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Tarkoitus ei pyhitä keinoja. Näin me katolilaiset uskomme - yksiselitteisesti. Silti kyseessä
on yksi yleisimmin
esiintyviä harhaluuloja
katolilaisuudesta; että
voisimme tehdä mitä
tahansa saavuttaaksemme päämäärämme.
Katolisen kirkon katekismus toteaa kuitenkin selvästi pyhää Tuomas
Akvinolaista lainaten: “Mitään hyvässä tarkoituksessa tehtyä pahaa tekoa ei anneta anteeksi.”
Heti perään katekismus varmistaa: “Tarkoitus ei
pyhitä keinoja.” (KKK 1759)
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Kun me siis pyrimme hyvään, Jumalan tahdon
toteuttamiseen elämässämme ja ympäristössämme, meidän on pidettävä huolta siitä, että päämäärämme lisäksi myös keinomme ovat hyviä.
Näin on kaikessa, niin vaikealta kuin se joskus
tuntuukin. Jos luovumme tuosta yksinkertaisesta “kultaisesta säännöstämme” yhden kerran,
luovumme siitä helposti toisenkin kerran. Ja niin
edelleen. Päädymme noidankehään, jossa vähitellen kaikki toimintamme menettää objektiivisen moraalisuutensa. Redusoimme todellisuuttamme rankalla kädellä, luovumme rehellisyydestä itseämme ja — ennen kaikkea — Jumalaa
kohtaan, joka kuitenkin näkee ja tietää kaiken.
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Jumalan tahtoon ja sen hyvään toteuttamiseen
meitä auttaa ja johdattaa ennen kaikkea kirkon
opetusvirka. Sen “täytyy suojella kansaa hairahduksilta ja uskonheikkoudelta sekä turvata sille
objektiivinen mahdollisuus tunnustaa uskoa virheettömästi” (KKK 890). Opetusvirka ei siis ole
meidän vihollisemme, vapautemme kahle, vaan
ainoa varma keino kuunnella Jumalan Pojan
opetusta, seurata Kristusta. Katekismus vahvistaa tämän: “Säilyttääkseen kirkon opetuslapsilta perimän uskon puhtaana Kristus, joka on Totuus, halusi antaa kirkolleen osallisuuden omasta erehtymättömyydestään.” (KKK 889)

Katekeesin kaikuja
14 Katekeettinen keskus sai
opetuskoordinaattorin
14 Albertin palsta

Lukijoilta/Kysy papilta
15 Lapset ja messu
15 Idän riitus?

Saman opetusviran tehtävänä on siksi myös valvoa, että Jumalan kansa pysyy tässä vapauttavassa totuudessa. Sitä varten Kristus on antanut
paimenille (paaville ja hänen kanssaan yhteydessä oleville piispoille) “erehtymättömyyden karisman” uskon ja moraalin kysymyksissä. (vrt. KKK
890) Myös silloin, kun ei ole kyse korkeimpien
uskon totuuksien julistamisesta vaan tavanomaisesta opetusviran harjoittamisesta jossakin uskon tai moraalin kysymyksessä, tulee uskovien
osoittaa sille “uskonnollista tahdon ja ymmärryksen kuuliaisuutta”, kuten jo Vatikaanin toinen kirkolliskokous määritteli (vrt. Lumen Gentium 25; KKK 891-892).

Ajassa
16 Itävallassa kamppaillaan avioliiton puolesta
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On vaikeaa pitää katolilaisuuteen kuuluvana sellaista asennetta, jota ei aina leimaisi vähintäänkin pyrkimys sopusointuun kirkon opetusviran
kanssa. Miten voisimme tavoitella (edes) henkilökohtaista pyhyyttämme ilman sitä totuuden
lähdettä, jolle Kristus on antanut osallisuuden
erehtymättömyydestään? Eikö opetusvirka, koko
kirkon lailla, ole ennemminkin Kristuksen antama rakastettava, suuri lahja kaikille, jotka haluavat tulla Hänen kaltaisikseen?
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UutisiaToimitukselta
Uutisia
Neokatekumenaalisen
tien säännöt
hyväksyttiin

Paavi maailman nuortenpäivillä:

Jos rakastatte Jeesusta,
rakastakaa kirkkoa!
Hyväkuntoinen paavi sädehti ilosta maailman nuortenpäivien
päätösmessussa.
Maailman nuortenpäivien
päätapahtumaa varten yli
800.000 nuorta katolilaista
oli kokoontunut osallistumaan pyhään messuun, jonka
paavi vietti Downsview Parkissa Kanadan Torontossa sunnuntaina 28.7. Jo edellisen illan iltahartauteen pyhän isän
kanssa oli osallistunut yli
600.000 ihmistä.
Määrät ylittivät odotukset,
joita tilaisuuksille oli ennakkoon asetettu. "Vaisujen" arvioiden perustana oli käytetty
pääsääntöisesti terrori-iskujen pelkoa sekä Kanadan viranomaisten tiukkaa viisumipolitiikkaa.
Paavi Johannes Paavali
II puhui nuorille monista tärkeistä teemoista. Hän totesi,
että erityisesti skandaalien ja
vaikeuksien keskellä kirkko
tarvitsee entistäkin kipeämmin pyhiä nuoria. Valtava ihmismeri myös ilahdutti pyhää
isää silminnähden. Kirkkaalla
äänellä hän saarnasi:
"Jopa pieni liekki nostaa
yön raskaan kannen. Mutta
kuinka paljon valoa te kaikki
yhdessä pystyttekään tuottamaan, jos liitytte yhteen kirkon yhteydessä. Jos rakastatte Jeesusta, rakastakaa kirkkoa!
"Älkää tulko epätoivoisiksi joidenkin kirkon jäsenten
synneistä ja virheistä. Joidenkin pappien ja sääntökuntien
jäsenten nuorille ja haavoittuville aiheuttama vahinko täyt-

tää meidät syvällä surulla ja
häpeällä.
"Mutta ajatelkaapa sitä
valtavaa enemmistöä omistautuneita pappeja ja sääntökuntalaisia, joiden ainoa toive
on palvella ja tehdä hyvää! Tänäänkin paikalla on monia
pappeja, seminaristeja ja
sääntökuntien jäseniä -- olkaa
heidän lähellään ja tukekaa
heitä!
"Ja jos te sydämenne syvyyksissä tunnette saman kutsun pappeuteen tai sääntökuntaelämään, älkää pelätkö
seurata Kristusta ristin kuninkaallisella tiellä! Kirkon elämän vaikeina aikoina pyhyyden tavoittelusta tulee entistäkin välttämättömämpää."
Saarnansa lopuksi pyhä isä
totesi: "Te olette nuoria, mutta paavi on vanha ja vähän väsynyt." Nuoret vastasivat huutaen: "Paavi on nuori! Paavi on
nuori!"
Tähän pyhä isä lisäsi: "Ja
siksi hän yhä edelleen jakaa
teidän toiveenne ja pyrkimyksenne. Vaikka olen elänyt pitkän pimeyden ajan kovien totalitaaristen hallitusten alla,
olen saanut tarpeeksi todisteita ollakseni ehdottoman vakuuttunut, ettei mikään hankaluus eikä mikään pelko ole
niin suuri, että se voisi täysin
tukahduttaa nuorten ihmisten
sydämistä kumpuavan toivon."
"Älkää antako tuon toivon
kuolla! Asettakaa elämänne

sen varaan! Emme ole omien
heikkouksiemme tai puutteittemme summa, vaan meissä
yhdistyy Isän meitä kohtaan
osoittama rakkaus ja todellinen kykymme tulla hänen Poikansa kaltaisiksi."
KATT/VIS/ZENIT

Kardinaalin neuvo
nuorille: Ripittäytykää usein!
Paavillisen uskontojenvälisen
dialogin neuvoston prefekti,
nigerialainen kardinaali
Francis Arinze kehotti
nuortenpäivien osanottajia ripittäytymään usein. "Ottakaa
vastaan tämä sakramentti tällä viikolla, ja tehkää niin säännöllisesti koko elämänne
ajan", Arinze sanoi katekeesissaan nuortenpäivillä.
Hän huomautti myös, että
"meillä kaikilla -- parhaimmillakin meistä -- on heikkoutemme". Kardinaali esitteli nuorille kuolemansynnin ja lievän
synnin eroja, mikä tuntui kiinnostavan kuulijoita erityisen
paljon. Lopuksi Arinze yksinkertaisti sanomansa: "Älkää
odottako, kunnes olette tappaneet kuusi ihmistä!"
KATT/CNS

Kardinaali Degenhardt kuollut
Paderbornin arkkipiispa, virkaiältään vanhin Saksan piispoista, 76-vuotias kardinaali Johannes Joachim Degenhardt kuoli yllättäen torstain vastaisena yönä 25.7. Degenhardt tunnettiin työteliäänä mutta hiljaisena piispana, joka kutsui toistuvasti piispan tärkeimmäksi tehtäväksi "julistaa kirkon opetusta saarnoissa ja teoissa".
Kardinaali Johannes Joachim
Degenhardt syntyi 31. tammikuuta 1926 ja joutui jo 15-vuotiaana kahnauksiin kansallissosialistien kanssa, jotka pidättivät tuolloisen katolisen
nuorisoryhmän johtajan kolmeksi viikoksi kuulusteluihin
ja erotuttivat hänet lukiosta.
Sen sijaan Degenhardt joutui
asepalvelukseen, kunnes hän
jäi sotavangiksi 1945. Sodan
jälkeen hänet vihittiin papiksi
1952 ja Paderbornin apulaispiispaksi 1968.
Vuonna 1974 Degenhardt
otti vastaan Paderbornin ensimmäisen piispan Hathumarin piispansauvan merkkinä
siitä, että hänet oli valittu kaupungin uudeksi arkkipiispak-

si. Paavi Johannes Paavali
II loi Degenhardtin kardinaaliksi viime vuoden tammikuun
konsistorissa luonnehtien
häntä "kuuntelemisessa hienotunteiseksi ja toiminnassa
päättäväiseksi".
Kardinaali Degenhardt
tunnettiin Saksassa määrätietoisena, syvästi hurskaana,
paaville uskollisena ja perusasenteeltaan perinteisenä kirkonmiehenä. Hän oli myös
ensimmäisiä Saksan piispoista, joka tunnisti ristiriidan kirkon opetuksen ja valtiollisessa raskausneuvonnassa jaettavien todistusten välillä ja johdonmukaisesti irrotti hiippakuntansa tuosta järjestelmästä. Degenhardtia pidettiin työ-

teliäänä mutta hiljaisena piispana, joka kutsui toistuvasti
piispan tärkeimmäksi tehtäväksi "julistaa kirkon opetusta saarnoissa ja teoissa".
Paderbornin arkkihiippakunnan alueella asuu n. 5,1
miljoonaa asukasta, joista katolilaisia on n. 1,8 miljoonaa.
Arkkihiippakunnassa on 570
seurakuntaa ja siellä toimii
toista tuhatta pappia ja yli
2,200 sääntökuntasisarta.
KATT/KNA
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Vatikaanin 2. kirkolliskokouksen vanavirrassa aluksi Espanjassa alkunsa saanut Neokatekumenaalinen
tie
sai
28.6.2002 viralliset sääntönsä, kun Pyhän istuimen maallikkoasiain neuvosto vahvisti
ne usean vuoden kestäneen
huolellisen valmistelutyön jälkeen. Neuvoston puheenjohtaja, kardinaali James Francis Stafford, luovutti tuolloin
säännöt juhlallisesti Neokatekumaalisen tien aloittajille,
espanjalaiselle taiteilijalle
Francisco (Kiko) Arguëllolle ja Carmen Hernandezille. Heidän mukanaan oli
muiden muassa italialainen
isä Mario Pezzi.
Samassa yhteydessä julkaistun Vatikaanin lehdistötiedotteen mukaan sääntöjä
olivat pyytäneet ennen muuta
hiippakuntien piispat eri puolilta maailmaa neokatekumenaatin läsnäolon ja toiminnan
turvaamiseksi ja edistämiseksi. Myös paavi Johannes
Paavali II oli toistuvasti ilmaissut tukensa sääntöjen
valmistamiselle. Nyt vahvistettujen sääntöjen perusteella
Neokatekumenaalinen tie saa
oman juridisen asemansa kirkon sisällä.
Neokatekumenaalinen tie
sai alkunsa Madridin köyhä-

listön kortteleissa Espanjassa
vuonna 1964. Tänään se toimii
105 maassa, yli 883 hiippakunnassa ja 4.950 seurakunnassa. Siihen kuuluu noin miljoona maallikkoa, yli 1.400
pappiskokelasta sekä yli 730
pappia. Neokatekumenaalinen tie on avannut paikallisten piispojen pyynnöstä yhteensä 46 hiippakunnallista
pappisseminaaria, joiden
kaikkien nimenä on «Redemptoris Mater» (Lunastajan äiti). Suomessa ensimmäiset neokatekumenaaliset yhteisöt perustettiin Ouluun
1980-luvulla.
Neokatekumenaalinen tie
asettuu piispojen ja seurakuntien palvelukseen tarjoamalla
tien kasteen sakramentissa syventymiseksi varhaiskristillisen katekumenaatin kautta
asteittain yhteisöissä. Se ei
pidä itseään liikkeenä, yhdistyksenä tai sääntökuntana,
vaan kristillisen kasvatuksen
ja julistuksen välineenä, "kasteen jälkeisenä katekumenaattina". Uudet säännöt tunnustavat tämän tosiasian ja painottavat Neokatekatekumenaalisen tien yhteistyötä hiippakunnan piispan kanssa.
KATT/VIS

Yhdysvalloissa katumuksen,
paaston ja rukouksen päivä
elokuussa
Yhdysvaltain katoliset piispat
päättivät paljon julkisuutta
herättäneen kokouksensa Dallasissa suunnitelmaan, jonka
mukaan koko maassa vietettäisiin katumuksen, paaston ja
rukouksen päivää elokuun
puolivälissä katumuksen osoituksena siitä, että piispat eivät
ole osanneet estää pappejaan
käyttämästä hyväkseen alaikäisiä. Tähän katumukseen
he kutsuivat mukaan kaikki
papit ja maallikot.
Piispat tekivät myös selväksi, ettei elokuun katumuspäivä jää yksittäiseksi tapahtumaksi saatikka sinänsä riittäväksi vastaukseksi hyväksikäytön uhrien tuskaan ja aiheutuneeseen luottamuspulaan. Katumuspäivän idean piispat hyväksyivät piispainkokouksen
"pitkänä päivänä", jonka kuluessa he vahvistivat myös "Ohjeiston lasten ja nuorten suojelemiseksi" sekä paikalliset
kanoniset normit. Jälkimmäisten avulla kaikki Yhdysvaltain hiippakunnat - sekä
latinalaiset että itäriitusten
mukaiset - saavat kirkko-oikeudelliset edellytykset toteuttaa ohjeiston mukaiset toimenpiteet. Normien käyttöönotto edellyttää vielä Vatikaa-

nin eri kongregaatioiden vahvistusta, jota yleisesti pidetään
kuitenkin hyvin todennäköisenä.
Piispojen keskustelun keskipisteenä olleet toimenpiteet
saivat jyrkän muotoilun: Ohjelman mukaan pappi tai diakoni, joka edes yhden kerran
on syyllistynyt lapsen tai nuoren hyväksikäyttöön tai koskaan syyllistyy siihen tulevaisuudessa, ei voi enää koskaan
elämänsä aikana saada minkäänlaista virkatehtävää vastuulleen.
Suurin osa papeista siirretään maallikkosäätyyn - he
joutuvat siis jättämään pappeuden. Jotkut voivat kuitenkin pysyä pappeina sillä ehdolla, että he elävät rukouksen ja
katumuksen täyttämää elämää, eivät käytä papillista
asua eivätkä koskaan julkisuudessa toimi papin tehtävässä
mm. messua viettäen tai edes
esiinny pappeina.
Ohjeiston mukaan jokainen hiippakunnan tietoon tullut alaikäisen hyväksikäyttöilmoitus annetaan myös siviiliviranomaisten tutkittavaksi.
KATT/CNS
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Uutisia
Milano sai uuden arkkipiispan
Kardinaali Dionigi Tettamanzi seuraa paimentehtävässä eläkkeelle siirtynyttä kardinaali Carlo
Maria Martinia SJ.
Paavi Johannes Paavali II
nimitti 11.7.2002 Milanon arkkipiispaksi kardinaali Dionigi Tettamanzin, joka vuodesta 1995 on toiminut Genovan arkkihiippakunnan esipaimenena.
Samalla pyhä isä myönsi
tähänastiselle arkkipiispalle,
kirkkolain mukaisen eläkeiän
eli 75 vuotta tänä vuonna saavuttaneelle kardinaali Carlo
Maria Martinille SJ, eron
paimentehtävästään. Kardinaali Martini oli useaan otteeseen ilmoittanut julkisuudessa toivomuksestaan saada siirtyä Raamatun tutkimuksen
pariin Pyhälle maalle.
Runsaat viisi miljoonaa
uskovaa käsittävä Milanon
arkkihiippakunta kuuluu Euroopan suurimpiin ja sillä on
oma ambrosiaaninen riituksensa. Arkkihiippakunnassa
on 1108 seurakuntaa ja sitä
palvelee yli 3000 pappia.
Sääntökuntalaisia on noin
8000.
Milanon uusi arkkipiispa
Dionigi Tettamanzi on syntynyt Milanon lähellä 14.3.1934.
Hänet vihittiin papiksi vuonna 1957. Hän väitteli tohtoriksi
maallikkojen apostolaatista,
minkä jälkeen hän toimi etenkin sakramentti- ja moraali-

teologian professorina ensin
Milanossa ja sitten Paavillisessa Gregoriaanissa yliopistossa
Roomassa. Hän on tunnettu
lukuisista julkaisuistaan fundamentaaliteologian, avioliitto- ja perheasioiden, sakramenttiteologian ja bioetiikan
aloilla.
Mons. Tettamanzi nimitettiin vuonna 1987 Paavillisen
Lombardian seminaarin rehtoriksi Roomaan. Samalla hän
toimi monien Pyhän istuimen
virastojen neuvonantajana ja
jäsenenä. Pyhä isä nimitti hänet 10.7.1989 Ancona-Osimon
arkkipiispaksi. Kardinaali
Martini vihki hänet piispaksi
Milanon
katedraalissa
23.9.1989.
Vajaat kaksi vuotta myöhemmin arkkipiispa Tettamanzi nimitettiin Italian piispainkokouksen pääsihteeriksi,
jolloin hän luopui AnconaOsimon piispanistuimesta.
Lopulta 20.4.1995 pyhä isä nimitti hänet Genovan arkkipiispaksi. Hänestä tuli kardinaali
21.2.1998.
Kardinaali Tettamanzi ottaa Milanon arkkihiippakunnan esipaimenen tehtävän
vastaan kahden kuukauden
kuluessa.
KATT/VIS

Itävallassa tapahtunut
"vihkimys" oli täysin mitätön
Jokilaivalla tapahtunut naisten papiksivihkiminen oli pelkkä medianäytös.
Paikallisen piispan ja Itävallan
piispainkokouksen jälkeen Vatikaanin uskonopin kongregaatio puuttui 10.7.2002 voimakkaasti itävaltalaisen Linzin hiippakunnan alueella kesäkuun lopulla tapahtuneeseen välikohtaukseen.
Pieni ryhmä itävaltalaisia,
saksalaisia ja yhdysvaltalaisia
naisia oli 29.6.2002 saanut
väitetyn "pappisvihkimyksen"
erään skismaattisen kirkkokunnan piispalta. Vatikaanin
uskonopin kongregaatio korosti lausunnossaan, että kysymyksessä oli täysin epäpätevä
ja mitätön teko, joka loukkaa
kirkon ykseyttä ja sellaisena
vain "vahingoittaa naisen
oman, erityisen ja korvaamattoman roolin edistämistä kirkossa ja yhteiskunnassa".
Uskonopin kongregaatio
toisti lausunnossaan paavi Johannes Paavali II:n lausuman kirkon uskon ja opetuksen siitä, ettei "kirkolla ole
millään tavalla valtuutta jakaa
papiksi vihkimistä naisille" ja
että "kaikkien kirkon uskovien tulee noudattaa tätä lausetta lopullisesti" (Ordinatio sa-
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cerdotalis, 4). Pysyäkseen kirkon sakramenttiyhteydessä
kyseisten naisten tulee määräaikaan mennessä tunnustaa
tekonsa ilmeinen mitättömyys
sekä esittää anteeksipyyntönsä tapahtuneesta.

Ekskommunikaatiot
astuivat voimaan uskonopin kongregaation
dekreetillä 5.8.
Kardinaali Josef Ratzingerin vahvistamana uskonopin
kongregaatio julkaisi lopulta
elokuun 5. päivänä dekreetin,
jossa todettiin vihkimykseen
osallistuneet naiset ekskommunikoiduiksi. Näin tapahtui,
koska he "eivät osoittaneet
minkäänlaisia parannuksen
tai katumuksen merkkejä erittäin suuresta rikkomuksestaan". Vihkimyksen suorittaja,
ns. "arkkipiispa" Romulo
Braschi on dekreetin mukaan jo aiemmin joutunut ekskommunikaatioon.
KATT/VIS/CNS

Kirkon
Lahkot eivät
Kristna och
lähetystoiminta ole
muslimer i
Mongoliassa
vaarattomia
Mellan-Östern
on vahvistunut Haitin piispat ovat varoitta- I mars 2001 gjorde biskoparKiinan kansantasavallan ja
Venäjän federaation välissä
sijaitseva valtaisa Mongolian
tasavalta sai oman apostolisen
prefektuurinsa kesän alussa
8.7.2002. Maan noin 1,5 miljoonan neliökilometrin alueen
kattavan Ulan Batorin apostolisen prefektuurin esipaimeneksi nimitettiin samalla filippiiniläissyntyinen isä Wens
Padilla CICM.
Mongolian ensimmäinen
apostolinen prefektuuri perustettiin Urgan kaupunkiin jo
vuonna 1921, mutta se ei ehtinyt toimia koskaan. Neuvostoaikana Mongolian itsenäisyys
oli pelkästään nimellinen ja
maata hallittiin käytännössä
Moskovasta. Katolisen kirkon
toiminta oli kokonaan kielletty. Heti Neuvostoliiton hajottua Mongolian viranomaiset
pyysivät kirkkoa palaamaan
maahan, jossa tuolloin ei ollut
katolilaisia käytännössä lainkaan.
Nyt kymmenen vuoden
kuluttua maassa toimii jo kuusi pappia, joiden joukkoon liittyy piakkoin kuusi salesiaanipappia. Tämä mahdollistaa
kirkon lähetystoiminnan vahvistumisen entisestään. Sääntökuntasisaria on toistakymmentä ja uskovien lukumäärä
on ylittänyt sadan. Mongoliassa on yhteensä noin kolme
miljoonaa asukasta. Suurin
osa maan pinta-alasta on asumatonta.
KATT/VIS

Aborttia
puoltavien
kuvernööriehdokkaiden
puheet
kiellettiin
Texasissa
Yhdysvaltalainen Corpus
Christin hiippakunta on kieltänyt kahdelta tunnetulta poliitikolta kaiken julkisen esiintymisen kirkoissaan. Poliitikot
eivät voi päätöksen perusteella pitää hiippakunnan kirkollisissa tiloissa mitään julkisia
puheita. Syy kieltoon on Texasin kuvernöörin virkaan pyrkivien ehdokkaiden myönteinen
suhtautuminen aborttiin.
Hiippakunta perusti päätöksensä vuonna 1999 hyväksyttyihin ohjeisiin, joiden mukaan katolilaiset, jotka tukevat
oikeutta aborttiin, eivät saa
ottaa vastaan mitään kirkollisia tehtäviä eivätkä esiintyä
missään kirkollisissa tilaisuuksissa.
KATT/KNA
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neet uskovia erityisesti Pohjois-Amerikasta peräisin olevista kristillisistä lahkoista ja
paikallisesta voodoo-kultista,
johon sisältyy myös mustan
magian harjoittamista. Haitissa voodoolla on laillinen asema uskontojen joukossa, eikä
kirkko siksi pysty kritisoimaan
julkisesti sen vaarallisia käytäntöjä.
Myös monet ns. kristilliset
lahkot ovat uhka Haitilla. Piispojen mukaan yleensä Pohjois-Amerikasta kotoisin olevat lahkot tulevat maahan
suurella pääomalla varustettuina ja perustavat kouluja,
joiden kanssa katolisen kirkon
köyhien instituutioiden on
mahdotonta kilpailla. Haitin
piispainkokouksen puheenjohtaja, piispa Hubert Constant varoittaakin siksi: "Ihmiset, jotka sanovat, että lahkot
ovat vaarattomia, ovat sokeita."
KATT/FIDES

Abbe Pierre
kävi
sairaalassa
"Kodittomien isäksikin" kutsutun abbe Pierren ja joidenkin hänen avustajiensa
matka Burkina Fasoon sai ikävän päätöksen, kun heidät
matkan jälkeen ohjattiin
Ranskassa sairaalatutkimuksiin vatsavaivojen takia.
Emmaus-liikkeen tiedottajan mukaan kysymys ei ole
kuitenkaan mistään vakavasta sairaudesta, vaan pelkästä
varotoimenpiteestä. Abbe
Pierren terveydentilaa seurataan tarkkaan, sillä hän joutui
keväällä muutamaksi päiväksi sairaalahoitoon "suuren väsymyksen" tähden.
Elokuun 5. päivänä 90vuotta täyttävä abbe Pierre
perusti Emmaus-veljistön
vuonna 1949. Järjestö omistautui työlle köyhimmistä köyhimpien auttamiseksi. Myöhempinä vuosina abbe Pierren
työ ulottui syrjäytyneiden ja
kaduilla asuvien, psyykkisesti
sairaiden ja HIV-tartunnan
saaneiden ihmisten auttamiseen. Nykyään Emmaus-liike
toimii yli 30 maassa, yli 300
paikallisena ryhmänä.
Syntyjään Henri Antoine
Groues -niminen kapusiini-isä
tunnettiin jo toisen maailmansodan aikaan peitenimellä
abbe Pierre. Hän toimi Ranskan vastarintaliikkeessä saksalaisia miehittäjiä vastaan ja
sai sodan jälkeen korkeimmat
sotilas- ja vastarintaliikkeen
huomionosoitukset. Kahdesti
abbe Pierre on ollut ehdolla
Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi.
KATT/KNA

na i Mellan-Östern sitt ad limina besök i Rom under ledning av den latinska Jerusalem patriarken, Michel
Sabbah.Detta gjorde det möjligt att bedöma kyrkans situation i dessa övervägande muslimska länder.
Enligt fader Thomas
Michel, rådgivare för det påvliga rådet för interreligiös dialog, har de kristna i regel frihet att fira sin religion i de arabiska länderna, med undantag
för Saudi-Arabien där det inte
finns ens en gnutta av religiös
frihet. För att religionsfrihet
skall ha någon betydelse måste den innefatta "kultfrihet"
d.v.s. frihet att samlas och fira
sin tro. Den innefattar också
rätt att berätta för andra om
denna tro. Ingen av dessa rättigheter finns i Saudi-Arabien,
som har en katolsk befolkning
på 800.000 personer, främst
filippiner.
I Saudi-Arabien får en katolik inte äga en Bibel eller
bära ett kors eller en medalj.
Det är förbjudet att hänga en
religiös bild på väggen i ett
katolskt hem. Katoliker får
inte samlas för bön i privata
hus på söndagen. Var och en
som misstänks för att propagera kristendom kan dömas
till döden. Men trots allt detta
svansar västerns länder för
Saudi-Arabien och sluter ögonen för vad där sker. Penningens seger!
Bahrain med 35.000 katoliker har den öppnaste inställningen till de kristna. Comboni-missionärerna som verkar i
Bahrain har nyligen byggt en
kyrka med 1.200 sittplatser.
Majoriteten av eleverna i denkatolska skolan är muslimer.
Staten Oman med 50.000
katoliker har fyra församlingar
och sju präster. Sultanen har
skänkt kyrktomterna och betalt byggnadskostnaderna. I
Qatar, där det finns 40.000
katoliker och i Yemen är situationen god. I dessa tre stater
har kyrkan skolor för 12.000
elever. Av dem är 60% muslimer och 3.67o hinduer.
I Kuwait utgör de 100.000
katolikerna omkring8% av invånarna. Därtill finns det också andra kristna, dels ortodoxa, dels protestanter. I Dubai
bygges nu den största katedralen i Mellan-Östern. Det är
kanske skäl att nämna att
muslimerna i några av dessa
länder har svårt att förstå varför Kristi efterföljare inte kan
be tillsammans.
KATT/MISIONEROS DEL TERCER
MILENIO

Oremus
Marie upptagelse

Rukouksen
apostolaatti

Jubla var glad,
du kyrkans folk,
fröjda dig, förenad
med himlens hovfolk,
ty livets moder
och nådens
har uppstått i dag
ur döden.

Elokuu
Me rukoilemme, että me
kaikki, yksin ja yhdessä, kehittäisimme kasvavan kunnioituksen Jumalan meille
lahjoittamaa ympäristöä
kohtaan.
Me rukoilemme, että
maailman lukuisten slummien lähetystyöntekijät
osaisivat lievittää epäoikeudenmukaisuuden aiheuttamaa kärsimystä ja auttaa
siellä asuvia ihmisiä kehittymään.

Hon är kvinnan,
som födde livet,
världen vann genom henne
sin frälsning.
Så dödens udd
blev genom henne bruten,
förtrampad blev den,
som för hennes kropp var döden.

Syyskuu

Heliga Moder,
du de levandes liv,
du som skänker
de troende liv,
du, barmhärtiga, du är nära
de trognas böner,
dem som dig prisar
med högtidlig lovsång.
Nu står du upp
med förhärligad kropp,
i den, som Nåden
gjorde åt sig till sin kropp.
Så res oss,
när skulden förlåtits,
åter upp
med din makt.
UR

Raffaello: Sikstiiniläismadonna. Gemäldegalerie, Dresden.

Rukouksen hedelmä on usko,
uskon hedelmä on rakkaus,
rakkauden hedelmä on palveleminen.
KALKUTAN ÄITI TERESA

ALF HÄRDELINS MARIA-ANTOLOGI
ANTAGLIGEN 1100-TAL

Me rukoilemme, että lapset
ja nuoret katolisissa kouluissa saisivat viisaita kasvattajia, jotka auttaisivat heitä
kehittämään uskoaan ja tervettä suhtautumistaan elämään.
Me rukoilemme, että
Pyhä Henki kirkollisten yhteisöjen kautta auttaisi Korean niemimaan kahta valtiota löytämään perustavat
syyt etsimälleen sovinnolle.

Böneapostolatet
Augusti
Vi ber, att vi alla enskilt och
kollektivt må utveckla en allt
större respekt för miljön
som en gåva av Gud.
Vi ber, att missionärerna i världens vidsträckta
ruckelstäder lyckas mildra
det lidande orättvisan förursakar och hjälpa invånarna
till full utveckling.

Sunnuntaiden ja juhlapyhien
lukukappaleet
15.8. to Autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen; juhlapyhä

September

1L Ilm. 11:19a; 12:1–6a, 10ab
Ps. 45: 10, 11–12, 16. Ks 10b
2L 1 Kor. 15: 20–27
Ev. Luuk. 1: 39–56

Vi ber, att eleverna i katolska skolor må ha goda uppfostrare som kan hjälpa dem
att utveckla sin tro och sunda attityder till livet.
Vi ber, att den Helige
Ande må hjälpa de koreanska staterna fram mot den
försoning som de strävar till.

18.8. Kirkkovuoden 20. sunnuntai (IV)
1L Jes. 56:1, 6–7
Ps. 67: 2–3, 5, 6+8. Ks 4
2L Room. 11: 13–15, 29–32
Ev. Matt. 15:21–28

25.8. Kirkkovuoden 21. sunnuntai (I)
1L Jes. 22:19–23
Ps. 138: 1–2a, 2bc–3, 6+8bc. Ks 8bc
2L Room. 11: 33–36
Ev. Matt. 16:13–20
Tänään on keräys Pyhän Maan hyväksi.
26 .8. ma Jyväskylän Pyhän Olavin kirkossa: kirkon vihkimisen vuosipäivä (1962); juhlapyhä

1.9. Kirkkovuoden 22. sunnuntai (II)
1L Jer. 20:7–9
Ps. 63: 2, 3–4, 5–6, 8–9. Ks 2b
2L Room. 12:1–2
Ev. Matt. 16:21–27

8.9. Kirkkovuoden 23. sunnuntai (III)
1L Hes. 33:7–9
Ps. 95: 1–2, 6–7abc, 7d–9. Ks 7d–8a
2L Room. 13:8–10
Ev. Matt. 18:15–20

Pyhän ruusukon neljäs kunniakas salaisuus:

Neitsyt Maria
otetaan taivaaseen
Assumpta est Maria in
coelum: gaudent angeli!: Jumala on ottanut Marian ruumiineen ja sieluineen taivaaseen; ja enkelit riemuitsevat!
Näin ylistäen laulaa Kirkko. Mekin aloitamme tämän
Pyhän Ruusukon jakson mietiskelyn samalla riemuhuudolla.
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Jumalanäiti on vaipunut
uneen. Kaikki kaksitoista
apostolia ovat hänen vuoteensa ympärillä - Mattias Juudaksen paikalla.
Koska meillä on arvokas
etuoikeus, jota kaikki kunnioittavat, olemme myös hänen
vierellään.
Mutta Jeesus haluaa äitinsä ruumiineen ja sieluineen
luokseen taivaaseen. Ja koko
loistoonsa pukeutunut taivaan
hoviväki tervehtii meidän Äitiämme. Koska sinä ja minä
olemme lapsia, tartumme Marian suurenmoisen, sinisen

viitan laahukseen ja siten
voimme katsella tätä ihmeellistä tapahtumaa.
Ylistetty Kolminaisuus ottaa vastaan Jumalan Tyttären,
Äidin, Morsiamen ja tulvii
kunniaa hänessä... Ja Äidin
ylevyys on niin suurta, että
enkelit huudahtavat: Kuka
hän on?
Josemaría Escrivá: Pyhä
Ruusukko. Okeanos oy, Helsinki 2000. 95 sivua. Katolisesta tiedotuskeskuksesta
hintaan 17 euroa.
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Pyhimys
Padre Pio, toivon
pyhimys

Kari Harmoinen

Pyhä isä Pio on varmasti yksi tunnetuimmista ja rakastetuimmista viime aikojen
pyhistä. Kari Harmoinen kertoo isä Pion
elämästä ja hänen kanonisaatiomessustaan Roomassa 16.6.
Kuten apostoli Paavalin, Pietrelcinan padre Pion elämän ja
apostolisen työn kiinnekohta
oli Kristuksen risti, hänen viisautensa ja kunniansa. Kristuksen rakkauden sytyttämänä hän uhrasi Jeesuksen tavoin itsensä maailman pelastuksen puolesta. Seuratessaan
ristiinnaulittua Kristusta hän
olisi voinut sanoa:”Lain vaikutuksesta minä kuolin, mutta
kuolin vapaaksi laista elääkseni Jumalalle. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu.
Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän,
jota tässä ruumiissani vielä
elän, elän uskoen Jumalan
Poikaan, joka rakasti minua ja
antoi henkensä puolestani. “
(Gal 2:19-20) Jumala antoi
hänelle jatkuvasti ylen määrin
armolahjoja. Niiden avulla
hän suoritti palvelutehtäväänsä auttaen ihmisiä, joita tuli
hänen luokseen aina vain
enemmän ja enemmän. Tästä
työstä syntyi valtaisa joukko
hengellisiä poikia ja tyttäriä.
Tämä ansiokas Franciscus
Assisilaisen seuraaja syntyi 25.
toukokuuta 1887 Pietrelcinassa Beneventon arkkihiippakunnassa. Hänen vanhempansa olivat Grazio Forgione ja
Maria Giuseppa De Nunzio.
Syntymäänsä seuraavana päivänä hän sai kasteen ja nimekseen Francesco. Kaksitoistavuotiaana hän sai vahvistuksen sakramentin ja ensikommuunion.
Tammikuun 6. päivänä
1903, 16 vuoden ikäisenä, hän
meni Morconen kapusiiniveljien luostariin, missä hän sai
tammikuun 22. päivänä fransiskaanien habituksen ja nimekseen veli Pio. Novisiaattinsa ensimmäisen vuoden jälkeen hän antoi ensimmäiset
lupaukset ja tammikuun 27.
päivänä 1907 juhlallisen luostarilupauksen.
Kun hänet oli vihitty papiksi Beneventossa 10. elokuuta 1910, oli hän perheensä luona kotona terveydellisistä syistä vuoteen 1916. Syyskuussa
tuona vuonna hänet lähetettiin San Giovanni Rotondon
luostariin, missä hän eli kuolemaansa saakka.

Padre Pio täytti kutsumustaan ihmisten lunastamiseksi
Jumalan rakkauden täyttämänä ja lähimmäisiään rakastaen. Hän suoritti tehtäväänsä
keskittyen erityisesti hengelliseen ohjaukseen: ripin ja eukaristian sakramentteihin.
Hänen apostolisen työnsä
huippu oli pyhän messun vietto. Uskovat, jotka osallistuivat
hänen messuihinsa, todistavat
hänen hengellisyytensä äärimmäisestä syvyydestä.
Yhteiskunnallisessa hyväntekeväisyydessä padre Pio
halusi lievittää monien perheiden kärsimää tuskaa ja kärsimystä. Tärkein tehtävä oli hänen vuonna 1956 perustamansa Casa Sollievo della Sofferenza (Talo kärsimyksen lieventämiseksi).
Padre Piolle usko oli elämää. Hänen tahtoansa ja tekojansa leimasi kaikessa usko.
Väsymättömästi hän omistautui rukoukselle. Suuri osa hänen päivästänsä ja osa yöstäkin kului keskustellen Jumalan kanssa: ”Etsimme kirjoista Jumalaa, mutta rukouksessa löydämme hänet. Rukous
on avain, joka avaa Jumalan
sydämen.”
Usko auttoi häntä hyväksymään Jumalan salaperäisen
tahdon. Hän oli aina uppoutunut yliluonnollisiin asioihin.
Ei vain hän vaan myös muut
hänen lähellään elivät toivossa ja täydellisessä luottamuksessa Jumalaan. Jumalan rakkaus täytti hänet, ja se täytti
kaikki hänen toiveensa.
Hyväntekeväisyys oli hänelle päivän innoittaja: rakasta Jumalaa, auta lähimmäisiä,
rakasta heitä. Hän keskittyi
erityisesti kasvamiseen lähimmäisen rakkaudessa ja hän
halusi johtaa muita samalle
tielle. Hän osoitti tämän toivottamalla yli 50 vuoden ajan
tervetulleiksi lukemattomia
ihmisiä, jotka turvautuivat hänen palvelutehtäväänsä ja
neuvoihinsa, hänen lohdutukseensa ja ripittäytyivät hänelle.
Hän oli melkeinpä piiritetty. Häntä etsittiin kirkosta, sakaristosta ja luostarista. Kuitenkin hän antoi itsensä kaikil-

le sytyttäen uskoa, jakaen armoa ja tuoden valoa ihmisten
elämään. Erityisesti hän näki
Kristuksen köyhissä, kärsivissä ja sairaissa. Siksi hän omistautui erityisesti heille.
Hänessä näkyi rohkeuden
hyve. Jo varhain hän ymmärsi
ja hyväksyi, että hänen tiensä
on ristin tie. Monien vuosien
ajan hän kärsi hengellisesti.
Vuosikausia hän kesti stigmojen aiheuttaman kivun. Hän
harjoitti mortifikaatiota edistyäkseen kohtuullisuuden hyveessä ja elääkseen fransiskaa-

”Minä taas en ikinä tahdo kerskailla
mistään muusta kuin meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen rististä. Siinä on
maailma minulle ristiinnaulittu ja minä
maailmalle.” (Gal. 6:14)
6
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niseen tapaan. Tämä hyve näkyi sekä hänen asenteissaan
että elämäntavassaan. Hän oli
jatkuvasti tietoinen siitä, mihin hän oli sitoutunut astuessaan sääntökuntaelämään, ja
siksi hän tutkiskeli antamiaan
lupauksia huolella. Hän oli
aina kuuliainen esimiehilleen,
silloinkin kun se oli raskasta.
Hänen kuuliaisuutensa oli
vahvuudessaan yliluonnollista, kaiken kattavaa ja täydellisesti toteutettua. Hän eli köyhyyden hengessä toimien täysin epäitsekkäästi, ilman
maallisia asioita, ajattelematta omaa mukavuuttaan tai
kunniaa. Hänen käytöksensä
oli hillittyä kaikissa tilanteissa ja kaikkien ihmisten kanssa. Itse hän piti todellakin itseään hyödyttämänä ja arvottomana Jumalan lahjoille.
Hän tunsi itsensä heikoksi ja
epävarmaksi, ja samalla hän
sai osakseen jumalallista suosiota. Kaiken ihailun keskellä
hän varmaan ajatteli:”Haluan

olla vain köyhä veli, joka rukoilee.”
Nuoruudesta lähtien hänen terveytensä ei ollut kovin
vankka, ja varsinkin viimeisinä vuosina hänen terveytensä
huononi nopeasti. Kuolema
otti hänet vastaan vuonna
1968 syyskuun 23. päivänä.
81-vuotias padre Pio oli kuolemaansa hyvin valmistautunut ja rauhallinen. Hänen
hautajaisiinsa osallistui poikkeuksellisen suuri määrä ihmisiä. Jo hänen elinaikanaan
hänellä oli pyhän ihmisen maine, mutta hänen kuolemansa
jälkeen usko hänen pyhyyteensä lisääntyi nopeasti. Ympäri maailmaa erilaisten ihmisten keskuudessa tunnustettiin ihmeitä, samoin tapahtui kirkossa. Padre Pio julistettiin autuaaksi toukokuun 2.
päivänä 1999.
Santa Maria Maggioren kirkossa alkoi 13. kesäkuuta 2002
kolmen päivän valmistautu-

Kolumni
Pius XII:s tystnad
Ett tåg fullastat med judar
lämnade Stazione Termini i
Rom den 18 oktober 1942.
Det var tyskarna som gjort en
raid mot stadens judar och
nu skickade dem till en säker
död i Auschwitz. Vad som
gjorde arresteringen unik var
att den skedde ”under påvens
eget fönster”.
Uttrycket är hämtat från
Rolf Hochhuths Ställföreträdaren, skådespelet som 1963
skulle starta en världsvid upprivande debatt om Pius XII
och Förintelsen. De romerska judarnas öde spelar en
central roll för Hochhuths
hela argumentation. Varför
teg Pius? En rungande offentlig protest hade kanske
räddat Gestapos romerska

offer eller åtminstone väckt
den europeiska judenheten till
full insikt om tyskarnas avsikter.
Försvaret för Pius utgår som Jóse M Sánches visar i sin
färska bok Pius XII and the
Holocaust - från att påven inte
ville äventyra sina möjligheter
att medla mellan Tyskland och
de allierade. Han fruktade
också för sin egen säkerhet,
såväl han som Vatikanstaten
var hjälplöst inom räckhåll för
en brutal tysk krigsmakt. I alla
lägen var Pius övertygad om
att ett offentligt ingripande
från hans sida bara hade gjort
ont värre, med Hitlers hämnd
drabbande både katoliker och
judar.
Pius tystnad utesluter inte

Kardinal Eugenio Pacelli, som senare blev påve Pius XII.

att kyrkor och kloster över hela
Italien tog sig an förföljda judar. De räddades antal i Rom
steg till 5000, sedan Vatikanen
med vidhängande byggnader
1943 i ett särskilt avtal förklarats vara neutralt område.
Den romerska juderazzian illustrerar ett dilemma som Pius
i långt större skala hade ställts
inför i Tyskland. Han hade
inga illusioner om Hitler och
Tredje riket, krafter var i rörelse som ur katolsk synpunkt
tedde sig extremt farliga. Men
just därför ville han gå försiktigt fram, rädd för att Hitler
med ett vilddjurs kraft skulle
kasta sig över kyrkan om han
på allvar provocerades.
Det kom alltså aldrig till en
synlig brytning. Tvärtom var
Pius som statssekreterare med
om att pressa fram konkordatet 1933, som reglerade förhållandet mellan kyrkan och nazistregimen och i praktiken
betydde dödsstöten för bl a det
katolska centrumpartiet.
Inte oväntat har Pius beskyllts för inrotat tyska sympatier, hans tidigare karriär skedde ju helt på tysk mark, där
han startar som nuntius i Bayern 1917 för att 1925 få motsvarande post i Berlin. Även
hans privata hushåll i Vatikanen var i tyska händer, om han
alltid åt ensam, så var det under moderlig uppsikt av syster
Pascalina Lehnert.
Pius XI dog i februari 1939
och efterträddes av Eugenio
Pacelli, som Pius XII. Med ett
slag kastades den nye påven in
i en av de värsta kriser som
drabbat kyrkan i modern tid.
Angreppet på Polen samma år
kom som en första prövning,
polackerna var katoliker och
väntade sig oreserverat stöd av
Rom. Men Pius följde sin gamla linje och undvek alla demonstrativa gester, viss om att
ett stöd i det tysta skulle göra
större nytta.
När kriget 1941 gick in i sin nya
östeuropeiska fas ställdes ock-

minen padre Pion pyhäksi julistamiseen. Ohjelmaan kuului
jokaisena iltana ruusukko,
mietiskely ja messu. Yksikään
roomalainen tai televisiota
seurannut italialainen ei voinut olla tietämättä padre Pion
pyhäksi julistamisesta. Oli
vain kolme puheenaihetta: jalkapallo, kuumuus ja padre
Pio. Myös lentokone Rooman
yllä viestitti asiasta. Kuvat,
kortit, taulut ja patsaat olivat
kysyttyjä. Tarjolla oli padre
Pio -ruusukoita, vihkivesiastioita, avaimenperiä, jopa padre Pion jäätelöä oli kaupan.
Vatikaani julkaisi myös tilaisuutta juhlistavan postimerkin. Turvatoimet edellisellä
viikolla Pietarinkirkossa olivat
äärimmäisen tiukat. Jokainen
kirkossa kävijä tarkastettiin
metallinpaljastimella ja laukut

tutkittiin tarkkaan. Tv-uutisissa kehotettiin ihmisiä varustautumaan messuun kuumuuden takia hatuin ja riittävällä
määrällä vettä.
Kesäkuun 16. Päivän aamuna kaikki oli valmista. Pietarinkirkon aukiolle oli pantu
35.000 tuolia. Ympäri Vatikaania oli 12 jättikuvaruutua,
joista ne ihmiset, jotka eivät
olleet saaneet lippua messuun, saattoivat seurata tilaisuutta. Erityisesti etelä-italialaiset olivat kiinnostuneita
asiasta, koska padre Pio ei ollut heille vain historian kirjoitusta vaan heidän ja heidän
vanhempiensa todellista elämää.
Yksi nainen kertoi ilosta
itkien, kuinka hän oli saanut
ensikommuunionsa padre Piolta. Lukuisat vapaaehtoiset

auttoivat pyhiinvaeltajia kirkon aukiolla ja sen ympäristössä. Paikalle oli varattu miljoona padre Pion kuvalla varustettua vesipurkkia messuvieraille. Monet joutuivat kuitenkin paikalle perustetulle ensiapuasemalle tai sairaalaan
kuumuuden takia, joukossa oli
myös yksi messua viettänyt
kardinaali. Kommuuniota jakamaan tulleet papit pitivät
päässään keltaisia juhlahattuja, ja osa onnettomista hatuttomista istui messukirja päänsä päällä. Vesitarjoilu pelasi
myös alttarin ympärillä. Siten
kaikki 300.000 messussa olijaa saivat turhia odottamatta
kommuunion.
Kun paavimme Johannes
Paavali II julisti padre Pion pyhäksi: ”dichiriamo e definiamo
Santo il Beato Pio di Pietrelci-
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så judefrågan på sin spets. Via
nuntierna i Slovakien och
Schweiz blev Pius i mars 1942
underrättad om koncentrationslägrens existens, en massavrättning av judar var på
gång i diabolisk tysk regi. I
påskbudskapet från samma år
talade Pius mycket riktigt om
alla dem som dömts till döden
”bara på grund av sin nationalitet eller ras”. Men ordet jude
får man förgäves söka efter i
den påvliga texten.
1941 hade Pius kategoriskt
vägrat att hedra Hitlers ryska
fälttåg med namnet ”korståg”.
Men misstanken finns att han
i övrigt starkt präglades av den
skräck för bolsjevismen som
växt fram hos honom redan
under det röda upproret i
München 1919. Inbördeskriget
i Spanien 1936 gjorde ett lika
outplånligt intryck med sina
7000 mördade präster och ordensfolk. Stalins terror var
också den under 30-talet en
ständig påminnelse om hur
långt en totalitär regim kunde
gå i förföljelsen av de kristna.
Tredje riket som bålverk
mot kommunismen var en
tanke som Pius många gånger
måste ha snuddat vid. Men
han visste att Hitler och Stalin båda hade ställt sig bortom
gott och ont, var lömskt oberäkneliga och utan skrupler i
allt de företog sig.
Ja, hade han som påve genom att trotsa Hitler och
frankt ta strid om judarna rätt att utsätta sin församling
för denna nya sorts kejsarvansinne? Eller ännu mera rakt på
sak; var de tyska katolikerna
mogna för martyriet? Verkade
det inte långt sannolikare att
miljoner skulle avfalla, i skräck för vad Gestapo och en
topprustad tysk statsmakt
kunde göra med dem. Pius ville inte tvinga denna samvetsvånda på sina tyska trogna,
inklusive dem som tjänade i
armén och redan avlagt sin
trohetsed.

na e lo iscriviamo nell’Albo dei
Santi e stabiliamo che in tutta
la Chiesa egli sia devotamente
onorato tra i Santi”, pääsivät
tunteet valloilleen. Kuului itkua, huutoa ja taputuksia. Samoin raikuivat aplodit, kun
uusi pyhä mainittiin ensimmäisen kerran eukaristisessa
rukouksessa.
Täysi hiljaisuus muuttumisen aikana. Oli todella pyhin hetki. Riemullisen tunnelman rikkoi pieni välikohtaus
juuri ennen loppusiunausta.
Yksi pyhiinvaeltajista ryntäsi
hurjaa vauhtia paavia kohti.
Epätoivoisen yrityksen katkaisivat alttarin rappusilla turvamiehet, jotka kantoivat miehen pois. Kyseessä oli saksalainen pyhiinvaeltaja, joka halusi vain halata paavia. Paavi oli
hyvin iloinen messusta ja ajoi

Syster Pascalina uppger att
Pius 1942 hade förberett ett
skarpt fördömande av judemassakrerna men till slut
beslöt sig för att bränna upp
skrivelsen. Orsaken skulle ha
varit händelserna i Holland
där en appell för judarna av
ärkebiskopen Johannes de
Jong ledde till att jakten på
dem tvärtom intensifierades.
Skulle inte ett påvligt ingripande utlösa samma reaktion i Tyskland?
Det är omöjligt att nu efteråt säga hur rätt Pius hade
i sin ängslan för följderna av
en öppen konfrontation. Hitler skulle kanske ha hejdats i
sin mordiver och gett judarna nytt andrum - eller också
kallt struntat i rösten från
Rom. Långt troligare är ändå
att han som i Holland tagit till
ännu hårdare metoder, beredd att därtill krossa alla
katolska motståndshärdar.
Pius tog det säkra för det
osäkra och valde att ligga
lågt; kyrkan räddades som
institution, men hans tystnad
i judefrågan renderade
honom öknamnet ”Hitlers
påve”. Pius var emellertid ingen antisemit, och hans avsky för nazismen står utom allt
tvivel. Avstod han från heroiska utspel så var det för att
kunna göra desto mer för enskilda judar Europa runt. Vid
hans död 1958 hyllades han
varmt av auktoritativa judiska stämmor, med chefsrabbinen i Israel i spetsen.
Ansvaret som Pius satts
att bära var omänskligt tungt,
i varje nerv visste han hela tiden hur mycket som stod på
spel. Det var ett liv i daglig
bävan, så främmande för oss
som sitter med facit på hand.
JOHANNES SALMINEN

papamobilellaan kirkon ulkopuolella pitkin katuja tervehtien ja siunaten ihmisiä.
Juhla jatkui Santa Maria Maggioren kirkossa vesperillä, jossa laulettiin myös Te Deum.
Sen jälkeen oli konsertti Vatikaanissa. Siellä esitettiin Toni
Santagatan sävellys ”Padre Pio
Santo della Speranza” (Padre
Pio, toivon pyhimys). Kun pimeys laski Rooman ylle, räiskyi Pietarin kirkon takaa juhlan kruunaava komea ilotulitus.
KARI HARMOINEN
Lähde: Canonizzazione del
beato Pio da Pietrelcina, Vatikaani 2002.

7

Kalenteri
la 18.00.18.30 ja sopimuksen
mukaan. Papit tavattavissa
parhaiten 9-12.
1.7.-31.8.2002 kesäohjelma:
Su 10.00 päämessu, kirkkokahvit, 18.30 iltamessu. Ke, pe
7.15 aamumessu, ti, to, la
18.30 iltamessu. (ti) 18.00
ruusukkorukous, (to) 18.00
adoraatio ja vesper. Rippitilaisuus - la 18.00-18.30 ja sopimuksen mukaan. Pappi on tavattavissa parhaiten aamulla
9-12.

Helsinki
Pyhän
Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1,
00140 Helsinki. Puh. (09)
6824040, fax (09) 6224618.
Sähköposti henricus@cath.fi.
1.6.-31.8. noudatamme kesäohjelmaa. Sunnuntaisin vietämme messuja ainoastaan:
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 aamumessu jää
siis pois kuten myös torstain
ruusukko ja sakramenttihartaus. Lauantain vesper pyritään rukoilemaan 17.40 ja rippiaika on la 17.30-18.00.
14.8. ke 18.00 iltamessu
15.8. to Autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottamisen
juhla: juhlapyhän messu
7.30
17.8. la Hiippakunnan juhla
Stella Marisissa. Bussi lähtee kirkon edestä klo
10.00, 17.40 vesper, 18.00
iltamessu
31.8. la 17.40 vesper, 18.00
aattomessu
1.9. Kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00 lat/eng, 11.15
päämessu/högmässa,
18.00 iltamessu
Isä Guy Barbier lomalla elokuussa.

Pyhän Marian
seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki.
Puh. (09) 2411633, fax (09)
2411634.
Sähköp.
marian.srk@kolumbus.fi. Kotisivu www.kolumbus.fi/
marian.srk.
Su 10.00 päämessu, kirkkokahvit, 11.30 messu 1. suomeksi/2. vietnamiksi/3. englanniksi/4. italiaksi/ (5. suomeksi), 18.30 iltamessu. Ma, ke, pe
7.15 aamumessu, ti, to, la
18.30 iltamessu. Ti 18.00 ruusukkorukous. To 18.00 adoraatio ja vesper. Rippitilaisuus
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17.8. la Hiippakuntapäivä
Stella Marisissa 10.0016.00, 18.30 iltamessu
18.8. Kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.00 päämessu,
18.30 iltamessu
24.8. la 18.30 iltamessu
25.8. Kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.00 päämessu,
18.30 iltamessu
31.8. la 18.30 iltamessu
1.9. Kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00 TV-messu
ruotsiksi!!, 11.30 ei ole
messua!!, 18.30 iltamessu
6.9. pe 18.00 adoraatio,
18.30 Jeesuksen Pyhän
Sydämen messu

Turku
Pyhän Birgitan
ja autuaan
Hemmingin
seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. (02) 2314389, fax
(02) 2505090. Sähköposti turunkat@ saunalahti.fi.
Su 10.30 päämessu, 18.30 evening mass. Ma, pe, la 7.30 aamumessu, ti 18.30 iltamessu,
to 18.00 adoraatio, 18.30 iltamessu. Ke 17.00 messu Piikkiössä. Rippitilaisuus ennen
messuja ja sopimuksen mukaan.
15.8. to Autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen juhlapyhä: 18.30 juhlamessu
17.8. la Hiippakuntapäivä
Stella Marisissa
18,8, Kirkkovuoden 20. sunnuntai9: 9.15 aamumessu,
10.30 päämessu, 18.30
Mass in English
24.8. la Katekeesi ja lastenkerho Turussa
25.8. Kirkkovuoden 21. sunnuntai: 9.15 aamumessu,
10.30 päämessu, 18.30
Mass in English
1.9. Kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30 päämessu,
12.00 messu vietnamiksi,
18.30 Mass in English
7.9. la 10.00 messu Ahvenanmaalla

Diaspora:

Ahvenanmaa: 7.9. la 10.00

Jyväskylä
Pyhän Olavin
seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. (014) 612659, fax
(014) 612660. Kotisivu
www.katt.fi/olavi.htm.
Su 10.30 päämessu. Ke 18.00
iltamessu. Tiedot muiden arkipäivien messuista puhelimitse ja kirkon ovelta. Rippitilaisuus sopimuksen mukaan.
Kesäaikana sunnuntaisin on
tavallisesti päämessu klo
10.30, paitsi silloin kun kirkkoherra on matkalla tai lomalla. Silloin toinen pappi, isä
Zenon Strykowski, tulee Tampereelta viettämään kanssamme pyhää messua 18.8.
Hätätilassa voitte soittaa joko
ursuliinisisarille Jyväskylässä
pyh. 014-614659 tai Tampereen Pyhän ristin seurakuntaan, puh. 03-212 8775.
Uusi kirkkoherra, isä Zdzislaw
Huber, tulee Jyväskylään jo
20. päivänä elokuuta. Hänen
nimityksensä tulee voimaan
virallisesti syyskuun 1. päivänä. Vanha kirkkoherra, isä
Frans Voss, jättää jäähyväiset
sunnuntaina 22. syyskuuta.
Silloin on piispanmessu, jonka aikana piispa toimittaa vahvistuksen sakramentin useammalle nuorelle ja asettaa uuden kirkkoherran virkaansa.
17.8. la Hiippakuntajuhla
Stella Marisissa
18.8. Kirkkovuoden 20. sunnuntai: 17.00 iltamessu
21.8. ke 18.00 iltamessu
25.8. Kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.30 päämessu
28.8. ke 18.00 iltamessu
31.8. la Lasten uskonnonopetus. Vahvistettavien ryhmän opetus.
1.9. Kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30 päämessu
6.9. pe 18.30 messu Kiteellä

Diaspora

Joensuu: 7.9. la 11.00
Kitee: pe 6.9. klo 18.30
Mikkeli: su 8.9. 16.00
Savonlinna: la 14.9. 11.00

Tampere
Pyhän ristin
seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. (03) 2127280, fax
(03) 2147814. Sähköposti
katristi@nic.fi. Kotisivu
www.nic.fi/~katristi.
Su 10.00 ruusukkorukous,
10.30 päämessu. Ti, to 7.30
aamumessu, ma, ke, pe 19.00
iltamessu. Ke 18.40 vesper. La
messu 8.30. Rippitilaisuus ennen messuja ja sopimuksen
mukaan.
17.8. Hiippakunnan juhla
Stella Marisissa
18.8. Kirkkovuoden 20. sun-
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nuntai: 10.30 päämessu
24.8. la 9.30 katekeesi, 14.15
messu
25.8. Kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.30 päämessu,
14.00 messu puolaksi
1.9. Kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30 päämessu,
15.00 messu Hämeenlinna
7.9. la 9.30 Katekeesi, 14.15
messu

Diaspora:

Hämeenlinna: 1.9. su 15.00

Kouvola
Autuaan
Ursulan
seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola.
Puh. (05) 3711251. Sähköposti stan.szymajda @sci.fi. Kotisivu www.sci.fi/~stan.
Su 11.00 tai 18.00 päämessu
kirkossa. Rippitilaisuus puoli
tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan. Kirkkoherra
tavattavissa parhaiten torstaisin.
18.8. Kirkkovuoden 20. sunnuntai: 11.00 Jumalan sanan palvelus ja ehtoollisen
jakaminen
25.8. Kirkkovuoden 21. sunnuntai: 11.00 messu
29.8. to 18.00 iltamessu
Kirkkoherra lomalla 15.7.23.8.2002

Oulu

Keskukset
Ekumeeninen
keskus
Myllyjärvi, 02740 Espoo. Puh.
(09) 8557148.
Su 11.00 liturgia, kirkkokahvit.
To, pe 9.00-18.00 ikonimaalauksen opetusta.

Katekeettinen
keskus
Kuusitie 6, 00270 Helsinki.
Puh. (09) 2416095, fax (09)
5885157.
Sähköposti
katekeettinen.keskus@co.inet.fi.
LUCIA-PUOTI
Kuusitie 6. Avoinna:
12.00 - 17.00 ke/pe
12.00 - 18.15 ti/to
ma/la suljettu
Katolista kirjallisuutta, kortteja, uskonnollisia esineitä ja
lahjatavaroita.

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

Stella Maris

Nasaretin
Pyhän Perheen
seurakunta

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

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

Studium
Catholicum

Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke,
pe 18.30 iltamessu. Ke, la
19.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe
17.30-18.30 ja sopimuksen
mukaan.
17.08. la hiippakunnan juhla
Stella Marisissa.
18.08. Kirkkovuoden 20. sunnuntai: 11.00 päämessu.
17.00 messu Torniossa.
25.08. Kirkkovuoden 21. sunnuntai: 11.00 päämessu.
17.00 messu Raahessa.
1.9. Kirkkovuoden 22. sunnuntai: 11.00 päämessu,
17.00 messu Torniossa
8.9. Kirkkovuoden 23. sunnuntai: 11.00 päämessu,
17.00 messu Rovaniemellä

Diaspora

Raahe: 25.8., 22.9. su klo
17.00
Rovaniemi: 8.9. su klo 17.00
Tornio: 18.8., 1.9., 15.9. su
klo 17.00

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

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

Turvapaikanhakijoiden viikonloppu
Suomen Caritas järjestää
perinteisen turvapaikanhakijoiden virkistäytymisviikonlopun 23.-25.8. ja kutsuu jäsenensä tutustumaan Caritaksen toimintaan ja viettämään lauantaipäivää kanssamme
Stella Marisiin!
Ilmoittautumiset 19.8.
mennessä toimistoon,
puh. 09-1357998 klo 8-13.

Kalenteri
Muita tapahtumia

Katekeettinen keskus
tiedottaa
Helsingin seurakuntien katolinen uskonnonopetus: syyslukukausi 2002
Lauantaikurssin opetuspäivät Englantilaisella koululla, Mäntytie 14, klo 10.00-13.00, messu Marian kirkossa 13.00-13.40:
7.9., 21.9., 19.10., 9.11., 30.11.
Peruskoulun 1-9 lk, jotka eivät saa koulussa opetusta.

Huom!

Verbi Dei sono
Schola cantorum

Stella
Marisin
puhelinnumero

Opettajat: 1 - Ulla Erävalo, 2 - sisar Renata, 3 - Sisar
Barbara, 4 - Saana Salmela, 5 - Auli Nukarinen, - 6A Larissa Franz, 6B - Ritva Halme, 7-9 Marjatta JaanuSchröder, opetuskoordinaattori: Irene Alvarez

on Hiippakunnan kalenterissa väärin.

Lördagskursen: Samat päivämäärät, kokoontuu P.
Henrikin katedraalin srk-saliin.

Oikea numero on
(019) 335793.

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

Opettajat: Sara Torvalds, Eeva Sauri, Marko Pitkäniemi, Piero Pollesello.

Tue katedraalikuoroamme!
Please support the Cathedral Choir!

Lukio: 31.8., 14.9., 19.10., 9.11., 30.11., Katekeettisessa
keskuksessa, Kuusitie 6, 10.00-13.00. Opettaja: Marjatta
Jaanu-Schröder.

Turku
24.8., 14.9., 19.10., 16.11., 14.12., 11.1., 8.2., 8.3., 12.4.,
10.5.
Lauantaikurssin opettajat: 1. lk Paulina de Anna, 2.
lk Abla Nkegbe, 3. lk äiti Elisabet, 4. lk Verna Santamala, 5. lk Kristiina Peltonen, 6. lk Florence Schmitt, ya isä Wieslaw, ja Arja Simon-Bellamy, ruotsalaiset ryhmät - Renate Hakkarainen. Vastuuopettaja Kristiina
Peltonen
Pori: 21.9., 26.10., 23.11., 21.12. Opettaja isä Wieslaw

Tampere
24.8., 5.10., 9.11., 30.11. Opetus 9.30-14.15 messu - 15.00.
Opettajat: sisar Theresa, Sisar Bozena, Sisar Anna, Juho
Kyntäjä, Tuomo Vanhatalo, Marja-Liisa Linder, Pietarsaaressa - Anne-Maj Korpela.

Karmeliittaperheessä tapahtunutta
Huhtikuun 28.
päivänä Riitta
Vainio Espoosta
antoi lopulliset lupauksensa karmeliittamaallikkona
Espoon karmeliittaluostarissa. Lupaukset otti vastaan veli Jakob
Iturralde-Mack
Norrabyn karmeliittaluostarista
Ruotsissa. Samassa tilaisuudessa
Kati Fehér Vantaalta sai skapulaarin merkiksi liittymisestään
karmeliittamaallikoihin.

Jyväskylä
31.8., 21.9., 19.10., 16.11., 14.12. Opetus 09.00-12.30 perhemessu 13.00. Opetusta myös Savonlinnassa ja Joensuussa.

Kouvola
Opetus kuukauden toisena lauantaina klo 11.00-13.00.
Lahti: Opetus kuukauden ensimmäisenä lauantaina.

Karmeliittasääntökunnan
maallikkohaaran
(OCDS)
yli
26.000 jäsentä
jakautuu noin
700 ryhmään lähes 50 maassa.
Suomen ja Viron
ryhmässä on 13
jäsentä.
Karmeliittamaallikkojen
kutsumus on todistaa Jumalan
läsnäolosta maailmassa rukoilemalla ja mietiskelemällä Jumalan sanaa neitsyt Maria esikuvanaan.
HEIDI TUORILA-KAHANPÄÄ

Elämästä karmeliittaluostarista on juuri ilmestynyt suomen- ja englanninkielinen mustavalkoinen kirja:
Jumalan äidin karmeliittaluostari, Espoo, Suomi
- Carmel of the Mother of God, Espoo, Finland
Hinta karmeliittaluostarista ostettuna 10 euroa. Kirja tulee pian
myyntiin myös Katoliseen tiedotuskeskukseen.

Opus Dein perustajan pyhäksi julistaminen
Tervetuloa mukaan Opus Dein
perustajan Josemaría Escriván
pyhäksi julistamiseen, jonka
paavi Johannes Paavali II viettää Pietarinkirkon aukiolla Roomassa sunnuntaina 6. lokakuuta
2002.
(www.escrivacanonization.org).
Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja:
Javier Salazar, puh. 611 643.

FIDES 08/2002
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Artikkeleita
Ritva Halme

Ympyrä sulkeutuu
Vuonna 1928 syntyi Etelä-Hollannissa poika, jonka ei paljon tarvinnut miettiä, mitä hänestä isona tulee. Katolisesta nuorisolehdestä hän luki,
että pohjoisessa asuu pieni sisukas Suomen kansa, joka urhoollisesti vastustaa isoa vihollista. 12vuotias Jan Koolen päätti, että sinne hän muuttaa.
Jan Koolen aloitti koulunsa
maan tapaan kuusivuotiaana.
12-vuotiaana hän siirtyi seminaari-internaattiin ja sieltä
edelleen novisiaattiin pappiskoulutukseen.. Hän luki usein
hyvin toimitettua katolista
nuorisolehteä, jossa kerrottiin
Suomesta ja sen katolilaisista,
muun muassa Neitsytniemessä sijainneesta ursuliinisisarten ylläpitämästä lastentarhasta, Meren Tähdestä. Jan
Koolen keräsi Suomen katolisen kirkon vaiheista kaiken
tiedon, minkä löysi. Hollannin
kouluissa piti lukea viittä kieltä; latinaa, kreikkaa, englantia, saksaa ja ranskaa, joten
suomen kielen opiskelulle ei
enää riittänyt aikaa.
Yhdessä 18 muun nuoren
maanmiehensä kanssa hän
valmistui Jeesuksen pyhän sydämen sääntökunnan papiksi
ja tiesi hyvin, että sääntökuntalainen menee sinne, minne
käsketään, mutta esitti toivomuksen saada lähteä Suomeen. Pyyntöön suostuttiin ja
vuonna 1957 nuori isä Koolen
pakkasi tavaransa ja lähti Hollannista laivalla kohti Suomea.
Se oli samalla hänen elämänsä ensimmäinen merimatka.
Maa keinui vielä kahden viikon ajan matkan jälkeen ja
hän tunsi olevansa saarella.
Mutta hän oli onnekas ja sai
heti nimityksen kappalaiseksi
Jyväskylään.
Pulmiakin tuli. Suomen
kansa puhui kahta täysin käsittämätöntä kieltä. Siihen aikaan ennen Vatikaanin toista
konsiilia messut vietettiin latinaksi mutta saarnat pidettiin
kansankielellä. Ja voi sitä kieltä! Närsäkkälä, Rapakkojoki.
Miten sellaisia sanoja voidaan
edes kirjoittaa? Puolen vuoden opiskelun jälkeen isä Koolen kuitenkin jo saarnasi suomeksi. Onneksi Jyväskylässä
oli seurakuntalaisia, jotka puhuivat monia kieliä ja auttoivat häntä. Opettajakin kävi
kerran viikossa. Ruotsia Jyväskylässä ei tarvinnut opiskella.

Oikea diaspora
Jyväskylän seurakunnan pohjoisraja oli Kittilässä ja kaakkoisraja Venäjän rajan tuntumassa, Kiteellä. Välimatkaa oli
noin 800 kilometriä ja messuja vietettiin joka puolella. 4-5
kertaa talvessa isä Koolen
matkusti Kittilään. Ensin junalla Rovaniemelle, ja sieltä
postiautolla tai parhaassa tapauksessa pikavuorobussilla
Kittilään. Joskus piti viettää
messuja jopa Haaparannassa,
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koska ruotsalainen katolinen
pappi tuli sinne Sundsvallista
vain kerran vuodessa.
Olosuhteet noilla loputtomilla matkoilla kirpeine pakkasineen ja ulkovessoineen
olivat joskus karut mutta luonto kiehtoi isä Koolenia. Hän
näki laajalti suomalaista maisemaa, varsinkin sen talvea.
Hän tuijotteli niskansa kipeäksi huimaavia revontulia,
mutta on nähnyt vain yhden
ainoan keskiyön auringon,
koska oli aina sopivaan aikaan
Hollannissa lomalla.

Seitsemän vuoden
syklit
Vuosiksi 1964-1971 isä Koolen
tuli Jyväskylästä Helsinkiin,
Pyhän Marian seurakunnan
kappalaiseksi. Tuolta ajalta
hänellä on paljon hyviä, mieluisia muistoja.
Taas kului seitsemän vuotta ja isä Koolen palasi takaisin
Jyväskylään, jossa hän toimi
jälleen seitsemän vuotta kappalaisena ja toiset seitsemän
vuotta kirkkoherrana. Sinä aikana tulivat Jyväskylään myös
ursuliinisisaret jatkamaan
vuonna 1907 Koivistolla alkanutta työtä lasten ja nuorten
parissa. Kukaan Jyväskylän
seurakunnassa ei tuolloin
osannut sanaakaan puolan
kieltä, mutta papit halusivat
ottaa sisaret huomaavaisesti
vastaan ja sanakirjan avulla
kirjoittivat kylttiin tervetulotoivotuksen puolaksi. Tulijoita nauratti kovasti, ja selvisi,
että kyltissä luki ”Tervetuloa,
hyvä mies”!
Jyväskylän jälkeen seurasi jälleen seitsemän vuoden
Helsingin jakso. Sen ajan isä
Koolen työskenteli piispa Paul
Verschurenin kanssa piispantalossa. Työn ohella heistä tuli
myös hyvät ystävät. “Minä tein
töitä tietokoneella ja pidän
vanhasta Word Perfect -ohjelmasta, mutta uusia ohjelmia
en enää viitsi opetella. Ja se
hiiri! Minä olen kyllä ollut
enemmän tekemisissä sellaisten oikeiden maalaishiirten
kanssa”, isä Koolen naureskelee.

Ekumeniaa ja ystävyyksiä yli rajojen
Isä Koolenin tullessa Suomeen
täällä saattoi vielä lehdistä lukea varoituksia brasilialaisen
kahvin tai Fiatin ostamisesta.
Niitä ostamalla näet tuki Vatikaania. Hollantilaiset puolestaan ihmettelivät luterilaista - sittemmin muutettua - ta-

Isä Koolen siirtyy eläkepäiville Hollantiin. Pappeudesta hän sanoo, että “on hienoa, kun saa tavata ihmisiä, lohduttaa
ja tuoda heidän elämäänsä toivoa”.

paa, että lapset saivat ehtoollisen vasta 15-vuotiaina. Ja etteivät lapset saaneet mennä
yksin kirkkoon mutta Stockmannille kyllä.
Kun katolinen kirkko sitten toisen kirkolliskokouksen
jälkeen avautui enemmän
muuhun maailmaan, alkoi tilanne täälläkin muuttua. ”Että
he kaikki olisivat yhtä” on yksi
Jeesuksen pyhän sydämen
pappien veljeskunnan perusajatuksia ja isä Koolenille rakas.
“45 vuotta Suomessa on
pitkä aika. Minä tunnen paljon
väkeä. Vuosien mittaan olen
aivan erityisesti ystävystynyt
Suomen ortodoksipappien
kanssa mutta myös monien luterilaisten. Esimerkiksi Jyväskylän maalaiskunnan kirkkoherra Armas Vuoristo ja hänen
vaimonsa Tuula olivat hyviä
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ystäviäni. Vuoristo sairastui
kerran Tallinnan-matkallaan
vakavasti ja hänet tuotiin tajuttomana Meilahden sairaalaan. Tuula-rouva soitti hädissään minulle ja yhdessä menimme sairaalan teho-osastolle rukoilemaan. Kirkkoherra
paranikin pian, isä Koolen
muistelee.

Kansanmies ja
luonnonystävä
Isä Koolenista on moneksi.
Hollannissa hän oli oppinut
että pappien pitää vierailla ihmisten kodeissa, koska kaikki
eivät pääse messuun. Hän kutsuukin itseään matkapapiksi
ja on yöpynyt ja viettänyt messua monenlaisissa olosuhteissa, Olavinlinnan kappelista
vaatimattomiin yksityiskotei-

hin. Hän tietää tarkalleen mitä
diaspora tarkoittaa.
“Elämää on myös sakaristojen ulkopuolella. Minusta
papin pitää olla kansan mies
vaikka olisikin kirkkoherra.
Käytän oikein mielelläni sanaa
‘meikäläinen’. Se on hyvä, yhdistävä sana”, isä Koolen miettii.
“Yhdessä perheessä ei ollut
sähköä ja talon puhelin oli keskellä mansikkamaata kaukana
pellolla. Se oli siellä siksi, että
sillä myytiin mansikat heti,
kun ne oli kerätty. Mitäs sillä
talossa tekee. Siellä oli myös
talon ainoa sähköpistoke, joten parta jäi sinä päivänä ajamatta, kun en viitsinyt mennä
pellolle”, isä Koolen nauraa.
“Toisessa kodissa alttari
piti tehdä silityslaudan päälle,
kun pöydät olivat siihen tarkoitukseen aivan liian mata-
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lia”, hän jatkaa.
“Nuorena urheilin, hiihdin
ja ajoin polkupyörällä. Sittemmin muu liikunta jäi kun piti
Jyväskylässä tehdä myös puutarha- ja lumityöt. Lumityöhön olen oikein erikoistunut.
Pihalle ei saanut kasata liikaa
lunta, etteivät lapset alkaisi
kaivaa siihen vaarallisia tunneleita. Piti keksiä jotain.
Niinpä työnsin aina osan lumesta autotalliin sulamaan”,
isä Koolen muistelee.
“Minä olen myös kokki.
Koulupäivien ulkopuolella minun piti alkaa tehdä ruokaa
Helsingissä silloin, kun veli
Benediktus kuoli. Olen kokkaillut siitä lähtien, viimeksi
tänään. Eikö vain olekin kahvi hyvää”, hän nauraa.

Ympyrä sulkeutuu
Nyt isä Koolen on ollut eläkeellä jo seitsemän vuotta.
Terveys horjuu, eikä hän enää
jaksa seistä alttarin takana
messua viettämässä. Koska
Suomessa ei ole katolista hoitokotia, hän lähtee 45:n Suomessa eletyn vuoden jälkeen
takaisin Hollantiin. Lieneeköhän sattumaa, että se luostari,
jonne hän palaa, on sama, jossa hän nuorukaisena vietti novisiaattiaikansa. Sinne, takaisin juurilleen, alkavat pitkän
elämäntyön jälkeen kokoontua melkein kaikki niistä 18
papista, jotka sieltä yhdessä
valmistuivat ja hajaantuivat
ympäri maailmaa; Brasiliaan,
Kanadaan, Zaireen, Indonesiaan, Suomeen. Jotkut ovat tosin jo ehtineet kuolla tai tulla
surmatuiksi.
“Kaikki asiat maailmassa
tapahtuvat sykleittäin. Minun
nuoruudessani pappeja valmistui paljon. Sitten tuli aika,
jolloin tulijoita oli niin vähän,
että seminaareja Hollannissa
suljettiin tai niitä yhdisteltiin
Ranskan ja Belgian seminaareihin. Nyt on tilanne taas
muuttumassa. Hengellisten
kutsumusten määrä on hienoisessa kasvussa”, isä Koolen
tietää.
“(Sääntökunta)papin elämässä on parasta se, ettei saa
palkkaa”, isä Koolen nauraa
mutta vakavoituu sitten ja lisää, että “on hienoa, kun saa
tavata ihmisiä, lohduttaa ja
tuoda heidän elämäänsä toivoa. Pitää myös muistaa että
ihmisten kohtaamiset ovat
vuorovaikutusta, sillä papin
elämä on usein yksinäistä, kun
ei ole omaa perhettä.”
“Vielä vähän aikaa ja te
ette enää minua näe - sillä
minä menen luostariin”, hän
sanoo ja nousee sohvalta sen
merkiksi että haastattelu on
päättynyt.
Hyvin moni suomalainen jää
lämmöllä muistelemaan ja
kaipaamaan persoonallista ja
lämminsydämistä, pitkään
suomalaisia palvellutta isä Jan
Koolenia, SCJ.
RITVA HALME

Nec petita - Nec spreta
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan juhla
ja
Kirkkoherra Teemu Sipon SCJ pappeuden 25-vuotisjuhla
Sunnuntaina 26.5.2002
Hyvä Isä Teemu
Kirkko, seurakunta, seurakuntalainen - hiippakunta, piispa, papisto, sisaret ja veljet. Katoliselle
kirkolle Suomessa voidaan hakea ja löytää monta eri määritelmää, monia eri kasvoja ja toimijoita, jotka personoituvat yksilöön - seurakuntalaiseen ja esipaimeneen. Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnassa kirkkoherra on se persoona, joka kokoaa, kehittää ja vie seurakunnan ja seurakuntalaisten elävää uskoa luovasti eteenpäin.
Kuluneena 25-vuotena, yhden miessukupolven aikana, olemme oppineet tuntemaan sinut isä
Teemu hengenluojana ja ylläpitäjänä, katedraaliseurakuntamme rakentajana ja uudistajana.
Ihmisen elämässä 25 vuotta on pitkä aika, lapsuudesta miehuuteen, katedraaliseurakunnan 142vuoden taipaleella virstanpylväs, jossa mennyt katsoo tulevaisuuteen. Katedraaliseurakuntalaiset ovat tottuneet kanssasi rakentamaan omaa sisäistä minuuttaan saarnojesi ja ajatustesi tukemina. Unohtaa ei sovi myöskään konkreettisina näkyviä rakentamisia, seurakunnan uudisrakentamista, kirkkorakennuksen korjauksia ja kaunistamista. Rakentajan osa on aina uudistava.
Luodaan kestävä perusta, pystytetään seinät, katetaan talo, luodaan ja tuodaan valoa, sekä lämpöä. Uskossa elävä seurakunta rakentaa omaa sisäistä valoaan paimenensa ohjaamana. Suurin
kiitos kuuluu Herralle, joka on antanut katedraaliseurakunnallemme kirkkoherran, jonka esimerkki johtaa meitä kohti valoa.
Isä Teemu - olet omalla esimerkilläsi tuonut eläväksi sen vakaan kehityksen, jossa olemme tottuneet sinut näkemään - monessa mukana, aina läsnä.
Puhetta kirjoittaessani minulla oli kaksi ajatusta mielessäni otsikoksi: Nec petita - Nec spreta ja
Equitibus cano! Kumpikin sopii luonnehtimaan sinua ja tekemääsi työtä.
Mitään väheksymättä, otan elämän sellaisena, kuin se tulee: seurakunta ja seurakuntalaiset
muodostavat yhden ison perheen kaikkine heikkouksineen ja hyvyyksineen. Perheenpäällä isä
Teemulla on kyky ottaa elämä sellaisena, kuin se tulee. Kuunnella, neuvoa, ohjata ja johtaa kohti
parempaa uskoa, kohti kasvavaa valoa.
Minä laulan vain ritareille, ymmärtäjille: henkinen ritarius antaa mahdollisuuden laulaa ymmärtäjille, siis meille seurakuntalaisille ja kollegoille, ekumeenisessa ja katolisessa hengessä,
uskossa tulevaan, uskossa kasvuun ja kehittymiseen.
Pyhän Henrikin Suomen suojeluspyhimyksen reliikki, jonka vartijoina sinä ja minä olemme, luo
sen uskon sillan, jonka varassa katedraaliseurakuntalaiset perheenä vievät katolista uskoamme
eteenpäin seuraavat vuodet, tukenaan menneisyyden historia, katkeamaton ketju perheitä, yksilöitä ja paimenia.
Seurakuntaneuvostomme ja omasta puolestani esitän sinulle isä Teemu kiitoksemme ja hyvän
elämän toivotukset matkallamme yhdessä kohden valoa.
Nec petita - Nec spreta.
PYHÄN HENRIKIN KATEDRAALISEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTO
PENTTI HONGISTO
PYHÄN HENRIKIN RELIIKIN VARTIJA
Pentti Hongiston juhlapuhe isä Teemun pappeuden 25-vuotis juhlassa 26.5.2002.

Isä Teemun siirtyessä Pyhän Marian seurakunnan kappalaiseksi 1.9.2002 alkaen seurakunnan talousneuvosto pyytää seurakuntalaisia
osallistumaan pitkäaikaisen kirkkoherransa
läksiäislahjan kustannuksiin maksamalla
sopivaksi katsomansa summan tilille
Nordea 211920-211959

YK:ssa
myönnetään
kondomikampanjan
epäonnistuneen
Massiivisista ehkäisyvälinekampanjoista
huolimatta tutkimukset osoittavat monogaamisten suhteiden
suosion lisääntymisen
olevan ainoa merkittävä muutos kehitysmaiden asukkaiden seksuaalikäyttäytymisessä.
YK:n talous- ja sosiaaliasiain
osaston väestöyksikön (the
Population Division of the
U.N. Department of Economic
and Social Affairs) vastikään
ilmestyneessä raportissa
"HIV/AIDS, Awareness and
Behaviour" myönnetään, että
massiiviset panostukset kondomien jakamiseen eri puolilla maailmaa HIV/AIDS-ongelman voittamiseksi näyttävät jäävän tuloksiltaan vaisuiksi. Laajaan raporttiin oli
kerätty aineistoa monista kehitysmaista. Sen mukaan kondomien saatavuus ei ole juurikaan muuttanut ihmisten
seksuaalista käyttäymistä.

“Selvästi yleisin muutos oli pitäytyminen yhdessä kumppanissa.”
Väestöyksikön raportissa
todetaan, että panostus kondomien AIDSia ehkäisevään
käyttöön on ollut suurta mutta että vuosien mittaan kondomi ei ole lisännyt suosiotaan
ihmisten keskuudessa. Huolimatta AIDSin tuntemuksen lisääntymisestä ja kondomien
helposta saatavuudesta vain
"pieni prosenttiosuus tutkituista aloitti kondomien käytön estääkseen HIV-tartunnan. Vain 8% tutkituista naisista kertoi muuttaneensa seksuaalikäyttäytymistään kondomien osalta. Naimisissa olevien naisten osalta luvut olivat
erityisen alhaisia."
Raportin mukaan ainoa
merkittävä käyttäytymisen
muutos tutkimuksen kuluessa
on ollut siirtyminen entistä
monogamisempaan seksuaalikulttuuriin: "Tutkittujen, seksuaalikäyttäytymistään jollain
tavalla muuttaneiden miesten
ja naisten joukossa selvästi
yleisin muutos oli pitäytyminen yhdessä kumppanissa."
KATT/ZENIT/CFHRI
Aiheesta lisää:
www.c-fam. org/FAX/
Volume_5/faxv5n27.html

Kiitos!
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Katolsk TV-mässa med
emotsedd gäst

1950-luvun modernisti henkistä ja hengellistä
kotia etsimässä:

Anders Piltz celebrerar mässan i St:a Maria kyrka i Helsingfors söndagen den 1 september. Han
besöker också Studium Catholicum på lördagskvällen för en informell träff med intresserade.
Caterina Stenius ger här en kort presentation av
honom.

Lasse Heikkilä

Det är många som har observerat att det katolska stiftets i
Sverige fått stort erkännande.
Katolikerna spelar en större
roll i det gemensamma samtalet än vad stiftets storlek skulle låta en ana. Företrädare för
den katolska kyrkan tillfrågas
ofta när media önskar en kommentar från kristet håll och i
det kristna bokflödet hör de
katolska författarna till de
mest lästa.
Bland dem som byggt upp
detta förtroende finns Anders
Piltz. Han är professor i latin
vid Lunds universitet, författare, idéhistoriker och präst i
dominikanorden. År 1992 tilldelades han Rausingpriset för
boken Mellan ängel och best.
Piltz medverkar flitigt i
medierna och deltar i det ekumeniska samtalet. Tidigare i
sommar intervjuades han t.ex.
i Sydsvenskan där han sade
bl.a. såhär: ”det egna livet är
som ett hantverk, det gäller att
öva på färdigheterna. Alla svårigheter ger ett tillfälle att
mogna, livet innebär en serie
kristillstånd. Det är vid det
oförutsedda det visar sig vad
man övat in av t.ex. moraliska
reaktionsmönster. Tiden prövar ens attityder. - - - Att leva i
nuet kan bli som en slags lobotomi. I en andning mellan
prestation, meditation och
bön, med en rytm, klarar man
slitaget bättre. Utan förankring blir livet andfått, trist
och tomt.”
Anders Piltz är känd för
sitt klara och tydliga språk,
såväl i skrift som i predikan
eller radiokåseri. Men han är
också intellektuellt utmanande, gör till synes mödolöst hisnande kopplingar tvärs igenom hela den europeiska traditionen. Frågorna han ställer
sig eller får sig serverade kan
vara aktuella eller skamlöst
bortglömda, kontroversiella
eller bara värda att besinna.
Skoningslöst och avslöjande,
men samtidigt öppen för de
vidlyftigaste perspektiv, blottlägger han först sitt ämne, för
att sedan med stor varsamhet
och humor förankra sitt utomordentligt kunniga resonemang djupt, inte bara i historien och nuet utan framför allt
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mitt i kärnan av vår krista tro,
i Bibeln.
Anders Piltz har gett ut ett
drygt tiotal böcker. Några ord
om de senaste; I våras utkom i
tredje upplaga Mellan ängel
och best där Anders Piltz presenterar den europeiska traditionens syn på mänskan och
tecknar bakgrunden till
begreppet person. År 2000 utgav han essäsamlingen Honung ur klippan som är en
praktisk handbok för den som
vill göra bibelordet till sitt dagliga bröd. Föregående bok, Se
Ansiktet, består av 24 essäer
om Inkarnationen. En av dem
inleder Piltz såhär:
”ALLTSÅ: den som tar saken på allvar kommer inte undan: vem är han egentligen,
Jesus från Nasaret. Här tycks
Pilatus ord gälla: ta honom ni
själva och döm honom efter er
egen lag. Ingen har copyright
på Jesus. Varje tid (ja varje
människa) fäller domen och
tecknar, medvetet eller i förbifarten, en bild av honom. Den
högsta av alla paradoxer, inkarnationen, är utomordentligt svår att gripa om, därför
att den inte motsvarar några
mänskliga erfarenheter eller
kategorier. Därför har man i
alla tider försökt komma undan problemet genom att måla
en mera lättfattlig Jesus-bild,
en spegelbild av den innevarande epoken, färgad av rådande värderingar”.
Essän fortsätter så med en
genomgång av Jesusbilden
under olika epoker, inklusive
vår egen, och avslutas med
Jesus egen uppfordrande fråga till oss, också idag: ”Och ni,
vem säger ni att jag är”.
CATERINA STENIUS

Open house med Anders
Piltz på Studium Catholicum lördagen den 30.8
kl. 18-20. Välkomna !
TV-mässa från St:a Maria kyrka i Helsingfors
den 1 september kl.
10.00. Sänds samma dag
kl. 12.00 i TV 1.

Osmo Pekonen: Marian maa. Lasse Heikkilän elämä 1925-1961. SKS, 350 s.
Kirjailija ja kulttuurikeskustelujen herättäjä, matemaatikko, dosentti Osmo Pekonen on
mielenkiintoisella teoksellaan
Marian maa tarttunut tällä
kertaa kirjallisuuden historiaan. Vaikka hän itse sanookin
olevansa harrastelija kirjallisuuden tutkimuksen alalla,
tuo hänen teoksensa runsaasti uutta tietoa 1940- ja 1950lukujen merkittävästä moder-

Jyväskylän P. Olavin seurakunnan messuissa ja muissa
tilaisuuksissa. Ymmärtääkseni
juuri Heikkilän yhteydet katolisuuteen paljolti johtivat hänet tämän tutkimuksen pariin.
Pekosen teoksen ja muutamien aikalaisten kertoman mukaan Heikkilä oli tietyllä tapaa
valloittava persoona, mutta
samalla myös vaikea ja psyykkisesti tasapainoton. Tuntuu

lardista, isä Guy Béthune’ istä
ja heidän toiminnastaan sekä
heidän - erityisesti isä
Bonduelle’in - yhteyksistä
muutamiin silloisiin Helsingin
älymystön edustajiin. Pekonen mainitsee mm. Yrjö Kallisen, Oscar Parlandin, Erkki
Reenpään, Johannes Salmisen. Heidän kiinnostuksensa
katolisuuteen huomattiin:
esim. Kari Rydman kirjoitti

nistista, Lasse Heikkilästä,
hänen elämästään, maailmankatsomuksestaan ja sen monista äkillisistäkin muutoksista, hänen tuotannostaan ja sen
monista mielenkiintoisista
taustatekijöistä. Sellaisia olivat mm. lapsuusajan olosuhteiden vaihtelut ja rintamakokemukset. Katolilaista lukijaa
kiinnostaa erityisesti Heikkilän suhde katoliseen kirkkoon
ja katoliseen uskoon. Siinä
yhteydessä paljastuvat monet
1950-luvun Helsingin kulttuurielämän kiintoisat yhteydet
katolisuuteen.
Dosentti Osmo Pekonen
on itse luterilainen - ekumeenikko, joka on hyvin perehtynyt katolisuuteen. Hän
on usein nähty vieras esim.

kuin hän olisi aina ollut etsimässä jotakin. Etsimisessään
hän otti kantaa myös uskontoon ja kirkkoon. Välillä hän
julistautui luterilaisen kirkon
vastustajaksi, välillä tunnustautui jopa ateistiksi. Mutta
loppupuolella lyhyeksi jäänyttä elämäänsä hän tutustui
Ranskassa ja erityisesti Espanjassa katoliseen kirkkoon, sen
uskoon ja traditioon. Varsinkin Neitsyt Maria tuli Heikkilälle tärkeäksi, syitä tähän Pekonen pohtii kiintoisalla tavalla.
Pekonen kertoo myös Studium Catholicumin perustamisesta ja Helsingissä vaikuttaneista dominikaaneista, erityisesti
isä
André
Bonduelle’ista, isä Jean Pail-

Ylioppilaslehteen “valtavasta
katolisesta expansiosta”.
Muistan itsekin siitä nousseen
keskustelun. 1950-luvulla katolista kirkkoa kohtaan tunnettiin vielä epäluuloa, joissakin piireissä ehkä pelkoakin,
mutta kulttuuripiireissä siihen
monet tunsivat kiinnostusta.
Veli - sittemmin isä - Martti Voutilainen näyttää merkinneen Heikkilälle paljon. Olin
itse 1950-luvun lopussa töissä
Suomen rakennustaiteen museossa. Museon intendentti
Kyösti Ålander kuului muutamien muiden eri alojen kulttuurihenkilöiden muodostamaan Urania-piiriin, johon
mm. Heikkilä sekä Touko ja
Martti Voutilainen kuuluivat.
Muistan, että Martti Voutilai-
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sen ryhtyminen munkiksi herätti aikalailla keskustelua,
ehkä hämmästystäkin. Innostus katolisuutta kohtaan, tutustuminen
isä
André
Bonduelle’iin ja isä Jean Paillardiin sekä ystävyys Martti
Voutilaiseen saivat Lasse
Heikkilän matkustamaan Le
Saulchoirin luostariin, jossa
hän oleskeli useita viikkoja.
Seuraavina parina vuotena
Heikkilä kirjoitti Terra mariana -teoksensa. Sitä, sen taustoja ja sisältöjä Pekonen analysoi mielenkiintoisesti, samoin sen saamaa ristiriitaista
vastaanottoa, johon lienee
osaltaan vaikuttanut katolisuuden heikko tuntemus.

Vaikka ottaisi huomioon
Lasse Heikkilän ilmeisen epätasapainoisen ja ailahtelevan
luonteenlaadun, on turhaa
mennä arvioimaan olisiko
Heikkilän kiinnostus katolista
kirkkoa, sen uskoa ja traditiota kohtaan kestänyt pitkäänkin. Heikkilä kuoli luterilaisena, mutta jätti viestin, jossa
hän ilmoitti olevansa “Kaikkein Kansain Kristillis-Katolisen Kirkon kuuliainen poika”.
Osmo Pekosen teos on
helppolukuinen, sujuva ja
hauskakin hauskakin siihen
siellä täällä sisältyvän kulttuurikoserian ansiosta. Mutta se
on myös tutkimus, joka tuo
kiinnostavaa lisävalaistusta

1940- ja varsinkin 1950-luvun
kirjallisuuden historiaan ja
kulttuurihistoriaan, jopa katolisuuden vaiheisiin maassamme. Erityisen tärkeää on tuoda esiin jo osittain unohduksissakin ollut 1950-luvun suomalaisen kirjallisuuden merkittävä modernisti, Lasse
Heikkilä.
KALEVI PÖYKKÖ

Uusi puheenjohtaja Suomen
Caritakselle
Yhdistyksen vuosikokouksessa puheenjohtajaksi
valittiin Maila Berchtold.
Suomen Caritaksen keväinen
vuosikokous valitsi uuden hallituksen ja puheenjohtajan
vuosille 2002-2003/2004.
Uuden hallituksen kokoonpano esiteltiin FIDESissä 7/
2002. Kiitos vielä hallituksesta poisjääneille ansiokkaasta
työstä, toivomme heidän jat-

hän toteuttaa esimerkiksi
maahantuomalla käsityötuotteita mm. Perusta ja Indonesiasta. Onnistunut markkinointi vähentää kehitysmaiden hädänalaisten köyhyyttä
ja täten parantaa heidän elinolojaan. Lisäksi Maila Berchtold toimii aktiivisesti sisar

kavan aktiivisina jäseninä
Suomen Caritaksessa.
Puheenjohtajaksi valittiin
yksimielisesti elintarvikealan
kemisti Maila Berchtold,
joka on tehnyt uransa kansainvälisissä kemian alan yrityksissä. Luottamustoimista
mainittakoon Katolisen tiedotuskeskuksen hallituksen jäsenyys vastuualueena talousasiat ja Englantilaisen koulun
säätiön hallituksen jäsenyys.
Kansainvälinen avustustyö
on aina ollut lähellä uuden puheenjohtajan sydäntä, mitä

Mary Venardin tukiryhmässä, joka auttaa mm. virolaisia orpolapsia ja vanhuksia
tavaralahjoituksin.
Maila Berchtold on toiminut Suomen Caritaksen hallituksessa 1990-luvun alussa.
SUOMEN CARITAS

sanoo pikkusisar Leila ja lisää
haastattelijalle: “Muistakin lisätä siihen juttuun kaikille tä-

käläisille ystävillemme oikein
suuri KIITOS yhdessä kuljetusta matkasta.”
KATT

Kirjan kuvitusta (s. 261):

Kohti uusia aikoja
Jeesuksen pikkusisaret lähtevät Piikkiöstä
Piikkiön Onkitiellä ollaan
muuttopuuhissa. Jeesuksen
pikkusisarten vuokraama
omakotitalo siirtyy pian takaisin omistajalleen, kun sisaret
luopuvat siellä toimineesta
rukousfraterniteetistaan. Kun
pikkusisaret Margareta ja Leila lähtevät elokuun lopussa,
Piikkiön yhteisö ehti toimia
kahdessa eri osoitteessa kaikkiaan yhteensä 21 vuotta. “Ja
ensimmäistä kertaa Piikkiönyhteisöstä kirjoitetaan oikein
hiippakuntalehteemme”, sisaret nauravat.
Piikkiössä asuneilla ja
työskennelleillä pikkusisarilla
on nyt edessä sapattivuosi.
Sen aikana he syventyvät kansainvälisessä pikkusisarten
yhteisössä Raamatun opiskeluun Italiassa, ensin Sienan
lähellä sijaitsevassa kapusiiniluostarissa ja sitten Roomassa. Lopuksi on edessä kuukauden retretti. “Jumalan sana on
jokapäiväistä leipää kontemplatiivisessa kutsumuksessamme maailman keskellä”, sanoo
pikkusisar Leila ja lisää: “Sen
vuoksi sen opiskeleminen tuntui heti jännittävältä mahdollisuudelta, joka avaa varmasti
paljon rikkauksia - ja yllätyksiäkin.”

Sisaret kertovat kuinka
Raamattu ja elämä ovat ikään
kuin vuorovaikutuksessa keskenään. Ne kulkevat käsi kädessä ja “puhuvat toisilleen”.
“Muuton kynnyksellä olemme
ajatelleet usein Jumalan sanoja Abrahamille: ‘Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka
minä sinulle osoitan’. Jumala
näyttää paikan, meidän täytyy
lähteä vain liikkeelle”, sisaret
pohtivat.
Piikkiön pieni, valkoinen
puutalo aivan Helsingin-tien
tuntumassa on tullut varsinkin monille turkulaisille tutuksi vuosien varrella. Sen puutarhan nurmikolla tai sitten
yläkerran pienessä kappelissa
on vietetty pyhää messua viikoittain. Siellä on käynyt lasten katekeesiryhmiä, eläkeläisiä ja lukemattomia muita vierailijoita. Sisaretkaan eivät
jätä Piikkiötä ilman kaihoa:
“Nämä vuodet, me koemme,
ovat olleet Jumalan syvästi
siunaamia”, korostaa pikkusisar Margareta ja sanoo, että
ihmiset - niin katolilaiset kuin
muutkin - ovat ottaneet heidät
aina vastaan ystävällisesti ja
vieraanvaraisesti. “Nyt kun

arkipäivän tiemme eroavat,
kannamme teitä mukanamme
rukouksessa ja aidon ystävyyden siunaamina”, sisaret tahtovat sanoa kaikille. Heidän
puheestaan tunnistaa todellisen kiitollisuuden.
Kun pikkusisaret Margareta ja Leila palaavat ensi vuoden kesällä sapattivuodeltaan,
Tampereelta on toivottavasti
jo löydetty uusi, tilavampi
asunto, johon kaikki Suomen
viisi pikkusisarta asettuvat.
Pikkusisaria on Islantia lukuun ottamatta kaikissa Pohjoismaissa. Jopa Grönlannissa on yksi heidän fraterniteeteistansa. “Suomessa meillä
koittaa ensi vuonna uusi aika,
kun keskitämme sisarkuntamme yhteisöllisen karisman
mukaisesti läsnäolomme
Tampereelle”, sisaret sanovat.
Samalla he muistuttavat kernaasti siitä, että he kyllä tuntevat koko maan “omakseen”
aina Sevettijärveä myöten.
Ensi vuosi on Jeesuksen
pikkusisarille muutenkin merkittävä. Syksyllä 2003 vietetään heidän 50-vuotista läsnäoloaan Suomessa: “Kyllä me
silloin aivan varmasti Piikkiön-aikaakin muistelemme”,
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Katekeesin kaikuja
Katekeettinen keskus sai opetuskoordinaattorin
Irene Alvarez ottaa vastuulleen suuren osan Katekeettisen keskuksen hallinnollisista tehtävistä. Fides
haastatteli Ireneä hänen ensimmäisenä työpäivänään 1.8.
KUKA OLET?
Olen Irene Alvarez Vidal, 34
vuotta, kolmen lapsen äiti,
naimisissa kuubalaisen kanssa.
SUOJELUSPYHIMYKSESI — MIKSI JUURI HÄN?
Rooman Francisca. Hänen
esimerkkinsä toisten pyyteettömästä palvelemisesta ja uskollisuudesta omalle elämäntilanteelleen tekivät vaikutuksen minuun. Hän rakasti myös
ja etenkin niitä, jotka vihasivat
häntä.
OPISKELET SOVELTAVAA TEOLOGIAA ENGLANTILAISESSA MARYVALE INSTITUTESSA BIRMINGHAMISSA, JOSSA ON KIRJOILLA
MYÖS MUUTAMA MUUKIN SUOMALAINEN KATOLILAINEN. MITÄ

KATT

tai nuorempia peräti lähes
40%. KK:n alkuaikoina Helsingissä aloittavia oppilaita oli
n. 30 ja heille tarjottiin opetusta 4 vuoden ajan. Nyt katoliset lapset saavat opetusta koko
peruskoulun ajan (9 vuotta), ja
aloittavia oppilaita on jo Helsingissä pelkästään n. 120150/vuosi. Töitä siis riittää,
mutta toivottavasti tulevaisuudessa avautuu mahdollisuus myös KK:n toiminnan kehittämiselle.
Aluksi olen töissä 30 tuntia viikossa, 24 tuntia KK:ssa
ja loput 6 tuntia opetan kouluissa, ja kerään siten arvokasta ‘kenttäkokemusta’. Myöhemmin minusta tulee täyspäiväinen.
MINKÄLAISIA KEHITYSNÄKYMIÄ
KATEKEETTISESSA KESKUKSESSA ON?

OPINTOSI TARKEMMIN OTTAEN
PITÄVÄT SISÄLLÄÄN?

Opintoni suuntautuvat nimenomaan katekeesiin. Ne sisältävät siten esim. pedagogiaa; ideoita uskon välittämiseen eri tilanteissa ja eri ikäluokille sekä erilaisten opetusmetodien ja materiaalien arvioimista sekä soveltamista.
Olennaisinta opetuksessa on
kuitenkin kirkon opetuksen,
Raamatun ja tradition sekä
kirkkohistorian syventäminen; pohjan luominen katekeesille, jossa välitetään kirkon uskoa eikä esim. omia ajatuksia tai käsityksiä siitä.
Opiskelu ei silti ole suinkaan
vain omaksumista, vaan myös
ja ennen kaikkea ymmärtämistä.
SINUT ON PALKATTU KATEKEETMIKSI SINUA TARVITAAN?
TISEEN KESKUKSEEN.

Oppilas- ja samalla työmäärä
on kasvanut viime vuosina
huomattavasti Katekeettisessa
keskuksessa. Kun keskus perustettiin 23 vuotta sitten,
Suomessa oli n. 3.300 katolilaista, nyt meitä on jo yli
8.000, joista peruskoululaisia
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Tärkeimmät projektit lähiaikoina ovet uuden koululain
vaatima opetussuunnitelman
uudistaminen sekä sitä seuraava opetusmateriaalin uusiminen. Opettajien koulutukseen panostetaan tulevaisuudessa myös enemmän. Monia
muitakin asioita voi kehittää:
leirejä, kansainvälisiä suhteita yms.

Katekeettisen keskuksen uusi opetuskoordinaattori Irene Alvarez kannustaa: “Opettajien, vanhempien ja seurakunnan tulisikin aina pyrkiä näyttämään hyvää esimerkkiä ja todistamaan positiivisella tavalla omasta uskostaan. Lapset
tarvitsevat eläviä kristillisiä esimerkkejä etenkin nykyajan maallistuneessa ja pluralistisessä yhteiskunnassa.”

löytää voimavaroja omasta uskostaan sekä vahvistua katolisessa identiteetissään. Olisi
myös hienoa, jos katolinen
kirkko saisi lisää positiivista
näkyvyyttä Suomessa.

MITÄ TOIVOT TYÖLTÄSI?

MIKÄ
TUS?

Haasteellista ja monipuolista
työtä hiippakuntamme palveluksessa. Nykyään monet työt
ovat pääsiassa päätetyöskentelyä. Vaikka käytänkin tietokonetta mielelläni, en kuitenkaan haluaisi tehdä pelkästään
sitä. Katekeettisessa keskuksessa ja opetuksessa sekä lasten ja nuorten parissa voi tehdä onneksi paljon muutakin.
Lisäksi Katekeettinen keskus
palvelee nimenomaan hiippakunnan tulevia aikuisia, tulevaisuutta.
Toivon, että ne lapset ja
nuoret joiden opetuksen järjestämisestä KK vastaa voisivat saada hyvän pohjan aikuiseen kristityn elämään, että he
voisivat luonnollisella tavalla

Katekeesin tarkoitus on välittää kirkon uskoa muuttumattomana, kuitenkin tavalla,
joka puhuttelee tämän päivän
ihmisiä heidän jokapäiväisessä elämässään. Hiippakunnassa piispa on vastuussa katekeesista ja sen järjestämisestä. Käytännössä piispa kuitenkin valtuuttaa pappeja, sisaria
ja maallikoita toteuttamaan
katekeesia haluamallaan tavalla.
Katekeesin tarkoitusta
miettiessä on hyvä pitää mielessä paavi Johannes Paavali
II:n ajatukset: “Katekeesin sydämestä löydämme ennen
kaikkea henkilön, Jeesus Nasaretilaisen ... Katekeesissa
opetetaan Kristuksesta ... Kris-

AUTUAAN NEITSYT Marian taivaaseen ottamista nimitetään
katolisessa ja ortodoksisessa
kirkossa tradition mukaan eri
tavalla. Taivaaseen ottamisen
sijaan ortodoksit korostavat
kuolonuneen nukkumista (uspenski).
Esimerkiksi Uspenskin katedraalin pääoven yläpuolella
on kaunis mutta huomaamaton ikoni ”Neitsyt Marian kuolonuneen nukkuminen”. Liturgisissa teksteissä myös ortodokseilla esiintyy selvästi

ajatus hänen ruumiinsa taivaaseen ottamisesta.
Tätä juhlaa on vietetty
idässä 500-luvulta ja Roomassa 600-luvulta lähtien. Ensimmäinen maininta lännestä tästä juhlasta (assumptio) löytyy
pyhältä Gregorios Toursilaiselta. Aluksi sitä vietettiin
tammikuussa, mutta keisari
Maurikiuksen hallitusaikan
(582-602) sitä alettiin viettää
elokuun 15. päivänä.
Juhlan tarkoituksena on
muistuttaa toivon teologises-

ON KATEKEESIN TARKOI-
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tus yksin opettaa, kaikki muut
opettavat siinä suhteessa, missä he ovat Kristuksen sanansaattajia ja antavat Kristuksen
puhua omilla huulillaan.”
Katekeettojen tulisikin
pyrkiä toteuttamaan Jeesuksen sanat: “Se, mitä minä opetan, ei ole minun oppiani, vaan
hänen, joka on minut lähettänyt” (Joh. 7:16). Ajatus on helpottava, mutta samalla myös
suuri haaste oppia kasvamaan
omassa uskossa sekä henkilökohtaisessa suhteessa elävään
Jumalaan.
VOIVATKO TAVALLISET MAALLIKOT KANTAA KORTENSA KE KOON?
Suuri osa opettajista on itse
asiassa vapaaehtoisia, se on
arvokas apu. Vaikka kirkko
ottaa opetusvastuun, vanhempien merkitystä ei voi kuitenkaan unohtaa. Jos lapset eivät
pääse messuun sunnuntaisin
tai kotona ei rukoilla, uskon
pohjaa on vaikea luoda vain
esim. kerran viikossa tai kuu-

ta hyveestä etsiessämme omaa
ja toistemme pyhittymistä arkipäiväisten tehtäviemme keskellä. Samalla se rohkaisee
meitä näkemään päämäärämme taivaassa. (Valamon luostari, moniste, Daily Roman
Missal)
IMAGE-LEHTI kehottaa uusimmassa numerossaan (5/2002)
lukijoitaan valitsemaan aina
parasta. 50 alueelta he ovat
valinneet maailman valiot. Jos

kaudessa tapahtuvalla katekeesilla. Vanhemmat ovat lasten ensisijaisia kasvattajia ...
myös uskoon.
Mieleeni on painunut jostakin videosta paavi Johannes
Paavali II:n sanat: “Äitini kädet opettivat minut rukoilemaan.” Ehkä vanhemmat voisivat myös auttaa enemmän
toinen toisiaan esim. järjestämällä kimppakyytiä opetukseen tai messuun. Suurimmasta osasta itse lapsista kasvaa luonnollisesti myös katolilaisia maallikoita. Opettajien, vanhempien ja seurakunnan tulisikin aina pyrkiä näyttämään hyvää esimerkkiä ja
todistamaan positiivisella tavalla omasta uskostaan. Lapset tarvitsevat eläviä kristillisiä esimerkkejä etenkin nykyajan maallistuneessa ja pluralistisessa yhteiskunnassa.
MONESTI

KESKUSTELLAAN PAI-

KALLISKIRKON

SUHTEESTA

YLEISMAAILMALLISEEN KIRK KOON.

MITEN TÄMÄ NÄKYY

TAI

VOISI NÄKYÄ KATEKEESISSA?

siis haluat parasta, syö Campbellin tomaattikeittoa ja juo
keltaista Jaffaa tai Gin tonicia.
Jos haluat rentoutua, mene
mato-ongelle. Paras iskurepliikki on ”Moi, minun nimeni
on Albert!”
Sokerina pohjalla parhaaksi uskonnoksi oli valittu
katolisuus. Sen vaikutus koko
länsimaiseen kulttuuriimme
on ollut vertaansa vailla. Sen
uskotaan alkuperäisyydellään
vakuuttavan myös kirkkoon
kuulumattomia. ”Paavin teo-

Lukijoilta / Kysy papilta
Katolisuus merkitsee jo sanana universaalisuutta, yleismaailmallisuutta. Paikalliskirkkojen kulttuurierot ovat
rikkaus, mutta ne eivät sinällään muokkaa esim. uskon totuuksia tai jumalallista ilmoitusta. Olemme kaikki yksi Jumalan kansa, yksi Kristuksen
ruumis, jossa jokaisella on
oma paikkansa ja tehtävänsä.
Katolisen kirkon katekismus
painottaa, että opetusmetodeissa ja kirkon opetuksen
esittämistavassa on tietenkin
otettava huomioon paikallinen kulttuuri, sosiaaliset sekä
kirkolliset olosuhteet sekä
opetettavien ikä ja hengellinen
kypsyys. Katekeesin olennainen sisältö säilyy kuitenkin
samana. Evankeliumi on ajankohtainen kaikkina aikakausina ja kaikille ikäluokille.
ELI PAAVI ON PAAVI MEILLÄKIN?
Sitäkin! Oli todella hienoa seurata äskettäin, kuinka pyhä isä
tapasi niin monia nuoria, jotka olivat tulleet ympäri maailmaa Torontoon viettämään
hänen kanssaan kirkon nuorisopäiviä ja osoittamaan tukeaan ja kiintymystään häntä
kohtaan.
Olisi upeaa, jos Suomen
nuorilla olisi mahdollisuus
osallistua seuraavaan kirkon
nuorisopäivään Kölnissä 2005
ja tuntea, että he ovat osa jotakin suurta ja maailmanlaajuista ... että on hienoa olla katolilainen ja kristitty myös tämän päivän maailmassa!

Lapset ja messu
Haluaisin jakaa muutamia
ajatuksia ja ideoita vastineeksi Tapio Väisäsen mielipidekirjoitukseen (Fides 6/2002).
Messu on erittäin tärkeä
meille katolilaisille. Se on hengellisen ravinnon lähde, josta
saamme voimaa koko tulevalle viikolle - suuri lahja, josta
olemme kaikki yhteisesti kiitollisia. Lasten tuomisesta
messuun on sen sijaan lukuisia eri mielipiteitä. Kolmen
(kohta neljän) lapsen äitinä
haluaisin jakaa joitakin ajatuksiani asiasta. Tämän päivän maallistuneessa yhteiskunnassa vanhempien tehtävä
ei useinkaan ole helppo. Lapsia pidetään monesti vain melun ja vaivan lähteinä. Joskus
pelkästään lasten läsnäolo
tuntuu häiritsevän kanssaihmisiä. Katolilaisten keskuudessa ja etenkin kirkossa asian tulisi kuitenkin olla toisin.
Miksi? Jo uskomme opettaa,
että jokainen ihminen on Jumalan luoma ja siten ainutlaatuinen ja rakastettu. Lapset
ovat lahja - he ovat tulevaisuus, ja jo siinä mielessä äärettömän arvokkaita. Koko seurakunnan vastuulla on, tuntevatko he ja heidän vanhempansa itsensä tervetulleeksi.
Meillä oli mieheni ja nuorimman poikamme Thomasin
kanssa mahdollisuus matkustaa Roomaan viime tammikuussa. Näimme matkalla
myös pyhän isän. Olin todella
liikuttunut siitä, kuinka suurella rakkaudella hän katsoi

poikaamme ja kuinka hän hymyili lapsellemme. Hän kosketti Thomasin päätä hellästi
ja suuteli poikaa otsalle. Ajattelin, että niin monen lapsen
tapaaminen on varmasti todella väsyttävää paaville. Kuitenkin hän kutsui kaikki pienten lasten äidit luokseen. Audienssiin osallistui yli 2000
ihmistä. Paavin ja äitien tapaaminen ei ollut ennalta
suunniteltu. Kaikki äidit juoksivat lapsineen paavin luokse.
Sen sijaan, että hän olisi väsynyt tilaisuudesta, näytti, että
hän itse asiassa sai siitä lisää
energiaa. Meille kerrottiin,
että pienet lapset antavat niin
paljon voimaa ja iloa paaville
- ovathan he kirkon tulevaisuus. Kohtaus toi mieleeni
evankeliumin sanat ‘antakaa
lasten tulla luokseni...’.
Kaikilla katolilaisilla on
velvollisuus tulla messuun
sunnuntaisin. Tämä koskee
myös vanhempia. Se on kirkon
käsky ja siten tarkoitettu
omaksi parhaaksemme. Se on
myös Jumalan tahto. Toteuttaakseen Kristillisen kutsumuksensa vanhemmat tarvitsevat kuitenkin tukea, sillä tämän päivän yhteiskunnassa
perheet ovat usein yksinäisiä.
Olen tietysti samaa mieltä
siitä, että kirkuvat lapset ovat
suuri häiriötekijä messussa.
Kukaan ei voi kuulla mitään
saatikka sitten keskittäytyä.
On luonnollista, että lapsi tulisi tälläisessä tilanteessa viedä ulos kirkosta. Lapset kui-

tenkin usein äännehtelevät
luonnostaan tavalla, joka ei
häiritse messun seuraamista.
Tapio Väisänen ehdotti seimeä, jossa lapsista pidettäisiin
huolta messun aikana. Ongelmallista on kuitenkin, että lapset eivät useinkaan tuntisi hoitajaansa. Lisäksi lapset edustavat lukuisia eri kieliryhmiä.
Seimi siirtäisi myös lapset pois
kirkosta, jossa heillä on mahdollisuus pikku hiljaa oppia
vanhemmiltaan rukoilemaan
ja ymmärtämään eukaristian
salaisuutta. Se on itsessään
paljon luonnollisempaa kuin
tulla kirkkoon vasta hieman
vanhempana.
Itse ehdottaisin ratkaisuksi perhemessua, joka olisi
saarnaa myöten suunniteltu
nimenomaan lapsia ja heidän
vanhempiaan varten. Messu
saattaisi toki olla hieman meluisampi, mutta se kuuluisi
luonnollisesti asiaan. Siihen
asti pyydän kaikilta kärsivällisyyttä ja laupeutta. Me, joilla
on lapsia pyrimme puolestaan
pitämään lapsemme mahdollisimman hiljaisina. Hymyilkää ymmärtäväisesti jos joku
lapsi meluaa kovasti ja hänet
on vietävä pois kirkosta.
Sen sijaan että ajattelisimme ‘minun’ messua voisimme
yhdessä ajatella ‘meidän’ messua, jonne kaikki ovat tervetulleita. Tarvitsemme toinen toisiamme - niin nuoret kuin
vanhatkin.
ÅSA SAVAGE

riituksiin (siis monikossa).
Latinalainen riitus on
meille Lännessä kirkosta tuttu. Paavin vierailun yhteydessä kadinaali Todea varmastikin vietti liturgiaa bysanttilaisen riituksen mukaan ja romanian kielellä, jota Romanian
bysanttilais-katolilaiset liturgiassaan käyttävät. Muuten
katolista bysanttilaista liturgiaa vietetään kreikaksi Roomassa, Etelä-Italiassa ja Turkissa sekä Lähi-Idässä ja
Egyptissä ja tietenkin kirk-

koslaavin kielellä Ukrainassa,
Keski-Euroopassa ja Balkanilla.
Romanian bysanttilaiskatolinen kirkko on Ukrainan
unioidun kirkon ja Lähi-idän
melkiittien ohella yksi suurimmista ei-latinalaista riitusta
seuraavista katolisista yhteisöistä, siihen kuuluu yli puolitoista miljoonaa katolilaista.
Niin kutsutut “itäiset riitukset” puolestaan ovat levittyneet maantieteelliselle alueelle, joka Lähi-Idän ylitse

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

KIITOS HAASTATTELUSTA!
MT/KATT

Idän riitus?
Fidesin toimitus osoitti pientä liturgiahistoriallista epätarkkuutta uutisoidessaan romanialaisen kardinaali Alexandru Todean kuolemasta ja
kertoessaan paavin Romanian-matkallaan viettäneen
“idän riituksen liturgiaa”.
Mitään yhtä jumalanpalvelusperinnettä muodostavaa
“idän riitusta” ei ole olemassakaan. Yleensä katolisessa kirkossa noudatettavat riitukset
on totuttu jakamaan latinalaiseen, bysanttilaiseen ja itäisiin

ulottuu
Afrikasta
Intiaan. Niihin kuuluvat maroniitit, koptit, etiopialaiset,
syyrialaiset, kaldealaiset, malabarilaiset ja armenialaiset.
Pyhän istuimen kanssa yhteydessä olevien idän patriarkaattien virallinen englanninkielinen internetsivusto on tutustumisen arvoinen osoitteessa
http://
www.opuslibani.org.lb/cpcoenglish/img001.htm.
MARKKU KOPONEN

Albertin palsta
logia on uskontojen Metallica.”
S EURAA A LBERTIN Rooman
opas. Kesällä turistit voivat
paeta tuskaisen kuumaa Roomaa vaikkapa Castelli Romanin vuorille. Siellä voi nauttia
raikkaasta vuoristoilmasta,
linnakekylistä tai vierailla paavin kesäasunnolla. Jos näet
kuivuneen viinipuun oksan
oven päällä, tiedät saavasi sieltä kylmää ja virkistävää tuli-

peräisen maan tuottamaa frascati-viiniä. Ota omat kinkut ja
patongit mukaan, sillä siellä ei
myydä ruokaa.
Mutta vuorilta voi löytää
myös ”hyvällä” onnella paholaisen alamäen (La salita del
diavolo), pienen asfaltoidun
tien pätkän, missä luonnonlait
eivät ole voimassa. Sanotaan,
että jos mäen alle panee olutpurkin, lähtee se kierimään
ylämäkeen. Albertilla ei sattunut olemaan olutpurkkia,
mutta pysäytettyämme auton

mäen alle ja vapautettuamme
käsijarrun koko auto matkustajineen lähti peruuttaen ylöspäin kymmeniä metrejä koko
ajan vauhtia kiihdyttäen.
Sama uudestaan, mutta katselin ulkoa päin. Voitimme kuitenkin paholaisen voimat
käynnistämällä moottorin, ja
matkamme saattoi jatkua.
Näinhän se on. Päivän päätteeksi voi vaikkapa tanssahdella.
Enkeleitä ja pyhimyksiä
löytyy Jonathan´s Angels Ba-
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rista, Via della Fossa 16, aivan
piazza Navonan takana. ”Most
decorated in Rome”, kehuvat
muutkin oppaat. Enkelit ovat
kuulemma omistajan tyttäriä.
Pyhimyksiä löytyy seiniltä.
Seinillä ei ole yhtään tyhjää
pintaa. Kaiken peittää enkelit
ja pyhimykset ja kitch. Myös
katosta roikkuu kristallia ym.
erilaisten valojen loisteessa.
Käymälä on varsinainen nähtävyys: suihkulähteitä, lammikoita, patsaita, ruusuköynnöksiä, paavien kuvia...
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Ajassa
KATT

“Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.

Itävallassa kamppaillaan avioliiton puolesta
Itävallan piispainkokous on reagoinut maan viime vuosina kasvaneisiin avioerolukuihin. Piispainkokous
on valmistellut ohjeet eronneille, kirkon ulkopuolella uudelleen avioituneille katolilaisille, joilla ei tilanteensa perusteella ole mahdollisuutta osallistua sakramentteihin. “Avioliittoon valmistautumista on parannettava”, sanoo perheiden asemaan perehtynyt piispa Küng.
Avioerot ovat lisääntyneet Itävallassa (niin kuin muuallakin
Euroopassa) huolestuttavasti.
Noin puolet solmituista avioliitoista kariutuvat, Wienissä
peräti 59 prosenttia. Syyttä ei
Itävallan piispainkokous ole
“perhe-piispansa” Klaus Küngin johdolla päättänyt kääntää
kehityksen kulun. Nykyiseen
tilanteeseen ei voi olla tyytyväinen, Feldkirchin piispa
Küng toteaakin, ja sanoo, että
on toimittava ennakolta ja parannettava avioliittoon valmistautumista. Hän varoittaa
hyväksymästä korkeita erolukuja “luonnollisina”, ja muistuttaa, että “kipu seuraa jokaista eroa”.
Tilanteen parantamiseksi
piispa Küng on julkaissut Vatikaanin uskonopin kongregaation hyväksynnällä varustetun vihkosen “Orientierungshilfe für geschiedene
und wiederverheiratete geschiedene Gläubige”, suomeksi suurinpiirtein: “Orientaationeuvoja eronneille ja uudelleen avioituneille eronneille
uskoville”. Piispa vaatii siinä
hiippakunnallisten neuvontaasemien perustamista eronneita uskovia varten. Hän toivoo myös, että hiippakuntien
avioliittoasioita käsittelevien
oikeusistuinten jäsenten määrän riittävyyteen kiinnitetään
huomiota. Näin taattaisiin
mm. se, että avioliittojuttujen
käsittely olisi huolellista ja riit-
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tävän nopeaa.
Orientaatiovihkosessa
mainitaan kirkon tehtäväksi
mm. erilaisten kouriintuntuvien elämäntilanteiden huomioonottaminen, joihin kuuluvat
mm. uusperheiden ja yksinhuoltajien todellisuus. Pastoraalisessa työssä tärkeää on
myös arvioida huolella perusteellisesti keskustellen eronneen uskovan tilannetta. Jokainen ei ole ajautunut asumuseroon omasta syystään.
Taustalla voi olla väkivaltaa,
uskottomuutta tai sitten ero
on voinut olla itse aiheutettu.
Se voi olla myös omista avioliiton palastamisyrityksistä
huolimatta tapahtunut tosiasia. Tärkeää keskusteluissa
on pyrkiä selvittämään eronneen elämän kokonaistilanteen ja Jumala- ja kirkkosuhteen lisäksi avioliiton kirkkooikeudellinen asema. Jos vaikuttaa siltä, että sen pätevyys
on kyseenalainen, voidaan tarpeen tullen pyrkiä sen mitätöimiseen.
Nimenomaisesti vihkosessa korostetaan kirkon opetusta siitä, ettei selvittämättömän
kirkollisen avioliiton jälkeen
solmitussa uudessa siviiliavioliitossa elävien uskovien ole
mahdollista osallistua sakramentteihin. Kirkko ei voi toimia toisin itsensä Raamatun
perusteella, koska uuden
“avioliiton” olosuhteet ovat
“objektiivisessa ristiriidassa”

siihen rakkauden liittoon nähden, joka on Kristuksen ja kirkon välillä ja jonka eukaristia
tekee näkyväksi ja läsnäolevaksi. Kaiken lisäksi eronneiden ja uudelleenavioituneiden
kommuuniolla käynti aiheuttaisi uskovien keskuudessa
luonnollisesti ihmetystä ja sekaannusta avioliiton sakramentin purkamattomuudesta.
Ripin sakramentista saatavan sovinnon avulla aukeaa tie
eukaristiaan kuitenkin vain
silloin, kun uskovalla on rehellinen valmius sellaiseen elämään, joka ei ole enää ristiriidassa avioliiton purkamattomuuden kanssa. Näin voi olla
esimerkiksi tilanteessa, jossa
“uusperheen” puolisot eivät
halua erota toisistaan lasten
kasvatuksen tähden, mutta sitoutuvat elämään puhtaudessa. Vihkonen muistuttaa vielä,
ettei kirkko - ei edes paavi - voi
muuttaa tai relativisoida avioliiton, ripin ja eukaristian
sakramenttien välisiä yhteyksiä tai niiden olemusta.
Orientaatiovihkosessa
muistutetaan uskovia myös
avioliiton luonteesta, ennen
kaikkea siitä, ettei avioliiton
side ole riippuvainen ihmisten
mielivallasta vaan että se on
todellinen kuva Kristuksen liitosta kirkon kanssa. Avioliitto
on siten purkamaton ja suuntautunut luonnollisesti myös
lasten hankkimiseen. Juuri
lapsia varten avioliiton purka-
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mattomuus on tärkeää, sillä he
tarvitsevat äidin ja isän, joita
ei voi korvata millään muulla.
Vihkosen viesti on selvä: Avioliiton kestävyys ja avoimuus
elämän jatkamiselle ovat olen-

naisia edellytyksiä miehen ja
naisen arvon suojaamiseksi
sekä heidän rakkautensa avautumiseksi.
KATT/SANKT JOSEF/KATH.NET

Itävaltalainen St. Pöltenin piispa Kurt
Krenn avioliitosta:
“Kirkon arvokkain ja välttämättömin vastaus on sen ilmoittaminen, miten mies ja nainen, miten avioliitto ja perhe voivat kestää Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen edessä.
“Ei olisi mikään palvelus totuudelle ihmisestä, mikäli kirkko,
jonka siis tulee esittää ihmisille Jumalan järjestystä, haluaisi olla sanomatta asioita selvästi. On oikein ja tärkeätä suojella ehdottomasti ihmisen henkilökohtaista elinpiiriä, hänen
avioliittoaan ja perhettään. Tämä yksityisalue ei kuitenkaan
ole mitään oikein koulutetun omantunnon ratkaisun kieltämistä saatikka Jumalan lakien pakoa, sillä myös kaikkein
yksityisimmän toimen, jopa ihmisen sisimpien ajatusten ja
toiveiden, täytyy saada oikeutuksensa Jumalan laista. Yksityisalue ja intimiteetti eivät ole mitään vapaa-alueita moraaliselle vapaamielisyydelle.
“Jumalan määräyksen perusteella avioliitto ja perhe kuuluvat yhteen. Uuden elämän alku on annettu aviollisen yhteisön tehtäväksi. Jumalan tahtoa vastaava elintila seksuaalisuudelle on avioliitto: vain henkilökohtaisessa aviollisessa
yhteydessä seksuaalisuus voi täyttää jumalallisen tehtävänsä. Avioliiton ulkopuolinen seksuaalisuus loukkaa Jumalan
järjestystä ja on synti, joka tarvitsee katumusta, parannuksen tahtoa ja rippiä. Ennen kaikkea nuorten ihmisten on tiedettävä, että esiaviollinen seksuaalisuus on loukkaus Jumalan järjestystä vastaan. Siksi on otettava vakavasti Jeesuksen sanat: ‘Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään
jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan’ (Matt. 5: 28). Jotta
nuoremme kypsyisivät persoonallisuudessaan uskollisiksi
aviopuolisoiksi ja esimerkillisiksi vanhemmiksi, täytyy heidän oppia tuntemaan Jumalan pelkoa, vapautta todelliseen
hyvään ja Jumalan lasten epäitsekästä rakkautta.”
Kirjasta Kurt Krenn: Worte auf dem Weg. Verlag St. Josef
1997.Toim. Werner Schmid.

