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Ordo Ordo Ordo Ordo Ordo ilmestyy pian.ilmestyy pian.ilmestyy pian.ilmestyy pian.ilmestyy pian.

Kaikkia Ordoa käyttäviä yh-
teisöjä (seurakunnat, sään-
tökunnat, keskukset jne.)
sekä yksittäisiä kiinnostu-
neita pyydetään esittämään
tilauksensa Katoliseen tie-tilauksensa Katoliseen tie-tilauksensa Katoliseen tie-tilauksensa Katoliseen tie-tilauksensa Katoliseen tie-
dotuskeskukseendotuskeskukseendotuskeskukseendotuskeskukseendotuskeskukseen, puh. 0208
350751 tai info@catholic.fi.

Ordo sisältää viittaukset
kirkkovuoden jokaisen päi-
vän lukukappaleisiin sekä
muuta liturgista informaa-
tiota.

Tulevan kirkkovuoden aika-
na luetaan sunnuntaisin
vuovuovuovuovuoden B den B den B den B den B tekstejä ja arkisin
lukukappaleiden sarjaa Ilukukappaleiden sarjaa Ilukukappaleiden sarjaa Ilukukappaleiden sarjaa Ilukukappaleiden sarjaa I.
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Jäsen vaihtui tiedotus-Jäsen vaihtui tiedotus-Jäsen vaihtui tiedotus-Jäsen vaihtui tiedotus-Jäsen vaihtui tiedotus-
keskuksen johtokun-keskuksen johtokun-keskuksen johtokun-keskuksen johtokun-keskuksen johtokun-
nassanassanassanassanassa

Helsingin piispa Józef WJózef WJózef WJózef WJózef Wró-ró-ró-ró-ró-
bel bel bel bel bel SCJ on nimittänyt Ou-
luun kirkkoherraksi nimite-
tyn isä Paolo Bertin Paolo Bertin Paolo Bertin Paolo Bertin Paolo Bertin tilalle
Katolisen tiedotuskeskuksen
johtokuntaan AlexandreAlexandreAlexandreAlexandreAlexandre
HavardinHavardinHavardinHavardinHavardin. Isä Berti oli pyy-
tänyt eroa johtokunnan jä-
senyydestä pitkien välimat-
kojen takia.

Katolisen
kirkon opas
ilmestyi
uudistettuna
versiona
Oppaassa on aikaisem-Oppaassa on aikaisem-Oppaassa on aikaisem-Oppaassa on aikaisem-Oppaassa on aikaisem-
paa värikkäämmän ul-paa värikkäämmän ul-paa värikkäämmän ul-paa värikkäämmän ul-paa värikkäämmän ul-
koasun ja päivitettyjenkoasun ja päivitettyjenkoasun ja päivitettyjenkoasun ja päivitettyjenkoasun ja päivitettyjen
tietojen lisäksi laajen-tietojen lisäksi laajen-tietojen lisäksi laajen-tietojen lisäksi laajen-tietojen lisäksi laajen-
nettu katsausta yleis-nettu katsausta yleis-nettu katsausta yleis-nettu katsausta yleis-nettu katsausta yleis-
maailmalliseen kirk-maailmalliseen kirk-maailmalliseen kirk-maailmalliseen kirk-maailmalliseen kirk-
koon ja sakramenttei-koon ja sakramenttei-koon ja sakramenttei-koon ja sakramenttei-koon ja sakramenttei-
hin.hin.hin.hin.hin.

TTTTTilaukset Katolisestailaukset Katolisestailaukset Katolisestailaukset Katolisestailaukset Katolisesta
tiedotuskeskuksesta àtiedotuskeskuksesta àtiedotuskeskuksesta àtiedotuskeskuksesta àtiedotuskeskuksesta à
5 euroa + postitusku-5 euroa + postitusku-5 euroa + postitusku-5 euroa + postitusku-5 euroa + postitusku-
lut.lut.lut.lut.lut.

Marraskuussa rukoillaan
kiirastulen sielujen
puolesta
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Uutisia

Teologikomissio pitää naisdiakonaattia mahdottomana
Uskonopin kongregaation
yhteydessä toimiva kansain-
välinen teologinen komissio
paljasti lokakuun puolivälis-
sä, että yksi sen viimeaikai-
sista tutkimuksista sulkee
pois naisten vihkimisen dia-
koneiksi.

Vatikaanissa julkaistussa
tiedonannossa komission
pääsihteeri ja paavillisen ta-
louden teologi, dominikaa-
ni-isä Georges Cottier Georges Cottier Georges Cottier Georges Cottier Georges Cottier OP
vastasi kysymyksiin komissi-
on viisi vuotta kestäneistä
tutkimuksista naisdiako-
naattiin liittyen. Isä Cottier
totesi, että komission tutki-
mus “näyttää tukevan [nais-
diakonaatin mahdollisuu-
den] poissulkemista”. Cot-
tierin sanojen uskotaan ole-
van oikaisu ranskalaisen La
Croix -lehden esittämään

väitteeseen, jonka mukaan
komission kanta olisi jäänyt
avoimeksi. Tunnetuista teo-
logeista koostuva komissio
äänesti naisdiakonaattia kä-
sittelevän dokumentin hy-
väksymisestä täysistunnos-
saan syys- ja lokakuun vaih-
teessa.

Annettussa tiedonannos-
sa todetaan, ettei komissiol-
la ole “kirkon opetusviralle
tyypillistä auktoriteettiase-
maa” tällaisten asioiden ju-
listamiseen. Kuitenkin “kak-
si tärkeätä indikaattoria
nousee esiin asiassa tehdyis-
tä tutkimuksista. Ensinnäkin
komissio havaitsi, että dia-
konissoja, joista mainitaan
varhaisen kirkon traditiossa,
ei yksinkertaisesti voi rin-
nastaa vihittyihin diakonei-
hin.” Tämän johtopäätök-

sen tueksi isä Cottier huo-
mautti, että sekä diakonisso-
jen asettamisriitti että hei-
dän toimintansa erotti hei-
dät vihityistä diakoneista.
Lisäksi Cottierin mukaan
“komission tutkimus vahvis-
ti pappisvihkimyksen sakra-
mentin ykseyden. Toisaalta
piispojen ja pappien ja toi-
saalta diakonien tehtävät si-
sältyvät olennaisesti pappis-
vihkimyksen sakramentin
ykseyteen.”

Vuonna 1994 paavi Jo-Jo-Jo-Jo-Jo-
hannes Paavali II hannes Paavali II hannes Paavali II hannes Paavali II hannes Paavali II vahvisti
apostolisessa kirjeessään
“Ordinatio Sacerdotalis”,
ettei “kirkolla ole minkään-
laista auktoriteettia jakaa
pappisvihkimyksen sakra-
menttia naisille ja että kaik-
kien kirkon uskovien on pi-
dettävä tämä päätös”. Vati-

kaanissa julkaistussa tiedon-
annossa sanottiin myös, että
“komission antama vahvis-
tus tälle opetukselle on pe-
räisin huolellisista tutkimuk-
sista, jotka ovat kohdistu-
neet sekä kirkolliseen tradi-
tioon että Vatikaanin II kir-
kolliskokouksen ja sen jäl-
keisen opetusviran doku-
mentteihin”.

Isä Cottier sanoi myös,
että nyt “on opetusviran teh-
tävä puuttua auktoriteetilla
tähän kysymykseen, ottaen
huomioon historialliset ja
teologiset tutkimustulokset,
joita kansainvälinen teolo-
ginen komissio on tehnyt”.
Komission työ kesti yli viisi
vuotta. Sen lausunto oli seu-
rausta uskonopin kongregaa-
tion pyynnöstä.

KATT/VIS/ZENIT

Rukoilkaa ruusukkoa rauhan
puolesta maailmassa ja
perheissä!
Paavi Johannes Paavali II toistaa tärkeää sanomaansa yhä uudestaan.Paavi Johannes Paavali II toistaa tärkeää sanomaansa yhä uudestaan.Paavi Johannes Paavali II toistaa tärkeää sanomaansa yhä uudestaan.Paavi Johannes Paavali II toistaa tärkeää sanomaansa yhä uudestaan.Paavi Johannes Paavali II toistaa tärkeää sanomaansa yhä uudestaan.

Tervehtiessään lokakuun lo-
pussa pyhiinvaeltajia Pieta-
rinkirkon aukiolla paavi Jo-Jo-Jo-Jo-Jo-
hannes Paavali II hannes Paavali II hannes Paavali II hannes Paavali II hannes Paavali II nosti jäl-
leen kerran esille ruusukko-
rukouksen tarpeellisuuden.
Alankomaiden Bredasta tul-
lutta ryhmää pyhä isä ohjasi
toivoen, että he rukoilisivat
lakkaamatta pappiskutsu-
musten puolesta, jotta hei-
dän seurakuntansa voisivat
tulevaisuudessakin olla “ar-
vollisia paikkoja, joissa usko-
vat voivat saada pelastuksen
lahjan vihityn papiston vält-
tämättömän palvelutehtä-
vän kautta”.

Toisille ryhmille pyhä isä
totesi mm. näin: “Tänä ruu-
sukon vuonna, jonka juuri

olemme aloittaneet, kutsun
teitä löytämään uudelleen
ruusukon rukoilemisen te-
hokkuuden rauhan puolesta
maailmassa ja perheissä sekä
tämän jalon rukouksen avul-
la saavuttamaan uudelleen
yhteyden Neitsyt Marian
kanssa”.

Paavi muistutti lopuksi
vielä pyhän Johannes Ca-
pistranolaisen esimerkistä:
“Vahvistakoon hänen loista-
va todistuksensa ilosanomas-
ta teitä nuoria ihmisiä päi-
vittäisessä uskollisuudessan-
ne Kristukselle, rohkaiskoon
se teitä, jotka olette sairai-
ta, seuraamaan Kristusta ko-
ettelemuksien ja kärsimyk-
sen poluilla ja auttakoon se

teitä vasta avioliiton solmi-
neita tekemään perheistän-
ne eläviä kohtaamispisteitä,
joissa Jumalan ja veljiemme
rakastamisen henki välit-
tyy.”

KATT/VIS

Lokakuussa paavi julisti al-
kaneeksi ruusukon vuoden
ja lisäsi ruusukkoon neljän-
nen salaisuuksien sarjan: va-
loisat salaisuudet. Näistä on
tietoa tämän lehden sivulla
12.

Sex missionärer
saligförklarade
20 oktober, samma söndag
som den katolska kyrkan fi-
rade missionssöndagen salig-
förklarade påven JohannesJohannesJohannesJohannesJohannes
Paulus II Paulus II Paulus II Paulus II Paulus II sex missionärer
under en högtidlig mässa på
Petersplatsen. Bland de nya
saliga finns två från Ugan-
da, tre italienare och en
fransk kvinna. Alla levde på
1800- eller 1900-talet.

“Idag på missionsdagen
ser vi upp till de nya saliga
som förebilder för ett out-
tröttligt engagemang för för-
kunnelsen av evangeliet,”
sade påven efter saligförkla-
ringen. “Med djup tacksam-
het vill jag idag hylla alla de
missionärer, präster, ordens-
folk och lekfolk, som stor i
frontlinjen för att tjäna Kris-
tus och som ibland får beta-
la sitt vittnesbörd med livet.
Min tacksamhet går också
till alla som samarbetar med
och hjälper missionärerna
och på så sätt bidrar till att
bygga Guds rike i världen.”

Johannes Paulus II, som
16 oktober inledde sitt 25:e
år som påve, har nu salig-
förklarat 1303 människor
och därtill kanoniserat 465.
Kanonisering är det avs-
lutande steget i en helgon-
förklaring som innebär att
ett helgon firas av hela
världskyrkan, medan salig-
förklaring är näst sista steget
som betyder att ett helgon
kan firas lokalt eller av en
orden.

Tiotusentals människor
såg på medan afrikaner och
indier sjöng och dansade i en
färgrik ceremoni under en
strålande oktobersol.

De mest uppmärksamma-
de bland de nya saliga var
Daudi Okelo och Jildo Irwa,

tonåringar som dödades i
norra Uganda 1918. De hör-
de till stammen Acholi, som
hade omvänts till kristendo-
men av missionärer i början
av 1900-talet, och arbetade
med trosundervisning. De
dödades i byn Paimol av
män med spjut när de vägra-
de sluta undervisa om den
kristna tron.

Bland de saliga fanns
också den franska kvinnan
Helene Marie Philippine de
Chappotin de Neuville, som
arbetade i Indien på 1800-
talet och sedan grundade en
kongregation av missione-
rande nunnor. Därtill kom
den italienske biskopen An-
drea Giacinto Longhin, som
dog 1936, den italienske
1800-talsprästen Marcanto-
nio Durando som grundade
en nunnekongregation, och
den italienska 1900-talsnun-
nan Liduina Meneguzzi.

De bägge tonåringarna
från Uganda kunde salig-
förklaras eftersom det var
uppenbart att de hade dödats
på grund av sin kristna tro
och därför kan räknas som
martyrer. Enligt kristen tro
är martyriet ett andra dop
som renar från alla synder
och som därför är en garanti
för helighet oavsett hur man
har levt tidigare. För salig-
förklaringen av de andra fyra
krävdes ett mirakel, vilket så
gott som alltid är ett oförk-
larligt tillfrisknande efter att
någon har bett om dessa av-
lidna människors förbön.

Ärkebiskopen av Kam-
pala kardinal EmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuelEmmanuel
WWWWWamala amala amala amala amala säger att dagens
Uganda behöver de nya mar-
tyrerna. “Uganda behöver
helgon och martyer, särskilt
just nu i vår historia, för vi
behöver främst förebilder i
vår tro så att vi kan imitera
dem, men vi behöver också
någon som kan be för oss
samtidigt som vi ser dem
som förebilder för en kristen
livsstil.”

Biskop Byabazaire Deo-Byabazaire Deo-Byabazaire Deo-Byabazaire Deo-Byabazaire Deo-
gratias gratias gratias gratias gratias från Hoima i Ugan-
da betonade att det var en
gripande ceremoni som blev
en bild för det universella i
den katolska tron med alla
hudfärger från Indien till
Afrika. Han förklarade att
missionssöndagen är en ma-
ning att vara aktiva för att
föra ut Kristus till männis-
korna och göra honom känd
som Guds kärlek som har
kommit ned till oss. “Det är
viktigt att alla får veta att
Gud inte bara är där uppe
utan att han är mitt ibland
oss och visar oss kärlek som
vi alla har fått ta emot och
måste föra vidare till andra.”

KATT/VATIKANRADION

Tosi ekumeniaa ei ole olemassa
ilman sisäistä kääntymystä
Romanian ortoRomanian ortoRomanian ortoRomanian ortoRomanian ortodoksisen kirkon patriarkan Tdoksisen kirkon patriarkan Tdoksisen kirkon patriarkan Tdoksisen kirkon patriarkan Tdoksisen kirkon patriarkan Teoctistin lämminhenkinen vie-eoctistin lämminhenkinen vie-eoctistin lämminhenkinen vie-eoctistin lämminhenkinen vie-eoctistin lämminhenkinen vie-
railu Roomassa lokakuun alussa osoitus onnistuneesta ekumeniasta.railu Roomassa lokakuun alussa osoitus onnistuneesta ekumeniasta.railu Roomassa lokakuun alussa osoitus onnistuneesta ekumeniasta.railu Roomassa lokakuun alussa osoitus onnistuneesta ekumeniasta.railu Roomassa lokakuun alussa osoitus onnistuneesta ekumeniasta.

Lähes viikon kestäneen Ro-
manian ortodoksisen pat-
riarkan TTTTTeoctistin eoctistin eoctistin eoctistin eoctistin Rooman
vierailun loppupuolella vie-
tetyssä latinan- ja romanian-
kielisessä liturgiassa paavi
Johannes Paavali II Johannes Paavali II Johannes Paavali II Johannes Paavali II Johannes Paavali II puhui
Herran kutsusta “olla osa
Hänen yhtä, pyhää, katolis-
ta ja apostolista kirkkoaan”.
Hän jatkoi retorisesti: “Em-
mekö olekin kieltäytyneet
Hänen kutsustaan? ... Jona-
kin päivänä me joudumme
vastaamaan, mitä olemme
tehneet kristittyjen yksey-
den puolesta.”

Pyhän isän mukaan “to-
dellista ekumeniaa ei voi
olla olemassa ilman sisäistä
kääntymystä ja mielen uu-
distamista, ellei päästä yli
ennakkoluuloista ja epäilyis-
tä, ellei osata hylätä sanoja,
arvioita ja tekoja, jotka ei-
vät ole oikeuden- ja totuu-
denmukaisia eronneiden
veljiemme tilanteelle, ellei
ole halua oppia arvostamaan
toisia, luomaan molemmin-
puolista ystävyyttä, ravitse-
maan veljellistä rakkautta.”
Paavi vaati kaikkia “viljele-
mään ykseyden hengellisyyt-

tä” todeten, että “meidän
täytyy taukoamatta ruokkia
ykseyden kaipuutamme”.

Patriarkka vahvisti omas-
sa puheenvuorossaan, että
ykseyden saavuttamiseksi on
välttämätöntä löytää uudel-
leen linkki “katumuksen ja
kääntymyksen välillä”. Hä-
nen mukaansa “meidän on
yhdistettävä kristillisessä
elämässä tapahtuva pyhyy-
den etsiminen kristittyjen
ykseyden toteuttamiseen”.

KATT/VIS



4 - Fides 12/2002

Uutisia

Antisemitismen
i Norden
Representanter för de judis-
ka församlingarna i Norden
har varit samlade i Stock-
holm och uttrycker i en re-
solution i tidningen Judisk
Orientering sin djupa be-
kymring över den tilltagan-
de antisemitismen i de nor-
diska länderna.

“Det är oacceptabelt, att
vi judar, som under många
generationer har varit bosat-
ta i våra respektive nordiska
länder, skall bli utsatta för
hat och trakasserier, bara för
att vi är judar. Hatet riktas
dels mot enskilda individer
och dels mot våra institutio-
ner.”

Judarna skriver vidare,
att de som medborgare i res-
pektive länder har krav på

Pyhän Maximilian Kolben viimeinen kirje
äidilleen julkaistiin

Ortodoksit tukevat
katolista oppia bioetiikasta

Äiti Teresan
ihme
hyväksyttiin
Katolinen kirkko on viralli-
sesti hyväksynyt ihmeen,
jonka katsotaan tapahtu-
neen Kalkutan äiti Teresan
esirukousten ansiosta. Ih-
meessä on kysymys vatsan
alueen syövästä kärsineen
intialaisen naisen kokemas-
ta selittämättömästä paran-
tumisesta, johon oli pyydet-
ty äiti Teresan esirukouksia.

Ihmeen virallinen hy-
väksyminen tarkoittaa, että
myös “Kalkutan enkeliksi”
kutsutun äiti Teresan autu-
aaksijulistaminen voi tapah-
tua heti, kun paavi vahvis-
taa asian. Sen uskotaan ole-
van edessä varsin pian, kos-
ka pyhä isä on alusta alkaen
henkilökohtaisesti halunnut

Karmeliitat ovat �pyhyyden merkkitulia�

Konstantinopolin ekumee-
nisen patriarkaatin järjestä-
mässä bioetiikkaa käsittele-
vässä kokouksessa Sveitsin
Chambésyssä syyskuun puo-
livälissä monien eri ortodok-
sikirkkojen edustajat etsivät
yhteistä kantaa bioetiikan
vaikeisiin kysymyksiin: abor-
tista keinohedelmöitykseen,
elämän lääketieteelliseen
pidentämiseen ja itsemur-
han avustamiseen, kloonaa-
misen sallittavuuteen. Ko-
kouksen järjestäminen liittyi
suunniteltuun, mutta ajan-
kohdaltaan edelleen täysin
avoimeen yhteisortodoksi-
seen konsiiliin.

Kokouksen puheenjohta-
jana toimi Istanbulin metro-
poliitta Athanasios PapasAthanasios PapasAthanasios PapasAthanasios PapasAthanasios Papas.
Hän avasi kokouksen muis-
tuttamalla osanottajia “orto-
doksian bioeettisen koodin”
tarpeellisuudesta, erityisesti
Itä- ja Kaakkois-Euroopan
entisissä kommunistimaissa.
Yhteistä kantaa työstettiin,
ja huomattavaksi tulokseksi
nousi ortodoksien yhtenevät
bioeettiset näkemykset kato-
lisen kirkon kanssa. Paavi
Johannes Paavali IIJohannes Paavali IIJohannes Paavali IIJohannes Paavali IIJohannes Paavali II:n kier-
tokirjettä “Evangelium vi-
tae” (Elämän ilosanoma) si-
teerattiin paljon.

Kokous sanoi selvästi “ei”
jokaiselle syntymättömän
elämän tappamiselle, mu-
kaan lukien tieteelliset ko-
keet hedelmöitetyillä muna-
soluilla. “Ei” kuului myös it-
semurhassa avustamiselle ja
kaikkien eutanasian muoto-
jen tukemiselle, keinotekoi-
selle syntyvyyden sääntelyl-
le (ehkäisylle) kuin myös
keinohedelmöitykselle ja si-

kiämisessä alkaneen uuden
ihmiselämän kloonaamisel-
le.

Kokouksessa oli edustet-
tuina ortodoksipiispoja ja -
teologeja mm.  Kreikasta,
Kyprokselta, Serbiasta ja
Romaniasta, jopa monissa
asioissa katoliseen kirkkoon
vähemmän myönteisesti
suhtautuvia munkkeja At-
hos-vuorelta. Bioeettisessä
kannassaan he kuitenkin
mielihyvin yhtyivät katoli-
sen kirkon opetukseen, joka
heidän mukaansa todella
osoittaa “katolisuutta”, siis
“yleistä” ja siten myös “orto-
dokseille suuntaa-antavaa”.
Myös länsimaiden diaspora-
alueilta tulleet edustajat yh-
tyivät tähän mielipiteeseen.

Vain Moskovan patriar-
kaatin edustaja, arkkipappi
Antonij Iljin vastusti “roo-
malaisen linjan omaksumis-
ta” ortodoksiseen bioetiik-
kaan. Hänen mukaansa ve-
näläis-ortodoksisen näkö-
kannan mukaan elämän al-
kamis- ja päättymishetkeä ei
teologisesti voi määritellä
riittävän tarkasti, mikä estäi-
si tiukkojen bioeettisten
vaatimusten asettamisen.
Hän edusti muutenkin mo-
nien kokouksessa puhunei-
den protestanttisten vierai-
lijoiden peräänkuuluttamaa
vapaamielistä bioeettistä
linjaa.

KATT/KNA

Karmeliittaperheelle lähet-
tämässään viestissä paavi
Johannes Paavali II Johannes Paavali II Johannes Paavali II Johannes Paavali II Johannes Paavali II kutsui
karmeliittaveljiä ja -sisaria
sekä sääntökunnan maallik-
kojäseniä pyhyyden merkki-
tuliksi ongelmaisessa maail-
massa.

Pyhä isä viittasi viestis-
sään sääntökunnan 550
vuotta sitten tapahtunee-
seen laajentumiseen, jossa
paavi Nikolas V:n päätöksel-
lä sääntökuntaan hyväksyt-
tiin sekä luostarisisarten
haara että tertiäärimaallikot.
Paavin mukaan “Karmel
muistuttaa niin monien
huolien vaivaamia ihmisiä

siitä, että absoluuttinen etu-
sija pitää antaa Jumalan val-
takunnalle ja oikeudenmu-
kaisuudelle”.

“Karmelia katsellessam-
me, jossa rukouksesta tulee
elämää ja elämä kukoistaa
rukouksessa, kristilliset yh-
teisöt ymmärtävät parem-
min, miten niistä voi tulla
autenttisia rukouksen koulu-
ja.” Karmeliittasisaria paavi
kiitti heidän täydestä omis-
tautumisestaan Jumalan ylis-
tykselle. Hän toivoi heidän
luostariensa muodostuvan
“pyhyyden merkkituliksi eri-
tyisesti niille seurakunnille
ja hiippakunnille, jotka ovat

niin onnekkaita”, että ovat
saaneet Karmelin alueel-
leen.

Karmeliittamaallikoita
paavi kutsui “elämään kar-
meliittojen karismaa maail-
massa”, pyhittämään “kaik-
ki päivittäiset aktiviteettin-
sa uskollisuudella kastelu-
pauksiaan kohtaan”. Hän
pyysi heitä verhoamaan päi-
vänsä rukouksella, erityises-
ti eukaristian viettoon ja
hetkipalvelukseen osallistu-
malla, Mariaa imitoiden,
joka “kuunteli Herran sano-
ja, kätki ne sydämeensä ja
pisti ne käytäntöön”.

KATT/ZENIT

Puolan minoriittikonventu-
aalit ovat avanneet arkiston,
jossa säilytetään lukuisia py-
hän Maximilian Kolben kä-
sikirjoituksia ja mm. hänen
viimeistä äidilleen kirjoitta-
maa kirjettä. Kirjettä pide-
tään arvokkaana mm. sen ta-
kia, että siinä on aikaisem-
piin kirjeisiin verrattuna
enemmän “syvää tunteelli-
suutta”. Sen sisältö antaa
myös ymmärtää, että pyhän
Maximilianin kuolema
Auschwitzissa ei ollut mie-
lijohde vaan pitkän kypsy-
misen tulos. Hänen kuole-
mansa oli seurausta siitä, että
hän tarjoutui ottamaan kuo-
lemaantuomitun perheen-
isän paikan keskitysleirillä.

Kirjeen sisältö on seuraa-
va: “Rakas äitini, toukokuun
lopulla saavuin Auschwitz-
iin rautatiekuljetuksella.
Minulle kuuluu hyvää, rakas
äiti. Sinun ei tarvitse olla

huolissasi minusta eikä ter-
veydestäni, sillä hyvä Juma-
la on kaikkialla ja ajattelee
suurella rakkaudella kaikkia
ja kaikkea. Ehkä kirjoitat
minulle vasta, kun lähetän
Sinulle uuden kirjeen, sillä
en tiedä, kuinka kauan vie-
lä olen täällä. Sydämellises-
ti tervehdin ja suutelen Si-
nua, Raymond Kolbe.”

Elokuun 14. päivänä isä
Kolbe otti vastaan kuole-
manruiskun keskitysleirin
kuolinkammiossa. Sitä en-
nen hän oli viettänyt 16
muun kuolemaantuomitun
kanssa kaksi viikkoa saamat-
ta ruokaa ja juomaa. Vain
neljä oli jäänyt henkiin. Isä
Kolbe kuoli heistä viimeise-
nä. Kerrotaan, että hän
ojensi kätensä ruiskua varten
aivan yhtä vapaaehtoisesti
kuin oli alunperin ottanut
perheenisän paikankin.

Vuosi valituksi tulemi-

sensa jälkeen paavi Johan-
nes Paavali II kuvaili silloin
vielä autuasta Maximiliania
seuraavasti vieraillessaan
Auschwitzissa: “Maximilian
Kolbe teki niin kuin Jeesus:
Hän ei kärsinyt kuolemaa
vaan antoi oman henkensä.”
Sanat vittasivat pyhän Ma-
ximilianin kirjoittamaan
tekstiin vain vähän ennen
kuin natsit valtasivat Puolan
1939: “Kärsiä, työskennellä
ja kuolla ritarien lailla, ei
normaalisti kuollen, vaan
vaikkapa päähän ammutus-
ta luodista, joka sinetöi rak-
kautemme tahratonta Neit-
syttä kohtaan. Tehdä tämä
todellisena ritarina, joka
vuodattaa oman verensä vii-
meistä pisaraa myöten no-
peuttaakseen maailman val-
loittamista Marialle. En voi
kuvitella mitään yleväm-
pää.”

KATT/ZENIT/KATH.NET

Hyväksikäyttö-
säännöt
kirjoitetaan
uusiksi
Yhdysvaltain piispainkoko-
us joutuu uusimaan suurella
kohulla hyväksymänsä sään-
nöt hyväksikäyttötapauksia
varten. Piispainkongregaati-
on prefektin, kardinaali
Giovanni Battista Ren Giovanni Battista Ren Giovanni Battista Ren Giovanni Battista Ren Giovanni Battista Ren lä-
hettämässä kirjeessä tode-

nopeuttaa kirkollisia proses-
seja äiti Teresan tapaukses-
sa. Autuaaksi julistaminen
tapahtunee siten jo ensi
vuonna.

Kalkutan äiti Teresa syn-
tyi albanialaisessa Skopjessa
27. elokuuta 1910 ja kuoli 5.
syyskuuta 1997. 18-vuotiaa-
na hän liittyi Loreto-sisariin
ja toimi sittemmin opettaja-
na sekä kalkuttalaisen lähe-
tyskoulun johtajana. 1946
hänen elämänsä muuttui,
kun hän koki Jumalalta saa-
maksi kutsumuksekseen
työskennellä nimenomaan
köyhien ihmisten parissa.
Hän muutti Kalkutan slum-
mialueelle ja perusti pian sen
jälkeen Rakkauden lähetys-
sisarten (Missionaries of
Charity) sääntökunnan.
Hän vastaanotti 1979 Nobe-
lin rauhanpalkinnon.

Rakkauden lähetyssisa-
rilla on tällä hetkellä yli 350

toimipistettä ympäri maail-
maa. Suomessa on neljä rak-
kauden lähetyssisarta, he te-
kevät työtä köyhistä köy-
himpien parissa Helsingissä
ja lähiympäristössä.

KATT/KATH.NET

taan, että suunnitellut nor-
mit “voivat olla sekaannuk-
sen ja monimerkityksellisyy-
den lähde, koska niissä on
osia, jotka ovat yleisen kirk-
kolain vastaisia”.

Lisäksi kardinaali kuvai-
li dokumentin terminologi-
aa epäselväksi ja tarkkuudel-
taan riittämättömäksi, mikä
aiheuttaisi vaikeuksi sen tul-
kinnassa.

Vatikaanissa perustetaan
nyt kahdeksanjäseninen ko-
missio, johon kuuluu neljä
Yhdysvaltain piispojen ja
neljä Vatikaanin edustajaa.
Yhdysvaltain piispainkoko-
uksen puheenjohtaja, piispa
WWWWWilton D. Gregory ilton D. Gregory ilton D. Gregory ilton D. Gregory ilton D. Gregory on jo il-
moittanut tukevansa tätä
toimenpidettä.
KATT/CNS/VIS/KATH.NET
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FRÅN 200-300-TALET. UR DE FÖRSTA KRISTNAS BÖNER.

Brasilian
piispat
paavin luona
Paavi Johannes Paavali IIJohannes Paavali IIJohannes Paavali IIJohannes Paavali IIJohannes Paavali II
on viimeisten viikkojen ai-
kana ottanut vastaan useita
ryhmiä brasilialaisia piispo-
ja, jotka ovat käyneet Roo-
massa viiden vuoden välein
tapahtuvan ad limina -vie-

att kunna färdas tryggt och i
säkerhet, och att det är sam-
hällets ansvar att sörja för
detta. Resolutionen är un-
derskriven av församlingsfö-
reståndarna i Köpenhamn,
Malmö, Helsingfors, Oslo,
Stockholm och Borås.

KATT/KO

railun johdosta. Pyhä isä on
ohjeistanut piispoja monis-
ta tärkeistä aiheista, mm.
kirkon työn epäpoliittisesta
luonteesta ja piispojen teh-
tävistä.

Koillisen Brasilian piis-
pojen ryhmälle paavi totesi
lokakuun puolivälin jälkeen
mm., että “pappien, ‘uskon
opettajina’ ja ihmiset va-
pauttavan totuuden puolus-
tajina, uskollisesti julistama
ilosanoma” on jotakin, joka
on kaikkien tapaamistemme
yhteinen nimittäjä. Tunnen
hyvin vaikeudet, joita koh-
taatte pastoraalista tehtä-
väänne suorittaessanne:
työn ja kotien puutteen, ...
opetuksen ongelmat, ... yh-
teiskunnallisen epätasa-ar-
von ja lahkojen agressiivisen
läsnäolon.”

“Ei voi ajatella kirkon
ongelmia Brasiliassa keskit-

tymällä vain tiettyihin kysy-
myksiin, jotka liittyvät pai-
kalliseen politiikkaan, epä-
oikeudenmukaiseen maan-
valtaamiseen tai ympäris-
töön. Osallistuvan poliitti-
sen mallin vaatiminen kir-
kolle, yhteiskunnan köyhiin
ja hylättyihin rajoittuvan
‘pohjan’ äänestäessä sen pää-
töksistä, ilman että otetaan
huomioon kaikkien Jumalan
kansan jäsenten olemassa-
olo, pilaisi Kristuksen pelas-
tussanoman alkuperäisen
merkityksen.”

Pyhä isä korosti puhees-
saan myös, että “on piispo-
jen perustavaa laatua oleva
tehtävä paimenena kutsua
heille uskottujen paikallis-
kirkkojen jäsenet täydelli-
sesti hyväksymään kirkon
opetus, kunnioittaen uskos-
ta ja moraalisuudesta nouse-
via kysymyksiä. ... Selvä ja

yksimielinen opetus näissä
kysymyksissä ei ole vaikut-
tamatta positiivisesti paran-
nuksen sakramentin käyt-
töön, joka tänään on ikävä
kyllä ... unohduksissa.”

“Toinen korvaamaton
pappeuteenne kuuluva vel-
vollisuus on eukaristian en-
siarvoinen merkitys ‘kristil-
lisen elämän lähteenä ja kes-
kipisteenä’. ... Pappien vä-
häisyys ja heidän epätasai-
nen jakautumisensa samoin
kuin sunnuntaina messussa
käyvien joukon huolestutta-
va pieneneminen on jatku-
va haaste kirkoillenne. On
ilmeistä, että tämä tilanne
edellyttää väliaikaisiinkin
ratkaisuihin, etteivät yhtei-
söt jää kokonaan hylätyiksi,
mikä voisi johtaa kasvavaan
hengelliseen köyhtymi-
seen.”

Pyhä isä lopetti tämän-
kertaisen puheensa korosta-
malla papeista huolehtimi-
sen vaativan tehtävän hoi-
tamista. “Erityisesti silloin,
kun  pastoraalisen työn he-
delmät näkyvät vasta pitkän
ajan kuluttua, voi helposti
tulla epätoivoiseksi tai surul-
liseksi. Monet papit tuntevat
tekevänsä työtä ei missään
evankelisessa viinitarhassa
vaan kuivalla preerialla. ...
Sen valtavan tehtävän edes-
sä, joka meille on annettu,
älkää koskaan antautuko
nääntymykselle tai epätoi-
volle, sillä ylösnoussut Her-
ra kulkee teidän kanssanne
ja tekee ponnisteluistanne
hedelmällisiä.”

KATT/VIS

Sunnuntait ja juhlapyhät
10.11. Kirkkovuo10.11. Kirkkovuo10.11. Kirkkovuo10.11. Kirkkovuo10.11. Kirkkovuoden 32. sunnuntai (IV)den 32. sunnuntai (IV)den 32. sunnuntai (IV)den 32. sunnuntai (IV)den 32. sunnuntai (IV)

1L  Viis. 6:12–16
Ps. 63: 2, 3–4, 5–6, 7–8. Ks 2b
2L  1 Tess. 4:13–18
Ev. Matt. 25:1–13

17.11. Kirkkovuo17.11. Kirkkovuo17.11. Kirkkovuo17.11. Kirkkovuo17.11. Kirkkovuoden 33. sunnuntai (I)den 33. sunnuntai (I)den 33. sunnuntai (I)den 33. sunnuntai (I)den 33. sunnuntai (I)
1L  San. 31: 10–13, 19–20, 30–31
Ps. 128: 1–2, 3, 4–5. Ks 1a
2L  1 Tess. 5:1–6
Ev. Matt. 25:14–30 tai 25:14–15, 19–20

24.11. su: Kristus, kaikkeuden kuningas (II)24.11. su: Kristus, kaikkeuden kuningas (II)24.11. su: Kristus, kaikkeuden kuningas (II)24.11. su: Kristus, kaikkeuden kuningas (II)24.11. su: Kristus, kaikkeuden kuningas (II)
1L  Hes. 34:11–12,15–17
Ps. 23: 1–2a, 2b–3, 5, 6. Ks 1
2L  1 Kor. 15:20–26, 28
Ev. Matt. 25:31–46

Rukouksen
apostolaatti
Me rukoilemme ...

MarraskuuMarraskuuMarraskuuMarraskuuMarraskuu

että yksinäisyydestä kärsivät lesket sai-
sivat lohdutusta ja tukea kristillisessä
yhteisössään.

että kristityt omalla osallistumisel-
laan rohkaisisivat evankeliumin leviä-
mistä joukkoviestinten kautta.

JoulukuuJoulukuuJoulukuuJoulukuuJoulukuu

että perheet ja sopivat sosiaalipoliitti-
set päätökset kaikkialla maailmassa
suojelisivat ja puolustaisivat lapsia
kaikkea väkivaltaa vastaan.

että Pelastajan syntymän muistele-
minen auttaisi ihmisiä kasvamaan suu-
rempaan kunnioitukseen pieniä lapsia
ja niitä kohtaan, joita maailma ei huo-
mioi.

Böneapostolatet
Vi ber ...

NovemberNovemberNovemberNovemberNovember

att änkor och änklingar som lider av
sin ensamhet må få tröst och stöd av
sitt kristna samfund.

att de kristna genom aktivt delta-
gande må främja evangeliets spridning
via massmedia.

DecemberDecemberDecemberDecemberDecember

att alla barn runtom i världen må skyd-
das och försvaras mot allt våld av sina
familjer och adekvata sociala förord-
ningar.

att minnet av Frälsarens födelse må
hjälpa folk att alltmera respektera små-
barnen och dem som världen inte räk-
nar med.

Me emme voi tehdä
suuria asioita, vain
pieniä asioita suurella
rakkaudella.

KALKUTAN ÄITI TERESA
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Pyhimys

Autuaan Ursulan seurassa:

�Rukous on silta, joka yhdistää ajallisen ikuiseen,
maan taivaaseen ja ihmisen Jumalaan.�

Sankt Nerses,
den store armenisk katholikos

Herra Kristus käski meidän
rukoilla aina ja lakkaamat-
ta, joten älkää tyytykö Kons-
tituutioiden määräamiin
hengellisiin harjoituksiin. Ei
- se on ehdottomasti liian
vähän sielullenne. Pyrkikää
lakkaamatta tähän yhtey-
teen Jumalan kanssa usein
toistuvin hyvin tarkoituksin,
uskon, toivon ja rakkauden
herättämisin, kääntäen aja-
tukset toimienne keskellä-
kin Jumalan, teidän Jeesuk-
senne puoleen, niin kuin
kukka kääntyy kohti aurin-
koa!

Siinä on sielun autuus -
pysyminen Jumalassa ja Ju-
malan kanssa. Silloin kaik-
ki maallinen näyttää kovin
pieneltä ja tämän elämän
huolten, ongelmien, onnet-
tomuuksien ja kärsimysten-
kin keskella meitä valaisee
aina säde taivaasta, rauhan,
luottamuksen ja autuuden
säde.

Tätä keskeytymätöntä
rukousta te joudutte harjoit-
telemaan lakkaamatta, ma-
sentumatta, kun se ei aina
onnistukaan niin kuin halu-
aisitte. Yrittäkää uudelleen,
tahtokaa ja ponnistelkaa,
niin Jumala armossaan ottaa
vastaan työnne, koska se on

tehty rakkaudesta, vaikka se
teistä itsestänne vaikuttaisi-
kin hedelmättömältä!

Rukoilkaa aina uskoen.
Täma on minun neuvoni,
rakkaat lapseni: älkää sääs-
telkö aikaa jokaisen rukouk-
sen alussa syvän ja todellisen
uskon herättämiseen. Mitä
elävämmin muistissamme
on se, että Jumala nakee
meidät, etta me olemme ha-
nen läsnäolonsa keskella,
rukoilemme hanen jalkojen-
sa juuressa, painaudumme
hänen jumalallista sydän-
tänsä vasten, sitä helpom-
min ja paremmin rukous
meiltä sujuu.

Rukoilkaa rajattomasti
toivoen, mutta kärsivällises-
ti: Jumala antaa varmasti sen
mitä pyydämme, jos se on
hyväksi sielullenne. On kui-
tenkin rukoiltava kärsivälli-
sesti, vuosikausiakin, sydä-
messä varmuus siitä, etta
hyvä taivaallinen Isämme
antaa meille sen, mitä hänel-
tä Herramme Jeesuksen
Kristuksen nimessä pyydäm-
me. Pystyisimmehän siirtä-
mään vuoriakin, jos uskom-
me vain olisi vahva!

Rukoilkaa palavasti ra-
kastaen - vaikkei aina tun-
teiden, niin ainakin tahdon

Den helige Nerses, född om-
kring 325, växte upp i Cae-
sarea i Cappadokien. Där
blev han mycket påverkad
av ortens biskop, den helige
Basilius den store och den-
nes munkregel. Nerses gifte
sig dock och fick åtminsto-
ne en son Isak som senare
blev katolikos i Armenien.
Hans hustru dog rätt tidigt
och därefter fick Nerses en
hög post vid konung Ashaks
hov i Armenien. Något
senare blev han prästvigd
och år 363 blev han mot sin
vilja landets katholikos =
den ledande biskopen. Han
sammankallade år 365 lan-
dets första nationella synod
för att åstadkomma bättre

disciplin och ordning i kyr-
kan.

Han uppmuntrade klos-
terliv, grundade sjukhus och
utfärdade kyrkolagar enligt
grekisk sed. Detta gillades ej
av konungen och deras för-
hållande blev dåligt. Än
sämre blev det då Ashak lät
mörda sin hustru. Då för-
dömde Nerses honom of-
fentligt och vägrade att ha
någonting att göra med ho-
vet. Kungen drev honom i
landsflykt och tillsatte en
annan på hans plats.

Kort därefter stupade
Ashak i en drabbning mot
perserna och Nerses åter-
vände. Men det visade sig
tyvärr att efterträdaren, Pap,

var ännu värre än Ashak.
Paps liv var så skändligt att
Nerses vägrade honom till-
träde till kyrkan innan han
bättrade sitt liv. Detta tog
Pap som en grov skymf och
beslöt att hämnas. Han låt-
sade ångra sig och inbjöd
Nerses till en måltid på slot-
tet och vid den förgiftade
han honom. Detta skedde år
373. Nerses festdag är 19.no-
vember.

MÄRTA AMINOFF

tasolla. Tahtokaa rakastaa
suurta Jumalaa, hyvää Isään-
ne, tahtokaa rakastaa ristiin-
naulittua Vapahtajaanne,
tahtokaa rakastaa pyhittä-
jäänne Pyhää Henkeä, tah-
tokaa rakastaa kolmin ver-
roin ylistettävää Pyhää Kol-
minaisuutta, tahtokaa rakas-
taa Mariaa, Äitiänne - ja
mitä vähemmän tunnette
rakkauden tulta, sitä kärsi-
vällisemmin yrittäkää kui-
vuudessakin osoittaa Juma-
lalle rakkautta, jota ette tun-
ne.

Lapseni, rukoilkaa lak-
kaamatta kuten Herra Jeesus
käskee, uhraamalla Herralle
Jumalalle kaikki toimenne,
herättelemällä usein uskoan-
ne, toivoanne ja rakkauttan-
ne ja kääntämällä sielunne
silmät mahdollisimman
usein tabernaakkelin ja ris-
tin puoleen.

Erityisesti suosittelen
teille yhtä: käyttäkää ihmis-
luonnon laiskuudesta välit-
tämättä ahkerasti hyödyk-
senne menetetyt hetket (les
moments perdus). Odottaes-
sanne ja kulkiessanne ka-
duilla paikasta toiseen, ru-
koilkaa, rukoilkaa - nämä
ovat hetkiä, jolloin tavalli-
sesti ei ajatella mitään vii-

Autuaan äiti Ursula Ledóchows-Autuaan äiti Ursula Ledóchows-Autuaan äiti Ursula Ledóchows-Autuaan äiti Ursula Ledóchows-Autuaan äiti Ursula Ledóchows-
kan jäljillä astumme uuteen vuo-kan jäljillä astumme uuteen vuo-kan jäljillä astumme uuteen vuo-kan jäljillä astumme uuteen vuo-kan jäljillä astumme uuteen vuo-
teen 2003:teen 2003:teen 2003:teen 2003:teen 2003:

Retretti
Stella Marisissa

27.-31.12.200227.-31.12.200227.-31.12.200227.-31.12.200227.-31.12.2002
isä Manuel Pradon johdollaisä Manuel Pradon johdollaisä Manuel Pradon johdollaisä Manuel Pradon johdollaisä Manuel Pradon johdolla

Ilmoittautumiset suoraan Stella Marisiin,
puh. 019-335793. Hinta 85 euroa. Terve-
tuloa!

sasta, vaan ajatukset kiertä-
vät ympyrää kuin kaleido-
skoopissa: joko kiusaamme
itseämme huolilla tai epävii-
sailla tulevaisuuden suunni-
telmilla, Paljon enemmän
saatte aikaan rukoilemalla.

Alla oleva katkelma on peräisin autuaan Ursulan Alla oleva katkelma on peräisin autuaan Ursulan Alla oleva katkelma on peräisin autuaan Ursulan Alla oleva katkelma on peräisin autuaan Ursulan Alla oleva katkelma on peräisin autuaan Ursulan TTTTTesta-esta-esta-esta-esta-
mentistamentistamentistamentistamentista, sen rukousta käsittelevästä luvusta. Inspiraationa, sen rukousta käsittelevästä luvusta. Inspiraationa, sen rukousta käsittelevästä luvusta. Inspiraationa, sen rukousta käsittelevästä luvusta. Inspiraationa, sen rukousta käsittelevästä luvusta. Inspiraationa
tuon lyhyen teoksen syntymiseen oli pyhän Angela Meri-tuon lyhyen teoksen syntymiseen oli pyhän Angela Meri-tuon lyhyen teoksen syntymiseen oli pyhän Angela Meri-tuon lyhyen teoksen syntymiseen oli pyhän Angela Meri-tuon lyhyen teoksen syntymiseen oli pyhän Angela Meri-
cin (1474-1540), ursuliinien sääntökunnan perustajan, si-cin (1474-1540), ursuliinien sääntökunnan perustajan, si-cin (1474-1540), ursuliinien sääntökunnan perustajan, si-cin (1474-1540), ursuliinien sääntökunnan perustajan, si-cin (1474-1540), ursuliinien sääntökunnan perustajan, si-
sarilleen jättämä testamentti.sarilleen jättämä testamentti.sarilleen jättämä testamentti.sarilleen jättämä testamentti.sarilleen jättämä testamentti.

Pyhän Angelan esimerkkiä seuraten autuas UrsulakinPyhän Angelan esimerkkiä seuraten autuas UrsulakinPyhän Angelan esimerkkiä seuraten autuas UrsulakinPyhän Angelan esimerkkiä seuraten autuas UrsulakinPyhän Angelan esimerkkiä seuraten autuas Ursulakin
on kirjoittanut Ton kirjoittanut Ton kirjoittanut Ton kirjoittanut Ton kirjoittanut Testamenttiinsa 18 pyyntöä avuksi tielle,estamenttiinsa 18 pyyntöä avuksi tielle,estamenttiinsa 18 pyyntöä avuksi tielle,estamenttiinsa 18 pyyntöä avuksi tielle,estamenttiinsa 18 pyyntöä avuksi tielle,

jonka Jumala hänen kauttaan on osoittanut hänen perus-jonka Jumala hänen kauttaan on osoittanut hänen perus-jonka Jumala hänen kauttaan on osoittanut hänen perus-jonka Jumala hänen kauttaan on osoittanut hänen perus-jonka Jumala hänen kauttaan on osoittanut hänen perus-
tamalleen sääntökunnalle.tamalleen sääntökunnalle.tamalleen sääntökunnalle.tamalleen sääntökunnalle.tamalleen sääntökunnalle.

Monet pyynnöistä ovat luonteeltaan kovin yleisinhi-Monet pyynnöistä ovat luonteeltaan kovin yleisinhi-Monet pyynnöistä ovat luonteeltaan kovin yleisinhi-Monet pyynnöistä ovat luonteeltaan kovin yleisinhi-Monet pyynnöistä ovat luonteeltaan kovin yleisinhi-
millisiä. Ne voivat olla avuksi jokaiselle Kristuksen tienmillisiä. Ne voivat olla avuksi jokaiselle Kristuksen tienmillisiä. Ne voivat olla avuksi jokaiselle Kristuksen tienmillisiä. Ne voivat olla avuksi jokaiselle Kristuksen tienmillisiä. Ne voivat olla avuksi jokaiselle Kristuksen tien
kulkijalle.kulkijalle.kulkijalle.kulkijalle.kulkijalle.

Kokonaisuudessaan autuaan Ursulan Kokonaisuudessaan autuaan Ursulan Kokonaisuudessaan autuaan Ursulan Kokonaisuudessaan autuaan Ursulan Kokonaisuudessaan autuaan Ursulan TTTTTestamentti estamentti estamentti estamentti estamentti ilmes-ilmes-ilmes-ilmes-ilmes-
tyy suomeksi keväällä 2003.tyy suomeksi keväällä 2003.tyy suomeksi keväällä 2003.tyy suomeksi keväällä 2003.tyy suomeksi keväällä 2003.

Oremus - rukoilkaamme,
lapseni, mitään parempaa en
voi teille neuvoa. Muuttu-
koon elämänne pelkäksi ru-
koukseksi, niin Jumala on
kanssanne. Rukouksen kaut-
ta löydätte hänet, jota sie-
lunne rakastaa, rukouksen
kautta myös pitäkää kiinni
hänestä älkääkä päästäkö
häntä koskaan luotanne!

Giotto: Rukoilijat. Cappella degli Scrovegni, Padova.
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Paimenelta

Osanotto
Piispamme Józef WPiispamme Józef WPiispamme Józef WPiispamme Józef WPiispamme Józef Wróbel SCJróbel SCJróbel SCJróbel SCJróbel SCJ
haluaa osallistua kaikkienhaluaa osallistua kaikkienhaluaa osallistua kaikkienhaluaa osallistua kaikkienhaluaa osallistua kaikkien
Myyrmäen pommi-iskussaMyyrmäen pommi-iskussaMyyrmäen pommi-iskussaMyyrmäen pommi-iskussaMyyrmäen pommi-iskussa
kuolleiden ja loukkaantunei-kuolleiden ja loukkaantunei-kuolleiden ja loukkaantunei-kuolleiden ja loukkaantunei-kuolleiden ja loukkaantunei-
den ihmisten ja heidän omais-den ihmisten ja heidän omais-den ihmisten ja heidän omais-den ihmisten ja heidän omais-den ihmisten ja heidän omais-
tensa suruun rukoilemalla hei-tensa suruun rukoilemalla hei-tensa suruun rukoilemalla hei-tensa suruun rukoilemalla hei-tensa suruun rukoilemalla hei-
dän puolestaan.dän puolestaan.dän puolestaan.dän puolestaan.dän puolestaan.

Anna, Herra, heille ikuinenAnna, Herra, heille ikuinenAnna, Herra, heille ikuinenAnna, Herra, heille ikuinenAnna, Herra, heille ikuinen
lepo, ja iäinen valkeus loista-lepo, ja iäinen valkeus loista-lepo, ja iäinen valkeus loista-lepo, ja iäinen valkeus loista-lepo, ja iäinen valkeus loista-
koon heille. Levätkööt rauhas-koon heille. Levätkööt rauhas-koon heille. Levätkööt rauhas-koon heille. Levätkööt rauhas-koon heille. Levätkööt rauhas-
sa. Aamen.sa. Aamen.sa. Aamen.sa. Aamen.sa. Aamen.

Kiitos
Piispamme kiittää sydämelli-Piispamme kiittää sydämelli-Piispamme kiittää sydämelli-Piispamme kiittää sydämelli-Piispamme kiittää sydämelli-
sesti kaikkia, jotka muistivatsesti kaikkia, jotka muistivatsesti kaikkia, jotka muistivatsesti kaikkia, jotka muistivatsesti kaikkia, jotka muistivat
häntä rukouksin tai lahjoinhäntä rukouksin tai lahjoinhäntä rukouksin tai lahjoinhäntä rukouksin tai lahjoinhäntä rukouksin tai lahjoin
hänen 50-vuotisjuhlansa joh-hänen 50-vuotisjuhlansa joh-hänen 50-vuotisjuhlansa joh-hänen 50-vuotisjuhlansa joh-hänen 50-vuotisjuhlansa joh-
dosta.dosta.dosta.dosta.dosta.

Oppikaamme näkemään veljemme ja
sisaremme niin kuin Kristus näkee heidät
Julkilausuma Pohjoismaiden katolilaisille.

Keskustelu monessa pohjois-
maassa viime kuukausina on
usein keskittynyt ulkomaa-
laisten, maahanmuuttajien,
turvapaikanhakijoiden, vie-
rastyöläisten sekä muiden
toisista Euroopan maista tai
muualta maailmasta tullei-
den ja tulevien ihmisten
merkitykseen. Kirkkomme
ja erityisesti seurakuntamme
Pohjoismaissa voivat paljolti
olla ylpeitä siitä, miten
olemme toivottaneet muu-
kalaiset tervetulleiksi, ja
avusta, jota olemme anta-
neet heidän integroimisek-
seen maihimme. Epäilemät-
tä olemme osoittaneet, että
on mahdollista rakentaa mo-
nikulttuurinen yhteiskunta.

Kun keskustelu näistä ky-
symyksistä kuitenkin jatkuu,
haluaisimme jälleen kerran
kiinnittää huomiotanne joi-
hinkin puoliin siitä, mitä on
saavutettu ja mihin kaikki
perustuu.

Pyhät kirjoitukset osoit-
tavat, että jokainen ihminen
on luotu Jumalan kuvaksi ja
kaltaiseksi, että kaikki ihmi-
set on pelastettu ja ovat yhtä
Jeesuksessa Kristuksessa
(Vrt. Gal. 3: 27-29). Tämä
on sen perusta, miksi näem-
me jokaisen miehen ja nai-
sen veljenä tai sisarena.
Tämä on paljon enemmän
kuin sanoa, että jokaisella
ihmisellä on yhtäläinen arvo
tai että jokaisen persoonan
ihmisyyttä on kunnioitetta-
va. Kaikki tuo on totta, mut-
ta toisten kunnioittamisen
perusta on kuitenkin siinä,
että jokainen meistä on luo-
tu kaikkivaltiaan Jumalan
kuvaksi ja kaltaiseksi. Tätä
ei voi koskaan toistaa liian

usein, koska se on totuus,
jota vastaan hyökätään jat-
kuvasti.

Kun ihmisiä on tullut
maihimme lähes kaikkialta
maailmasta ja monista eri
syistä, seurakuntiemme jä-
senet ovat toivottaneet hei-
dät tervetulleiksi. Olemme
luoneet seurakuntiimme to-
dellisesti monikulttuurisen
yhteisön, johon ihmiset on
toivotettu tervetulleiksi riip-
pumatta heidän alkuperäs-
tään, kulttuuristaan ja usko-
muksistaan. Tämä on rikas-
tuttanut meitä kaikkia ja on
jotakin, josta saamme olla
ylpeitä ja jonka säilymisen
puolesta meidän on kamp-
pailtava. Monet meistä ovat
oppineet seurakuntaelämäs-
sä, että on mahdollista hy-
väksyä uusia ihmisiä, oppia
heiltä, ja samalla olla ylpei-
tä omista kulttuureistamme
ja elämäntavoistamme ja
olla luottavaisia niiden suh-
teen. Olemme näyttäneet,
että on mahdollista integroi-
da monenlaisia ihmistyyppe-
jä, että on mahdollista elää
päivittäistä elämää todella
uskoen, että olemme sisaria
ja veljiä Kristuksessa. Olem-
me näyttäneet, että todelli-
nen rakkaus on paljon vah-
vempi kuin pelko.

Kerta toisensa jälkeen ne,
jotka eivät tahdo arvostaa
Jumalan luoman ihmiselä-
män rikkautta, vetoavat juu-
ri pelkoon saavuttaakseen
päämääränsä. Meidän tulee
vastustaa tuollaisia ääniä,
jotka väittävät, että kulttuu-
rimme, kielemme ja elämän-
tapamme ovat uhattuna,
koska veljemme ja sisarem-
me tulevat luoksemme toi-

sista kulttuureista, toisista
osista maailmaa. Me katoli-
set kristityt tiedämme, ettei
tämä ole totta. Meillä on
ensi käden tietoa siitä, että
kun vahvistamme Jumalalta
saadun ihmiselämän rikkau-
den, silloin mekin rikastum-
me, emmekä vain hengelli-
sesti, vaan myös kulttuuri-
sesti ja siten myös inhimilli-
sesti.

Tällä ei kuitenkaan ole
tarkoitus kiistää sitä, että
jännitystä esiintyy ja että
mekin joskus olemme pelois-
samme ja tiedämme tämän
pelkomme aiheutuvan usko-
muksesta, että oma elämän-
tapamme on uhattuna. Mei-
dän pitää kuitenkin tunnus-
taa, että minusta kasvaa rik-
kaampi ihmisyksilö juuri
yrittäessäni purkaa näitä jän-
nitteitä ja hellittämättömäs-
sä pyrkimyksessäni ymmär-
tää ja siksi rakastaa veljeäni
tai sisartani. Silloin pelko
muuttuu rakkaudeksi. Tie-
tenkin minun tulisi olla yl-
peä kulttuuristani, maastani,
perheestäni. Juuri luottaessa-
ni näihin asioihin voin
avautua ja hyväksyä toisen
kulttuurin, toisen maan ta-
vat, toisen ihmisen lämmön-
itse niistä rikastuen. Apos-
tolisessa kirjeessään “Tertio
millenio adveniente” paavi
Johannes Paavali II kutsui
meitä “laajentamaan hori-
sonttiamme” ja “näkemään
asioita Kristuksen perspek-
tiivistä käsin”. Jos katsomme
asioita Kristuksen perspek-
tiivistä, sydämemme muut-
tuvat ja me voimme muut-
taa yhteiskuntaa.

Meidän on sitouduttava
jälleen vaikeaan mutta ri-

kastuttavaan tehtävään ym-
märtää toinen toistamme.
Voimme yrittää esimerkiksi
tehdä jotakin seuraavista asi-
oista:

Tutkia omaa sydän-
tämme ja nähdä, minkä
on muututtava;

etsiä aktiivisesti mah-
dollisuuksia kohdata toi-
sesta kulttuurista tai
maasta kotoisin olevia
ihmisiä ja oppia heiltä;

tunnistaa käytös, joka
ei tue kaikkien ihmisten
arvokkuutta, ja kieltäy-
tyä hyväksymästä sitä;
tällaista käytöstä voi
esiintyä naapurustos-
samme, työpaikallamme
ja ystäviemme keskuu-
dessa;

opettaa lapsia ei vain
sietämään toisista mais-
ta ja yhteiskunnista tu-
levia ihmisiä, vaan ava-
rasydämisesti hyväksyä
kaikki ihmiset;

havaita mediassa
esiintyvät ennakkoluu-
lot ulkomaalaisia ja mui-
ta kulttuureita kohtaan
ja mahdollisesti vastus-
taa niitä;

tehdä poliitikot kaikil-
la tasoilla tietoisiksi sii-
tä, ettemme halua elää
yhteiskunnassa, jossa on
syrjintää etnisyyden tai
kulttuurin perusteella;

tukea avokätistä maa-
hanmuuttopolitiikkaa ja
aulista suhtautumista
turvapaikanhakijoihin.

Nämä ovat vain esimerk-
kejä. On olemassa monia
muita tapoja rakentaa yh-
teiskuntaa, jossa kaikkia ih-

misiä rakastetaan ja toivo-
taan, koska he ovat veljiäm-
me ja sisariamme. Olisi na-
iivia uskoa, että kulttuuriset
ja etniset jännitteet poistu-
vat nopeasti. Toivomme on
kuitenkin Kristuksessa eikä
omassa voimassamme. Muu-
tos tapahtuu, mikäli me kes-
tämme ja  yritämme nähdä
kaikki sisaremme ja veljem-
me kuten Kristus näkee hei-
dät. Pyhä isä on kutsunut
uuteen evankeliointiin. Sen
täytyy alkaa omista sydämis-
tämme, omista yhteiskun-
nistamme. Me  Pohjoismai-
den piispat sitoudumme tä-
hän tehtävään. Kutsumme
kaikkia hyvän tahdon ihmi-
siä luomaan tulevaisuutta,
jossa kaikki ihmiset ovat toi-
vottuja, arvostettuja ja ra-
kastettuja. Uskomme, että
on aika jälleen kerran tart-
tua tähän tehtävään; aloit-
takaamme Pohjoismaistam-
me.

POHJOISMAIDEN PIISPAT
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VVVVVerbi Dei sonoerbi Dei sonoerbi Dei sonoerbi Dei sonoerbi Dei sono
Schola cantorumSchola cantorumSchola cantorumSchola cantorumSchola cantorum

Gregoriaanista laulua häi-
hin, hautajaisiin ja muihin
tilaisuuksiin. Edulliset lau-
lupalkkiot tilauksen mu-
kaan.

Gregorian chant for wed-
dings, funerals and other
occasions. Reasonable
charges depending on oc-
casion.

Yhteys/Contact: Markus
Mäkelä 040-7178833

Tue katedraalikuoroam-
me! Please support the
Cathedral Choir!

Helsinki
Pyhän
Henrikin
katedraali-
seurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140
Helsinki. Puh. 09-6824040, fax
09-6224618. Sähköposti
henrik@catholic.fi

La 17.40 vesper, 18.00 aatto-
messu; su 10.00 missa latina,
11.15 päämessu, 18.00 iltames-
su; ma, ke, pe messu 18.00, ti,
to messu 7.30. (ke) 17.30 ruus-
ukkorukous, (pe) 17.30 adoraa-
tio. (ke, la) neokat. yhteisön
liturgia. Rippiaika la 17.00-
17.45 ja sopimuksen mukaan.

9.11. la 10.00 lauantaikurssi Eng-
lantilaisessa koulussa, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu

10.11. Kirkkovuoden 32. sunnun-
tai: 10.00 lat/ranska, 11.15
päämessu/högmässa, 16.30
messu venäjäksi, 18.00 ilta-
messu

16.11. la 9.30 lördagskursen på
Stella Maris, 9.45 uskonnon-
opetus ranskaksi, messu
11.00, 10.00-12.00 lastenker-
ho, 12.00 messu, 17.40 ves-
per, 18.00 aattomessu

17.11. Kirkkovuoden 33. sunnun-
tai: 10.00 lat/esp, 11.15 pää-
messu/högmässa (Francis-
kus-sällskapetin myyjäiset),
12.30 mässa på svenska,
15.00 messu Porvoossa,
16.30 Messu auf Deutsch,
18.00 iltamessu

18.11. ma 18.30 informaatiokurssi
seurakuntasalissa

23.11. la 1. kommuunion valmis-
tus, 12.30 messu, 17.40 ves-
per, 18.00 aattomessu

24.11. Kirkkovuoden 34. sunnun-
tai: Kristus, Kaikkeuden Kunin-
gas: 10.00 lat/engl, 11.15 pää-
messu/högmässa, 12.30 urku-
konsertti, 15.00 messu Tikkuri-
lassa, 18.00 iltamessu

26.11. ti 12.00 Seniores messu ja
kokous

30.11. la 9.45 uskonnonopetus
ranskaksi, 11.00 messu, 10.00
lauantaikurssi Englantilaisessa
koulussa, 9.30 lördagskursen i
församlingssalen, 17.40 ves-
per, 18.00 aattomessu

DiasporaDiasporaDiasporaDiasporaDiaspora
Porvoo: 17.11., 15.12 su klo

15.00
Tikkurila: 24.11., 22.12. su klo

15.00

Pyhän
Marian
seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki.
Puh. 09-2411633, fax 09-
2411634. Sähköposti
maria@catholic.fi. Kotisivu
www.kolumbus.fi/marian.srk.

Su 10.00 päämessu suomeksi
(1. sun. ruotsiksi), kirkkokah-
vit; 11.30 messu 1. sun. suo-
meksi/2. sun. vietnamiksi/3.
sun. englanniksi/4. sun. italiak-
si/(5. sun. suomeksi), kirkko-
kahvit; 18.30 iltamessu. Ma, ke,
pe 7.15 aamumessu; ti, to, la
18.30 iltamessu. (Ti) 18.00 ruu-
sukkorukous, (to) 18.00 ado-
raatio ja vesper. Rippitilaisuus:
la 18.00-18.30 ja sopimuksen
mukaan. Papit ovat tavattavis-
sa parhaiten aamulla 9-12.

7.11. to 19.00 seurakunnan Cari-
tas

9.11. 10.00 lauantaikurssi (uskon-
nonopetus rippi), 13.00 messu
kirkossa, 18.30 iltamessu

10.11. Kirkkovuoden 32. sunnun-
tai: 10.00 päämessu suomek-
si, 11.30 messu vietnamiksi/
Mass in Vietnamese, 18.30
iltamessu

11.11. ma 14.00 maanantaiklubi
16.11. la 16.30 messu Riihimäellä

(vietnamiksi), 15.00 messu
Lohjalla, 18.30 iltamessu

17.11. Kirkkovuoden 33. sunnun-
tai: 10.00 päämessu suomek-
si, 11.30 Mass in English,
18.30 iltamessu

18.11. ma 14.00 maanantaiklubi,
18.30 informaatiokurssi P.
Henrikin seurakuntasalissa

19.11. ti 19.00 Teresat
23.11. la 18.30 iltamessu
24.11. Kirkkovuoden 34. sunnun-

tai: Kristus Kaikkeuden Kunin-
gas: 10.00 päämessu, 11.30
Messa in Italiano, 15.00 mes-
su Espoossa/Soukan kappe-
lissa, 18.30 iltamessu

25.11. ma 14.00 maanantaiklubi
30.11. la 10.00 lauantaikurssi

(uskonnonopetus) rippi, 12.15
messu kirkossa, 18.30 ilta-
messu

DiasporaDiasporaDiasporaDiasporaDiaspora
Forssa: ( Ev.-lut. seurakuntatalon

kappeli) 15.12. su klo 16.00
Hanko: (Täktömin kappeli) la klo

16.00
Karjaa: (Keskiaikaisessa kirkos-

sa) 29.12. su klo 16.00
Lohja: (P. Laurin kirkko) 16.11. la

klo 15.00
Riihimäki: (Kappelikirkko, Koleh-

maisenkatu 26) suomeksi:
7.12. la klo 16.30; vietnamiksi:
16.11., 21.12. la klo 16.30

Soukka: (Soukan kappeli) 24.11.,
22.12. su klo 15.00

Turku
Pyhän
Birgitan ja
autuaan
Hemmingin
seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku.
Puh. 02-2314389, fax 02-
2505090. Sähköposti
birgitta@catholic.fi.

Su 10.30 päämessu, 18.30 eve-
ning mass. Ma, pe, la 7.30 aa-
mumessu, ti 18.30 iltamessu, to
18.00 adoraatio, 18.30 iltames-
su. Rippitilaisuus ennen messu-
ja ja sopimuksen mukaan.

9.11. la 10.00 messu Ahvenan-
maalla

10.11. Kirkkovuoden 32. sunnun-
tai: 9.15 aamumessu, 10.30
päämessu, 18.30 Mass in
English

16.11. la Katekeesi ja lastenkerho
Turussa

17.11. Kirkkovuoden 33. sunnun-
tai: 9.15 aamumessu, 10.30
päämessu, 18.30 Mass in
English

23.11. la Katekeesi Raumalla ja
Porissa, 18.00 messu Porissa

24.11. Kirkkovuoden 34. sunnun-
tai: Kristus, Kaikkeuden Kunin-
gas: 10.30 päämessu, 18.30
Mass in English

DiasporaDiasporaDiasporaDiasporaDiaspora
Ahvenanmaa: 9.11. la 10.00
Naantali: la 18.00
Pori: 23.11. la 18.00

Jyväskylä
Pyhän
Olavin
seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväsky-
lä. Puh. 014-612659, fax 014-
612660. Sähköposti
olavi@catholic.fi.

Su 10.30 päämessu. Ke 18.00
iltamessu. Tiedot muiden arki-
päivien messuista puhelimitse
ja kirkon ovelta. Rippitilaisuus
sopimuksen mukaan.

8.11. pe 18.00 messu Kiteellä
9.11. la 11.00 messu Joensuus-

sa, 16.00 messu Varkaudessa
10.11. Kirkkovuoden 32. sunnun-

tai: 10.30 päämessu, 16.00
messu Mikkelissä

16.11. la Lasten uskonnonopetus
9-12.00, 12.30 perhemessu

17.11. Kirkkovuoden 33. sunnun-
tai: 10.30 päämessu

23.11. la 11.00 messu Savonlin-
nassa

24.11. Kirkkovuoden 34. sunnun-
tai: Kristus kaikkeuden kunin-
gas: 10.30 juhlallinen päämes-
su, 16.00 messu Kuopiossa

DiasporaDiasporaDiasporaDiasporaDiaspora
Joensuu: 9.11., 7.12. la klo 11.00

(uskonnonopetus alkaa klo
9.45)

Kitee: 8.11. pe klo 18.00
Kuopio: 24.11 su klo 16.00
Mikkeli: 10.11., 8.12. su klo 16.00
Savonlinna: 23.11., 21.12. la

11.00 (tavallisesti opetus alkaa
klo 9.45)

Varkaus: 9.11., 7.12. la klo 16.00

Opetus 09.00-12.00 ja perhe-
messu 12.30

Informaatio-
kurssi
Helsingin seurakuntien yhtei-
nen informaatiokurssi katoli-
sesta uskosta kiinnostuneille
maanantaisin klo 18.30 Pyhän
Henrikin seurakuntasalissa:

18.11. Raamattu, traditio ja ope-
tusvirka (155-160) - isä Teemu
Sippo SCJ

2.12. Paavius (261-263) - isä Ma-
nuel Prado

Uusia sähköpostiosoit-Uusia sähköpostiosoit-Uusia sähköpostiosoit-Uusia sähköpostiosoit-Uusia sähköpostiosoit-
teita!teita!teita!teita!teita!

Kaikki seitsemän seurakun-
taamme ja monet keskukset
ovat päättäneet ottaa käyt-
töön catholic.fi-loppuiset
sähköpostiosoitteet. Van-
hatkin osoitteet toimivat
toistaiseksi.

Seurakuntien uudet sähkö-
postiosoitteet ovat seuraa-
vat:

henrik@catholic.fi
maria@catholic.fi

birgitta@catholic.fi
olavi@catholic.fi
risti@catholic.fi

ursula@catholic.fi
perhe@catholic.fi

Katekeettinen keskus

katekeesi@catholic.fi

Piispantalo

curia@catholic.fi

Academicum
Catholicum
Kokoukset klo 18.30 Studium
Catholicumissa, Ritarikatu 3b
A, Hki. Kaikki ovat tervetul-
leita.

14.11. Messu vainajien puolesta
klo 18.00. Dos. Jyrki Knuutila:
Pyhän Olavin kunnioituksesta
Suomessa.

12.12. Lorand Zigetyn musiikki-
esitelmä, joululaulut.

Catholic
Students�
Club
Rosary and Holy Mass on the
following Tuesday evenings in
St. Henry’s Cathedral: 12.11.,
26.11. Welcome!

Retreat with Father Manuel in
Kouvola: 15.-17.11. For more
information, please contact
Slavomir.Seman@hut.fi.

Karmeliitta-
maallikot
(OCDS)
Ohjelmaa:

Ma 2.12. klo 17 Hiljainen ru-
kous karmeliittaperinteen mu-
kaisesti ja vesper Pyhän Henri-
kin katedraalin sakramentti-
kappelissa. Tervetuloa!
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  Suomen Caritas ry
  Maneesikatu 5
  00170 Helsinki
  puh.09-135 7998
  e-mail info@caritas.inet.fi

Marrasmarkkinat - Höstmarknad - Bazaar
24.11.2002 klo 24.11.2002 klo 24.11.2002 klo 24.11.2002 klo 24.11.2002 klo 11-1411-1411-1411-1411-14

Pyhän Henrikin seurakuntasalissa - St.Henrik’s församlingssal

Hanki maukkaat Caritas-lahjat! Köp välsmakande Caritas gåvor! Buy tastyHanki maukkaat Caritas-lahjat! Köp välsmakande Caritas gåvor! Buy tastyHanki maukkaat Caritas-lahjat! Köp välsmakande Caritas gåvor! Buy tastyHanki maukkaat Caritas-lahjat! Köp välsmakande Caritas gåvor! Buy tastyHanki maukkaat Caritas-lahjat! Köp välsmakande Caritas gåvor! Buy tasty
Caritas gifts!Caritas gifts!Caritas gifts!Caritas gifts!Caritas gifts!

VVVVVaraa joulukukkasi! Beställ dina julblommor! Order your Christmas flo-araa joulukukkasi! Beställ dina julblommor! Order your Christmas flo-araa joulukukkasi! Beställ dina julblommor! Order your Christmas flo-araa joulukukkasi! Beställ dina julblommor! Order your Christmas flo-araa joulukukkasi! Beställ dina julblommor! Order your Christmas flo-
wers!wers!wers!wers!wers!

Pyydämme ystävällisesti toimittamaan leivonnaiset/lahjoitukset P. Henrikin srk-saliin, Pyhän
Henrikin aukio 1, lauantaina 23.11. klo 16.00 jälkeen.

Bakverk/gåvor avsedda för höstmarknaden kan vänligen lämnas i St.Henrik’s församlingsal,
Sankt Henriksplatsen 1, lördag 23.11. efter kl.16.00.

TERVETULOA - VÄLKOMMEN - WELCOME!

Tule tekemään hienoja
joulukynttilöitä
Riikka WRiikka WRiikka WRiikka WRiikka Walta alta alta alta alta ohjaa kynttilöiden koristelua
Katekeettisessa keskuksessa, Kuusitie 6:

9/11 ja 30/11  (Lauantaikurssipäivät) klo 10.00 – 15.00.

Hinta 5 euroa sisältää tarvikkeet; omat kynttilät. Ilmoittau-
duttaessa lähemmät
ohjeet, puh: 09-2416095.

Lucia-puoti
Kuusitie 6, Avoinna:

12.00 – 17.00 ke/pe
12.00 – 18.15 ti/to
ma/la suljettu

Katolista kirjallisuutta, kort-
teja, uskonnollisia esineitä ja
lahjatavaroita.

Lisäksi kauppa auki ennen
adventtia ja joulua lauantai-
sin:

9/11, 16/11, 30/11,
14/12 ja 21/12
klo 10.00 – 12.00.

Myös Marian seurakuntasa-
lissa korttien ja adventtika-
lenterien ja pienten lahjaesi-
neiden myyntiä messujen
jälkeen:

17/11 ja 8/12
klo 11.15 –13.00.

Joulun ja loppiaisen välissä
kauppa suljettu 22/12 – 6/1.

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

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

9.11. la 9.30 katekeesi, 14.15
messu

10.11. Kirkkovuoden 32. sunnun-
tai: 10.30 päämessu

16.11. la 12.00 messu Pietarsaa-
ressa, 16.00 messu Vaasassa,
19.00 messu Kauhajoella

17.11. Kirkkovuoden 33. sunnun-
tai: 15.00 Kirkkomme vihkimis-
päivän juhlamessu

23.11. la 10.30 lastenkerho,
12.30 messu

24.11. Kirkkovuoden 34. sunnun-
tai: 10.30 päämessu, 14.00
messu puolaksi

30.11. la 9.30 katekeesi, 14.15
messu

DiasporaDiasporaDiasporaDiasporaDiaspora
Hämeenlinna: 1.12. su klo 15.00
Kauhajoki: 16.11., la klo 19.00;

25.12. ke klo 19.00
Kurikka: 7.12. la klo 18.30; 26.12

to klo 18.30
Lapua: 26.12. to klo 8.30
Pietarsaari 2.11., 16.11.7.12. la

klo 12.00; 26.12. to 12.00
Vaasa: 2.11., 16.11., 7.12. la klo

16.00; 26.12 to klo 16.00

Kouvola
Autuaan
Ursulan
seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola.
Puh. 05-3711251. Sähköposti
ursula@catholic.fi. Kotisivu
www.sci.fi/~stan. Pankkiyhteys:
Sampo 800015-1888441.

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

7.11 to 18.00 iltamessu
10.11 Kirkkovuoden 32. sunnun-

tai: 11.00 päämessu
14.11 to 18.00 iltamessu
17.11 Kirkkovuoden 33. sunnun-

tai: 18.00 päämessu
21.11 to 18.00 iltamessu
24.11 Kirkkovuoden 34. sunnun-

tai: Kristus, Kaikkeuden kunin-
gas: 18.00 päämessu

28.11 to 18.00 iltamessu

DiasporaDiasporaDiasporaDiasporaDiaspora
Lahti: (ort. kirkko) 7.12. la 14-16

uskonnonopetus, 16.00 messu
Lappeenranta: (ort. kirkko) 17.11.

su 11.30 messu
Hamina: (Poistilan seurakuntako-

ti) 24.11., 22.12. su 11.00
messu

Uskonnonopetus Kouvolassa
kuukauden toisena lauantaina
11-13, messu 13.00. Päivämää-
rät: 9.11., 14.12.

Uskonnonopetukseen Kouvo-
lassa osallistuvat toisena lauan-
taina Kouvolan, Kotkan, Hami-
nan, Lappeenrannan ja Imatran
seutujen lapset. Opetuksen jäl-
keen 13.00 on messu. Lahden
ja sen ympäristön lapset saavat
opetusta kuukauden ensimmäi-
senä lauantaina ja osallistuvat
sen jälkeen messuun.

Oulu
Nasaretin
Pyhän
Perheen
seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh.
08-347834, fax 08-347029.
Sähköposti perhe@catholic.fi.

Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke,
pe 18.30 iltamessu. Ke, la 19.00
neokatekumenaaliyhteisön li-
turgia. Rippitilaisuus pe 17.30-
18.30 ja sopimuksen mukaan.
Kirkko avoinna arkisin 10.00-
12.00

7.11. to 19.00 Ekumeenin Sanan
jumalanpalvelus Oulun orto-
doksisessa kirkossa

10.11. Kirkkovuoden 32. sunnun-
tai: 11.00 päämessu, 17.00
messu Rovaniemellä

17.11. Kirkkovuoden 33. sunnun-
tai: 11.00 päämessu, 17.00
messu Torniossa

24.11. Kirkkovuoden 34. sunnun-
tai: Kristus Kaikkeuden Kunin-
gas: 11.00 päämessu, 17.00
messu Raahessa

Uskonnonopetus: Lauantaisin klo
11.00

DiasporaDiasporaDiasporaDiasporaDiaspora
Raahe: 24.11. su klo 17.00
Rovaniemi: 10.11. su klo 17.00
Tornio: 17.11. su klo 17.00

Keskukset
Ekumeeninen
keskus
Myllyjärvi, 02740 Espoo. Puh.
09-8557148.

Su 11.00 liturgia, kirkkokahvit.
To, pe 9.00-18.00 ikonimaala-
uksen opetusta.

Katekeettinen
keskus
Kuusitie 6, 00270 Helsinki.
Puh. 09-2416095, fax 09-
5885157. Sähköposti
katekeesi@catholic.fi.

LUCIA-PUOTI
lucia-puoti@catholic.fi

Katso erillistä ilmoitusta.

Katolinen
tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140
Helsinki. Puh. 0208 350751,
fax 09-650715. Sähköposti
info@catholic.fi.

wwwwwwwwwwwwwww.catholic.fi.catholic.fi.catholic.fi.catholic.fi.catholic.fi

Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjär-
vi. Puh. 019-335793, fax 019-
335892.

6.-8.12. Reträtt: Syster Vero-
nica, OP

Studium
Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsin-
ki. Puh. 09-660901, fax 09-
68712244. Kirjasto on avoinna
ke 14-18. Sähköposti
studium.catholicum@catholic.fi.

Suomen
Caritas
Maneesikatu 5, 00170 Helsin-
ki. Puh. 09-1357998, fax 09-
68423140. Sähköposti
info@caritas.inet.fi.

Maallikko-
fransiskaanit
OFS  
Kokouspaikka on P. Marian
srk.sali, Mäntytie 2, 00270 Hel-
sinki

Torstai 14.11. yhteisön kokous klo
17.00, iltamessu klo 18.30

Tiistai 26.11. iltamessu klo 18.30,
sen jälkeen esitelmäilta srk-
salissa: Aurinkolaulu

Joulukuun alussa vietetään yh-
teistä joulujuhlaa Teresojen ja
Karitatiivisen ryhmän kanssa

Teresat
Tapaamiset P. Marian kirkon
seurakuntasalissa iltamessun
(18.30) jälkeen.

19.11. ti Leena Kangas alustaa
aiheesta �minä ja Maryvale;
aikuisopiskelun teologisia löy-
töjä�: keskustelua

30.11. la Joulumyyjäisten pysty-
tystä P. Marian seurakuntasa-
lissa klo 13-17.

1.12. su Joulumyyjäiset päämes-
sun jälkeen n. klo 11.15-14.30
P. Marian seurakuntasalissa.
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CaritaksenCaritaksenCaritaksenCaritaksenCaritaksen
adventtikalenteriadventtikalenteriadventtikalenteriadventtikalenteriadventtikalenteri

Hinta 3 euroa
(+ postituskulut)

TTTTTilaukset:ilaukset:ilaukset:ilaukset:ilaukset:

Suomen Caritas ry
Maneesikatu 5
00170 Helsinki

Puh. 09-1357998
Fax 09-68423140

Sähköposti info@caritas.inet.fi

Pyhä Josemaría, rukoile
puolestamme!
Osallistujien mietteitä Josemaría Escriván
kanonisaatiojuhlallisuuksista.

Opus Dein perustajan Jose-
maría Escriván pyhäksi julis-
taminen 6.10.2002 oli mo-
nelle ihmiselle hyvin henki-
lökohtainen tapahtuma. Ti-
laisuuteen saapui pyhiinva-
eltajia ympäri maailmaa.
Lukuisat ihmiset halusivat
osallistumisellaan henkilö-
kohtaisesti kiittää pyhää Jo-
semaría Escriváa toteutu-
neista rukouspyynnöistä,
suurista ja pienistä ihmeistä
sekä siitä miten Opus Dein
spiritualiteetti on rikastutta-
nut heidän hengellistä elä-
määnsä tai johdattanut hei-
dät katoliseen kirkkoon. Jot-
kut halusivat osoittaa kiitol-
lisuuttaan myös muilla ta-
voilla. Alttarin ympäristöä
koristivat 45.000 eksoottis-
ta kukkaa, jotka ecuadorilai-
nen Opus Dein ystävä oli
lahjoittanut ja lennättänyt
tilaisuutta varten. Useat ta-
valliset roomalaiset puoles-
taan majoittivat pyhiinvael-
tajia omiin asuntoihinsa uh-
raten paljon omasta muka-
vuudenhalustaan. Yksi seit-
senlapsisen perheen isä asui

kolme yötä asuntovaunussa
kolmen lapsen kanssa, jotta
perhe saattoi majoittaa Suo-
mesta tulleet seitsemän py-
hiinvaeltajaa kotiinsa.

Suomesta tilaisuuteen
saapui kaiken kaikkiaan
noin 60 pyhiinvaeltajaa ja
Ruotsista jopa 250. Jokaisel-
la osanottajalla on varmasti
oma tarina kerrottavanaan.
Oli todella liikuttavaa näh-
dä köyhistä latinalaisen
Amerikan maista tulleita
pyhiinvaeltajia ja kuvitella,
miten suuri taloudellinen
uhraus heidän matkansa oli
ollut varmasti koko perheel-
le. Pelkästään Meksikosta
Roomaan saapui 12.000
henkeä. Jotkut olivat säästä-
neet vuosikausia esim. keit-
tämällä ja myymällä ruokaa
tai hankkimalla muita lisä-
tienestejä vain saadakseen
olla mukana tässä heille
merkittävässä tapahtumassa.
Kanonisaatioon saapui osal-
listujia myös Venäjältä sekä
kaikista Baltian maista. Mo-
net matkustivat pitkään ja
vaivalloisesti istuen tunti-
kausia bussissa tai autossa.
Muuan nainen ajoi Roo-
maan henkilöautolla Sot-
shista tuoden mukanaan au-
tolastillisen pyhiinvaeltajia.
Vaikka joukossa oli selvästi
myös osanottajia vauraam-
mistakin yhteiskuntaluokis-
ta, oli todella selvää, että
Opus Dei ei ole vain rikkaan
eliitin järjestö. Mukaan

mahtui niin nuoria kuin
vanhojakin, rikkaita ja köy-
hiä; koko kirkon universaa-
lisuus ja rikkaus oli selkeästi
läsnä Roomassa tapahtuman
ajan. Jotkut saapuivat koko
perheen voimalla Roomaan,
jopa viiden, kuuden tai seit-
semän pienen lapsen kans-
sa. Runsaslukuinen, moni-
kansallinen ja kaikki yhteis-
kuntaluokat kattava väki-
joukko todisti osallistumisel-
laan, että Josemaría Escriván
sanoma on - kuten paavi
saarnassaan totesi - ajankoh-
tainen ja tärkeä.

Paikalla oli myös paljon
ei-katolilaisia. Suomesta
matkaan osallistunut luteri-
laiseen kirkkoon kuuluva
Helsingin yliopiston OKL:n
lehtori TTTTTapio Ahokallioapio Ahokallioapio Ahokallioapio Ahokallioapio Ahokallio
kertoi olleensa erityisen vai-
kuttunut tapahtuman ek-
soottisuudesta, kansainväli-
syydestä sekä suuruudesta.
Hänestä kanonisaatiossa vä-
littyi katolisen kirkon maa-
ilmanlaajuisuus, vaikutta-
vuus ja merkittävyys. Hänel-
le itse tapahtuman lisäksi
vaikuttavaa oli paavi Johan-Johan-Johan-Johan-Johan-
nes Paavali IInes Paavali IInes Paavali IInes Paavali IInes Paavali II:n     läsnäolo.
Kokemus ei ollut ainoastaan
uskonnollinen, vaan tapah-
tuma oli hänen mielestään
jotenkin globaali, koko ih-
miskuntaa koskeva. Ahokal-
lio kokee Escriván sanoman
jokapäiväisen työn pyhittä-
misestä ja rukoukseksi muut-
tamisesta hyvin tuttuna

myös luterilaisesta perspek-
tiivistä. Arkielämä Jumalan
palvelemisena ja omana ‘us-
kontunnustuksena’ tuntuu
hänestä tärkeältä ja ajan-
kohtaiselta sanomalta. Lute-
rilaiselta kannalta itse py-
häksi julistaminen tuntui
vieraammalta ja eksoottisel-
ta, mutta Ahokallio ilmaisi
kuitenkin arvostavansa py-
himyksiä hengellisen elä-
män rakentamisen kannalta
tärkeinä esimerkkeinä. Itse
hänen oli helppo samaistua
Josemaría Escriván sanomas-
sa juuri arkielämän pyhittä-
miseen.

21-vuotias kauppatieteen
opiskelija Oskari Juurikka-Oskari Juurikka-Oskari Juurikka-Oskari Juurikka-Oskari Juurikka-
la la la la la oli muutamaa päivää en-
nen matkaa liittynyt kasteen
kautta katoliseen kirkkoon.

Pyhä Josemaría oli alusta
lähtien vaikuttanut hänen
kääntymykseensä. Opus
Dein spiritualiteettiin kuu-
luva työnteon ja jokapäiväi-
sen elämän pyhittäminen
olivat suurelta osin avanneet
hänelle tien kristinuskoon.
Pyhiinvaellus oli hänen en-
simmäinen Rooman mat-
kansa ja paavin messu hänen
ensimmäinen sunnuntai-
messu katolilaisena. Oskari
koki matkalla voimakkaasti
katolisen kirkon universaa-
lisuuden. Hänen näkemyk-
sensä paavista sai myös uu-
sia ulottuvuuksia. Vaikka
hän oli jo aiemmin hyväk-

synyt paaviuden tärkeänä
instituutiona siihen tuli nyt
mukaan myös henkilökoh-
taisia tunnetekijöitä. Oska-
ri oli erityisen liikuttunut
esim. Latinalaisista maista
tulleiden lapsenomaisista

rakkaudenosoituksista paa-
via kohtaan ja siitä, miten
paavin läsnäolo vaikutti ih-
misiin. Paavin liikkuessa
Pietarin-aukiolla monet
huusivat spontaanisti ‘Elä-
köön paavi’ ja ‘Paavi Johan-
nes Paavali II me kaikki pi-
dämme sinusta’. Kaiken
kaikkiaan Oskari koki pyhän
Josemaría Escriván kanoni-
saation hengellisesti vahvis-
tavana kokemuksena.

Ulla ErävaloUlla ErävaloUlla ErävaloUlla ErävaloUlla Erävalo, neljän lap-
sen äiti ja kehitysvammais-
ten ohjaaja, oli myös todel-
la tyytyväinen matkaansa.
Häneen vaikutti erityisesti,

Kanonisaatiomessun tapahtu-
mia pystyi seuraamaan eri kie-
lillä Vatikaanin radion kanavil-
la.
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Pyhän Henrikin
Seuran kulttuurimatka
keväiseen Riikaan
28.-31.3.2003
Mielenkiintoinen matka Baltian pikku Pariisiin, paljon
nähtävää, kirkkoja, kulttuurihistoriaa ja värikästä ny-
kypäivää. Lento perjantaina 28.3. klo 9.20-10.30 Hel-
singistä Riikaan ja paluu maanantaina 31.3. klo 18.15-
19.25. Majoitus vanhassa keskustassa, Hotel Konventa
Seta ***, joka on ollut aikoinaan dominikaaniluostari,
buffet-aamiainen. Matkaan sisältyy tulopäivänä kaupun-
kikierros, joka päättyy hotelliin. Lauantaina on kierto-
ajelu, jonka aikana tutustutaan Rastrellin suunnittele-
miin Rundalen ja Jelgavan palatseihin. Hänen muita
merkkiteoksiaan ovat mm. Pietarhovi, Talvipalatsi,
Smolnan luostari ja Stroganoffin palatsi. Retkeen kuu-
luu lounas.

Matkan hinta jaetussa 2-hh 497 euroa, 1-hh 597 eu-
roa. Ennakkomaksu 100 euroa (jota ei palauteta) ilmoit-
tautumisen yhteydessä. Voimassa oleva ulkomaanpassi
vaaditaan. Ilmoittautumiset, tiedustelut ja tarkempi
matkaohjelma: Lauri Lehtovirta, puh. 0205 615328 (ark.
9-17), email lauri.lehtovirta@kohdematkatkaleva.fi.

kuinka niin valtavassa väki-
joukossa saattoi kokea suu-
ren sisäisen rauhan. Messun
tunnelma oli hänestä harras,
rauhallinen ja keskittynyt.
Koska messu oli italiaksi ja
latinaksi, sen sanoman anti
oli suurelle osalle muuta
kuin sanallista, vaikka Vati-
kaanin radiosta olikin mah-
dollisuus seurata simultaani-
tulkkausta lukuisilla eri kie-
lillä. Ulla koki tapahtuman
yleisen ilmapiirin erityisen
myönteisenä ja jotenkin lii-
kuttavana. Kaikki ihmiset
olivat hänestä todella upei-
ta, ihania ja ihmeellisiä. Eri-
tyisesti lukuisien avioparien
ja perheiden läsnäolo sai hä-
net miettimään avioliiton
tärkeyttä ja arvokkuutta
kristityn kutsumuksena.

Luterilainen pariskunta
Eevamaria ja Mikko TEevamaria ja Mikko TEevamaria ja Mikko TEevamaria ja Mikko TEevamaria ja Mikko Tiusa-iusa-iusa-iusa-iusa-
nen nen nen nen nen osallistui pyhiinvaelluk-
seen yhdessä.  Heille se oli
ainutlaatuinen elämys. Mat-
ka oli heidän mielestään
kuin 300.000 ihmisen perhe-
juhla. Myös he olivat erityi-
sen vaikuttuneita katolisen
kirkon maailmanlaajuisuu-
desta. He kokivat matkalla
samalla aitoa kristittyjen yk-

seyttä, vaikka harmitteli-
vatkin vielä puuttuvaa eh-
toollisyhteyttä. Paavi oli Ee-
vamarian mielestä todella
sydämellinen ja ihana koko
ajan. Hän totesikin, kuinka
tiedotusvälineissä paavista
yleensä välitetään hyvin
huonokuntoinen kuva ja an-
netaan ymmärtää, että hä-
nen olisi jo korkea aika luo-
pua tehtävistään. Sen sijaan
Roomassa Eevamaria koki
toisenlaisen paavin; paavin
joka oli koko ajan terävä ja
tässä hetkessä läsnä. Vaikka
paavin saama huomio ja ih-

misten innostus tuntui suo-
malaisesta luterilaisesta pers-
pektiivistä hassulta, Eeva-
maria ymmärsi sen ajatellen
paavia ei ainoastaan maalli-
sena johtajana vaan katoli-
laisten kannalta: Kristuksen
sijaisena maan päällä. Opus
Dein maallikoille osoittama
arvostus tuntui Eevamarias-
ta tärkeältä ja arvokkaalta.
Hän samaistui mielellään
Escriván ajatukseen, että jo-
kainen ihminen voi omassa
elämäntilanteessaan pyrkiä
pyhyyteen.

Jack VJack VJack VJack VJack Valeroaleroaleroaleroalero, Opus Dein
jäsen Englannista saapui ta-
pahtumaan 1.500 brittiläi-
sen pyhiinvaeltajan kanssa.
Hän kertoi BBC:n toimitta-
jalle ensimmäisestä ja aino-
asta tapaamisestaan pyhän
Josemaría Escriván kanssa
vuonna 1974 seuraavasti:

“Hän astui huoneeseen
… enkä muista mitään, mitä
hän sanoi, mutta muistan,
että ajattelin että edessäni
on todella pyhä mies, joka
on erilainen kuin kukaan ai-
kaisemmin tapaamani ihmi-
nen: todella pyhä, mutta sa-
malla todella nöyrä, mies,
joka on meidän omalla tasol-
lamme, huolehtivainen ja
aidosti kiinnostunut meistä.
En saanut sanotuksi mitään
… kuuntelin vain häntä.

Kun hän lähti pois huonees-
ta tiesin, että elämäni oli
muuttunut lopullisesti.”

Kanonisaatio ja siihen
liittyvät juhlallisuudet nä-
kyivät koko Rooman katu-
kuvassa. Pappeja oli läsnä
erityisen paljon. Kirkoissa
vierailevat ihmiset olivat
todella rukoilemassa. Vaik-
ka ihmisiä oli paljon, ilma-
piiri oli silti iloinen, ystäväl-
linen ja suvaitseva. Monet
toimittajat kiinnittivät myös
huomiota ihmisten hillit-
tyyn ja rauhalliseen käyttäy-

tymiseen. Kaikki olivat to-
della kuin yhtä suurta per-
hettä. Rooman kaupunki oli
järjestänyt upeat puitteet
tapahtumalle. Sunnuntaina
ja maanantaina julkisissa lii-
kennevälineissä liikkumi-
nen oli ilmaista kaikille juh-
lallisuuksiin osallistuville.
Messuissa jaettiin kymmeniä
tuhansia pulloja ilmaista
vettä. Sisäänkäynnit messui-
hin oli merkitty selkeästi ja
kaduilla, metroasemilla ja
lentokentällä oli lukuisia
vapaaehtoisia ohjaamassa
pyhiinvaeltajia. Vapaaehtoi-
set koostuivat lähinnä nuo-
rista. Heitä oli melkein kak-
si tuhatta. Joukossa oli myös
Jerusalemin juutalaisia sekä
palestiinalaisia ja useiden eri
kristillisten yhteisöjen edus-
tajia. Messuissa erityisen vai-
kuttavaa oli pyhä kommuu-
nio. Väkijoukossa vallitsi
täydellinen hiljaisuus. Mo-
net liikuttuivat kyyneliin.
Kommuuniota jakamassa oli
lähes tuhat pappia, heidän
sijaintinsa kertoi suuri val-
koinen sateenvarjo, jota
avustaja piti kunkin papin
päällä. Niin kommuunion
jako kuin poistuminen Pie-
tarin-aukiolta messun jäl-
keen sujui hämmästyttävän
rauhallisesti ottaen huomi-
oon 300.000-päisen osanot-
tajajoukon.

Monet kokivat saaneen-
sa todella paljon matkas-
taan, ei vain elämyksiä tai
hienoja kokemuksia, vaan
todellista Jumalan armoa
sekä voimaa omaan hengel-
liseen taisteluun. Tapahtu-
ma todisti, että Pyhä Jose-
maría vaikuttaa vielä tänä-
kin päivänä ympäri maail-
maa kasvavaan joukkoon
ihmisiä. Pyhäksi julistami-
sen kaavassa oli hienoa kuul-
la paavin julistavan, että
“Autuas Josemaría Escrivá
on pyhä … ja että häntä tu-
lee kunnioittaa koko kirkos-
sa yhtenä sen pyhimyksistä.”
Uuden pyhän lisäksi paavi
oli voimakkaasti läsnä juh-
lallisuuksissa. Hän vietti
sunnuntaina pyhäksi julista-
misen messun ja piti maa-
nantain kiitosmessun jäl-
keen audienssin pyhiinvael-
tajille Pietarin-aukiolla. Oli
todella liikuttavaa nähdä
pyhä isä ja huomata kuinka
paljon hän tahtoi sanoa ja
antaa ihmisille, vaikka se
fyysisesti olikin ajoittain sel-
västi vaikeaa. Hänen uskon-
sa ja henkinen voimansa oli-
vat melkein käsin kosketel-
tavissa.

KATT

Pyhän Josemarían kirjat
internetissä
Uusi verkkosivu internetissä on avattu kunnioittamaan py-
hää Josemaría Escrivaa. Sivulta löytyvät linkit kaikkiin Opus
Dein perustajan julkaistuihin kirjoihin, joista on toistaiseksi
suomennettu Tie, Ristin tie, Jumalan ystäviä ja Pyhä ruusuk-
ko. Kielinä verkkosivulla toimivat aluksi englanti, espanja,
ranska ja italia. Tarkoitus on vähitellen laajentaa sivujen sekä
teksti- että kielivalikoimaa. Sivujen osoite on
www.escrivaworks.org.

KATT/ZENIT
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Av glädje överfallen
På Akademiska bokhandeln såg jag nyss till min glädje en ny
upplaga av den svenska översättningen av C.S.Lewis själv-
biografiska bok “Surprised by joy”, på svenska “Av glädje över-
fallen”. Boken skildrar hans liv från barndomen fram till det
att han efter många års ateism åter blev kristen år 1929, 7 år
före sin död.

Det är en fascinerande och levande beskrivning av en lång
andlig utveckling och ett fint exempel på hur Gud ibland tar
även en motspänstig person i nacken och drar honom till tron.
Det är en avgjort läsvärd bok.

Boken har utkommit på förlaget Libris och kostar på Aka-
demen 22 euro.

MÄRTA AMINOFF

Paavi julisti ruusukkorukouksen vuoden alkaneeksi
VVVVViisi uutta salaisuutta ruusukkoon.iisi uutta salaisuutta ruusukkoon.iisi uutta salaisuutta ruusukkoon.iisi uutta salaisuutta ruusukkoon.iisi uutta salaisuutta ruusukkoon.

Ruusukon historiaa:

Pyhä Dominicus ei
keksinyt ruusukkoa
Hän edisti kuitenkin merkittävästi ruusukkoharHän edisti kuitenkin merkittävästi ruusukkoharHän edisti kuitenkin merkittävästi ruusukkoharHän edisti kuitenkin merkittävästi ruusukkoharHän edisti kuitenkin merkittävästi ruusukkohar-----
tauden leviämistä.tauden leviämistä.tauden leviämistä.tauden leviämistä.tauden leviämistä.

Paaviksi valintansa 24. vuo-
sipäivänä pyhä isä JohannesJohannesJohannesJohannesJohannes
Paavali II Paavali II Paavali II Paavali II Paavali II ilmoitti 16.10.
2002 Vatikaanissa pidetyn
yleisaudienssin lopuksi, että
kirkko viettää tämän vuo-
den lokakuusta alkaen ensi
vuoden lokakuuhun saakka
erityistä ruusukkorukouksen
vuotta. Samassa yhteydessä
paavi niin ikään allekirjoit-
ti ruusukkorukousta koske-
van apostolisen kirjeen
“Neitsyt Marian ruusukko”.

Uudessa kirjeessä paavi
lisää ruusukkorukoukseen
viisi uutta “valoisaa salai-
suutta”. Nämä ovat

1. Herran kaste Jordanissa;
2. Herran ilmestyminen
Kaanan häissä;
3. Jumalan valtakunnan ju-
listus ja kutsu kääntymyk-
seen;
4. Herran kirkastuminen;
5. Eukaristian asettaminen.

”Näissä salaisuuksissa”,
paavi kirjoittaa, “Maria py-
syy Kaanan häitä lukuunot-
tamatta taustalla, mutta hä-
nen toimintansa Kaanassa
ikään kuin seuraa koko Kris-
tuksen tietä”.

Apostolisessa kirjeessä
paavi esittää, että ruusukon
iloisia salaisuuksia rukoiltai-
siin vastedes maanantaisin
ja lauantaisin, murheellisia
salaisuuksia tiistaisin ja per-
jantaisin sekä kunniakkaita
salaisuuksia keskiviikkoisin
ja sunnuntaisin. Näin valoi-
sia salaisuuksia rukoiltaisiin
torstaisin. “Tämä ehdotus ei
kuitenkaan tahdo rajoittaa
sopivaa vapautta ruusukon
salaisuuksien rukoilemises-
sa”, paavi painottaa.

Apostolinen kirje “Neit-
syt Marian ruusukko” ilmes-
tyy suomeksi vielä tämän
vuoden puolella.

KATT/VIS

Saarnaajaveljien eli domini-
kaanien sääntökunnan pe-
rustajaa, pyhää Dominicus
Guzmania (1170-1221) on
perinteisesti pidetty ruusuk-
korukouksen “luojana”.
Näin ei kuitenkaan ole, sa-
noo ruusukkospesialisti, do-
minikaani-isä Ennio StaidEnnio StaidEnnio StaidEnnio StaidEnnio Staid
OP. Hänen mukaansa tuo
Neitsyt Marian psaltteri oli
espanjalaispyhimystä aikai-
sempi, olkoonkin, että Do-
minicus ja hänen perusta-
mansa sääntökunta olivat-
kin ruusukon pääasiallisia
levittäjiä.

Ruusukon kehityksen
tärkeimmät vaiheet sijoittu-
vat 12. ja 15. vuosisadan vä-
liseen aikaan. Terve Maria -
rukouksen rukoileminen oli
levinnyt lännessä 12. vuosi-
sadan alussa. Siinä esiintyvä
enkelin ilmoitus oli 600-lu-
vulle saakka ollut antifoni,
jota käytettiin offertoriumil-
la adventin neljäntenä sun-
nuntaina.

Varhaisina aikoina tuo-
hon rukoukseen ei kuiten-
kaan sisältynyt tervehdyksen
ja Elisabetin siunauksen li-

säksi muuta. Jeesuksen nimi
ja koko rukouksen toinen
osa, joka alkaa sanoilla
“Pyhä Maria”, otettiin käyt-
töön vasta vuoden 1483
kieppeillä. Aluksi Marian
tervehdykseen ei kuulunut
Kristuksen elämän mietiske-
lyä.

1400-luvun alkupuolella
kölniläinen kartusiaani-
munkki, Preussin Dominicus
kehitteli uskoville Marian
hartauden muodon, jossa oli
vain 50 Terve Mariaa ja jos-
sa tervehdyksiä seurasi sanal-
linen viittaus johonkin
evankeliumin kohtaan.
Munkin ajatus oli menestys,
ja tämäntapainen psaltteri
sai monia seuraajia jo 1400-
luvun kuluessa. Evanke-
liumiviittauksia oli parhaim-
millaan kolmisensataa, seu-
dusta ja perinteisistä paikal-
lisista hartauksista riippuen.

Saman vuosisadan loppu-
puolelle tultaessa Alain de la
Roche -niminen dominikaa-
ni (1428-1478) teki suuren
työn edistäessään Marian
psaltterin asemaa. Hänen
saarnojensa ja perustamien

mariaanisten veljistöjensä
ansiosta hartautta alettiin
vihdoin kutsua “autuaan
Neitsyt Marian ruusukoksi”.

Vuonna 1521 domini-
kaani-isä Alberto da Castel-
lo yksinkertaisti ruusukkoa.
Hän mm. valitsi 15 mietis-
kelysalaisuutta evanke-
liumeista ja lisäsi lyhyen ru-
kouksen Terve Marian pe-
rään. Pyhä paavi Pius V lo-
pulta vahvisti ruusukon ny-
kyisen muodon bullalla
“Consueverunt Romani
Pontifices”.

KATT/ZENIT

Antonio Rossellino: Maria ja Jeesus-lapsi. Santa Croce, Firenze. Christus Rex, Inc.
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Katolinen yritys!
Liity Caritaksen kannatusjäseneksi.Liity Caritaksen kannatusjäseneksi.Liity Caritaksen kannatusjäseneksi.Liity Caritaksen kannatusjäseneksi.Liity Caritaksen kannatusjäseneksi.

Kannatusjäsenmaksu 50 euroa vuodessa.

Sampo 800012-70154504. Viitenumero 2202.

Suomen Caritas ry
Maneesikatu 5
00170 Helsinki

Matkalla Äitimme ja Kuningattaremme
luokse
Pyhiinvaellus kohti Jasna Góran luostaria.

Elokuun helteessä eri puolil-
la Puolan maaseutua toistuu
vuodesta toiseen sama näky:
muutamien tuhansien ih-
misten muodostelmia käve-
lemässä laulaen ja rukoillen
kohti samaa määränpäätä,
Jasna Góran luostaria Czes-
tochowan kaupungissa. Yh-
teensä heitä vaeltaa pai-
kan päälle elokuun aika-
na noin 350 000 rukoile-
maan kuuluisan ns. Mus-
tan Madonnan ihmeitä
tekevän ikonin eteen.

Perimätieto kertoo,
että pyhä Luukas olisi ai-
kanaan maalannut tuon
ikonin pyhän perheen
ruokapöytään. Oli niin tai
näin, nykyiseen sijainti-
paikkaansa kuva on tullut
pauliinimunkkien muka-
na Unkarista vuonna
1382 ja ollut siitä asti kuu-
luisa lukuisista ihmeistä.
Kerran hyökkääjät saivat
kuvan varastettua luosta-
rista, minkä seurauksena
Neitsyt Marian kasvoissa
näkyy edelleenkin mie-
kanviiltoja. Kuva löytyi
kuitenkin uudelleen ih-
meellisellä tavalla. 1600-
luvulla Ruotsin valtakun-
nan hyökkäys Puolaan
pysähtyi juuri Czestocho-
waan Jasna Góran piiri-
tykseen, ja tätä pidetään
yleisesti ihmeenä ja Ma-
rian esirukousten ansiona.
Pian tuon tapauksen jäl-
keen vuonna 1656 kunin-
gas Jan Kazimierz korotti
Neitsyt Marian Puolan
kuningattareksi, ja hänen
ikoninsa Jasna Góralla
kruunattiin paavi Cle-
mens XI:n määräyksestä
vuonna 1711. Pyhiinvael-
tajien virta jatkuu keskey-
tyksettä 1300-luvun lopulta
meidän päiviimme asti, ja
nykyään sanktuaarissa vie-
railee vuosittain kaikkiaan
nelisen miljoonaa ihmistä.

Suomesta oli elokuun
alussa viiden hengen ryhmä
mukana vaeltamassa kävel-
len Krakovasta Czestocho-
waan. Tuo vaellus oli Krako-
van dominikaani-isien jär-
jestämä, ja sen osallistujat
olivat pääosin opiskelijoita
Krakovan korkeakouluista,
lukioista ja ammattillisista
oppilaitoksista. Kaikkiaan
joukossa oli noin 1500 vael-
tajaa, jotka oli jaettu kah-
deksaan osastoon. Matkaa
oli kaikkiaan hieman yli 150
km (emme kulkeneet suo-
rinta tietä), mikä jakaantui

kuudelle päivälle siten, että
ensimmäisinä kolmena päi-
vänä käveltiin kunakin noin
30 km. Yöpymiset tapahtui-
vat tienvarren kylissä enim-
mäkseen perheissä, mutta
nukuimmepa kerran koulus-
sakin ja kerran heinälados-
sa.

Päivittäiseen ohjelmaan
kuului aamulla pyhä messu,
jonka jälkeen nautittiin aa-
miainen omista eväistä ja
lähdettiin kävelemään. Kä-
vellessä laulettiin aamulla
laudes ja illalla vesper sekä
välillä ruusukkoa, Jumalan
laupeuden ruusukkoa, peri-
synnittömän sikiämisen het-
kiä tai muuten vain reipas-
henkisiä uskonnollisia laulu-
ja. Joka päivälle oli myös
oma teemansa, johon liitty-
en luettiin aiheeseen sopiva
Raamatun kertomus ja psal-
mi ja joku isistä piti alustuk-
sen. Tätä seurasi hiljaisuus,
jonka aikana mietiskeltiin
aihetta ja oli myös mahdol-
lisuus ripittäytyä - sekin kä-
vellessä! Päivän teemaan
liittyviä kokemuksia ja aja-

tuksia myös jaettiin pienryh-
missä päivällistauolla. Illal-
la majapaikkoihin jakautu-
misen jälkeen oli vielä vuo-
rossa tunnin adoraatio kylä-
kirkossa, paitsi ensimmäise-
nä ja viimeisenä iltana, jol-
loin järjestettiin viihteelli-
sempää ohjelmaa.

Vaellus päättyi messuun
mustan Madonnan kappelis-
sa, jossa jo vaelluksella tu-
tuksi tulleen tavan mukaan
ei juuri ollut tilaa painoaan
toiselle jalalle siirtää, puhu-
mattakaan istumapaikoista
muuten kuin paljaalla kivi-
lattialla. Kuitenkin tunnel-
ma oli äärimmäisen juhlal-
linen, kun messun aluksi
poistettiin suojavaippa iko-
nin edestä torvien soidessa.
Me lapset olimme saapuneet
kotiin Äidin luokse väsynei-
nä mutta onnellisina.

Vaikuttavinta pyhiinva-
elluksessa oli nähdä niin val-
tavat määrät uskossaan pa-
lavia katolisia nuoria aikui-
sia, kulkea ja rukoilla yhdes-
sä heidän kanssaan, kokea
yhteyttä välillä suorastaan

epämukavuuteen asti. Mes-
suissa ja adoraatioissa ehti jo
tottumaan siihen, että pai-
kan löytää korkeintaan pol-
villaan keskikäytävän latti-
alta. Mrzyglódin kylässä
nähtiin sekin ihme, että
nuoriso jonotti 20 minuut-
tia ulkopuolella mahtuak-

seen kirkkoon adoroimaan
Herraamme alttarin pyhim-
mässä sakramentissa. Ja kun
psalmeja ja uskonnollisia
lauluja laulettiin, niin perin
harvat tuntuivat tarvitsevan
vaellukselle varta vasten pai-
nettua hienoa laulu- ja ruko-
uskirjaa.

Lisäksi vaikuttavaa oli
matkanvarren ihmisten ys-
tävällisyys. Vähän väliä
tienvarteen tuotiin omenia
tai päärynöitä pyhiinvaelta-
jien nautittavaksi, lämmin-
tä ruokaakin sai paikoitel-
len, ja tietysti yösijat, välil-
lä vaatimattomatkin, tarjot-

tiin meille taatusti hyväs-
tä sydämestä. Mieleen jäi-
vät myös lasten ja vanhus-
ten lukuisat ystävälliset
hymyt ja vilkutukset. Hy-
vin nopeasti matkalla
oppi luottamaan siihen,
että Herra antaa sen,
mikä on tarpeen, ja Äiti
suojaa lapsiaan matkalla.
Vaelluksen pääteemana
olikin osuvasti “Jeesus,
luotan sinuun”.
Toistaiseksi vaikuttaa sil-

tä, että nyt matkalla mu-
kana olleet suomalaiset
haluavat lähteä ensi
vuonna uudestaan. Vael-
lus järjestetään aina 3.-
9.8., ja matkustanemme
ensi vuonnakin lautalla
Tallinnaan ja siitä henki-
löautolla Krakovaan, jo-
ten pari päivää suuntaan-
sa on varattava matkoi-
hin. Jos tunnet autuaan
Neitsyen kutsuvan itseäsi
mukaan, ota tämänvuoti-
sia vaeltajia talven aika-
na hihasta kiinni kirkko-
kahveilla tai muussa tilai-
suudessa, niin katsotaan
mahdollisuuksia edelleen.

JUHO KYNTÄJÄ
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Katekeesin kaikuja

KKKKKIRJASSAIRJASSAIRJASSAIRJASSAIRJASSA E E E E EDUCADUCADUCADUCADUCATIONTIONTIONTIONTION     in
Zambia - Catholic Perspec-
tives (1999) todetaan, että
katoliset koulut ovat selväs-
ti vetovoimaisempia kuin
valtion koulut. Niissä panos-
tetaan laaja-alaiseen koulu-
tukseen, maatalouteen ja
terveyteen. Tämä on tärke-
ää erityisesti nykyään, kun
valtiolla on pienet voimava-
rat. Katoliset koulut ovat
vetovoimaisia myös, koska
niiden saavuttamat tulokset
valtakunnallisissa kokeissa
ovat muita paremmat. Kou-

lut takaavat hengellisen ja
fyysisen hyvinvoinnin, talo-
udellisen turvan ja yhteyden
moderniin kulttuuriin.

RRRRRUOTSISSAUOTSISSAUOTSISSAUOTSISSAUOTSISSA     TULEETULEETULEETULEETULEE     vuoden-
vaihteessa voimaan laki,
joka takaa maksuttoman esi-
koulun 4-5 -vuotiaille. Seu-
rakunnat ovat jo nyt järjes-
täneet päivähoitoa työttö-
mille ja vähävaraisille. Lun-
din (lut.) hiippakunnassa
toimii jo 23 kokopäiväistä
esikoulua. Lakimuutos lisää
hiippakuntien halua päivä-

hoidon kehittämiseen. Kou-
luvirastossa kristilliseen pro-
fiiliin suhtaudutaan hieman
epäillen. Kyllähän se kristil-
lisyys sulatettaisiin, mutta
kun pitävät ihan aamuhar-
tauksiakin siellä päiväko-
deissa. (KT, 38/02)

RRRRRIPPIKOULUIPPIKOULUIPPIKOULUIPPIKOULUIPPIKOULU     JAJAJAJAJA     KIRKKOHÄÄTKIRKKOHÄÄTKIRKKOHÄÄTKIRKKOHÄÄTKIRKKOHÄÄT
ovat asioita, jotka saavat
nuoret ja vähän vanhem-
matkin liittymään kirkkoon
Suomessa. Kirkosta eroami-
nen on vähentynyt lama-
vuosien huippuluvuista ja on

nykyään alle 15 000 vuodes-
sa. Uuden uskonnonvapaus-
lain mukaan edelleen 18
vuotta täytettyään tai van-
hempien suostumuksella 15-
vuotiaasta lähtien voi erota
kirkosta. Uutena asiana la-
kiin tulee, että 12 vuotta
täyttäneen uskonnollista
asemaa ei voida muuttaa il-
man lapsen suostumusta.
Veroista pääseminenkin tu-
lee helpommaksi, sillä kuu-
kauden harkinta-ajasta luo-
vutaan. Aikaisemmin piti
erota kirkosta marraskuun

Sovinto ja anteeksianto
perheessä
Maailman perheiden tapaamiseen
valmistava kirjoitussarja jatkuu.

Kulttuurinen manipulaatio uhkaa perhettä
Paavillinen perheneuvosto kokoontui lokakuussa.Paavillinen perheneuvosto kokoontui lokakuussa.Paavillinen perheneuvosto kokoontui lokakuussa.Paavillinen perheneuvosto kokoontui lokakuussa.Paavillinen perheneuvosto kokoontui lokakuussa.

Perheen ykseys vaatii ajoit-
tain jokaisen perheenjäse-
nen henkilökohtaisia uhra-
uksia. Kristittyjen perheiden
tulisi pyrkiä luomaan kodeis-
saan avoimuuden, anteeksi-
annon ja sovinnon ilmapii-
riä, jossa kaikki perheenjä-
senet tuntevat itsensä hy-
väksytyiksi ja rakastetuiksi.
Jokainen perhe on varmasti
kokenut mitä itsekkyys, epä-
sopu ja ongelmat voivat tuo-
da perhe-elämään ja kuinka
ne jakavat perheitä, joskus
jopa lopullisesti. Myös kirk-
ko on kiinnittänyt huomio-
ta perheiden lisääntyneisiin
ongelmiin. Lokakuussa paa-
vi kehottikin lukuisaan ot-
teeseen uskovia rukoile-
maan perheiden rauhan

puolesta. Hän toivoi myös,
että perheet voisivat vahvis-
taa yhteistä rukouselämään-
sä erityisesti ruusukkoa ru-
koilemalla.

Rauhan Jumala kutsuu
lakkaamatta kaikkia perhei-
tä sovintoon. Kirkon elä-
mässä parannuksen sakra-
mentti ja eukaristia antavat
kristityille perheenjäsenille
erityistä armoa toteutta-
maan Jumalan tahdon omas-
sa kutsumuksessaan sekä ra-
kentamaan perheen ykseyt-
tä. Ripin sakramentissa koh-
taamme Kristuksessa lohdu-
tuksen ja sovinnon Jumalan.
Kun perheenjäsenet näkevät
uskon valossa, miten synti
voi vahingoittaa avioliittoa
ja perheen ykseyttä, he voi-

vat aina turvautua Jumalaan,
joka on runsas laupeudes-
saan ja jonka rakkaus on voi-
makkaampi kuin mikään
synti. Jumalan kanssa voim-
me rakentaa perheitämme ja
korjata niiden särkynyttä yk-
seyttä. Siksi perheenjäseni-
en tulisikin säännöllisesti
pyrkiä kohtaamaan Kristus

Yksi tarvituimmista aposto-
laatin kohteista tänään on
perhe, erityisesti vaikeuksis-
sa kamppaileva perhe. Per-
heenjäsenten pitäisi puhua
keskenään enemmän. Näin
totesi paavi Johannes Paa-Johannes Paa-Johannes Paa-Johannes Paa-Johannes Paa-
vali II vali II vali II vali II vali II tavatessaan paavilli-
sen perheneuvoston jäseniä.
Neuvosto kokoontui täysis-
tuntoonsa Roomassa 17.-
19.10. presidenttinsä, kardi-
naali Alfonso López TAlfonso López TAlfonso López TAlfonso López TAlfonso López Trujil-rujil-rujil-rujil-rujil-
lon lon lon lon lon johdolla ja keskusteli
erityisesti aiheesta “Perhe-
pastoraali ja vaikeuksissa
olevat pariskunnat”.

“Yhä enemmän sekula-
risoituvassa maailmassa on
aina tärkeämpää, että per-
heet saavuttavat tietoisuu-
den kutsumuksestaan ja lä-

hetystehtävästään”, pyhä isä
sanoi. “Perhe, joka rukoilee
yhdessä, myös pysyy yhdes-
sä”, hän lisäsi.

Säännöllistä rukouselä-
mää ja sakramenteilla käyn-
tiä (rippi, eukaristia) sekä
hengellistä ohjausta ei mil-
loinkaan saa korvata psyko-
logisilla tekniikoilla. On
kuitenkin totta, että elämän
vaikeina aikoina tiede voi
omalta osaltaan tarjota apua
ihmiselle hänen ongelmis-
saan.

Toisen, hengellisesti ja
moraalisesti vakaan perheen
apu erityisesti nuorille pa-
reille on tullut yhdeksi tär-
keimmistä perheapostolaa-
tin tavoista. Usein perheis-
sä ei nykyisin ole aikaa pu-

hua. Monista vanhemmista
on jopa pelottavaa kantaa
vastuuta lasten kasvatukses-
ta ja eettisestä opetuksesta.
Ehkäpä juuri dialogin puute
perheessä saa lapset ja nuo-
ret etsimään roolimalleja
muista kuin vanhemmis-
taan. Se voi johtaa myös to-
delliselle rakkaudelle ja ih-
misarvolle vieraiden elinta-
pojen valintaan.

Kardinaali López Trujil-
lon mielestä perhettä uhkaa
“kulttuurinen manipulaa-
tio”, joka esim. näkee homo-
seksuaaliset parisuhteet sa-
manarvoisina kuin yhteis-
kunnan perusyksikön, per-
heen. “Kulttuurisessa viite-
kehyksessämme tänä päivä-
nä perhe esitetään esteenä

naisen itsensätoteuttamisel-
le. Oletetaan, että vaimona
ja äitinä olemista ei pystyisi
yhdistämään yhteiskunnalli-
seen ja poliittiseen toimin-
taan. ... Avioliittoa pidetään
yksittäisenä tapahtumana,
jolla ei ole tekemistä puoli-
soon tai lapsiin sitoutumisen
ja perheestä vastuun tunte-
misen kanssa”, kardinaali
valitteli.

“Tänä perheen historian
vaikeimpana aikana perhe-
instituutio jatkaa olemis-
taan. Tämä on välttämätön
hyvä ja tärkeä totuus. Se on
perustaihmisten yhdessä elä-
miselle”, kardinaali López
Trujillo jatkoi. Siksi kirkko
toivoo voivansa puolustaa
perhettä maallistuneelta

kulttuurilta, joka esittää syi-
tä ja oikeutuksia ihmisarvon
vastaisille laeille.

Paavillinen perheneu-
vosto valmistelee parasta ai-
kaa 1000-sivuista sanakirjaa,
joka sisältää “90 epämääräis-
tä termia; eri maiden parla-
mentit käyttävät niitä kes-
kustellessaan ja laatiessaan
lakeja perheistä”, kardinaali
López Trujillo sanoi ja totesi
lopuksi aloitteen olevan tär-
keä ponnistus, jotta “omat-
tunnot valaistuisivat ja tuet-
taisiin tarpeellisen erottelu-
kyvyn muodostumista eetti-
sissä kysymyksissä”.

KATT/VIS

tässä parannuksen ja sovi-
tuksen sakramentissa. Van-
hempien ja opettajien oma
esimerkki parannuksen
sakramenttiin osallistumi-
sessa rohkaisee myös lapsia
ja nuoria kohtaamaan omat
syntinsä ja ongelmansa. Kai-
ken kaikkiaan kirkon sakra-
mentit antavat voimaa jak-

saa eteenpäin, silloinkin
kuin se inhimillisesti tuntuu
mahdottomalta. Sovinto al-
kaa kuitenkin usein kyvystä
tunnustaa omat virheemme
ja vajavaisuutemme.

IRENE ALVAREZ
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Lukijoilta/Kysy papiltaLukijoilta/Kysy papiltaLukijoilta/Kysy papiltaLukijoilta/Kysy papiltaLukijoilta/Kysy papilta

Tällä palstalla toivomme lu-
kijoittemme tuovan esille ra-
kentavia mielipiteitään sekä
käyvän keskustelua katolisen
uskonsa todeksi elämisestä.
Lisäksi palstalla voidaan esit-
tää kysymyksiä, joihicdadn
joku asiantunteva hiippa-
kuntamme pappi vastaa.

Kirjoitukset tulee toimittaa
kirjekuoressa Fidesin toimi-
tukseen tai sähköpostilla.
Kuori merkitään tunnuksel-
la “mielipide” tai “kysymys”,
sähköposti otsikoidaan sa-
moin. Mielipiteitä ei julkais-
ta ilman kirjoittajan nimeä
eikä niitä palauteta. Toimitus
varaa oikeuden mielipiteiden
lyhentämiseen.

loppuun mennessä, jotta
välttyi seuraavan vuoden
kirkollisverosta. (Alueuuti-
set 82/02)

RRRRRUOTSINUOTSINUOTSINUOTSINUOTSIN     VVVVVALALALALALTIOPÄIVÄTTIOPÄIVÄTTIOPÄIVÄTTIOPÄIVÄTTIOPÄIVÄT     ovat
osoittaneet ekumeenista
henkeä. Avajaisjumalanpal-
veluksessa puhemies Birgit-
ta Dahlin aloitteesta saarnan
pitää joka toinen vuosi muu
kuin valtion kirkon pappi.
Tänä vuonna vuorossa oli
katolisen kirkon piispa An-
ders Arborelius. Hän puhui

teemasta yksinkertaisuuden
ylistys. (KT, 40/02)

BBBBBOBOBOBOBOB D D D D DYLANYLANYLANYLANYLAN     (Robert Allen
Zimmerman) syntyi Min-
nesotassa juutalaisperhee-
seen vuonna 1941. Hänellä
on ollut suuri vaikutus koko
maailmassa sodanvastaisessa
toiminnassa erityisesti kap-
paleella Blowin´in the wind.
1970-luvun lopulla Dylan
kääntyi radikaalisti kristin-
uskoon ja opiskeli Raamat-
tua yliopistossa. Myös hänen
tyttöystävänsä kuului funda-

mentalistiseen kristilliseen
ryhmään. Tuotanto muuttui
kääntymisen myötä. Nyt
Dylanista tuli saarnamies,
joka esitti uskonnollisia lau-
luja. Kolme vuotta hän piti
palopuheita kiertueillaan.
Sitten hän totesi, että Jee-
suskin saarnasi julkisesti kol-
me vuotta, ja nyt on aika
tehdä jotain muuta. 1990-
luvun levytykset osoittavat
kuitenkin, että uskonnolli-
suus ja jopa virret ovat säi-
lyneet ohjelmistossa. Esi-
merkiksi laulussa This world

can’t stand long lauletaan:
Jos vain annamme sydä-
memme Jumalalle, jos vain
annat hänen johdattaa sinua
kädestäsi pitäen. (Askel 9/
02)

MMMMMUUANUUANUUANUUANUUAN     PIISPPIISPPIISPPIISPPIISPAAAAA     päätti pitää
pappien neuvoston kokouk-
sessa saarnan valehtelemi-
sesta. Hän kehotti kaikkia
pappeja tutustumaan etukä-
teen Markuksen evanke-
liumin 17. lukuun, sillä se
helpottaisi saarnan ymmär-
tämistä. Kun sitten tuli saar-

nan vuoro, pyysi piispa kaik-
kia niitä nostamaan kätensä
ylös, jotka olivat muistaneet
lukea kyseisen lukukappa-
leen. Kaikki kädet nousivat.
Piispa hymyili ja sanoi: Mar-
kuksen evankeliumissa on
vain 16 lukua, joten voinen
aloittaa saarnani valehtele-
misesta.

Jeesuksen veljet?
Vähän aikaa sitten ilmestyi suomalaisissakin sanomalehdissä uutinen, jonka mukaan ranskalainenVähän aikaa sitten ilmestyi suomalaisissakin sanomalehdissä uutinen, jonka mukaan ranskalainenVähän aikaa sitten ilmestyi suomalaisissakin sanomalehdissä uutinen, jonka mukaan ranskalainenVähän aikaa sitten ilmestyi suomalaisissakin sanomalehdissä uutinen, jonka mukaan ranskalainenVähän aikaa sitten ilmestyi suomalaisissakin sanomalehdissä uutinen, jonka mukaan ranskalainen
Sorbonnen yliopiston tutkija Andre Lemaire (ei kuitenkaan Suomessa aiemmin toiminut samannimi-Sorbonnen yliopiston tutkija Andre Lemaire (ei kuitenkaan Suomessa aiemmin toiminut samannimi-Sorbonnen yliopiston tutkija Andre Lemaire (ei kuitenkaan Suomessa aiemmin toiminut samannimi-Sorbonnen yliopiston tutkija Andre Lemaire (ei kuitenkaan Suomessa aiemmin toiminut samannimi-Sorbonnen yliopiston tutkija Andre Lemaire (ei kuitenkaan Suomessa aiemmin toiminut samannimi-
nen dominikaanipappi) olisi tutkimuksissaan törmännyt kahden tuhannen vuonen dominikaanipappi) olisi tutkimuksissaan törmännyt kahden tuhannen vuonen dominikaanipappi) olisi tutkimuksissaan törmännyt kahden tuhannen vuonen dominikaanipappi) olisi tutkimuksissaan törmännyt kahden tuhannen vuonen dominikaanipappi) olisi tutkimuksissaan törmännyt kahden tuhannen vuoden takaiseen kiviseenden takaiseen kiviseenden takaiseen kiviseenden takaiseen kiviseenden takaiseen kiviseen
ossuariumiinossuariumiinossuariumiinossuariumiinossuariumiin. V. V. V. V. Vuououououodelle 63 j.Krdelle 63 j.Krdelle 63 j.Krdelle 63 j.Krdelle 63 j.Kr. ajoitettu, perinteisen juutalaisen tavan mukaan hautaluolasta siirret-. ajoitettu, perinteisen juutalaisen tavan mukaan hautaluolasta siirret-. ajoitettu, perinteisen juutalaisen tavan mukaan hautaluolasta siirret-. ajoitettu, perinteisen juutalaisen tavan mukaan hautaluolasta siirret-. ajoitettu, perinteisen juutalaisen tavan mukaan hautaluolasta siirret-
tyjä luita sisältänyt laatikko on merkitty tekstillä: “Jaakob, Joosefin poika, Jeesuksen veli.”tyjä luita sisältänyt laatikko on merkitty tekstillä: “Jaakob, Joosefin poika, Jeesuksen veli.”tyjä luita sisältänyt laatikko on merkitty tekstillä: “Jaakob, Joosefin poika, Jeesuksen veli.”tyjä luita sisältänyt laatikko on merkitty tekstillä: “Jaakob, Joosefin poika, Jeesuksen veli.”tyjä luita sisältänyt laatikko on merkitty tekstillä: “Jaakob, Joosefin poika, Jeesuksen veli.”

Lemaire uskoo kysymyksessä olevan yhden varhaisimmista historiallisista maininnoista kristinus-Lemaire uskoo kysymyksessä olevan yhden varhaisimmista historiallisista maininnoista kristinus-Lemaire uskoo kysymyksessä olevan yhden varhaisimmista historiallisista maininnoista kristinus-Lemaire uskoo kysymyksessä olevan yhden varhaisimmista historiallisista maininnoista kristinus-Lemaire uskoo kysymyksessä olevan yhden varhaisimmista historiallisista maininnoista kristinus-
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Raamatunkohdat, joissa
Jeesuksen �veljet�
mainitaan
Mark. 3: 31-35Mark. 3: 31-35Mark. 3: 31-35Mark. 3: 31-35Mark. 3: 31-35
Jeesuksen äiti ja veljet olivat
saapuneet paikalle. He jäivät
ulos seisomaan ja lähettivät ha-
kemaan häntä. Hänen ympäril-
lään istui paljon ihmisiä, ja hä-
nelle tuotiin sana: “Äitisi ja
veljesi ovat tuolla ulkona ja
kysyvät sinua.”  Mutta Jeesus
vastasi heille: “Kuka on äitini?
Ketkä ovat veljiäni?” Hän kat-
soi ihmisiin, joita istui joka puo-
lella hänen ympärillään, ja sa-
noi: “Tässä ovat minun äitini ja
veljeni. Se, joka tekee Jumalan
tahdon, on minun veljeni ja si-
sareni ja äitini.”

Mark. 6: 3Mark. 6: 3Mark. 6: 3Mark. 6: 3Mark. 6: 3
Eikö tämä ole se rakennusmies,
Marian poika, Jaakobin, Joose-
fin, Juudaksen ja Simonin veli?
Täällä hänen sisarensakin asu-
vat, meidän keskuudessamme.”
Näin he torjuivat hänet.

Joh. 2: 12Joh. 2: 12Joh. 2: 12Joh. 2: 12Joh. 2: 12
Tämän jälkeen Jeesus sekä hä-
nen äitinsä, veljensä ja opetus-
lapsensa menivät Kaper-
naumiin ja viipyivät siellä muu-
taman päivän.

Joh. 7: 3-5, 10Joh. 7: 3-5, 10Joh. 7: 3-5, 10Joh. 7: 3-5, 10Joh. 7: 3-5, 10
Jeesuksen veljet sanoivat hä-
nelle: “Lähde Juudeaan, niin
opetuslapsesikin näkevät, mil-
laisia tekoja sinä teet. Eihän ku-
kaan salaile tekojaan, jos halu-
aa julkisuutta. Jos kerran pys-
tyt tällaiseen, näytä maailmal-
le, kuka sinä olet!” Veljetkään
eivät näet uskoneet häneen.

Mutta kun veljet olivat lähte-
neet juhlille, myös Jeesus lähti
sinne, ei ihmisten tieten vaan
salaa.

Ap.t. 1: 14Ap.t. 1: 14Ap.t. 1: 14Ap.t. 1: 14Ap.t. 1: 14
He pitivät kaikki yhtä ja rukoi-
livat lakkaamatta yhdessä jouk-
koonsa kuuluvien naisten sekä
Jeesuksen äidin Marian ja Jee-
suksen veljien kanssa.

Gal. 1: 19Gal. 1: 19Gal. 1: 19Gal. 1: 19Gal. 1: 19
Ketään muuta apostolia en ta-
vannut, ainoastaan Herran vel-
jen Jaakobin.

1. Kor 9: 51. Kor 9: 51. Kor 9: 51. Kor 9: 51. Kor 9: 5
Eikö meillä olisi oikeutta ottaa
matkoillemme mukaan vai-
moa, uskonsisarta, niin kuin
tekevät muut apostolit, Herran
veljet ja Keefas?

Uusi Testamentti mainitsee
Jeesuksen veljet seitsemässä
eri kohdassa. Veljien nimet
ja sisaret mainitaan Markuk-
sen evankeliumin kuuden-
nessa luvussa.

Monet kirkkoisät ja ny-
kyäänkin jotkut ortodoksi-
teologit uskovat, että kysy-
myksessä olisivat Joosefin
lapset aikaisemmasta aviolii-
tosta. Tämä hypoteesi perus-
tuu kuitenkin historiallises-
ti arvottomaan, ns. Jaakobin
protoevankeliumiin, joka ei
ole sopusoinnussa Uuden
Testamentin kanssa.

Ei-katolinen raamatun-
tutkimus puolestaan olettaa
yleisesti, että kysymys on
Jeesuksen jälkeen syntyneis-
tä Joosefin ja Marian lapsis-
ta. Tämäkään ei pidä paik-
kaansa. Voidaan nimittäin
osoittaa sekä Uuteen Testa-
menttiin että mm. Hegesip-
pokseen vedoten, että kysy-
myksessä täytyy olla Jeesuk-
sen serkut.

VVVVVeljet eivät ainakaaneljet eivät ainakaaneljet eivät ainakaaneljet eivät ainakaaneljet eivät ainakaan
voineet olla nuorem-voineet olla nuorem-voineet olla nuorem-voineet olla nuorem-voineet olla nuorem-
piapiapiapiapia

Kertaakaan ei Raamatussa
mainita Neitsyt Marialla ol-
leen muita lapsia. Olisi sitä
paitsi vaikeaa kuvitella, että
Maria olisi osallistunut pää-
siäisjuhlille (Luuk. 2: 41-),

mikäli hänellä olisi ollut
nuorempia lapsia hoidetta-
vanaan. Lisäksi ei tällöin oli-
si mahdollista, että Jeesus
olisi ristillä antanut Marian
rakkaimmalle opetuslapsel-
leen Johannekselle.

Jaakob ja Joosef olivatJaakob ja Joosef olivatJaakob ja Joosef olivatJaakob ja Joosef olivatJaakob ja Joosef olivat
toisen Marian lapsiatoisen Marian lapsiatoisen Marian lapsiatoisen Marian lapsiatoisen Marian lapsia

Golgatalla oli paikalla  nais-
ten joukossa myös “toinen
Maria, joka oli nuoremman
Jaakobin ja Joosefin äiti”
(Mark. 15: 40). Häntä kut-
sutaan myös “toiseksi Mari-
aksi” (esim. Matt. 27: 61).
On mahdotonta, että tämä
olisi Jeesuksen äiti, sillä
Neitsyt Mariaa kutsuttiin
evankeliumeissa lähes poik-
keuksetta ”hänen (Jeesuk-
sen) äidikseen”, ja juuri ris-
tiinaulitsemisen yhteydessä
tämä termi olisi ollut sopi-
vassa käytössä.

On selvää, että “Joosefin
äiti Maria” (Mark. 15: 40) ja
“Jaakobin äiti Maria” (Mark.
16: 1) ovat sama nainen.
Kyseiset pojat ovat myös sa-
mat, jotka mainitaan Mar-
kuksen evankeliumin 6. lu-
vussa (ks. raamatunkohdat
vierellä). Näin ollen Jaakob
ja Joosef, joita kutsutaan Jee-
suksen veljiksi, eivät ole
Neitsyt Marian, vaan toisen
Marian, lapsia. Voidaan sa-

malla perustellusti olettaa,
etteivät muutkaan mainitut
veljet ja sisaret ole Herran
oikeita veljiä ja sisaria vaan
kaukaisempia sukulaisia.

Simon ja Juudas olivatSimon ja Juudas olivatSimon ja Juudas olivatSimon ja Juudas olivatSimon ja Juudas olivat
Joosefin veljen Klo-Joosefin veljen Klo-Joosefin veljen Klo-Joosefin veljen Klo-Joosefin veljen Klo-
paksen lapsiapaksen lapsiapaksen lapsiapaksen lapsiapaksen lapsia

Hegesippos todistaa yksise-
litteisesti Simonin olevan
Klopaksen pojan. Tämän
rinnalle evankeliumitkin
asettavat Juudaksen, mitä pi-
detään osoituksena näiden
kahden todellisesta veljey-
destä.

Keitä Jeesuksen “vel-Keitä Jeesuksen “vel-Keitä Jeesuksen “vel-Keitä Jeesuksen “vel-Keitä Jeesuksen “vel-
jet” siis olivat?jet” siis olivat?jet” siis olivat?jet” siis olivat?jet” siis olivat?

Pyhän Joosefin uskotaan
kuolleen pian Luukkaan
evankeliumin 2. luvun ta-
pahtumien jälkeen. Silloin
Neitsyt Marian arvellaan
siirtyneen Poikansa kanssa
läheisten sukulaistensa luok-
se. Näiden lapset ovat niitä,
joita saman seudun asukkaat
alkoivat kutsua Jeesuksen
veljiksi ja sisariksi, koska
aramean kielellä ei ole muu-
ta sopivaa, lyhyttä ilmausta
tämänkaltaiselle suhteelle.
Näin kirkko omaksui saman
käytännön.

MARKO TERVAPORTTI
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Seurakuntapapin tehtävänhoitoon uusia
ohjeita
Pappiskongregaation ohjekirja julkistettiin lokakuussa.Pappiskongregaation ohjekirja julkistettiin lokakuussa.Pappiskongregaation ohjekirja julkistettiin lokakuussa.Pappiskongregaation ohjekirja julkistettiin lokakuussa.Pappiskongregaation ohjekirja julkistettiin lokakuussa.

Nimityksiä Helsingin hiippakunnassa

Helsingin piispa Józef WHelsingin piispa Józef WHelsingin piispa Józef WHelsingin piispa Józef WHelsingin piispa Józef Wróbel SCJróbel SCJróbel SCJróbel SCJróbel SCJ
on tehnyt seuraavat nimitykset,on tehnyt seuraavat nimitykset,on tehnyt seuraavat nimitykset,on tehnyt seuraavat nimitykset,on tehnyt seuraavat nimitykset,
jotka julkistettiin 17.10.2002:jotka julkistettiin 17.10.2002:jotka julkistettiin 17.10.2002:jotka julkistettiin 17.10.2002:jotka julkistettiin 17.10.2002:

Vt. yleisvikaari, kirkkoherra Marino TMarino TMarino TMarino TMarino Tre-re-re-re-re-
visini visini visini visini visini on nimitetty neuvonantajakollegi-
on jäseneksi sekä hiippakunnan talousneu-
voston jäseneksi.

Isä TTTTTeemu Sippo eemu Sippo eemu Sippo eemu Sippo eemu Sippo SCJ on nimitetty hiippa-
kunnan ekumeenisten asioiden koordinaat-
toriksi sekä Katekeettisen keskuksen joh-
tokunnan jäseneksi.

Isä Cristiano Magagna Cristiano Magagna Cristiano Magagna Cristiano Magagna Cristiano Magagna on nimitetty
1.9.2002 alkaen Helsingin Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunnan kappalaiseksi.

Otto Nyberg Otto Nyberg Otto Nyberg Otto Nyberg Otto Nyberg on nimitetty hiippakunnan
talousneuvoston jäseneksi.
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on 15.10.2002 nimittänyt hiippa-on 15.10.2002 nimittänyt hiippa-on 15.10.2002 nimittänyt hiippa-on 15.10.2002 nimittänyt hiippa-on 15.10.2002 nimittänyt hiippa-
kuntaan liturgisen toimikunnan.kuntaan liturgisen toimikunnan.kuntaan liturgisen toimikunnan.kuntaan liturgisen toimikunnan.kuntaan liturgisen toimikunnan.
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Mahdolliset varajäsenet on merkitty sulkuihin.

Vatikaanin pappiskongre-
gaation prefekti, kardinaali
Dario Castrillon HoyosDario Castrillon HoyosDario Castrillon HoyosDario Castrillon HoyosDario Castrillon Hoyos
esitteli lokakuun 18. päivä-
nä kongregaation laatiman
uuden ohjekirjan “Pappi,
seurakuntayhteisön paimen
ja johtaja” seurakuntapappi-
en tehtävistä.

Kirja julkaistiin saman
tien italiaksi, espanjaksi,
englanniksi, saksaksi ja puo-

laksi. Sen ensimmäinen osa
käsittelee toisaalta yleisen ja
toisaalta vihityn pappeuden
olemusta sekä pappien teh-
tävien ja elämän keskeisiä
piirteitä. Kirjan jälkimmäi-
nen osa esittelee seurakun-
taa ja seurakuntapapin työ-
tä. Siinä puututaan myös
seurakuntien pastoraalisen
työn nykyisiin haasteisiin
sekä esitellään seurakunta-
papin rukous Neitsyt Mari-
alle.

Kardinaali Castrillon
Hoyosin mukaan ohjekirjan
päätarkoitus on “määritellä
sekä seurakuntayhteisölle
että papistolle paimenen ja
sakramenttielämän johtajan
toimenkuvaa, sillä seurakun-
nasta käsin hän rohkaisee ja
johtaa ihmisiä Kristuksen
luo, joka on Tie Isän luo.

Kardinaali uskoi ohjekir-
jan auttavan seurakuntapap-
peja “hoitamaan entistä pa-
remmin pastoraalisia tehtä-
viään ja toimimaan tehok-
kaasti seurakunnan hyväksi,
niin että tuo yhteisö ymmär-
täisi jälleen seurakuntapapin
korvaamattoman merkityk-
sen”.

Ohjeen ensimmäinen
osa on luonteeltaan opilli-

nen. Kardinaalin Castrillon
Hoyos muistutti, että seura-
kuntapappi on “yhteyden
mies, sekä paikalliskirkon
että yleismaailmallisen kir-
kon kanssa. Siksi hänen on
toimittava mallina uskolli-
suudesta kirkon opetusviral-
le ja tunnettava todella ole-
vansa isä koko yhteisölle ja
jokaisen sen jäsenelle. Hän
on todellinen sielujen johta-
ja.”

Pappien identiteettiä
kardinaali kuvasi seuraavas-
ti: “Sitä tulee etsiä siitä ar-
mosta, joka välittyy pappis-
vihkimyksen sakramentissa.
... Se on voitava tunnistaa
papin käyttäytymisestä, sii-
tä, miten hän tekee asioita,
miten hän ilmaisee itseään,
hänen elämäntavastaan. ...
Pappi ei vain työskentele

Dokumentti on luettavissa internetissä eri kielillä osoitteessa
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/
index_en_pres_docuff.htm

pappina. Hän on pappi!”
“Seurakuntapappi on

pappi, jonka jokainen voi
kohdata luonnollisesti. Hän
elää ihmisten keskellä, naa-
purustoissa, kaikenlaisten
ihmisten jokapäiväisten on-
gelmien keskellä.” Kardinaa-
li toivoi, että uusi ohjekirja
voisi “auttaa siinä, ettei vät
seurakuntapapin tehtävä

yhteisön johtajana ja hänen
erityinen tehtävänsä sielun-
hoidossa jää pimentoon”
monien muiden ja korvaa-
vilta tuntuvien rakenteiden
keskellä.

Pappiskongregaation sih-
teeri, arkkipiispa Csaba TCsaba TCsaba TCsaba TCsaba Tererererer-----
nyak nyak nyak nyak nyak totesi lopuksi, että do-
kumentin tarkoitus on myös
toimia “kunnianosooitukse-

na niille monille seurakun-
tapapeille ympäri maailmaa,
jotka hoitavat tehtävänsä
uskollisesti ja hiljaisesti, vai-
keuksista, väärinkäsityksistä
ja nöyryytyksistä huolimat-
ta”.

KATT/VIS


