemattoman todellisuuden
edessä ja jättää totutun elä-
män: kyvyn hengittää, tehdä
havaintoja ja olla olemassa
ajassa ja tilassa. Siksi on tär-
keää, että kuoleva ihminen
ympäröidään ihmillisellä läm-
möllä ja huolenpidolla, että
hän saa kaiken tarvittavan
hengellisen ohjauksen ja loh-
dutuksen ja että hän voi saada
pätevää lääketieteellistä hoi-
toa, ei vähiten tehokasta ki-
vunlievitystä.

Sairaiden voitelussa kirkko
tarjoaa ylittämättömällä taval-
la armoa ja lohdutusta. Tätä
sakramenttia ei ole tarkoitet-
tu vain niille, jotka ovat äärim-
mäisessä kuolemanvaarassa,
vaan sen voivat ottaa vastaan
myös ne, jotka ovat vakavasti
sairaita tai tuntevat itsensä
heikoiksi korkean ikänsä pe-
rusteella. Sakramentin ensim-
mäinen armolahja on �lohdun,
rauhan ja rohkeuden armo nii-
den vaikeuksien voittamisek-
si, jotka leimavat vakavaa sai-
raustilaa tai vanhuuden raih-
nautta� (KKK 1520). On tärke-
ää tarjota sairaille seurakun-
nan jäsenille parannuksen
sakramentti, kommuunio ja
sairaiden voitelu. Vastuu saat-

taa hengellisesti ja lohduttaa
kuolevia ihmisiä ei kuitenkaan
ole yksin papin harteilla.
Omaiset, ystävät, hoitohenki-
lökunta ja muut kanssaihmi-
set voivat olla lohdutukseksi
pelkällä läsnäolollaan sairaan
vierellä ja esimerkiksi Raama-
tun lukemisella ja rukoilemal-
la.

4.1. Kivunlievitys

Inhimillinen elämä on katoa-
vaista ja sisältää siksi välttä-
mättä tietyn määrän kipua ja
kärsimystä. Jumala ei tahdo,
että me kärsimme; siksi mei-
dän ei pidä tietoisesti myös-
kään etsiä fyysisiä tai psyykki-
siä koettelemuksia. Siitä huo-
limatta voi sellainen koettele-
mus, kun se kerran tapahtuu,
saada merkityksen kristityn
elämässä. Koettelemustemme
avulla voimme liittyä Kristuk-
seen, joka kärsi meidän puo-
lestamme ja joka jollakin sa-
laisella tavalla yhä kärsii kirk-
konsa kanssa. Siksi apostoli
Paavali saattoi kirjoittaa: �Nyt
iloitsen saadessani kärsiä tei-
dän hyväksenne. Sen, mitä
Kristuksen ahdistuksista vielä
puuttuu, minä täytän omassa
ruumiissani hänen ruumiinsa
hyväksi, joka on kirkko� (Kol.
1:24). Se, joka kärsii, voi sen
tähden uhrata mielipahansa
tai vaivansa jonkun toisen hy-
väksi ja rukoustensa avulla
olla yhteydessä toisten ihmis-
ten kanssa, joita koetellaan, ja
rukoilla heidän puolestaan.
Siksi potilas voi myös omatoi-
misesti valita olla saamatta ki-
vunlievityshoitoa. Kuitenkaan
ei saa lähtökohtaisesti olettaa,
että muut sairaat valitsisivat
tämän vaihtoehdon.

Vaikeat kivut voivat heikentää
ihmisen elämänhalua, vai-
keuttaa rukouselämää ja muil-
la tavoin ehkäistä hyvää hoitoa
elämän loppuvaiheessa. Siksi
kirkko opettaa, että lääkärin
on tarjottava tehokasta kivun-
lievitystä ja lähdettävä siitä,
että potilas, joka ei pysty an-
tamaan suostumustaan, toi-
voo samaa. Kuolevien potilai-
den hoitaminen kipua lievittä-
villä lääkkeillä voi tosin har-
voissa tapauksissa lyhentää
heidän elämäänsä. Tämä riski
voidaan hyväksyä sillä edelly-
tyksellä, että määrätyt annok-
set pysyvät niiden rajojen si-
sällä, joiden katsotaan kuulu-
van hyvään lääketieteelliseen
käytäntöön, ja että niillä ta-
pahtuvan hoidon tarkoitus ei
ole mikään muu kuin kivunlie-
vitys.

Haluamme täten alleviivata
hyvän palliatiivisen hoidon
tärkeyttä elämän loppuvai-
heessa. Tämän hoidon, jonka
tarkoitus on lievittää sairauk-
sien rasituksia ja yhdistää po-
tilaan fyysiset, psykososiaali-
set ja hengelliset tarpeet, on
oltava itsestäänselvä osa lää-
ketieteellistä hoitoa. Sitä on
tarjottava kaikille, jotka sitä
tarvitsevat, se on aloitettava
riittävän aikaisin ja sitä on yl-
läpidettävä potilaan kuole-
maan asti. Ketään potilasta,
joka kärsii parantumattomas-
ta sairaudesta, ei saa koskaan
pitää �lääketieteellisesti täysin
hoidettuna�.

4.2. Lääketieteelli-
sen intensiivihoi-
don keskeyttämi-
nen

On olemassa toisia tilanteita,
jolloin potilasta hoidetaan in-
tensiivisesti ja jolloin hänen
elämäänsä ylläpidetään me-
kaanisesti, esimerkiksi hengi-
tyskoneen avulla. Silloin esi-
tettävä kysymys kuuluu, voi-
daanko pitää moraalisesti
puolustettavana keskeyttää
intensiivihoito ja antaa poti-
laan kuolla, mikäli tämän ter-
veyttä ei voida enää palauttaa.

Kirkon tradition ja opetuksen
mukaan on aina punnittava
lääketieteellisistä toimenpi-
teistä saatavan, ajateltavissa
olevan hyödyn ja niiden kiel-
teisten seurausten välillä, lää-
ketieteelliset riskit, kipu ja pel-
ko mukaanlukien. Tämän ope-
tuksen mukaan potilas on pe-
riaatteessa velvollinen hoidat-
tamaan itsensä - ja lääkäri tar-
joamaan hoitoa - mikäli tällä
hoidolla on hyvät mahdolli-
suudet palauttaa terveys eikä
tuo mukanaan liian monia
kielteisiä seurauksia. Sitä vas-
toin lääkäri ei välttämättä ole
moraalisesti velvoitettu aloit-
tamaan tai jatkamaan sellais-
ta hoitoa, mikäli lääketieteel-
linen hyöty on vähäistä suh-
teessa sen rasituksiin tai mikä-
li hoito vain pitkittää kuolin-
prosessia. Päätöksen elämää
ylläpitävän hoidon mahdolli-
sesta päättämisestä on itses-
täänselvästi tapahduttava yh-
dessä potilaan tai, jos hänen
kanssaan ei voida keskustella,
hänen omaistensa kanssa,
sekä mahdollisesti erikoistu-
neiden lääkäreiden kanssa.
Siitä riippumatta, mikä päätös
tehdään, on tavanomaisen
hoidon kuitenkin jatkuttava.
Lääketieteellisen hoidon kes-
keyttäminen tällaisissa tai vas-
taavissa tilanteissa ei ole �pas-
siivisen� eutanasian muoto tai
piilotettua kuolinapua.

4.3. Eutanasia

Myös silloin, kun potilas pe-
ruuttamattomasti menee koh-
ti kuolemaa eikä elämä enää
ole pelastettavissa, lääkäri on
elämän puolustaja ja palveli-
ja. Tämä koskee myös kaikkia,
jotka ovat lähellä potilasta.
Yhteiskunnassa kuullaan kui-
tenkin ääniä, joiden mukaan
lääkäreille tulee sallia tarkoi-
tuksellisesti tappaa potilaan-
sa, mikäli tämä sitä pyytää tai
antaa siihen suostumuksensa.

Täsmällisessä merkityksessä
eutanasialla tarkoitetaan �toi-
menpidettä tai laiminlyöntiä,
joka itsessään ja tietoisesti
tehtynä aiheuttaa kuoleman,
jotta kaikki kivut näin lopetet-
taisiin. Eutanasiassa on siis
perimmältään kysymys tah-
don päätöksestä ja keinoista,
joita käytetään.� Potilaan
pyyntö kuolinavun saamisek-
si perustuu useimmiten kes-
kustelun puutteeseen, masen-
nukseen, tuskaan kuolinpro-
sessin edessä tai pelkoon sii-
tä, että hän on aivan liian suu-
ri taakka hoitajille tai omaisil-
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Nimityksiä

Helsingin piispa Józef Wróbel SCJ on tehnyt seuraavat
nimitykset:

Isä Frans Voss SCJ on omasta pyynnöstään nimitetty
Turun Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seura-
kunnan assistentiksi 1.9.2002 alkaen.

Isä Zdzislaw Huber SCJ on nimitetty Jyväskylän Pyhän
Olavin seurakunnan kirkkoherraksi 1.9.2002 alkaen.

Kirkkoherra Peter Gebera SCJ on sapattivapaalla kesä-
kuusta 14.12.2002 asti. Tänä aikana Tampereen Py-
hän ristin seurakunnan administraattorina toimii isä Ze-
non Strykowski SCJ.

Isä Zenon Strykowski on nimitetty Helsingin Pyhän Ma-
rian seurakunnan kappalaiseksi 15.12.2002 alkaen.

Piispa vierailee seurakunnissa:

18.5. Pori
19.5. Vahvistuksen sakramentti ja ensikommuunio sak-

sankielisille lapsille Pyhän Henrikin katedraalissa
26.5. Vahvistuksen sakramentti Turussa
7.6. Jeesuksen pyhän sydämen juhlamessu Pyhän Mari-

an kirkossa
9.6. Vahvistuksen sakramentti vietnamilaisille Pyhän Ma-

rian kirkossa
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Paimenelta
le. Sellaiset pelot on tietenkin
otettava vakavasti. Hoitohen-
kilökunnan on oltava lähellä
kärsivää potilasta ja tarjota
hänelle ja hänen perheelleen
tukea rakastavalla huolenpi-
dolla. Palliatiivisen hoidon
asemaa on siksi vahvistettava,
jotta hoitohenkilökunnan tai-
dot tällä alalla paranevat ja
voivat hyödyttää potilaita. Ikä-
vä kyllä kaikki potilaat eivät
kuitenkaan saa tarvitsemaan-
sa kipuja lievittävää hoitoa tai
kohtelua. Toisin arvostetum-
piin lääketieteen alueisiin, ku-
ten esimerkiksi perinnöllisyys-
tieteeseen tai kirurgiaan, ver-
rattuna palliatiivinen hoito on
yhä huonosti arvostettua ja
laiminlyötyä. Poliitikoilla, hoi-
tohenkilökunnalla ja omaisil-
la on sen tähden tärkeä tehtä-
vä eri tavoin pitää huolta sii-
tä, että elämän loppuvaihees-
ta tulee myös merkityksellinen
ajanjakso jokaisen ihmisen
elämässä. Viimeaikaiset tutki-
mukset ovat vahvistaneet sen,
minkä hoitohenkilökunta, siu-
lunhoitajat ja omaiset ovat
monesti voineet havaita: elä-
män loppuvaihe voi olla myös
yllättävän monien mahdolli-
suuksien, jopa ilon aiheiden
aikaa kuolevalle potilaalle ja
hänen ympäristölleen.

Eettisessä keskustelussa puo-
lustetaan joskus näkemystä,
jonka mukaan eutanasia pitäi-
si sallia, koska jokaisen ihmi-
sen on saatava päättää omas-
ta ruumiistaan ja elämästään.
Avun saaminen itsemurhaa
varten tai jonkun toisen tappa-
minen ei kuitenkaan ole mi-
kään yksityisasia. Ihminen on
sosiaalinen olento, joka on osa
yhteiskuntaa. Mitä me teem-
me ruumiillamme ja elämäl-
lämme kuuluu myös toisille
ihmisille. Myös näitä toisia ih-
misiä on suojeltava. Eutanasia
on epämoraalinen teko, koska
se loukkaa uhrin ruumiillista
eheyttä, loukkaa sitä ihmistä,
jonka täytyy suorittaa kysei-
nen teko, ja loukkaa muita ih-
misiä, ei vähiten vammaisia,
jotka suurista koettelemuksis-
ta huolimatta haluavat elää
arvokasta elämää. Nämä ihmi-
set, jotka monesti tuntevat jää-
neensä eutanasiakeskustelun
ulkopuolelle, tarvitsevat yh-
teiskunnan tukea mm. siten,
että selkeästi osoitetaan elä-
män aina olevan loukkaama-
ton ja elämisen arvoinen, riip-
pumatta terveydentilasta tai
väitetystä sosiaalisesta hyö-
dystä. Kaikkien näiden syiden
perusteella on tärkeää, että
inhimillistä elämää suojellaan
aina kuolemaan asti ja että
eutanasiaa ei sallita lainsää-
dännöllisesti.

Sen lisäksi, että eutanasia so-
tii hoitohenkilökunnan am-
mattietiikkaa vastaan, että se
ei ota huomioon palliatiivisen
hoidon mahdollisuuksia ja
että se loukkaa ihmisen eheyt-
tä, on se myös vakava synti
Jumalaa vastaan, joka on käs-
kenyt meitä olemaan tappa-
matta (2. Moos. 20:13; 5.
Moos. 5:17). Siksi paavi Jo-
hannes Paavali II vahvisti kier-
tokirjeessään Evangelium vi-
tae �sopusoinnussa
edeltäjien[sä] opetusviran
kanssa ja yhdessä katolisen
kirkon piispojen kanssa, että
eutanasia on raskas loukkaus
Jumalan lakia vastaan aiheut-
taessaan ihmisen ennenaikai-
sen kuoleman. Sitä ei voida
moraalisista syistä hyväksyä.�

4.4. Terminaalirau-
hoitus

Pohjoismaissamme on viime
aikoina keskusteltu uudesta
eutanasian muodosta. Käsitet-
tä �terminaalirauhoitus� käy-
tetään kuvauksena toiminnal-
le, jossa lääkäri nukuttaa po-
tilaan ja lopettaa kaiken lääke-
tieteellisen hoidon siihen
saakka, kunnes potilas kuolee.
Näissä tapauksissa kuolema
seuraa yleensä muutaman päi-
vän tai korkeintaan viikon ku-
luessa nukuttamisesta. Tämän
toimenpiteen puolustajat ajat-
televat, että se on hyväksyttä-
vä ja laillinen eutanasian muo-
to, koska se sisältää kaksi ny-
kyään sallittua osaa: nukutta-
misen ja hoidon lopettamisen.

Koska toimenpiteen tarkoitus
on tappaa potilas, on termi-
naalirauhoitusta pidettävä
säännöllisenä eutanasiana ja
kiellettävä. Muista tarkoituk-
sellisista tavoista sammuttaa
potilaan elämä sen erottavat
keinot, joita käytetään. Termi-
naalirauhoitus on myös ongel-
mallista sinänsä. Lääketieteel-
linen käytäntö on osoittanut,
että potilaat voivat kokea ki-
pua ja epämielyttäviä tunteita
nukutettuinakin. Sellaisessa
tilanteessa terminaalirauhoi-
tus estää potilaalta lopullises-
ti mahdollisuuden herätä ja
pyytää apua. On erittäin epä-
eettistä pidättää tällä ratkaise-
valla tavalla potilaalta mah-
dollisuus kommunikoida ym-
päristönsä kanssa ja mahdol-
lisesti voida vaihtaa käsitys-
tään siitä, millaista hoitoa hän
haluaa saada.

4.5. Elinten, kudos-
ten ja solujen luo-
vuttaminen

Biologisesti katsottuna kuole-
ma ei ole hetkellinen tapahtu-
ma vaan lyhyempi tai pidem-
pi prosessi, jossa ruumista
koossapitävät toiminnot hei-
kentyvät vähitellen. Aikaisem-
min kuolema yhdistettiin het-
keen, jolloin sydän lakkaa lyö-
mästä. Mahdollisuus ylläpitää
ihmisen verenkiertoa keinote-
koisesti on asettanut kyseen-
alaiseksi tämän mielipiteen ja
aktualisoinut näkemyksen,
että ihmisen identiteetti liittyy
ensi sijassa hänen potentiaa-
liseen tai aktuaaliseen mah-
dollisuuteensa olla itsetietoi-
nen, ajatella ja kommunikoi-
da toisten kanssa. Kun tämä
kyky häviää (nk. aivokuole-
massa), voidaan ihmistä pitää
kuolleena. Kirkko ei käytä lää-
ketieteellisiä kriteereitä kuole-
man määrittelemiseen, vaan
tulee teologisen ja filosofisen
harkinnan kautta samaan tu-
lokseen kuin lääketiede. Tämä
tarkoittaa, että kirkko impli-
siittisesti hyväksyy nk. aivo-
kuolemakriteerin. Kirkon
kompetenssi on teologinen ja
filosofinen. Siksi paavi on jo-
kin aika sitten sanonut: �Täs-
sä yhteydessä on muistettava,
että ihmisen kuolema on yksit-
täinen tapahtuma, joka koos-
tuu sen jakamattoman ja yh-
tenäisen kokonaisuuden täy-
dellisestä hajoamisesta, joka
ihmispersoona on. Se johtuu
siitä, että elämän prinsiippi
(sielu) eroaa ihmisen ruumiil-
lisesta todellisuudesta.�

Näillä teoreettisilla kysymyk-
sillä on tänään suuri merkitys
niiden uusien mahdollisuuksi-
en takia, jotka sisältävät mm.
sen, että voidaan hyödyntää
kuolleiden ihmisten elimiä,
kudoksia ja soluja siirtoon hy-

vin sairaille ihmisille. Ajatel-
len siirrännäisten suurta puu-
tetta, joka tänään vallitsee
Pohjoismaissa, on tätä mah-
dollisuutta pelastaa toisten
ihmisten elämä kuolleella ruu-
miillamme pidettävä tervetul-
leena. Elinluovutus voi olla
ihmisen viimeinen vapaa rak-
kaudenteko maan päällä. Sen
tähden rohkaisemme kaikkia
katolilaisia hiippakunnissam-
me edistämään elämän kult-
tuuria ottamalla kantaa tähän
tärkeään asiaan.

Elinluovutusta on myös hoi-
dossa pidettävä vapaana rak-
kaudentekona, joka koskee
koko ihmistä. Siksi suostumus
luovutukseen on varmistetta-
va huolellisesti hyvän lääketie-
teellisen tavan mukaisesti, en-
nen kuin kuolleeseen ruumii-
seen kajotaan. Tärkeää on
myös käsitellä kunnioittavas-
ti lahjoittajan kuollutta ruu-
mista.

5. Kirkon apu
Pohjolan
sairaanhoidolle
Aina siitä lähtien, kun Pohjois-
maat kääntyivät kristinus-
koon, kirkko on ollut tärkeä
sosiaalinen toimija yhteiskun-
nassa ja kaikkina aikoina aut-
tanut köyhiä, sairaita, vangit-
tuja ja muita marginalisoituja
ihmisiä. Erityisesti sääntökun-
tasisaret ovat välittäneet kir-
kon huolenpitoa sairaista ja
heikoista täällä Pohjolassa.

5.1. Katolinen sai-
raanhoito Pohjo-
lassa

Reformaation jälkeen katoli-
nen kirkko palasi takaisin
Pohjoismaihin 1800- ja 1900-
luvuilla. Vähitellen kirkon läs-
näolo tuli näkyväksi yhteis-
kunnan eri alueilla. Kaikkein
selvimmin kirkko hankki tun-
nustusta erityisellä työllään
sairaiden ja vanhusten hyväk-
si. Aivan meidän päiviimme
saakka sääntökuntasisaret ja -
veljet ovat huolehtineet tästä
vaikeasti sairaiden ja kuole-
vien hyväksi tehtävästä työstä
antamalla heille turvaa ja loh-
dutusta. Kaikin tavoin sisaret
ja veljet ovat työskennelleet
lievittääkseen heidän kärsi-
myksiään ja auttaakseen hei-
tä kestämään pelkojaan ja tus-
kiaan. Lisäksi he yrittivät aut-
taa potilaita sovintoon Juma-
lan kanssa sakramenttien - ri-
pin, eukaristian ja sairaiden
voitelun - avulla. Tänään tätä
apostolaattia eivät yleensä
enää hoida sääntökuntasisaret
tai -veljet, vaan yksittäiset ka-
toliset lääkärit ja sairaanhoita-
jat yleisissä sairaaloissa ja hoi-
tolaitoksissa. Toisten hyvän
tahdon ihmisten kanssa he si-
toutuvat antamaan sairaille ja
kuoleville rakkautta ja apua,
jotta nämä arvokkaalla taval-
la voisivat siirtyä iankaikki-
seen elämään.

5.2. Uusia aloitteita

Jotta vakavasti sairaita ihmi-
siä voitaisiin hoitaa kunnoitta-
en Jumalaa elämän Herrana,
on viime vuosina perustettu
useita saattokoteja katolisessa
ja ekumeenisessa ohjauksessa.

6. Yhteenveto
Tässä paimenkirjeessä me
piispat olemme halunneet
kiinnittää huomiota tiettyihin
kysymyksiin, joita esitetään

elämän loppuvaiheen hoidon
yhteydessä. Näitä kysymyksiä
on valaistu analysoiden nyky-
päivän tilannetta, jumalallisen
ilmoituksen todistuksen ja kir-
kon opetuksen avulla, selittä-
mällä niitä periaatteita, joihin
katolinen hoitofilosofia perus-
tuu, sekä lopulta näiden peri-
aatteiden soveltamista konk-
reettisissa kysymyksissä.
Nämä periaatteet ovat peräi-
sin kokemuksesta, jonka
olemme keränneet kosketuk-
sestamme Jumalan kanssa
kautta historian, ja ihmisen
Jeesuksessa Kristuksessa ta-
pahtuvan pelastuksen ilosano-
masta. Hoitofilosofiamme pe-
rustuu kuitenkin myös vakau-
muksiin, jotka jaamme moni-
en hyvän tahdon ihmisten
kanssa. Näiden yhteisten va-
kaumusten joukosta voidaan
mainita ihmisten loukkaamat-
tomuuden ja tasa-arvoisuuden
kunnioitus, erityinen vas-
tuumme yhteiskunnan hei-
koimpia ihmisiä kohtaan ja
lääkärikunnan ammatti-integ-
riteetin huomioiminen.

Monet näistä arvoista joutuvat

nykyään lyhytnäköisten tie-
teellisten ja poliittisten tarkoi-
tusperien sekä ihmisyksilöä ja
yhteiskuntaa toisistaan erotta-
vien ajatussuuntausten koet-
telemiksi. Kuten olemme esit-
täneet, tämän individualisti-
sen asenteen, joka mm. vaatii
oikeutta kuolinapuun, vaara
on siinä, että toiset osapuolet
unohdetaan. Kuolinavun pyy-
täminen on otettava vakavas-
ti; ei kuitenkaan niin, että po-
tilas tapettaisiin, vaan niin,
että häntä autettaisiin kuolin-
prosessissa siihen saakka, kun
hän päättää elämänsä luon-
nollisella tavalla ja jättää sen
Jumalan käsiin.

Kuolema on luonnollinen il-
miö, joka kaikkien on ajan tul-
lessa hyväksyttävä ja joka lo-
puksi on ovi uuteen elämään
Jumalan kanssa. Mutta niin
kauan kuin elämme, on elämä,
tämä Jumalan ihana lahja, se,
jota meidät on kutsuttu palve-
lemaan, ei vähiten vaikeasti
sairaiden veljiemme ja sisar-
temme keskuudessa. Me hyl-
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Kalenteri

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.

16.5. to 9.30 koulujen päättä-
jäismessu

18.5. la 10.00 lastenkerho
lastentarhassa, 12.00 mes-
su, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu

19.5. Helluntai: 10.00 lat/esp,
11.15 högmässa, barnens
första kommunion, 14.00
messu Porvoossa, 16.40
messu saksaksi, nuorten
vahvistus, 18.00 iltamessu

22.5. ke 14.00 seniorien
messu ja tapaaminen

25.5. la 17.40 vesper, 18.00
aattomessu

26.5. Kirkkovuoden 8. sun-
nuntai - Pyhä Kolminai-
suus: 10.00 lat/eng, 11.15
päämessu/högmässa, seu-
rakunnan juhla seurakunta-
salissa, ei messua Järven-
päässä eikä Tikkurilassa
(!), 18.00 kvällsmässa

29.5. ke 18.00 iltamessu
31.5. pe 18.00 iltamessu

1.6.-31.8. noudatamme ke-
säohjelmaa. Sunnuntaisin
vietämme messuja ainoas-
taan: 10.00 missa latina,
11.15 päämessu/högmässa,
18.00 iltamessu. Kirkkokahvit
ovat sunnuntain päämessun
jälkeen. Arkisin messut: ma,
ke, pe, la klo 18.00 ja ti ja to
klo 7.30. Maanantain aamu-
messu jää siis pois kuten
myös torstain ruusukko ja
sakramenttihartaus. Lauan-
tain vesper pyritään rukoile-
maan 17.40 ja rippiaika on la
17.30-18.00.

1.6. la 17.40 vesper, 18.00
aattomessu

2.6. Kirkkovuoden 9. sunnun-
tai - Kristuksen pyhän ruu-
miin ja veren juhla: 10.00
lat/eng, 11.15 päämessu/
högmässa, lyhyt sakra-
menttihartaus, 18.00 ilta-
messu

3.6. ma 18.00 iltamessu
5.6. ke 18.00 iltamessu

Diaspora:
Järvenpää: (26.5. ei messua)
Porvoo: 19.5.  klo 14.00
Tikkurila (ort. kirkko) (26.5. ei

messua)

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

Su 10.00 päämessu, kirkko-
kahvit, 11.30 messu 1. 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.

18.5. la Harjoitus 1. kom-
muunion lapsille, 10.00-
13.15 Lauantaikurssin lap-
set, 14.00-17.15 Lapset jot-
ka saavat uskonnonope-
tusta koulussa, 16.30 mes-
su Riihimäellä/vietnamiksi,
18.30 iltamessu

19.5. Helluntaisunnuntai:
10.00 päämessu 1. kom-
muunionjuhla lapsille (lau-
antaikurssi), 12.00 pää-
messu 1. kommuunionjuhla
lapsille (koulu), 18.00 ado-
raatio, 18.30 iltamessu

22.5. ke 19.00 kuoron harjoi-
tus (kevätjuhla)

25.5. la 18.30 iltamessu
26.5. Kirkkovuoden 8. sun-

nuntai - Pyhä Kolminai-
suus: 10.00 päämessu,
11.30 messu italiaksi,
18.30 iltamessu

30.5. to 19.00 seurakunnan
caritas

1.6. la 18.30 iltamessu
2.6. Kirkkovuoden 9. sunnun-

tai - Kristuksen ruumiin ja
veren juhla: 10.00 päämes-
su ruotsiksi, 11.30 messu
suomeksi, 18.30 iltamessu

7.6. pe Jeesuksen pyhä sy-
dän: 18.00 adoraatio, 18.30
juhlamessu (piispanmessu)

Diaspora
Riihimäki: 18.5., 15.6. la

16.30

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

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.

16.5. to 18.00 Neitsyt Marian
Loreton latinian hartaus

18.5. la Katekeesi Raumalla
ja Porissa, 18.00 piispan
messu Porissa (lasten 1.
kommuunio)

25.5. la 15.00 Vahvistettavien
nuorten harjoitus kirkossa

26.5. Pyhä Kolminaisuus:
10.30 piispan messu (nuor-
ten vahvistus), 18.30 mes-
su englanniksi

2.6. Kirkkovuoden 9. sunnun-
tai - Kristuksen pyhän ruu-
miin ja veren juhla: 10.30
päämessu, 18.30 messu
englanniksi

7.6. pe 18.30 juhlamessu -
Jeesuksen pyhä sydän

Diaspora
Pori: 18.5. la 18.00 (lasten 1.

kommuunio)

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.

15.5. ke 18.00 iltamessu
18.5. la 9.00 lasten uskon-

nonopetus, 12.30 perhe-
messu

19.5. Helluntai: 10.30 Lasten
1. kommuunio

22.5. ke 18.00 iltamessu
23.5. to 18.00 messu Kiteellä
25.5. la 11.00 messu Joen-

suussa (ei opetusta)
26.5. Kirkkovuoden 8. sun-

nuntai - Pyhä Kolminai-
suus: 10.10 ruusukkoruko-
us, 10.30 päämessu, 16.00
messu Kuopiossa

2.6. Kirkkovuoden 9. sunnun-
tai: 10.30 päämessu, 16.00
messu Mikkelissä, 18.00
15-vuotiaiden leirin alku

9.6. Kirkkovuoden 10. sun-
nuntai: 10.30 päämessu.
Nuorten leirin loppu.

Seniorikokousten ajankohdat
Seniorit kokoontuvat tiistaisin
klo 14.00 seurakuntasalissa:

Lasten uskonnonopetus Jy-
väskylässä: 18.5. ja 19.5.

Lasten 1. kommuunio. 31.8.
uusi lukukausi

Diaspora
Joensuu: (Ort. kirkon seura-

kuntasalissa)  25.5. la
11.00

Kitee: (Ev.lut. kirkon kappe-
lissa): 23.5. to 18.00

Kuopio: (Ort. kirkon seura-
kuntasalissa)  26.5. su
16.00

Mikkeli: (Ev.lut. tuomikirkon
krypta) 2.6. su 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.

18.5. la 10.30 lastenkerho,
12.30 messu

19.5. Helluntai: 10.30 juhla-
messu, 1. kommuunio,
14.00 messu puolaksi

25.5. la 12.00 messu Pietar-
saaressa, 16.00 messu
Vaasassa, 18.30 messu
Kauhajoella

26.5. Kirkkovuoden 8. sun-
nuntai: 10.30 päämessu

2.6. Kirkkovuoden 9. sunnun-
tai - Kristuksen pyhän ruu-
miin ja veren juhla: 10.30
päämessu

8.6. la 12.00 messu Pietar-
saaressa, 16.00 messu
Vaasassa

Isä Peter Gebara SCJ on sa-
pattivapaalla 1.6.-15.12. Isä
Zenon Strykowski SCJ on lo-
malla 7.7.-7.8.2002 (kysy
varmuuden vuoksi)

Diaspora
Kauhajoki: 25.5. la 18.30
Pietarsaari: 25.5., 8.6 la

12.00
Vaasa:  25.5., 8.6. 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.

16.5. to 18.00 iltamessu
19.5. Helluntaisunnuntai:

18.00 messu
23.5. to 18.00 iltamessu
26.5. Kirkkovuoden 8. sun-

nuntai - Pyhä Kolminai-
suus: 11.00 messu. Autu-
aan Ursulan seurakunnan
nimikkojuhla ja 1. kommuu-
nio

30.5. to 18.00 iltamessu
2.6. Kirkkovuoden 9. sunnun-

tai: Kristuksen pyhän ruu-
miin ja veren juhla: 11.00
messu

6.6. to 18.00 iltamessu

Diaspora
Lappeenranta: ortodoks. kir-

kossa: klo 11.30. Päivä-
määrät: 19.5.

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

Diasporassa ei ole messua
1.6.-31.8.

Kirkkoherra lomalla 15.7.-
23.8.2002

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.

10.-17.05 ekumeeninen mat-
ka Italiaan.

19.05. Helluntaisunnuntai:
11.00 päämessu. 17.00
messu Torniossa.

26.05. Kirkkovuoden 8. sun-
nuntai: 11.00 päämessu.
17.00 messu Raahessa.

30.05. to 19.00 ekumeeninen
Sanan jumalanpalvelus
Tuiran kirkossa.

02.06. Kirkkovuoden 9. sun-
nuntai: 11.00 päämessu.
17.00 messu Torniossa.

09.06. Kirkkovuoden 10. sun-
nuntai: 11.00 päämessu.
17.00 messu Rovaniemel-
lä.

Diaspora
Raahe: 26.5. su 17.00
Rovaniemi: 9.6. su 17.00
Tornio: 19.5., 2.6. su 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.

Katekeettinen
keskus
Kuusitie 6, 00270 Helsinki.
Puh. (09) 2416095, fax (09)
5885157. Sähköposti
katekeettinen.keskus@co.inet.fi.

Katso leiri-ilmoituksia taka-
sivulla.

Katolinen
tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1,
00140 Helsinki. Puh.
0208350751, fax (09)
650715. Sähköposti
info@catholic.fi.

www.catholic.fi

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

24.-31.5. Pikkusisarten retriit-
ti
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Kalenteri
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.

Verbi Dei sono
Schola cantorum

Gregoriaanista laulua
häihin, hautajaisiin

ja muihin tilaisuuksiin.
Edulliset laulupalkkiot

tilauksen mukaan.

Gregorian chant for
weddings, funerals

and other occasions.
Reasonable charges

depending on occasion.

Yhteys / Contact : Markus Mäkelä 040-7178833

Tue katedraalikuoroamme!
Please support the Cathedral Choir!

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

Suomen
Caritas
Maneesikatu 5, 00170 Hel-
sinki. Puh. (09) 1357998, fax
(09) 68423140. Sähköposti
info@caritas.inet.fi.

In memoriam
Kalleimman veren sisar
Benitia Goudeau kuoli
96-vuoden ikäisenä
O'Fallonissa, USA:ssa
4.5.2002. Hän tuli Suo-
meen vuonna 1952 ja toimi
Englantilaisessa  koulussa
1952-1981. Hän oli Englan-
tilaisen koulun virkaateke-
vä rehtori 1957-58 ja toimi
Englantilaisen koulun sih-
teeriopiston rehtorina vuo-
sina 1961-1972.

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan juhla
sunnuntaina 26.5.2002 on myös kirkkoherra Tee-
mu Sipon SCJ pappeuden 25-vuotisjuhla. Vietäm-
me sitä seurakuntasalissa kello 11.15 alkavan py-
hän messun jälkeen.

Kirkkokahvit ja filippiiniläistä ruokaa sekä
seurakuntalaisten järjestämä juhlaohjelma.

Isä Teemun toivomus on, että lahjojen asemesta kartutettaisiin
kirkon sisustus- ja kaunistusrahastoa. Pankkiyhteys: Nordea,
Hki-Fredrikintori 221920-28083. Tunnus �25 v�.

Tulkaa mukaan yhteiseen juhlintaan!

Seurakuntaneuvosto

Yhdistykset
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: 21.5.

Spring trip to the country side
17.-19.5. Please call Juho
Kyntäjä: 040-5176972.

 Maallikkofran-
siskaanit OFS

Kokoontuvat Pyhän Marian
kirkon seurakuntasalissa

16.5. to klo 17.00 yhteisön
kokous

6.-7.7. Kökarissa luterilaisen
kirkon järjestämä eku-
meeninen Franciscus-juhla

Pyhän Henrikin
seura

Kevätkonsertin ilmoitus tällä
sivulla.

Korjauksia hiippakunnan kalenteriin
Pyhän Marian seurakunnan tilinumeroissa on virhe. Oikea Nordea-tilin tilinumero on Nor-
dea 102330-204789. Sivu 9 / sida 9.

Hautausmaarahaston pankkiyhteyden tilinumero on virheellinen. Oikea tilinumero on Nor-
dea 154730-100752. Sivu 10 / sida 10.

Apurahoja
HIIPPAKUNNAN STIPENDIRAHASTO jakaa kolme 1000 eu-
ron stipendiä teologian opintojen tai pastoraalista elä-
mää edistävien opintojen tukemiseksi.

Kirjallinen anomus, josta ilmenevät opintosuunnitel-
ma ja -tavoitteet, lähetetään hiippakunnan piispalle.
Hakemukseen liitetään oman seurakunnan kirkkoher-
ran antama kirjallinen suositus.

Hakemuksen pitää olla perillä maanantaina 1. heinä-
kuuta 2002 mennessä osoitteessa

Katolinen kirkko Suomessa
Piispan kanslia
Rehbinderintie 21
00150 Helsinki

KETKO

eli kansainvälisen ja ekumee-
nisen toiminnan koulutusoh-
jelma on Suomen Ekumeeni-
sen Neuvoston Nuorisojaos-
ton (SENNJ) yhdessä Kristilli-
sen opintokeskuksen kanssa
järjestämä koulutussarja 18-
30-vuotiaille.

Ensi lukuvuoden KETKO-
koulutus järjestetään neljänä
viikonloppuna Helsingissä:

18.-20.10.2002
22.-24.11.2002
24.-26.1.2003
7.-9.3.2003

Lisätietoja KETKO-sihteeri
Minna Hietamäeltä, puh. 050-
3793679, sähköposti
minna.hietamaki@helsinki.fi.
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Apostolinen kirje ripin sakramentista
ilmestyi
Paavin kirje korostaa ripin sakramentin merkitystä ja vaatii
normien huolellista seuraamista. Kirje puuttuu erityisesti yleisen
synninpäästön väärinkäyttöön.

Paavi Johannes Paavali
II:n kirjoittama 15-sivuinen
apostolinen kirje "Misericor-
dia Dei" (Jumalan laupeus)
pyytää piispainkokouksia toi-
mittamaan paikalliset yleisen
synninpäästön ohjeet Vatikaa-
niin tarkastettaviksi "mahdol-
lisimman nopeasti".

Kirjeen allekirjoituspäivä
oli pääsiäisen oktaavina 7.4.,

jolloin vietetään myös Juma-
lan laupeuden juhlaa. Se jul-
kistettiin kuitenkin vasta leh-
distötilaisuudessa toukokuun
2. päivänä. Paikalla olivat kuu-
riassa asiaa valmistelleiden
uskonopin, sakramenttien ja
kirkkolain osastojen johtajat.
Kirjeen julkistamismuoto oli
"motu proprio" (omasta aloit-
teestaan), mikä tarkoittaa, että

asiakirja julkaistiin paavin eri-
tyisestä mielenkiinnosta ky-
seistä aihetta kohtaan.

Pyhä isä kirjoitti kirjeen
johdannossa: "Pidän hyödylli-
senä muistuttaa joistakin kir-
kon lain kohdista, jotka koske-
vat tämän sakramentin viettoa
ja selkeyttävät joitakin puolia
niissä, ... jotta sakramenttia
voitaisiin jakaa entistä parem-

min." Hän sanoi, että kysymys
on ripin sakramentin "entistä-
kin uskollisemman ja siten
myös entistä hedelmällisem-
män vieton turvaamisesta".

Paavin mielestä kirje tun-
tui erittäin tarpeelliselta, kos-
ka "joissakin paikoissa on ol-
lut tapana hylätä yksityinen
rippi ja väärin turvautua 'ylei-
seen' tai 'yhteisölliseen' syn-

ninpäästöön". Hänen mu-
kaansa sellainen käytäntö ei
ole vain uskoton Jumalan ri-
pin sakramentille antamaa
tarkoitusta kohtaan vaan se
"vahingoittaa vakavasti" usko-
vien hengellistä elämää ja
koko kirkon pyhyyttä.

Uskonopin kongregaation
prefekti, kardinaali Joseph
Ratzinger sanoi lehdistötilai-
suudessa, että Kristus itse
asetti velvollisuuden tunnus-
taa henkilökohtaisesti omat
syntinsä ja että sama "koskee
myös paavia". Hän totesi, et-
tei "ole kirkon vallassa korva-
ta henkilökohtaista rippiä ylei-
sellä synninpäästöllä". Ratzin-
gerin mukaan yleisen synnin-
päästön väärinkäyttö on osal-
taan vaikuttanut ripin sakra-
menttiin kohdistuvaan ylei-
seen kriisiin. Kardinaali sanoi,
että kysymys on virheestä,
joka "on osallinen ripin sakra-
mentin lisääntyvästä häviämi-
sestä tietyissä kirkon osissa".

Kirkon lain mukaan yksi-
tyinen rippi on "ainoa tavalli-
nen tapa" saada synninpäästö.
"Yleinen synninpäästö" voi-
daan poikkeuksellisesti hyväk-
syä kuoleman välittömästi
uhatessa tai "painavista syis-
tä", jotka paikallinen piispa
määrittelee.

Yleisessä synninpäästössä
ryhmä ripittäytyjiä saa anteek-
si syntinsä ilman edeltävää
henkilökohtaista synnintun-
nustusta. Kirkon lain mukaan
niiden, jotka saavat yleisen
synninpäästön, täytyy tunnus-
taa vakavat syntinsä niin pian
kuin mahdollista.

Paavin kirje pääosin tois-
taa kirkon lakia, mutta tarjo-
aa lisäksi kuusikohtaisen sel-
vennyksen "painavista syistä".

Kirkon laissa todetaan,
että "painava syy" on olemas-
sa, milloin riittävää määrää
pappeja ei ole tarjolla kuule-
maan yksittäisiä rippejä "sopi-
valla tavalla sopivaan aikaan".
Tällä tarkoitetaan lähinnä ti-
lanteita, joissa ripittäytyjillä ei
ole mahdollisuutta synnin-
päästöön "pitkään aikaan".

Paavin mukaan piispojen
tehtävä on määritellä tapauk-
set, joissa vaatimus "pitkästä
ajasta" täyttyy, mutta lisäsi
esimerkkinä, että alle kuukau-
den mittainen ajanjakso ei ole
riittävä. Esimerkkejä, joissa
"painava syy" voisi esiintyä,
ovat hänen mukaansa lähetys-
alueet, joissa pappi voi vierail-
la vain muutaman kerran vuo-
dessa, tai sodan tai poikkeuk-
sellisten sääolosuhteiden aihe-
uttamat tilanteet.

Paavi kirjoitti piispoille
myös, "ettei ole hyväksyttävää
keksiä sellaisten tilanteiden
syitä tai sallia tilanteiden kek-
simistä, joissa näennäisesti
vallitsisi painava syy". Piis-
painkokousten tulee paavin
mukaan lähettää "niiden nor-
mien teksti, jotka ne aikovat
tämän kirjeen valossa julkais-
ta tai päivittää", Vatikaanin
sakramenttikongregaatioon
"niin pian kuin mahdollista".
Tässä yhteydessä hän lainasi

Tavoilleen uskollisena tänäkin pitkänäperjantaina pyhä isä kuunteli rippejä osoittaakseen ripin sakramentin arvoa ja merkitystä.
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kirkon lain pykälää, jossa vaa-
ditaan Vatikaanin hyväksyn-
tää (recognitio) piispainko-
kousten omaksumille nor-
meille.

Kysymys yleisen synnin-
päästön käytöstä on aiheutta-
nut jännitteitä viime vuosina
Vatikaanin ja erityisesti joi-
denkin piispojen välillä eng-
lantilaisella kielialueella, jos-
sa kyseistä tapaa on kutsuttu
"kolmanneksi rippikaavaksi"
(third rite of penance).

Lehdistötilaisuudessa
sakramenttikongregaation
prefekti, kardinaali Jorge
Arturo Medina Estevez ni-
menomaisesti vastusti muo-
toilua "third rite" (kolmas kaa-
va). Hänen mukaansa se antaa
vaikutelman, että yleinen syn-
ninpäästö olisi vaihtoehtoinen
kahden ensimmäisen kaavan
kanssa, joissa molemmissa
edellytetään henkilökohtaista
rippiä. Kardinaali totesi sakra-
menttikongregaation suunnit-
televan yleisen synninpäästön
poistamista Rituale Romanu-
min tulevien editioiden pää-
tekstistä. Kirja on virallinen
sakramenttien jakamiseen liit-
tyvien rukousten ja viettojen
kokoelma. Päätekstin sijasta
kaava voitaisiin sijoittaa liit-
teenä kirjan loppuun; tällöin
"korostettaisiin, että se on
poikkeuksellinen ja harvinai-
nen muoto".

Kardinaali Ratzinger huo-
mautti lopuksi, ettei hän näe
paavin kirjettä "uuden taakan
lisäämisenä kristittyjen har-
teille". "Sanoisin juuri päin-
vastoin", hän jatkoi ja sanoi:
"Tietysti oman synnin tunnus-
taminen voi tuntua ihmisestä
usein raskaalta, koska se nöy-
ryyttää hänen ylpeytensä ja
asettaa hänet oman köyhyy-
tensä eteen. Mutta juuri tätä-
hän me tarvitsemme; me kär-
simme itsemme sulkemisesta
syyttömyyden illuusioomme
ja tällä tavoin myös itsemme
sulkemisesta toisilta ihmisil-
tä."

CNS/JOHN NORTON

Apostolinen kirje löytyy eri
kielillä verkko-osoitteesta
www.vatican.va/holy_father/
john_paul_ii/motu_proprio/

Uusia alokkaita sveitsiläiskaartiin
Terrori-iskut muuttivat myös "paavin armeijan" palvelusta.

Juhlallisin sotilasseremonioin
ja folkloristisesti kirjavassa
juhlassa uudet sveitsiläiskaar-
tilaiset vannoivat uskollisuu-
denvalansa maanantaina 6.5.
Yhteensä 28 nuorta sveitsiläis-
miestä lausui silloin omalla
äidinkielellään, saksaksi, rans-
kaksi tai italiaksi, valan, jossa
luvataan uskollisuutta, kuuli-
aisuutta ja tehtävien täyttä-
mistä paavia kohtaan, jopa
kuolemaan asti.

Syyskuun 11. päivän jäl-
keen jotakin on muuttunut
myös sveitsiläiskaartissa. Toki
jokavuotinen valatilaisuus 6.
toukokuuta on jäljellä vuonna
1527 tapahtuneen "Rooman
hävityksen" aikana saadun
kunniakkaan voiton muistok-
si, jolloin sveitsiläiset taisteli-
vat Saksan keisarin sotilaita
vastaan saaden viedyksi paavi
Klemens VII:n turvaan lähei-
seen linnaan. Taistelussa kaa-
tui 147 kaartilaista.

Mutta Yhdysvaltoihin koh-
distetuilla terrori-iskuilla oli
vaikutuksensa myös Vatikaa-
niin: huhuja mahdollisista is-
kuista on esitetty toistuvasti,
erityisesti jouluna ja pääsiäise-
nä. Pietarinkirkon aukiota ja
pyhää isää suojelee tällä het-
kellä 110 sveitsiläiskaartilais-
ta.

Sveitsiläiskaartin komen-
taja, eversti Pius Segmüller
on mietteissään: "Kaartin
avulla ei voi taistella kaikkia
terroristeja vastaan." Eikä
sveitsiläiskaartilla ole keinoja
pysäyttää mahdollista lento-
konetta, joka epäilyttävästi
kiertelee Pietarinkirkon ympä-
rillä. 44 hehtaarin pikkuval-
tion suojelemiseksi täytyy yh-
teistyön toimia italialaisten
turvallisuusviranomaisten
kanssa.

Kaarti on kuitenkin muut-
tanut toimintojaan viime syk-
syn tapausten ja niitä seuran-
neiden uhkien perusteella.
"Olemme vahvistaneet mies-
temme huomiontekotaitoa",
sanoo Segmuller jättäen

mainitsematta kaikki yksityis-
kohdat.

Nuorten, yleensä 20-23-
vuotiaiden sveitsiläisten pal-
velu on monipuolista ja siksi
kuluttavaa. Kaartin päätehtä-
vä on vartioida paavia, hänen
asuin- ja toimistotilojaan sekä
Vatikaanivaltion rajoja. Kaar-
tilaiset koulutetaan huolella;
kaikki ovat suorittaneet ase-
palveluksen kotimaassaan jo
aikaisemmin.

Kaartissa heille annetaan
vielä neljän viikon mittainen
rekrytointikoulutus: valppau-
den, paikallistuntemuksen ja
tilannetajun kehittäminen
sekä myös pieni määrä psyko-
logiaa kuuluvat näihin opin-
toihin. Myös harjoitettavaa
ampumataitoa tärkeämpänä
kaartilaisille, jotka joutuvat
monesti työskentelemään
suurten ihmismassojen kes-
kellä, pidetään kuitenkin ju-
doa ja muuta itsepuolustusta.

Alokkaiden ensimmäiset
tehtävät ovat vartio- ja kun-
niapalveluksia audiensseilla ja
valtiovierailuilla. Siellä, missä
liikehtivää yleisöä on paljon,
käytetään kokeneempia kaar-
tilaisia. Pyhää isää suojelevat
upseerit.

Kaartilaispaikkojen täyttä-
minen ei ole aivan helppoa.
Palvelus paavin puolesta hou-
kuttelee tietenkin, eikä Roo-
massa ole vikaa palveluspaik-
kanakaan, mutta monien mie-
lestä 1.049 euron kuukausitu-
lot eivät tunnu riittäviltä.
Sveitsiläiskaartilaisten majoi-
tus ja ruokailu ovat toki ilmai-
set ja Vatikaanin oma tulliva-
paa supermarket on kaartilais-
ten käytössä.

Nykyään sveitsiläiskaar-
tiin rekrytoidaan tehokkaasti
mediassa, internetissä ja esit-
teillä, myös monien entisten
sveitsiläiskaartilaisten toimi-
essa mainosmiehinä.

MARKO TERVAPORTTI

Kirjoitettu KNA-uutistoimis-
ton uutisten perusteella.

Sveitsiläiskaartilainen Pietarinkirkon edustalla. Saksalaisen katolisen tie-
tosanakirjan (Lexikon für Theologie und Kirche. Herder, 1964.) mukaan
kaartilaisten kuuluisa uniformu ei olekaan Michelangelon tai Raffaellon
suunnittelema. Vaatteen väritys periytyy Medici-sukuun kuuluneiden paavi-
en vaakunasta ja malli 1400-luvun sotilasasuista. Sitä uudisti jonkin verran
kaartieversti J. Repond vuonna 1914. Palvelukseen pyrkiviltä edellytetään
mm., että he ovat hyvämaineisia, katolisia, naimattomia Sveitsin kansalaisia,
iältään 19-30-vuotiaita ja vähintään 174 cm:n mittaisia. Kaartista on kerrottu
lyhyesti mm. Vatikaanin verkkosivuilla osoitteessa www.vatican.va/
roman_curia/swiss_guard/.

KATT

Påvens viljestyrka

Världens medier använde
påsktiden till att spekulera om
huruvida påven var på väg att
pensionera sig och de illustre-
rade det med väl valda bilder
av en dödstrött och sjuk gam-
mal påve.

Under tiden fortsatte
påven, tack vare sin oböjliga
viljestyrka med alla sina ordi-
narie påskplikter, ett program
som kunde få betydligt yngre
människor att pusta.

På skärtorsdagen höll han
på morgonen, assisterad av
kardinalerna oljevigningsmäs-
san inför omkring 2000 bisko-

par och präster och på kvällen
skärtorsdagsmässan. Fottvag-
ningen överlät han åt kar-
dinalerna .

På långfredagen deltog
han i dagens liturgi, därefter
hörde han bikt i Peterskyrkan
och deltog i korsvägsandakten
i Colosseum och bar själv det
svarta korset på det sista avs-
nittet.

Han var huvudcelebrant
vid påsknattens tre timmar
långa gudstjänst och döpte 9
personer. Han var också huvu-
dcelebrant vid påskmorgo-
nens mässa på Petersplatsen

för 100.000 personer.
Smärtor i det högra knäet

gjorde att påven inte kunde
knäböja eller gå. För att befria
honom från de höga trappste-
gen till Peterskyrkans högalta-
re hade man ställt upp ett litet
altare nedanför.

På påskdagen sände påven
från sitt fönster påskhälsnin-
gar på 64 språk. Hans hälsning
gick ut på att vi skall vittna om
att Jesus sannerligen är upps-
tånden och arbeta för fred.

MÄRTA AMINOFF UR KO

Pyhän isän puheesta uusille
sveitsiläiskaartilaisille
6.5.2002:

Toivon, �että huolimatta palveluksen vaikeuk-
sista ja epämukavuuksista te eläisitte tämän
ajan mahdollisuutena syventää uskoanne ja
yhteyttänne kirkkoon ... Rakkaat rekryytit, äl-
kää koskaan unohtako elää tätä luotettavaa
palvelusta, jonka suoritatte �paavin sotilaina�
Pyhän istuimen hyväksi, tehtävänä, jonka
Herra itse on teille osoittanut. Käyttäkää hyö-
dyksi tämä aika, jonka vietätte täällä Roomas-
sa, kirkon keskuksessa, kasvaaksenne Kristuk-
sen ystävyydessä ja kulkien kohti kaiken tosi
kristillisen elämän päämäärää: pyhyyttä.�

KATT/VIS
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Artikkeleita
Alessio Battilanaa muistellen
10.10.1930 - 9.12.2001

Minulle hän oli lahjakas,
eteenpäinpyrkivä, hyvä per-
heenisä ja rakas veli ja ystävä.
Häntä kaipaamaan jäivät
myös hänen uskollinen Anja-
vaimonsa ja hyvä perheenäiti,
hänen kolme lastaan ja lisäksi
Paolo-veli perheineen Turus-
sa.

Muistan sen päivän, jona
odotimme Alession, uuden
perheenjäsenen, tuloa sairaa-
lasta. Isä katseli kelloa ja myös
Paolo, Helena, Aurelio ja minä
odotimme äitiä, joka vihdoin
saapui nyytti sylissä, kapalo-
vauva; siihen aikaan vauvat
vielä kapaloitiin.

Muistan myös, kuinka äiti
vei minut ja Alession puistoon,
joka oli kadun toisella puolel-
la Aurajoen rannalla ja Turun
kuuluisan kirjaston vieressä.
Asuimme silloin Linnankatu
3:ssa, jossa isämme avasi en-
simmäisen jäätelöbaarin.
Myöhemmin hänellä oli ravin-
tola Linnankatu 9:ssä. Lin-
nankatu 3, Ingmanin talo, on
nyt suojeltu rakennus histori-
ansa takia. Sieltä muutimme
Sotalaistenkatu 6:een.

Tuli aika, että oli lähdettä-
vä kouluun. Ja me kävimme
sitä Helsingissä, katolisessa
koulussa täysihoidossa. Olin
viisi vuotta Alessiota vanhem-
pi. Äiti kuoli 1939 ja jätti suu-
ren aukon elämäämme. Me
jäimme kouluun, mutta ei pit-
kään, sillä syttyi talvisota. Hol-
lantilaiset sisaret, jotka huo-
lehtivat meistä, lähtivät Hol-
lantiin ja koulu suljettiin.
Muistan, miten tartuin Alessi-
on pieneen kassiin ja me me-
nimme rautatieasemalle, jos-
ta juna lähti Turkuun. Alessio
lähetettiin heti saaristoon,
Taivassalon Munttiin, jossa
äitimme oli syntynyt ja jossa
asui Alma-täti miehineen.
Myöhemmin tulivat myös isä,
Helena-sisko ja Aurelio sotaa
pakoon. Paolo ja minä jäimme
Turkuun. Paolo oli töissä ho-
telli Seurahuoneessa ja minä
menin hotelli Maakuntaan töi-
hin, kunnes tuli taas pommi-

tus. Olin silloin puhelinkes-
kuksessa, joka oli lasista, ja
pommit särkivät lasikaapin ja
minä jäin sirpaleiden alle. Soi-
tin Paololle ja hän määräsi,
että oli aika minunkin lähteä
Taivassaloon Alma-tädin luo.
Siellä hiihtelin Alession kans-
sa. Meillä oli lakanoista tehdyt
lumipuvut. Kun kuulimme vi-
holliskoneet, menimme pii-
loon kuusten alle. Puristin vel-
jeä lujasti rintaani vasten; se
antoi hänelle turvaa mutta
myös itselleni.

Palasimme Turkuun, kun
tuli rauha, mutta sehän ei kes-
tänyt. Olin töissä saksalaises-
sa firmassa saksan ja ruotsin
kirjeenvaihtajana. Pommituk-
set alkoivat taas enkä kestänyt
sitä ahdistusta. Niinpä lopetin
sen työn ja menin  töihin pol-
kupyörätehtaalle. Ensimmäi-
senä päivänä johtaja tuli kat-
somaan työtäni, potkaisi taka-
mukseen ja sanoi, ettei minus-
ta ole raudanvääntäjäksi. Hän
vei minut varastoon pääkir-
janpitäjän luo ja sanoi, että
tässä sinulle uusi apulainen.

Rauhan tultua Alessio pa-
lasi Helsinkiin, mutta jätti kes-
kikoulun kesken ja meni töihin
Keskoon. Siellä hän oli koko
työelämänsä ja kohosi vähitel-
len TV-päälliköksi. Kutsuin
Alession Italiaan, kun olin siel-
lä opiskelemassa, ja  sain hä-
net hommatuksi RAI-televisi-
on  kuvauksiin Milanossa. Hän
pääsi kuvaamaan Monzan kil-
pa-ajoihinkin. Hän sai sitten
Keskossa oman elokuvateatte-
rin ja uuden tittelin: TV-pääl-
likkö. Hän teki ensimmäisen
värillisen mainosfilmin vai-
monsa ja erään ystävän kans-
sa. Kun Alessio siirtyi eläk-
keelle, hän oli vaimonsa kans-
sa kolme viikkoa luonani New
Yorkissa sekä kesäpaikassani
Gatskillvuorilla. Se oli viimei-
nen kerta kun tapasin Alessi-
on. En enää pysty matkusta-
maan Suomeen, matka on mi-
nulle liian rasittava. Mutta
olen kirjeenvaihdossa Alessi-
on vaimon ja tyttären kanssa.

Tässä iässä elämme muis-
toissa, ja  kiitänkin Jumalaa,
että saan muistaa veljiäni mm.
kirjeissä, jotka ovat  kuin kir-
kasvärisiä maalauksia. Alessi-
olle kirkko oli tuttu ja myös
Stella Maris, joka oli minulle-
kin monien muistojen paikka.
Kiitän Jumalaa siitä, että sain
kasvaa nunnien ja pappien
hoidossa. Rakkain sisar oli ni-
meltään Sofia. Ja sitten oli veli
Erik. He olivat molemmat suo-
malaisia, jotka olivat käänty-
neet katoliseen uskoon. Muis-
tan kun vedin sisar Sofiaa ha-
meesta ja itkin jotakin mitä-
töntä asiaa, ja hän lohdutteli
ja sanoi: �Säästä kyyneleesi,
tarvitset niitä maailmalla.�

Helena-sisko oli minulle
koulussa hyvin rakas korvike-
äiti ja hyvä ystävä aina kun tar-
vitsin häntä. Tietysti kaipasin
vanhempiani ja Paulina-sis-
koa, joka sairastui ennen tal-
visotaa ja kuoli 1941. Joulun ja
kesät vietimme kotona Turus-
sa. Muistan kun menin tuo-
miokirkon torille ostamaan
joulukuusta aattona, kun hin-
nat olivat pudonneet huomat-
tavasti. Kuusen koristaminen
oli koko perheen ilo. Joulu-
pöydässä ennen ruokaa äiti
luki Raamatusta Jeesuksen
syntymästä. Sen jälkeen tuli
joulupukki ja oli jännittävää
nähdä, minkälaiset sukat äiti
oli kutonut meille.

Kun Alessio mm. viime ke-
sänä Stella Mariksessa tapasi
vanhoja tuttuja, monet heistä
muistan minäkin, kuten sisar
Annikin (Rauhamäki), jolla oli
veli Jorma ja sisaret Maija,
Kerttu ja Liisa. Sisar Benedic-
ta eli Anita Idefelt oli hänkin
koulukavereita, kuten myös
Rauni Vornanen, joka tuli uu-
delleen tutuksi, kun  hänen
toimittajakollegansa ja enti-
nen työtoverinsa Marja-Leena
Markkula (Gloria) ilmestyi ys-
täväpiiriimme. Kun olin vii-
meksi Suomessa ystäväni Jou-
kon kanssa, asuimme hänen
talossaan Kaitalahdessa. Hä-
nen ruokasalistaan avautuu

ihana näköala. Se toi mieleeni
kalalammen omassa kesäpai-
kassani, jonne tulevat hirvet ja
bambit juomaan, sorsat, kur-
jet ja fasaanit. Kesäpaikkani
on paratiisi, jossa viihtyvät
myös ystäväni pesukarhut, jä-
nikset ja metsäkanat, kalkku-
nat ja karhut. Viime kesänä
näin ensi kertaa karhun puu-
tarhassa. Se tuli aamuvarhai-
sella ja kaatoi roskakorit. On-
neksi poltan ruoanjätteet.
Juoksin hakemaan kameraa,
mutta eihän se koskaan löydy
ajoissa.

Edellisen johdosta:

Battilanan sisarussarjan toiseksi nuorin, Olavi, on viettänyt suu-
rimman osan elämästään ulkomailla. Ensin hän opiskeli Italias-
sa mm. laulua ja aloitti viihdetaiteilijana, joka ehti esiintyä lavalla
mm. Anita Ekbergin kanssa, tosin ennen kuin Fellini teki tästä
tähden. Olavilla oli setä Yhdysvalloissa, ja niin hän muutti sinne.
Siellä ammattikin vaihtui käytännöllisemmäksi: hänestä tuli keit-
tiömestari. Välillä työelämän keskeytti episodi, joka antoi aivan
uudenlaiset kokemukset: Olavi joutui armeijaan ja Korean so-
taan.

Sain tosiaan yhteyden Olaviin ex-työtoverin kautta jokunen
vuosi sitten, ja lähetin hänelle joulun aikaan Sanctus Henricus-
lehden numeron, jossa muistelin vanhoja aikoja, mm. sisarten
koulua, josta oli kuvakin. Niin Olavi havahtui huomaamaan, että
meillä on lehtiä, ja kirjoitti oheisen “memorandumin”, jonka väli-
tyksellä hän tervehtii kaikkia vanhoja tuttuja.

RAUNI VORNANEN

Alessio ja Anja ehtivät viet-
tää kultahäitä kodissaan Es-
poossa. Se oli alun perin kesä-
paikka, joka sitten muutettiin
ympäri vuoden asuttavaksi
kodiksi. Siellä  lapset varttui-
vat ja kävivät koulunsa. Nyt he
tulevat sinne aina joulunviet-
toon perheineen. Kauniit
muistot elävät, mutteivät kos-
kaan tuo takaisin onnellista
aikaa. Jumalan haltuun.

OLAVI BATTILANA

käämme �kuoleman kulttuu-
rin� yhdessä paavi Johannes
Paavali II:n kanssa. Me vas-
taamme hänen kutsuunsa
�yleiseen omantunnon liike-
kannallepanoon ja yhteiseen
moraaliseen ponnisteluun
saadaksemme  aikaan laajan
kampanjan elämän puolesta�.
Me toivomme, että tämä kirje
omalla tavallaan lisää �elämän
kulttuurin� edistymistä Poh-
joiosmaissa. Mutta ennen
kaikkea toivomme sen edistä-
vän kunnioitusta ihmistä koh-
taan, joka on luotu Jumalan
kuvaksi, Kristuksessa pelastet-
tu ja iankaikkiseen elämään
kutsuttu.

Vetoomuksia ja eh-
dotuksia

1. Kehotamme kansanedusta-
jiamme ja hallituksiamme ke-
hittämään entisestään pallia-

tiivista hoitoa Pohjoismais-
samme. Vaikeasti sairaat ja
kuolevat potilaat tarvitsevat
enemmän apua ja tukea elä-
män loppuvaiheessa. Käsityk-
semme mukaan eutanasia on
vaihtoehto, jota ei voi hyväk-
syä, sillä se horjuttaa palliatii-
visen hoidon merkitystä ja
vaarantaa ihmisarvon. Kenel-
lekään ihmiselle ei tule antaa
mahdollisuutta ottaa pois viat-
toman kanssaihmisen elämää.
Siksi eutanasian tulee pysyä
jatkossakin kiellettynä.

2. Pyydämme kaikkia katolisia
kristittyjä Pohjolassa huomi-
oimaan erityisellä tavalla sai-
raiden tilanteen kirkoissam-
me. Siksi ehdotamme, että jo-
kainen seurakunta tarpeiden-
sa ja mahdollisuuksiensa mu-
kaan työstää pastoraalisen
suunnitelman, jotta vanhat ja
sairaat saavat säännöllisiä vie-
railuja sekä mahdollisuuden
vastaanottaa kommuunion,
mikäli he eivät pääse kirk-

koon. Tätä vierailuapostolaat-
tia voivat tarpeen tullen hoitaa
myös erityisesti koulutetut
kommuunionjakajat piispalli-
sella luvalla.

3. Kehotamme katolisia kirk-
koherroja jakamaan sairaan
voitelun sakramentin säännöl-
lisesti seurakunnissaan. Tämä
sakramentti voidaan viettää
yhdessä, mieluiten eukaristi-
assa, jolloin se korostaa yh-
teyttä sairaiden välillä ja hei-
dän kanssaan.

4. Kehotamme katolisia lääkä-
reitä, sairaanhoitajia ja sielun-
hoitajia hankkimaan jatko-
koulutusta palliatiivisessa hoi-
dossa sekä huomioimaan kuo-
levien potilaiden erityiset lää-
ketieteelliset ja sielunhoidolli-
set tarpeet. Olemme myöntei-
siä myös yksityisille hankkeil-
le uusien, kristittyjen johtami-
en saattokotien perustamisek-
si.

5. Kehotamme kristittyjä
kanssaveljiämme ja -sisariam-
me sekä kaikkia hyvän tahdon
ihmisiä aktiivisesti edistä-
mään elämän kunnioitusta ja
osallistumaan aktiivisesti ylei-
seen keskusteluun sekä demo-
kratian kehitykseen, jotta ih-
miselämän loukkaamattomut-
ta kunnioitettaisiin yhteiskun-
nassamme nykyistä enem-
män.

Maailman sairaiden päivä-
nä, 11. helmikuuta 2002

+ Gerhard Schwenzer SSCC
OSLON PIISPA, POHJOISMAIDEN

PIISPAINKOKOUKSEN PUHEENJOHTA-
JA

+ Anders Arborelius OCD
TUKHOLMAN PIISPA, POHJOISMAI-
DEN PIISPAINKOKOUKSEN VARAPU-
HEENJOHTAJA

+ Czeslaw Kozon
KÖÖPENHAMINAN PIISPA

+ Johannes B. M. Gijsen
REYKJAVIKIN PIISPA

+ Józef Wróbel SCJ
HELSINGIN PIISPA

+ Gerhard Goebel MSF
TROMSSAN PIISPA-PRELAATTI

+ Georg Müller SSCC
TRONDHEIMIN PIISPA-PRELAATTI

+ William Kenney CP
TUKHOLMAN APULAISPIISPA

+ Hans Martensen SJ
KÖÖPENHAMINAN EMERITUSPIISPA

+ Hubertus Brandenburg
TUKHOLMAN EMERITUSPIISPA

... jatkoa sivulta 7 ...
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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.

Lukijoilta/Kysy papilta
Kaksi kommenttia
Viime Fidesissä kaksi kirjoitusta herätti ajatuksia ja halun liittää oman  puheenvuoroni asioihin.

Pienten lasten vanhemmille

PYHÄ VIIKKO JA PÄÄSIÄINEN:
Nimetön henkilö kyseli Espan-
jan �pääsiäiskulkueista�. Isä
Manuel Pradon vastineesta
selviää, että kyseessä ovat py-
hän viikon kulkueet, eivät pää-
siäisen. Olisin kyllä toivonut,
että ero olisi vastineessa saa-
nut enemmän painoa.

Minua on aina kiusannut
suomalaisten tapa sekoittaa
pääsiäinen pyhään viikkoon,
jota meillä on sanottu piinavii-
koksi ja joskus myös hiljaiseksi
viikoksi. Ortodokseille se on
suuri viikko. Olemme kai nyt
pääsemättömissä siitä, että se
enemmistölle on nykyisin pää-
siäisviikko. Mutta alun perin
pääsiäisviikon on katsottu al-
kavan pääsiäissunnuntaista.
Tämä asia on maassamme niin
tyystin unohtunut, etten mi-
näkään tohdi käyttää pääsiäis-
viikko-nimitystä oikein, koska
minut ymmärrettäisiin väärin.
Fidesille lähetetty kysymyskin
heijastelee sitä tosiseikkaa,
etteivät meillä ihmiset (eivät
näköjään kaikki katolilaiset-
kaan) oikein osaa erottaa ylös-
nousemuksen juhlaa pyhän
viikon vietosta. Mieleeni tulee
vuosien takaa radion katugal-
luppi, jossa kyseltiin vastaan-
tulijoilta, minkä muistoksi
pääsiäistä vietetään. Miltei
kaikki vastasivat: Kristuksen
ristinkuoleman...

Meillä karussa pohjolassa
ei aikanaan paastoajan vaihtu-
minen pääsiäispöydän run-
sauteen voinut toteutua sillä
tavoin kuin etelämpänä; siitä
syystä kai meille ei syntynyt
karnevaaliperinnettäkään.
Kun pääsiäinen koitti, lehmät
eivät vielä juuri lypsäneet ei-
vätkä kanat munineet edes sen
vertaa kuin joulun aikaan, kun
heiniä ja muuta apetta oli vie-
lä runsaammin varastossa.
Kevät oli todella puutteena-
laista aikaa. Siitä syystä kai
meillä pitkänperjantain varjo
on niin pitkä, että se yhä vielä
lankeaa pääsiäisen ylösnou-
semusriemun ylle. Mika Wal-
tarillekin (joka ei kyllä muuten
asiavirheisiin syyllisty histori-
allisissa romaaneissaan) tuli
virhe, kun hän �Nuoressa Jo-
hanneksessa� pani sankarinsa
ihailemaan itäkirkon pääsiäis-
riemua ja valittelemaan, miten
kärsimyspainotteinen on län-
sikirkon pääsiäinen. Siinä pu-
hui suomalainen oman koke-
muspiirinsä pohjalta, ei länsi-
kirkkoa koskevan tiedon.

Tämä puheenvuoro tuntuu
nyt, kun pääsiäinen on niin
lähellä takana, olevan vähän
post festum, mutta ei se mi-
tään: Ortodoksisissa maissa,
jotka yhä noudattavat juliaa-
nista kalenteria, pääsiäissun-
nuntai oli tänä keväänä ihan
vastikään, 5. toukokuuta!

LATINA JA KANSANKIELI: Jo-
hannes Salminen paneutuu
mielenkiintoisessa artikkelis-
saan latinan menetettyyn ase-
maan kirkossamme ja mureh-
tii sitä. Ymmärrän hyvin hä-
nen tuntemuksensa. Olen itse-
kin onnellinen siitä, että kuu-
lun seurakuntaan, jossa on
säilynyt kosketus latinaan
mm. gregoriaanisen laulun
kautta. Ja tunnen minäkin kai-
puuta, kun  muistan, miten
ennen saatoin osallistua ny-
kyistä aktiivisemmin messuun
melkein joka maailman kol-
kassa.

Mutta on syytä muistuttaa,
että me olemme etuoikeutet-
tu vähemmistö kirkossa. Ym-
märrän hyvin, että paluu kan-
sankieleen on ollut suuren
enemmistön etu. Suurimmal-
le osalle latina on silkkaa hep-
reaa. Ajatellaanpa vaikka lap-
sia ja muita, joilla on kehitty-
mätön tai olematon lukutaito,
samoin niitä, joille messukir-
ja on ylivoimaisen kallis pai-
notuote, etenkin nyt kun teks-
tit vaihtuvat kolmivuotiskau-
sittain. Tämä tosiseikka antaa
latinanostalgialle helposti eli-
tistisen sävyn.

RAUNI VORNANEN

Haluaisin Pyhän Henrikin
seurakuntalaisena käynnistää
keskustelun kuinka parhaiten
voisimme auttaa kaikkein pie-
nimpien seurakuntalaistem-
me vanhempien messun viet-
toa.

On ilahduttavaa tavata
seurakuntamme pienokaisia
kirkossa, mutta osa heistä ei
vielä välttämättä ole saavutta-
nut kypsyyttä pysyä aloillaan
tai vaiti messun kaltaisessa
arvokkaassa tilaisuudessa.
Lapsen kehitykseen kuuluvat
löytöretket oman äänen kan-

tavuuden mittaamisessa ja uh-
maiät, mutta vanhempien vel-
vollisuuksiin kuuluu lapsen
ohjaus ja olosuhteiden valin-
ta. Papin, urkurin, lukijoiden
ja kirkkokuoron huolella har-
joiteltujen esitysten ei pitäisi
messussa joutua lasten jokel-
telun, tömistelyn, itkun, nau-
run ja kiljahdusten kanssa kil-
pasille.

Koska puheenvuoroni on
keskustelun avaus tarjoan asi-
aan ratkaisuehdotustani ja toi-
von, että niitä tulisi lisääkin.
Ehdotan päämessun ajaksi

lastenseimen perustamista
seurakuntasaliin tai muuhun
sopivaan tilaan ja lapsia valvo-
maan lapsiin tottunutta sisar-
ta tai jotakuta pienten lasten
vanhemmista vuorollaan.
Näin pienten lasten vanhem-
mat ja muut seurakuntalaiset
saisivat hartaudelle tarpeelli-
sen rauhan messussa ja ne pie-
nimmistämme, jotka eivät vie-
lä ymmärrä messun päälle ko-
vin paljoa saavat rauhassa tel-
miä.

TAPIO VÄISÄNEN

Den helige Godehard av Hildesheim

Bilden, från portalen till St.Godehards kyrka i Hildesheim, visar Kristus mellan de heliga biskoparna Godehard och
Epiphanius. Med beaktande av att Godehard byggde många kyrkor, kan man anta att han är biskopen på Kristi
vänstra sida.

Godehard föddes omkring
960 i den bajerska byn
Reichersdorf, där hans far var
i tjänst hos de kaniker som på
den tiden innehade det tidiga-
re benediktinklostret Nieder-
Altaich. Gossen gick i skola
hos kanikerna med sådant re-
sultat, att han väckte Passau-
och Regensburg-biskoparnas
uppmärksamhet och vann är-
kebiskop Fredrik av Salzburgs
ynnest. Denne tog honom med
på en resa till Rom och ut-
nämnde honom, bara nittonå-
rig, till föreståndare för kani-
kerna.

När de tre biskoparna år
990 återinfört benediktinre-
geln i Nieder-Altaich, fick Go-
dehard, vid det laget redan
prästvigd, ordensdräkten till-
sammans med flere av kani-
kerna. Inom några år blev han
vigd till abbot för klostret i
närvaro av bl.a. den helige
Henrik, då hertig av Bajern -
senare kejsare, vilken alltid
skattade honom högt. Ett bäl-
te broderat åt honom av kej-
sarinnan Kunigunda, även
hon helig, vördades länge som
en relik. Den goda disciplin
som Godehard uppehöll i Nie-
der-Altaich fick St.Henrik att
sända honom att reformera
klostren Tegernsee i stiftet
Freising, Hersfeld i Thuringen
och Kremsmunster i stiftet
Passau. Denna svåra uppgift
fullföljde han till belåtenhet

allt medan han bibehöll led-
ningen av Nieder-Altaich, som
leddes av en delegat under alla
hans resor. Under 25 år utbil-
dade han 9 abbotar för olika
kloster.

Är 1022 dog biskopen av
Hildesheim, den helige Bern-
wald och kejsaren beslöt
genast att utnämna Godehard
till hans efterträdare. Denne
kände sig nödgad att böja sig
för kejsarens önskan som des-
sutom understöddes av det lo-
kala prästerskapet. Fastän han
var 60 år gammal störtade han
sig i stiftsarbetet med en när-
mast ungdomlig energi. Han
byggde och reparerade kyrkor,
han arbetade för förbättrad
undervisning, isynnerhet i ka-
tedralskolan. Han åstadkom
en strikt, närmast klosterlik
ordning i domkapitlet. Han
inköpte ett sankt landområde
i utkanten av Hildesheim, lät
uppdika det så att man kunde
bebygga det och lät där bygga
ett hospits där sjuka och fatti-
ga fick god vård. Han var
mycket god mot alla verkligt
nödställda men ogillade ar-
betsföra landstrykare. Dem til-
lät han inte att stanna på hos-
pitset mer än ett par dagar.

Biskop Godehard dog år
1038. Hans festdag är den 5.
maj.

MÄRTA AMINOFF

Märta Aminoff
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Dominikaanisääntökunta ei ole vastuussa
Albertin palstan tekemisestä eikä sen sisällöstä.

ITALIASSA ON OLLUT monia ta-
pahtumia, joissa kuvat ovat
vuodattaneet verikyyneliä.
Yksi kuuluisimmista on vuon-
na 1953 kyyneleitä vuodatta-
nut Maria-ikoni Siracusassa.
Tapahtumaa pidetään yliluon-
nollisena. Civitavecchian neit-
syen patsaan kyynelehtimisih-
mettä 1995 ei Vatikaanissa ole
vahvistettu.

Uusimmassa kohussa on
kysymys kesäkuun 16. päivä-
nä pyhäksi julistettavasta Pio
da Pietrelcinasta. Joitakin us-

kovia oli polvistuneena rukoi-
lemassa Padre Pion patsaan
edessä Messinassa, kun kuu-
lui huuto: Padre Pio itkee ver-
ta. Sana kiiri kulovalkean ta-
voin ympäri kaupunkia, ja
pian paikalla oli tuhansia ih-
misiä tukkien liikenteen. Ih-
miset koskettivat nenäliinoil-
la patsasta saadakseen todel-
lisen reliikin itselleen. Paikal-
le saapui Messinan arkkipiis-
pa monsignore Giovanni
Morro rauhoittamaan kan-
saa: Ei tässä ole vielä aineksia

siihen, että voisimme pitää
tätä yliluonnollisena asiana.
Lisäksi paikalle kutsuttiin po-
liisivoimat, jotka myös tutki-
vat verinäytteen.

Myöhemmin saapuikin il-
moitus eräältä äidiltä, jossa
hän kertoi, että hänen 17-vuo-
tias poikansa oli pannut ver-
taan ruiskulla patsaaseen.
Harmi, että se ei ollut ihme,
mutta se auttaa meitä syven-
tämään uskoamme, totesi eräs
paikalla olleista. (Gente 12/
2002)

MONISSA EUROOPAN maissa ol-
laan huolestuneita ihmisten ja
erityisesti nuorten etääntymi-
sestä ja eroamisesta kirkosta.
Pääsiäisen alla on katolisissa
maissa, kuten Espanjassa, ol-
lut mahdollisuus tuoda kirkko
kaduille erilaisten kulkueiden
avulla. Niihin osallistujat eivät
välttämättä ole joka sunnun-
taisia kirkossa kävijöitä.

Puolassa on koettu suuria
sosiaalisia ja uskonnollisia
muutoksia. Siellä eräs katoli-
nen pappi kaitsee mustaan

Puhtaus:

Esiaviolliset suhteet - avioliiton esteet
Toinen osa isä Rudolf Larenzin kolmiosaisesta kristillistä puhtautta käsittelevästä artikkelisarjasta.

�Jumala siunasi heidät ja sa-
noi heille: �Olkaa hedelmälli-
set ja lisääntykää ja täyttäkää
maa...�� (1. Moos. 1:28) - �Sik-
si mies jättää isänsä ja äitinsä
ja liittyy vaimoonsa, niin että
he tulevat yhdeksi lihaksi.� (1.
Moos. 2:24, Matt. 19:5). Heti
Raamatun ensimmäisen kir-
jan alussa kerrotaan sekä ih-
misen luomisesta Jumalan
kuvan kaltaiseksi, mieheksi ja
naiseksi, että avioliitosta. Raa-
matun viimeinen kirja päättyy
Karitsan hääjuhlaan (Ilm.
19:7.9). Pelastushistorian
alusta lähtien Jumalan suhde
ihmisten kanssa on liitto (1.
Moos. 17; 1. Moos. 35), ja sekä
Vanhan että Uuden Testamen-
tin lävitse toistuu sama ver-
tauskuva Jumalan liitosta Is-
raelin kanssa uskollisena avi-
ollisena rakkautena (Hos. 1-3;
Jes. 54:62; Jer. 2-3; 31; Hes.
16:23). Korkea veisu -kirjassa
tuleva Kristuksen liitto kirk-
konsa kanssa heijastuu rak-
kaudentäyteisenä morsian-
sulhanen-suhteena. Juuri lii-
tossa ilmenee selkeimmin mo-
lempien osapuolten vapaaeh-
toinen päätös liittyä yhteen,
mikä on täysin sopusoinnussa
sen kanssa, että aloite on täy-
sin Jumalan.

Avioliiton syvin merkitys
paljastuu kokonaan, kun Uu-
dessa Testamentissa Jeesus
tekee siitä sakramentin. Toisin
sanoen siitä lähtien miehen ja
naisen liitto on ainutlaatuinen
merkki Jumalan liitosta ih-
miskunnan kanssa, mikä hui-
pentuu Kristuksen liitossa
kirkkonsa kanssa (vrt. Ef.
5:31.32) ja niin myös niiden
ihmisten kanssa, jotka ovat
hänen kirkkonsa jäseniä. Juuri
sen johdosta, että avioliitto on
sakramentti, se ei pelkästään
kuvaa tätä Kristuksen liittoa
kirkkonsa kanssa, vaan se on
avioituneille ihmisille tämän
liiton varsinainen toteuttamis-
muoto. Toisin sanoen, avioliit-
to sakramenttina on kanava,
jonka myötä Jumalan liitto
näiden avioituneiden ihmisten
kanssa toteutuu. Avioliiton to-
teuttamisen kautta avioitu-

neet saavat Jumalan armon ja
tulevat pyhiksi. Näin avioliit-
to on omalla tavallaan osalli-
nen Kristuksen ja kirkon väli-
sen liiton toteuttamisesta. Sen
johdosta kristillinen avioliitto
on tasavertainen kutsumus
esimerkiksi pappeuden kans-
sa, koska se johtaa yhtä tehok-
kaasti pyhyyden täyteyteen.

Tätä taustaa vasten niin
sanotut �esiaviolliset suhteet�
tai �avoliitot� ilmaisevat aivan
toisenlaista sävyä. Sana �esi-
aviollinen� johtuu siitä, että
usein avoliitossa eläneet mies
ja nainen solmivat myöhem-
min avioliiton. Mutta yhtä
usein tapahtuu, etteivät he
niin tee. Toisin sanoen avoliit-
to ei omalta luonteeltaan val-
mista avioliittoon, ja sen joh-
dosta sana �esi-aviollinen� an-
taa harhaanjohtavan käsityk-
sen. Aito valmistus avioliit-
toon on erilainen. Tämä totea-
mus kelpaa niin ei-kristityille
kuin kristityille, erityisesti ka-
tolilaisille.

Tämä tilastollinen havain-
to on hyvin ymmärrettävissä,
jos otetaan huomioon, mihin
yhtäältä avoliitto ja toisaalta
avioliitto perustuvat. Molem-
mat muodot perustuvat jo-
honkin konsensukseen eli yh-
teiseen tahtoon; avioliiton ta-
pauksessa siihen, että puolisot
haluavat sitoutua toisiinsa
elinajaksi ja ehdottomasti.
Avoliiton tapauksessa puolisot
joskus haluavat sitoutua tiet-
yksi ajaksi, toiset taas halua-
vat sitoutua elinajaksi, mutta
eivät ehdottomasti. Monet vii-
meksi mainituista ajattelevat,
etteivät vielä halua sitoutua
toisiinsa ehdottomasti. Peri-
aatteessa he eivät halua sulkea
pois myöhempää avioliittoa.
Vain heistä on seuraavassa pu-
hetta.

On melko selvää, että pää-
sy �EN HALUA SITOUTUA EHDOTTO-
MASTI� -asenteesta �KYLLÄ HALU-
AN SITOUTUA EHDOTTOMASTI�
-asenteeseen ei ole jatkuvaa eli
se ei etene askel askeleelta,
vaan on kääntymyksenkaltai-
nen päätös. Siihen kuuluu psy-
kologisesti pääsy asenteesta

�KATSOTAAN, MITEN KAIKKI KEHIT-
TYY� aktiivisempaan asentee-
seen �NYT MINÄ HALUAN TEHDÄ

KAIKIN VOIMIN KAIKEN, JOTTA AVIO-
LIITTONI ONNISTUISI�. Siinä mie-
lessä avoliittoa ei oikeastaan
voida kutsua avioliiton valmis-
tusvaiheeksi. Valmistus on as-
teittainen tapahtuma, mutta
kyseessä on juuri kääntymyk-
sentapainen päätös �kerta
kaikkiaan�.

Entä miten voitaisiin arvi-
oida toista asennetta �EN VIELÄ

HALUA SITOUTUA EHDOTTOMASTI�,
jota voisi täydentää sanoen
�MUTTA TEEN KAIKEN, JOTTA KYKE-
NISIN SITOUTUMAAN PIAN�? Siinä
tilanteessa mies ja nainen elä-
vät täyttä yhteiselämää ilman,
että he olisivat siihen sitoutu-
neet varauksetta sielun eli
hengen ja tahdon tasolla. Täl-
löin jokaisessa puolisossa on
syntynyt tietty ristiriita ruu-
miin ja hengen välillä. Ruu-
miilla on oma kieli, ja sielulla-
kin on oma kieli. Naisen ja
miehen avioituessa sekä hen-
ki että ruumis tuo oman osuu-
tensa heidän liittoonsa: yh-
täältä yhdeksi lihaksi tulemi-
nen ja toisaalta ehdoton lupa-
us vetää yhteisen elämän (yh-
teen) suuntaan eli jakaa syväs-
ti hyvät ja huonot päivät kuo-
lemaan asti. Purkamattomas-
sa avioliitossa molemmat puo-
lisot ovat selkeästi ilmoitta-
neet tahtonsa pyrkiä tähän
ykseyteen: ruumiillinen luon-
nollinen ykseys omine dyna-
miikkoineen ja sieluun juurtu-
va lupaus �minä kuulun ehdot-
tomasti sinulle ja sinä kuulut
yhtä ehdottomasti minulle�
tukevat toisiaan.

Avoliitossa tätä ruumiin ja
sielun välistä sopusointua ei
juurikaan ole, mikä ennemmin
tai myöhemmin aiheuttaa si-
säisiä ongelmatilanteita. Hel-
posti puuttuu silloin tahdon-
voimaa yhteiselämän jokapäi-
väisten ongelmien voittami-
seen. Sitäkään ei voida siis
kutsua oikeutetusti tulevan
avioliiton valmistusvaiheeksi.
Joka tapauksessa sisäiset le-
vottomuudet sumentavat pik-
kuhiljaa henkistä elämää ja

tunteita. Jos toisaalta avolii-
tossa elävä ihminen yrittää
olla ehdottomasti vilpitön itse-
ään kohtaan, tällaiset sisäiset
vaivat eivät kuitenkaan jää
huomaamatta. On tilastolli-
nen havainto, että avoliitossa
eläneet ja sen jälkeen aviolii-
ton solmineet ihmiset kärsivät
merkittävästi useammin avio-
erosta ja sen korjaamattomis-
ta seurauksista kuin ne, jotka
eivät ole kokeneet esiaviollisia
suhteita.

Koska ihminen ei tunne tu-
levaisuuttaan eikä hallitse sitä
kokonaan, jokaisen tulee jo
avioliittoa solmittaessa joka
tapauksessa ennustaa mah-
dollisia vaikeuksia ja tietoises-
ti varata voimia niiden voitta-
miseksi. Kaikilla vaikeuksilla
on rakentava merkitys Juma-
lan kaitselmuksessa, koska
niiden kautta ihmisen luonne

jalostuu syvemmin kuin sil-
loin, kun kaikki sujuu hyvin.
Myöhemmän avioliiton onnis-
tuminen riippuu siis suuresti
siitä, onko jo alussa voimakas
halu voittaa kaikki vaikeudet.
Nimenomaan sen johdosta
avioliitto on sakramentti: se ei
ole vain merkki toisesta liitos-
ta, vaan se on myös Jumalan
jatkuvan tuen tie. Kerrotaan
jonkun sanoneen, että mies ja
nainen eivät voi elää yhdessä,
koska ongelmat tulevat en-
nemmin tai myöhemmin voit-
tamattomiksi. Usko avioliiton
sakramentin tehokkuuteen on
siis olennainen.

Esiaviollisia suhteita voi
siis kutsua asiallisemmin avio-
liiton vastaisiksi suhteiksi. On
mahdotonta, että Jumalan eh-
dottoman uskollinen liitto ih-
misen kanssa heijastuisi juuri
niihin. Ne ovat enemmän kuin

Vanhoihin asuihin pukeutuneita nuoria Pietarinkirkon aukiolla.
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moottoripyöräilynahkaan
sonnustautuneena 150 jäse-
nistä Heavens Angels -ryh-
mää. He etsivät elämänsä tar-
koitusta ja ajoivat 1500 km
vieden Jumalan sanaa Euroo-
pan maihin. Toinen puolalai-
nen pappi tarjoaa jalkapalloa
ja huumeetonta elämäntapaa
nuorille. Saksan luterilainen
kirkko on myös ryhtynyt �Of-
fene Kirche� -julistekampan-
jaan 1,5 miljoonalla eurolla.
(DW)

YHDYSVALLOISSA KÄYDÄÄN

kouluopetuksessa edelleen
anti-darwinistista kampanjaa.
Oppilaille halutaan opettaa
myös Darwinin teorian vas-
takkaisia näkemyksiä. Vaihto-
ehtoteoria on saanut nimek-
seen �Intelligent Design�. Se
perustuu pikemminkin uskon-
nollisiin kriteereihin kuin tie-
teellisiin. Sen on esittänyt
vuonna 1991 Californian yli-
opiston dosentti Phillip Jon-
son. (Corriere della Sera 89/
2002)

MATTEUS-PASSIOSTA (J.S.
Bach): Tahdon lahjoittaa si-
nulle sydämeni, laskeudu, Va-
pahtajani, siihen sisään! Tah-
don sukeltaa sinuun. Jos si-
nulle on samalla maailma lii-
an pieni, ah, niin tulee sinun
minulle yksin olla enemmän
kuin maailma ja taivas.

Yleiskatekismus pian 10-vuotiaaksi!
Katolisen kirkon katekismus ‘täyttää’ pian 10 vuotta. Ympäri maailmaa Katekismuk-
sen sanotaan täyttäneen suuren aukon. Se on osoittautunut todelliseksi kestosuosi-
kiksi, jota lukevat niin papit kuin maallikotkin, katolilaiset ja muut. Suomeksi kirjan
ilmestymistä odotetaan yhä. Käännöstyö on kuitenkin jo pitkällä.

TIETOKULMA: Katekis-
muksen ensimmäinen
versio kirjoitettiin rans-
kaksi. Lopullinen, täs-
mennyksin täydennetty
versio seurasi sitä pian la-
tinaksi. Tämä latinankie-
linen yleiskatekismus on
nk. editio typica, katekis-
muksen standardiversio,
jonka kanssa kaikkien ka-
tekismuskäännösten on
oltava sopusoinnussa.
Niinpä monissa maissa
on jouduttu tekemään
korjattuja käännöksiä,
jotka ovat yhdenmukaisia
nimenomaan tuon editio
typican eivätkä esim. ai-
emman ranskalaisen
tekstin kanssa.

Jo Vatikaanin II kirkolliskoko-
uksessa osa kokouksen osan-
ottajista näki tarpeelliseksi tii-
vistää katolisen kirkon ope-
tukset yhteen teokseen. Kirk-
ko ei kuitenkaan vielä silloin
ollut valmis tähän haastee-
seen. Asia otettiin uudelleen
käsittelyyn 1974 piispainsyno-
dissa, jossa mm. kardinaali
Karol Wojtyla (nykyinen
paavi Johannes Paavali II)
esitti yleiskatekismuksen kir-
joittamista. Ehdotusta ei sil-
loinkaan hyväksytty. Vasta
1985 ylimääräisessä piispain-
synodissa, joka juhlisti samal-
la Vatikaanin II kirkolliskoko-
uksen päättymisen 20-vuotis-
juhlaa, yleiskatekismus sai
laajempaa kannatusta. Itse
asiassa synodiin valmistavissa
raporteissa useat piispainko-
kokoukset olivat nähneet ka-
tekismuksen tarpeelliseksi.
Monet piispat olivat toden-
neet, että Vatikaani II:n opeis-
ta painotettiin liian usein pelk-
kiä pastoraalikysymyksiä kir-
kon opetuksen kustannuksel-
la. Vuoden 1985 synodin lop-
pulauselmassa esitettiin siis
yleiskatekismuksen toimitta-
mista. Katekismuksen tuli olla
tiivistelmä kirkon opetuksesta
etenkin uskon ja moraalin ky-
symyksissä sidottuna tiiviisti
Raamattuun, liturgiaan sekä
nykypäivän kristilliseen elä-
mään. Paavi Johannes Paava-
li II hyväksyi ehdotuksen.

Useat �reformistiteologit�
kritisoivat kuitenkin tätä pää-
töstä. He eivät uskoneet, että
kirkon usko voitaisiin esittää
muuttumattomana, tavalla,
joka puhuttelisi ihmisiä kult-
tuurista tai historiasta riippu-
matta. Saksalaisteologi Karl
Rahnerin SJ oppilas Herbert
Vorgrimler SJ esitti lisäksi,
että mikäli projekti toteutet-
taisiin, on selvää, ettei sitä saa-
taisi päätökseen nykyisen tai
edes seuraavan paavin elinai-
kana. Jotkut näkivät Katekis-
muksen myös uhkana kirkon
ykseydelle ja pelkäsivät sen
viestittävän mm. liiallista Eu-
rooppa-keskeisyyttä. Vastus-

tuksista huolimatta projekti
aloitettiin.

10.6.1986 pyhä isä nimitti
katekismusta varten kaikkiaan
12 kardinaalista ja arkkipiis-
pasta muodostuvan komitean,
jota johti uskonopin kongre-
gaation prefekti Joseph Rat-
zinger. Toimitusneuvostoon
nimitettiin lisäksi seitsemän
piispaa Espanjasta, Italiasta,
Ranskasta, Englannista, Yh-
dysvalloista, Chilestä, Argen-
tiinasta sekä maroniittipappi
Libanonista. He esittivät ko-
mitealle ensimmäisen luon-
noksen katekismusta varten jo
1987 ja seuraavan 1989. Tämä
versio muutoksineen lähetet-
tiin maailman kaikille piis-
painkokouksille kommentoi-
tavaksi. Vastauksia tuli tuhat-
kunta, ne sisälsivät yhteensä n.
24.000 muutosehdotusta.
Kaiken kaikkiaan piispat il-
maisivat silti tyytyväisyyttään
luonnoksesta. Useat teologit
esittivät kuitenkin edelleen
kritiikkiä. Monet ehdottivat
luopumista koko projektista
toi koko tekstin uudelleenkir-
joittamista.

Piispat eivät kuitenkaan
luovuttaneet. He päättivät vie-
lä muokata tekstiä ja erityises-
ti kiinnitää huomiota siihen,
että uskon keskeinen salai-
suus, Pyhä Kolminaisuus, oli-

si alati tekstissä läsnä. Lisäksi
päätettiin painottaa enemmän
positiivisia suhteita juutalai-
siin sekä vuoropuhelua mui-
den kristittyjen kanssa. Myös
kaikkien kastettujen kutsu-
musta pyhyyteen täydennet-
tiin aiheena sekä lisättiin ko-
konaan uusi osa elämästä kir-
kossa: hierarkiasta, maallikko-
udesta sekä sääntökuntaelä-
mästä. Teosta paranneltiin
tuntuvasti ja se tehtiin helppo-
lukuisemmaksi. 14.2.1992 lo-
pullinen versio esitettiin paa-
ville, joka antoi hyväksyntän-
sä sille 25.6.1992.

Kardinaali Ratzinger
muistelee Katekismukseen
johtanutta prosessia seuraa-
vasti: �On melkein ihme, että
niinkin monimutkaisesta toi-
mitusprosessista syntyi kaiken
kaikkiaan luettava ja yhtenäi-
nen, mielestäni jopa kaunis
kirja. Toimitusneuvoston eri-
laisten mielien jatkuva kasvu
yksimielisyyteen oli suuren-
moinen kokemus, jossa usein
tunsimme korkeamman kä-
den johdatuksen.�

Katekismuksesta tuli heti
ilmestyttyään kaupallinen me-
nestys. Vaikkakin se oli tarkoi-
tettu alkujaan piispoille ja ai-
noastaan heidän kauttaan us-
konnonopettajille ja muulle
kansalle, katekismus tuli no-

monet muut vakavat synnit
pohjimmiltaan kristinuskon
vastaisia. Opettaessaan, että
nämä suhteet ovat moraalises-
ti pahoja, kirkko ei aseta ulko-
apäin ja mielivaltaisesti tiettyä
käskyä, vaan suojelee ihmisen
luontoa. Vain puolisoiden eh-
dottomasta sitoutumisesta ja
luottamuksesta avioliitossa
voi syntyä turvallista tukea,
pysyvää iloa ja rauhaa. Juuri
se perusasenne jatkuu lapsis-
sa ja tekee heidät kykeneviksi
solmimaan puolestaan päteviä
avioliittoja.

ISÄ RUDOLF LARENZ

Lisäksi: Katolisen kirkon ka-
tekismus, kohdat 2390 ja
2391.

KATT

peasti suosituksi maallikkojen
parissa. Heti ensimmäisten
kuukausien aikana sitä myy-
tiin yli miljoona kappaletta
Ranskassa sekä yli kaksi mil-
joonaa Yhdysvalloissa. Jotkut
puhuivat Katekismuksesta
jopa ilmiönä, joka vastaa Ju-
malan kansan janoon totuu-
denmukaisesta opetuksesta.
Katekismus ei puhuttele vain
mieltä vaan myös sydäntä. Se
kutsuu rukoukseen ja hartau-
teen. Jos kristinuskon anne-
taan puhua puolestaan niin
kirkkoisien kuin aikamme teo-
logien tulkitsemana sekä en-
nen kaikkea Raamatussa, Ju-
malan Sanassa sekä liturgias-
sa kaikessa syvyydessään ja
loistossaan, se valloittaa totu-
udellaan ihmisten sydämet.
Vaikka Katekismus ei ole täy-
dellinen kirja, sen sivuilla kai-
kuu todellinen uskon sinfonia.
Meidän on vain oltava avoimia
ja annettava sen muokata mei-
tä kristittyinä.

IRENE ALVAREZ

Lähteenä käytetty kardinaali
Avery Dullesin teosta �The
Challange of the Catechism�.
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Donner/Vikström
Ett samtal om tillvarons mening
I slutet av april utkom åter en ny brevbok. Den här gången är det Jörn Don-
ner och ärkebiskop emeritus John Vikström som utväxlat 12 brev per man
under en tidsrymd på knappa två år. Boken Att leva är att dö - ett samtal om
tillvarons mening utkommer också på finska nästa höst. Förläggarnas
intresse för genren är stort - uppenbarligen föredrar läsarna den person-
liga tonen i breven framom mera svårsmälta essäer.

I bokens sista brev reflekterar
ärkebiskopen över den bre-
vväxling han nu är på väg att
avsluta. Som läsare är det lätt
att hålla med honom när han
på sitt diskreta sätt konstate-
rar att av samtalet i betydelsen
tala tillsammans med varan-
dra,  blev det kanske inte så
mycket. Ja precis såhär säger
han det inte, men det är ande-
meningen. Och då är det inte
han själv som brustit i vilja.

Initiativet till denna bre-
vväxling i bokform kom från
dåvarande europarlamentari-
kern Jörn Donner som en
kväll bland journalister på
Grand Place i Bryssel vände
sig till Olav S. Melin och frå-
gade om inte denne, som är
bevandrad i existentiella ting
kunde få till stånd ett mening-
sutbyte kring de eviga frågor-
na. John Vikström vidtala-
des och ställde småningom
upp som Donners brevpart-
ner. Följaktligen är det Don-
ner som inleder, lite vilset, för
som han säger är han inte van
att tala med en kyrkans man,
uppvuxen som han är i ett re-
ligiöst indifferent hem. Men
visst finns frågorna där hos
honom, osorterade och stun-
dom avväpnande naiva: Kan
man känna sig lycklig och
olycklig på samma gång? Har
du upplevt en omvändelse?
Försöker du glömma att du
ska dö? Vad är religiösa käns-
lor? Vari består ett fruktbart
liv? Syftar religionen till att vi
ska försonas med döden?
Finns det något viktigare än
våra egna liv? I vilken mån re-
laterar tro och trosfrågor till

en mänskas politiska gärning?
Är livet rättvist?

Och John Vikström svarar,
tålmodigt, utan pekpinnar
eller predikoton. Det är en
glädje att läsa hans varsamma
och sant tillmötesgående brev
där han, precis som Donner
blir personlig och använder sig
av sina egna erfarenheter för
att åskådliggöra resoneman-
gen. Lätt har han det inte:
�Ditt brev har gett mig prob-
lem �, skriver han inlednings-
vis i brevet kallat Författaren
och texten, som f.ö. hör till
bokens bästa och fortsätter
�Jag har gjort mitt bästa för att
förstå vad du skriver, men jag
vet inte alls om jag har
lyckats.�  Och läsaren känner
väl lika. Det är som om Don-
ner inte alls skrev brev, än
mindre samtalade, till den
grad ointresserad är han av
svaren han får. Ja ibland ver-
kar han ointresserad av de
existentiella frågorna som bo-
ken ju skulle handla om. I stäl-
let skriver han impressionis-
tiskt ner minnen och iakttagel-
ser - ofta nog så intressanta -
som blott löst anknyter till de
sammanhang brevskrivarna är
inne på.

Men visst ringar han ock-
så in ett antal frågeställningar
som en religiöst obevandrad
på äldre dar sannolikt börjar
formulera för sig själv. Och
visst är det en intressant pola-
ritet som möter oss i boken
och som på sitt sätt omspän-
ner svenskfinland: Jörn Don-
ner, uppvuxen i en högborger-
lig akademisk Helsingforsmil-
jö och irreligiös, vill diskutera

existentiella frågor med bis-
kop John Vikström uppvuxen
i ett folkskollärarhem i det ös-
terbottniska bibelbältet. Ge-
mensamt har de sina erfaren-
heter av prostatacancer och
sin pensionärstillvaro där de
nu lite från sidan om tvingas
åse den samhällsutveckling de
själva varit vana vid att påver-
ka och forma.

För den som är mer in-
kommen i de svar som under
historiens gång har getts på de
s.k. existentiella frågorna är
bokens behållning närmast
John Vikströms sätt att serve-
ra dem. Men med Donners
förhållande till religion är det
lite som med paranoikerns till
terapeuten, de är per definiti-
on oförenliga, - paranoian
omfattar nämligen terapeuten
liksom religionen för Donner
representerar det mest förhat-
liga av allt; konformism. Fast
också det kan ju gå om på nå-
got originellt sätt när han väl
insett att han i sin förståelse av
religionen sannolikt är offer
för en av de stereotyper och
fördomar som odlats flitigt
under de senaste hundra åren
särskilt på finlanssvenskt håll
och som John Vikström påta-
lar redan i sitt första brev,
nämligen: �uppfattningen att
den andliga rörligheten och
valfriheten är mindre på reli-
giöst än på �bildat� och �upp-
lyst� håll, där det religiösa
inslaget är mindre.�

CATERINA STENIUS

Artikeln har tidigare sänts
uppläst i Radio Vega.

Hetkipalvelus
- tavallinen aika

Kaivattu uusintapainos on
ilmestynyt!

Hinta Katolisesta tiedotuskes-
kuksesta ostettaessa 16,85
euroa. Tilauksiin lisätään pos-
tituskulut.

Sähköposti info@catholic.fi tai
puh. 0208 350751 (klo 9-12).

Pyhiinvaellus
Köyliöön
kävellen

14.-16.6.2002

Ilmoittautuminen 5.6. mennessä Pyhän Marian pappilaan
(09-2411633). Ilmoittautumisen yhteydessä mainittava osal-
listuminen yhteiskuljetukseen Helsingistä ja takaisin.

Hinta ruoasta ja yöpymisestä 27 eur. Helsingistä tilausbus-
silla lähtevät ja sinne palaavat maksavat lisäksi n. 27 eur.  Mak-
sun voi suorittaa Pyhän Marian srk:n tilille (Sampo 800013-
1241619 mainiten "Köyliön vaellus ") tai käteisellä vaelluk-
sen alussa.

Perjantai 14.6.

* Helsingistä lähdetään perjantai-iltana 14.6. klo 18.00 bus-
silla Pyhän Marian kirkolta Yläneelle, jossa yövytään työ-
väentalossa.

* klo 20.30 iltapala
* klo 21.15 vaelluksen avaus Yläneen kirkossa
* Majoittuminen työväentalossa

Lauantai 15.6.

* Aamukahvi työväentalossa
* klo 9.00 messu ja päivän vaelluksen alku Kappelniitun

muistoristillä
* Vaellus (taukoineen) Kankaanpäähän (noin 25 km), jossa

yövymme koulussa.
* Noin klo 18.00 iltaruoka.
* klo 21.00 iltarukous

Sunnuntai 16.6.

* klo 8.00 aamukahvi ja aamurukous
* klo 9.00 vaellus Kankaanpäästä Köyliön Kirkkokarille (10

km)
* klo 12.00 ristisaatto kirkkokarille
* klo 13.00 Pyhä Messu Kirkkokarilla
* noin klo 15.00-15.30 paluumatka. Helsinkiin palaaville tila-

taan bussi, muualle matkaavat järjestävät oman kuljetuk-
sensa.

Tarvitaan:

* Hyvä pyhiinvaelluksen henki
* Tavallinen hyvä kunto
* Hyvät kengät (esim. lenkkitossut)
* Makuupussi tai vastaava (patjat ovat yöpymispaikoillam-

me)
* (vähän) ruokaa ja juotavaa lauantaipäivää varten

Huom! Niukkuus kuuluu pyhiinvaelluksen henkeen. Älkää
siis ottako paljon tavaroita! Ne eivät mahdu myöskään pik-
kuautoon, jolla niitä kuljetetaan Yläneeltä Kankaanpäähän
ja sieltä seuraavana päivänä Köyliöön.

Tiedustelut:

Isä Jan Aarts 09-6877460
Pirjo Uronen 09-8843180 (iltaisin)

Huomio! Ryhmä vaeltajia lähtee jo perjantaiaamulla Ruskon
kirkosta Nousiaisiin ja sieltä illalla bussilla Yläneelle, jossa
he liittyvät meidän ryhmäämme. Tähän vaellukseen tulee il-
moittautua erikseen Vesa Nuorvalle 02-2617111 tai 050
3764082 tai vesa.nuorva@evl.fi.

Kesäleirejä Stella Marisissa
TAIDELEIRI  20.-27.7.

Muistathan maalausleirin - mielenkiintoinen ohjelma - muutama paikka jäljellä! Kurs-
si on kaikenikäisille (lapset vain holhoojan kanssa). Opettajana ammattitaiteilija. Öljy-
värin käyttöön perehdytään alkeista lähtien, mutta muutkin tekotavat ovat mahdolli-
sia: akvarelli, pastelli ... Paikan päällä on maalaustelineitä lainattavissa ja tarvikemyyn-
tiä.

Täysihoitohinnat: katolilaisilta 190 e alle 16v. 110 e, ei-kat. 205 e ja 120 e
Vielä ehtii ilmoittautua: Katekeettinen keskus: 09-2416 095 fax 09-5885157

ENGLISH CAMP 23.-30.6.

8-13-vuotiaille

Hauska leiri englanniksi - jos olet jo koulussa vähän opiskellut tai kotona puhutte eng-
lantia - olet hyvin tervetullut viettämään keskikesän ihanaa lomaviikkoa uiden, leikki-
en, retkeille ja oppien.

Hinnat: 80 e, sisaruksilta 70 e, ei-kat. 90 e.
Lisätietoa Katekeettisesta keskuksesta: 09-2416095.


