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Autuaan Ursulan seurassa:
Rukous on silta.
Sankt Neres, den store armenisk katholikos

Paimenelta

Marraskuussa rukoillaan
kiirastulen sielujen
puolesta
Kuullessani ihmisten järkyttävistä kohtaloista - Suomessa
ja muualla - tuntuu siltä, etten voi muuta kuin kääntää
katseeni Herran puoleen ja pyytää Häntä olemaan armollinen. Ajattelen niitä sieluja, jotka oodottamatta
dottamatta ja siksi
valmistautumattomina kohtaavat kuoleman. T
unnen tusTunnen
kaa heidän puolestaan.
Kirkon perinteessä marraskuu on ollut kuukausi, jolloin kiirastulessa kärsivät sielut ovat erityisesti rukoustemme kohteina. Tänäkin vuonna konkreettisia aiheita on
riittämiin. Miksi niin on? Eikö edistys ja hyvinvointi lisääkään ihmisten onnellisuutta ja tyytyväisyyttä? Eikö se
takaakaan rauhaa?
Lienee aika etsiä muitakin arvoja kuin materiaalisia.
Ehkä to
dellinen rauha onkin enemmän riippuvainen hentodellinen
gellisestä - ja henkisestä - hyvinvoinnista. Mutta kuka
meistä osaa aloittaa tuon rauhan tekemisen?
Rukoillessamme kiirastulen sielujen puolesta voisimme rukoilla myös sen puolesta, että osaisimme tässä ja nyt
rakentaa sellaista maailmaa, jossa rauha vallitsisi ja josta
voisimme levollisina ja luottavaisina nostaa katseemme
taivaaseen ja sanoa: T
apahtukoon Sinun tahtosi.
Tapahtukoon

Katolisen
kirkon opas
ilmestyi
uudistettuna
versiona
Oppaassa on aikaisempaa värikkäämmän ulkoasun ja päivitettyjen
tietojen lisäksi laajennettu katsausta yleismaailmalliseen kirkkoon ja sakramentteihin.
Tilaukset Katolisesta
tiedotuskeskuksesta à
5 euroa + postituskulut.
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Uutisia
Tosi ekumeniaa ei ole olemassa
ilman sisäistä kääntymystä
Romanian orto
doksisen kirkon patriarkan T
eoctistin lämminhenkinen vieortodoksisen
Teoctistin
railu Roomassa lokakuun alussa osoitus onnistuneesta ekumeniasta.
Lähes viikon kestäneen Romanian ortodoksisen patriarkan Teoctistin Rooman
vierailun loppupuolella vietetyssä latinan- ja romaniankielisessä liturgiassa paavi
Johannes Paavali II puhui
Herran kutsusta “olla osa
Hänen yhtä, pyhää, katolista ja apostolista kirkkoaan”.
Hän jatkoi retorisesti: “Emmekö olekin kieltäytyneet
Hänen kutsustaan? ... Jonakin päivänä me joudumme
vastaamaan, mitä olemme
tehneet kristittyjen ykseyden puolesta.”

Pyhän isän mukaan “todellista ekumeniaa ei voi
olla olemassa ilman sisäistä
kääntymystä ja mielen uudistamista, ellei päästä yli
ennakkoluuloista ja epäilyistä, ellei osata hylätä sanoja,
arvioita ja tekoja, jotka eivät ole oikeuden- ja totuudenmukaisia eronneiden
veljiemme tilanteelle, ellei
ole halua oppia arvostamaan
toisia, luomaan molemminpuolista ystävyyttä, ravitsemaan veljellistä rakkautta.”
Paavi vaati kaikkia “viljelemään ykseyden hengellisyyt-

tä” todeten, että “meidän
täytyy taukoamatta ruokkia
ykseyden kaipuutamme”.
Patriarkka vahvisti omassa puheenvuorossaan, että
ykseyden saavuttamiseksi on
välttämätöntä löytää uudelleen linkki “katumuksen ja
kääntymyksen välillä”. Hänen mukaansa “meidän on
yhdistettävä kristillisessä
elämässä tapahtuva pyhyyden etsiminen kristittyjen
ykseyden toteuttamiseen”.
KATT/VIS

Rukoilkaa ruusukkoa rauhan
puolesta maailmassa ja
perheissä!
Paavi Johannes Paavali II toistaa tärkeää sanomaansa yhä uudestaan.
Tervehtiessään lokakuun lopussa pyhiinvaeltajia Pietarinkirkon aukiolla paavi Johannes Paavali II nosti jälleen kerran esille ruusukkorukouksen tarpeellisuuden.
Alankomaiden Bredasta tullutta ryhmää pyhä isä ohjasi
toivoen, että he rukoilisivat
lakkaamatta pappiskutsumusten puolesta, jotta heidän seurakuntansa voisivat
tulevaisuudessakin olla “arvollisia paikkoja, joissa uskovat voivat saada pelastuksen
lahjan vihityn papiston välttämättömän palvelutehtävän kautta”.
Toisille ryhmille pyhä isä
totesi mm. näin: “Tänä ruusukon vuonna, jonka juuri

olemme aloittaneet, kutsun
teitä löytämään uudelleen
ruusukon rukoilemisen tehokkuuden rauhan puolesta
maailmassa ja perheissä sekä
tämän jalon rukouksen avulla saavuttamaan uudelleen
yhteyden Neitsyt Marian
kanssa”.
Paavi muistutti lopuksi
vielä pyhän Johannes Capistranolaisen esimerkistä:
“Vahvistakoon hänen loistava todistuksensa ilosanomasta teitä nuoria ihmisiä päivittäisessä uskollisuudessanne Kristukselle, rohkaiskoon
se teitä, jotka olette sairaita, seuraamaan Kristusta koettelemuksien ja kärsimyksen poluilla ja auttakoon se

teitä vasta avioliiton solmineita tekemään perheistänne eläviä kohtaamispisteitä,
joissa Jumalan ja veljiemme
rakastamisen henki välittyy.”
KATT/VIS
Lokakuussa paavi julisti alkaneeksi ruusukon vuoden
ja lisäsi ruusukkoon neljännen salaisuuksien sarjan: valoisat salaisuudet. Näistä on
tietoa tämän lehden sivulla
12.

Sex missionärer
saligförklarade
20 oktober, samma söndag
som den katolska kyrkan firade missionssöndagen saligförklarade påven Johannes
Paulus II sex missionärer
under en högtidlig mässa på
Petersplatsen. Bland de nya
saliga finns två från Uganda, 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 outtröttligt engagemang för förkunnelsen av evangeliet,”
sade påven efter saligförklaringen. “Med djup tacksamhet vill jag idag hylla alla de
missionärer, präster, ordensfolk och lekfolk, som stor i
frontlinjen för att tjäna Kristus och som ibland får betala 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 saligförklarat 1303 människor
och därtill kanoniserat 465.
Kanonisering är det avslutande steget i en helgonförklaring som innebär att
ett helgon firas av hela
världskyrkan, medan saligförklaring 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 uppmärksammade bland de nya saliga var
Daudi Okelo och Jildo Irwa,

Teologikomissio pitää naisdiakonaattia mahdottomana
Uskonopin kongregaation
yhteydessä toimiva kansainvälinen teologinen komissio
paljasti lokakuun puolivälissä, että yksi sen viimeaikaisista tutkimuksista sulkee
pois naisten vihkimisen diakoneiksi.
Vatikaanissa julkaistussa
tiedonannossa komission
pääsihteeri ja paavillisen talouden teologi, dominikaani-isä Georges Cottier OP
vastasi kysymyksiin komission viisi vuotta kestäneistä
tutkimuksista naisdiakonaattiin liittyen. Isä Cottier
totesi, että komission tutkimus “näyttää tukevan [naisdiakonaatin mahdollisuuden] poissulkemista”. Cottierin sanojen uskotaan olevan oikaisu ranskalaisen La
Croix -lehden esittämään

väitteeseen, jonka mukaan
komission kanta olisi jäänyt
avoimeksi. Tunnetuista teologeista koostuva komissio
äänesti naisdiakonaattia käsittelevän dokumentin hyväksymisestä täysistunnossaan syys- ja lokakuun vaihteessa.
Annettussa tiedonannossa todetaan, ettei komissiolla ole “kirkon opetusviralle
tyypillistä auktoriteettiasemaa” tällaisten asioiden julistamiseen. Kuitenkin “kaksi tärkeätä indikaattoria
nousee esiin asiassa tehdyistä tutkimuksista. Ensinnäkin
komissio havaitsi, että diakonissoja, joista mainitaan
varhaisen kirkon traditiossa,
ei yksinkertaisesti voi rinnastaa vihittyihin diakoneihin.” Tämän johtopäätök-

sen tueksi isä Cottier huomautti, että sekä diakonissojen asettamisriitti että heidän toimintansa erotti heidät vihityistä diakoneista.
Lisäksi Cottierin mukaan
“komission tutkimus vahvisti pappisvihkimyksen sakramentin ykseyden. Toisaalta
piispojen ja pappien ja toisaalta diakonien tehtävät sisältyvät olennaisesti pappisvihkimyksen sakramentin
ykseyteen.”
Vuonna 1994 paavi Johannes Paavali II vahvisti
apostolisessa kirjeessään
“ Ordinatio Sacerdotalis”,
ettei “kirkolla ole minkäänlaista auktoriteettia jakaa
pappisvihkimyksen sakramenttia naisille ja että kaikkien kirkon uskovien on pidettävä tämä päätös”. Vati-

kaanissa julkaistussa tiedonannossa sanottiin myös, että
“komission antama vahvistus tälle opetukselle on peräisin huolellisista tutkimuksista, jotka ovat kohdistuneet sekä kirkolliseen traditioon että Vatikaanin II kirkolliskokouksen ja sen jälkeisen opetusviran dokumentteihin”.
Isä Cottier sanoi myös,
että nyt “on opetusviran tehtävä puuttua auktoriteetilla
tähän kysymykseen, ottaen
huomioon historialliset ja
teologiset tutkimustulokset,
joita kansainvälinen teologinen komissio on tehnyt”.
Komission työ kesti yli viisi
vuotta. Sen lausunto oli seurausta uskonopin kongregaation pyynnöstä.
KATT/VIS/ZENIT

tonåringar som dödades i
norra Uganda 1918. De hörde till stammen Acholi, som
hade omvänts till kristendomen av missionärer i början
av 1900-talet, och arbetade
med trosundervisning. De
dödades i byn Paimol av
män med spjut när de vägrade 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 1800talet och sedan grundade en
kongregation av missionerande nunnor. Därtill kom
den italienske biskopen Andrea Giacinto Longhin, som
dog 1936, den italienske
1800-talsprästen Marcantonio Durando som grundade
en nunnekongregation, och
den italienska 1900-talsnunnan Liduina Meneguzzi.
De bägge tonåringarna
från Uganda kunde saligförklaras 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 saligförklaringen av de andra fyra
krävdes ett mirakel, vilket så
gott som alltid är ett oförklarligt tillfrisknande efter att
någon har bett om dessa avlidna människors förbön.
Ärkebiskopen av Kampala kardinal Emmanuel
Wamala säger att dagens
Uganda behöver de nya martyrerna. “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 Deogratias från Hoima i Uganda 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 maning att vara aktiva för att
föra ut Kristus till människorna 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
Fides 12/2002 - 3

Uutisia
Ortodoksit tukevat
katolista oppia bioetiikasta
Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin järjestämässä bioetiikkaa käsittelevässä kokouksessa Sveitsin
Chambésyssä syyskuun puolivälissä monien eri ortodoksikirkkojen edustajat etsivät
yhteistä kantaa bioetiikan
vaikeisiin kysymyksiin: abortista keinohedelmöitykseen,
elämän lääketieteelliseen
pidentämiseen ja itsemurhan avustamiseen, kloonaamisen sallittavuuteen. Kokouksen järjestäminen liittyi
suunniteltuun, mutta ajankohdaltaan edelleen täysin
avoimeen yhteisortodoksiseen konsiiliin.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Istanbulin metropoliitta Athanasios Papas
Papas.
Hän avasi kokouksen muistuttamalla osanottajia “ortodoksian bioeettisen koodin”
tarpeellisuudesta, erityisesti
Itä- ja Kaakkois-Euroopan
entisissä kommunistimaissa.
Yhteistä kantaa työstettiin,
ja huomattavaksi tulokseksi
nousi ortodoksien yhtenevät
bioeettiset näkemykset katolisen kirkon kanssa. Paavi
Johannes Paavali II
II:n kiertokirjettä “Evangelium vitae” (Elämän ilosanoma) siteerattiin paljon.
Kokous sanoi selvästi “ei”
jokaiselle syntymättömän
elämän tappamiselle, mukaan lukien tieteelliset kokeet hedelmöitetyillä munasoluilla. “Ei” kuului myös itsemurhassa avustamiselle ja
kaikkien eutanasian muotojen tukemiselle, keinotekoiselle syntyvyyden sääntelylle (ehkäisylle) kuin myös
keinohedelmöitykselle ja si-

kiämisessä alkaneen uuden
ihmiselämän kloonaamiselle.
Kokouksessa oli edustettuina ortodoksipiispoja ja teologeja mm. Kreikasta,
Kyprokselta, Serbiasta ja
Romaniasta, jopa monissa
asioissa katoliseen kirkkoon
vähemmän myönteisesti
suhtautuvia munkkeja Athos-vuorelta. Bioeettisessä
kannassaan he kuitenkin
mielihyvin yhtyivät katolisen kirkon opetukseen, joka
heidän mukaansa todella
osoittaa “katolisuutta”, siis
“yleistä” ja siten myös “ortodokseille suuntaa-antavaa”.
Myös länsimaiden diasporaalueilta tulleet edustajat yhtyivät tähän mielipiteeseen.
Vain Moskovan patriarkaatin edustaja, arkkipappi
Antonij Iljin vastusti “roomalaisen linjan omaksumista” ortodoksiseen bioetiikkaan. Hänen mukaansa venäläis-ortodoksisen näkökannan mukaan elämän alkamis- ja päättymishetkeä ei
teologisesti voi määritellä
riittävän tarkasti, mikä estäisi tiukkojen bioeettisten
vaatimusten asettamisen.
Hän edusti muutenkin monien kokouksessa puhuneiden protestanttisten vierailijoiden peräänkuuluttamaa
vapaamielistä bioeettistä
linjaa.
KATT/KNA

Äiti Teresan
ihme
hyväksyttiin

nopeuttaa kirkollisia prosesseja äiti Teresan tapauksessa. Autuaaksi julistaminen
tapahtunee siten jo ensi
vuonna.
Kalkutan äiti Teresa syntyi albanialaisessa Skopjessa
27. elokuuta 1910 ja kuoli 5.
syyskuuta 1997. 18-vuotiaana hän liittyi Loreto-sisariin
ja toimi sittemmin opettajana sekä kalkuttalaisen lähetyskoulun johtajana. 1946
hänen elämänsä muuttui,
kun hän koki Jumalalta saamaksi kutsumuksekseen
työskennellä nimenomaan
köyhien ihmisten parissa.
Hän muutti Kalkutan slummialueelle ja perusti pian sen
jälkeen Rakkauden lähetyssisarten (Missionaries of
Charity) sääntökunnan.
Hän vastaanotti 1979 Nobelin rauhanpalkinnon.
Rakkauden lähetyssisarilla on tällä hetkellä yli 350

Katolinen kirkko on virallisesti hyväksynyt ihmeen,
jonka katsotaan tapahtuneen Kalkutan äiti Teresan
esirukousten ansiosta. Ihmeessä on kysymys vatsan
alueen syövästä kärsineen
intialaisen naisen kokemasta selittämättömästä parantumisesta, johon oli pyydetty äiti Teresan esirukouksia.
Ihmeen virallinen hyväksyminen tarkoittaa, että
myös “Kalkutan enkeliksi”
kutsutun äiti Teresan autuaaksijulistaminen voi tapahtua heti, kun paavi vahvistaa asian. Sen uskotaan olevan edessä varsin pian, koska pyhä isä on alusta alkaen
henkilökohtaisesti halunnut
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Karmeliitat ovat “pyhyyden merkkitulia”
Karmeliittaperheelle lähettämässään viestissä paavi
Johannes Paavali II kutsui
karmeliittaveljiä ja -sisaria
sekä sääntökunnan maallikkojäseniä pyhyyden merkkituliksi ongelmaisessa maailmassa.
Pyhä isä viittasi viestissään sääntökunnan 550
vuotta sitten tapahtuneeseen laajentumiseen, jossa
paavi Nikolas V:n päätöksellä sääntökuntaan hyväksyttiin sekä luostarisisarten
haara että tertiäärimaallikot.
Paavin mukaan “Karmel
muistuttaa niin monien
huolien vaivaamia ihmisiä

siitä, että absoluuttinen etusija pitää antaa Jumalan valtakunnalle ja oikeudenmukaisuudelle”.
“Karmelia katsellessamme, jossa rukouksesta tulee
elämää ja elämä kukoistaa
rukouksessa, kristilliset yhteisöt ymmärtävät paremmin, miten niistä voi tulla
autenttisia rukouksen kouluja.” Karmeliittasisaria paavi
kiitti heidän täydestä omistautumisestaan Jumalan ylistykselle. Hän toivoi heidän
luostariensa muodostuvan
“pyhyyden merkkituliksi erityisesti niille seurakunnille
ja hiippakunnille, jotka ovat

niin onnekkaita”, että ovat
saaneet Karmelin alueelleen.
Karmeliittamaallikoita
paavi kutsui “elämään karmeliittojen karismaa maailmassa”, pyhittämään “kaikki päivittäiset aktiviteettinsa uskollisuudella kastelupauksiaan kohtaan”. Hän
pyysi heitä verhoamaan päivänsä rukouksella, erityisesti eukaristian viettoon ja
hetkipalvelukseen osallistumalla, Mariaa imitoiden,
joka “kuunteli Herran sanoja, kätki ne sydämeensä ja
pisti ne käytäntöön”.
KATT/ZENIT

Pyhän Maximilian Kolben viimeinen kirje
äidilleen julkaistiin
Puolan minoriittikonventuaalit ovat avanneet arkiston,
jossa säilytetään lukuisia pyhän Maximilian Kolben käsikirjoituksia ja mm. hänen
viimeistä äidilleen kirjoittamaa kirjettä. Kirjettä pidetään arvokkaana mm. sen takia, että siinä on aikaisempiin kirjeisiin verrattuna
enemmän “syvää tunteellisuutta”. Sen sisältö antaa
myös ymmärtää, että pyhän
Maximilianin kuolema
Auschwitzissa ei ollut mielijohde vaan pitkän kypsymisen tulos. Hänen kuolemansa oli seurausta siitä, että
hän tarjoutui ottamaan kuolemaantuomitun perheenisän paikan keskitysleirillä.
Kirjeen sisältö on seuraava: “Rakas äitini, toukokuun
lopulla saavuin Auschwitziin rautatiekuljetuksella.
Minulle kuuluu hyvää, rakas
äiti. Sinun ei tarvitse olla

huolissasi minusta eikä terveydestäni, sillä hyvä Jumala on kaikkialla ja ajattelee
suurella rakkaudella kaikkia
ja kaikkea. Ehkä kirjoitat
minulle vasta, kun lähetän
Sinulle uuden kirjeen, sillä
en tiedä, kuinka kauan vielä olen täällä. Sydämellisesti tervehdin ja suutelen Sinua, Raymond Kolbe.”
Elokuun 14. päivänä isä
Kolbe otti vastaan kuolemanruiskun keskitysleirin
kuolinkammiossa. Sitä ennen hän oli viettänyt 16
muun kuolemaantuomitun
kanssa kaksi viikkoa saamatta ruokaa ja juomaa. Vain
neljä oli jäänyt henkiin. Isä
Kolbe kuoli heistä viimeisenä. Kerrotaan, että hän
ojensi kätensä ruiskua varten
aivan yhtä vapaaehtoisesti
kuin oli alunperin ottanut
perheenisän paikankin.
Vuosi valituksi tulemi-

sensa jälkeen paavi Johannes 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 Maximilianin kirjoittamaan
tekstiin vain vähän ennen
kuin natsit valtasivat Puolan
1939: “Kärsiä, työskennellä
ja kuolla ritarien lailla, ei
normaalisti kuollen, vaan
vaikkapa päähän ammutusta luodista, joka sinetöi rakkautemme tahratonta Neitsyttä kohtaan. Tehdä tämä
todellisena ritarina, joka
vuodattaa oman verensä viimeistä pisaraa myöten nopeuttaakseen maailman valloittamista Marialle. En voi
kuvitella mitään ylevämpää.”
KATT/ZENIT/KATH.NET

toimipistettä ympäri maailmaa. Suomessa on neljä rakkauden lähetyssisarta, he tekevät työtä köyhistä köyhimpien parissa Helsingissä
ja lähiympäristössä.
KATT/KATH.NET

taan, että suunnitellut normit “voivat olla sekaannuksen ja monimerkityksellisyyden lähde, koska niissä on
osia, jotka ovat yleisen kirkkolain vastaisia”.
Lisäksi kardinaali kuvaili dokumentin terminologiaa epäselväksi ja tarkkuudeltaan riittämättömäksi, mikä
aiheuttaisi vaikeuksi sen tulkinnassa.
Vatikaanissa perustetaan
nyt kahdeksanjäseninen komissio, johon kuuluu neljä
Yhdysvaltain piispojen ja
neljä Vatikaanin edustajaa.
Yhdysvaltain piispainkokouksen puheenjohtaja, piispa
Wilton D. Gregory on jo ilmoittanut tukevansa tätä
toimenpidettä.
KATT/CNS/VIS/KATH.NET

Antisemitismen
i Norden

Hyväksikäyttösäännöt
kirjoitetaan
uusiksi
Yhdysvaltain piispainkokous joutuu uusimaan suurella
kohulla hyväksymänsä säännöt hyväksikäyttötapauksia
varten. Piispainkongregaation prefektin, kardinaali
Giovanni Battista Ren lähettämässä kirjeessä tode-

Representanter för de judiska församlingarna i Norden
har varit samlade i Stockholm och uttrycker i en resolution i tidningen Judisk
Orientering sin djupa bekymring över den tilltagande antisemitismen i de nordiska länderna.
“Det är oacceptabelt, att
vi judar, som under många
generationer har varit bosatta 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 institutioner.”
Judarna skriver vidare,
att de som medborgare i respektive länder har krav på

Oremus
Lär mig uppfatta dina tilltal.
Välsignad är du. Herre!
Lär mig uppfatta dina tilltal
och din ledning.
Herre, du har varit vår tillflykt
från släkte till släkte.
Var barmhärtig mot mig,
rena min själ, ty jag har syndat,
hjälp mig att göra din vilja;
därför att det är du som är min Gud.
I dig är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus.
Låt din barmhärtighet vila över de dina.

Rukouksen
apostolaatti
Me rukoilemme ...

Marraskuu
että yksinäisyydestä kärsivät lesket saisivat lohdutusta ja tukea kristillisessä
yhteisössään.
että kristityt omalla osallistumisellaan rohkaisisivat evankeliumin leviämistä joukkoviestinten kautta.

Joulukuu
että perheet ja sopivat sosiaalipoliittiset päätökset kaikkialla maailmassa
suojelisivat ja puolustaisivat lapsia
kaikkea väkivaltaa vastaan.
että Pelastajan syntymän muisteleminen auttaisi ihmisiä kasvamaan suurempaan kunnioitukseen pieniä lapsia
ja niitä kohtaan, joita maailma ei huomioi.

FRÅN 200-300-TALET. UR DE FÖRSTA KRISTNAS BÖNER.

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

Böneapostolatet

KALKUTAN ÄITI TERESA

Vi ber ...

November

Sunnuntait ja juhlapyhät

att änkor och änklingar som lider av
sin ensamhet må få tröst och stöd av
sitt kristna samfund.
att de kristna genom aktivt deltagande må främja evangeliets spridning
via massmedia.

10.11. Kirkkovuo
den 32. sunnuntai (IV)
Kirkkovuoden
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

December

17.11. Kirkkovuo
den 33. sunnuntai (I)
Kirkkovuoden
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

att alla barn runtom i världen må skyddas och försvaras mot allt våld av sina
familjer och adekvata sociala förordningar.
att minnet av Frälsarens födelse må
hjälpa folk att alltmera respektera småbarnen och dem som världen inte räknar med.

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
att kunna färdas tryggt och i
säkerhet, och att det är samhällets ansvar att sörja för
detta. Resolutionen är underskriven av församlingsföreståndarna i Köpenhamn,
Malmö, Helsingfors, Oslo,
Stockholm och Borås.
KATT/KO

Brasilian
piispat
paavin luona
Paavi Johannes Paavali II
on viimeisten viikkojen aikana ottanut vastaan useita
ryhmiä brasilialaisia piispoja, jotka ovat käyneet Roomassa viiden vuoden välein
tapahtuvan ad limina -vie-

railun johdosta. Pyhä isä on
ohjeistanut piispoja monista tärkeistä aiheista, mm.
kirkon työn epäpoliittisesta
luonteesta ja piispojen tehtävistä.
Koillisen Brasilian piispojen ryhmälle paavi totesi
lokakuun puolivälin jälkeen
mm., että “pappien, ‘uskon
opettajina’ ja ihmiset vapauttavan totuuden puolustajina, uskollisesti julistama
ilosanoma” on jotakin, joka
on kaikkien tapaamistemme
yhteinen nimittäjä. Tunnen
hyvin vaikeudet, joita kohtaatte pastoraalista tehtäväänne suorittaessanne:
työn ja kotien puutteen, ...
opetuksen ongelmat, ... yhteiskunnallisen epätasa-arvon ja lahkojen agressiivisen
läsnäolon.”
“Ei voi ajatella kirkon
ongelmia Brasiliassa keskit-

tymällä vain tiettyihin kysymyksiin, jotka liittyvät paikalliseen politiikkaan, epäoikeudenmukaiseen maanvaltaamiseen tai ympäristöön. Osallistuvan poliittisen mallin vaatiminen kirkolle, yhteiskunnan köyhiin
ja hylättyihin rajoittuvan
‘pohjan’ äänestäessä sen päätöksistä, ilman että otetaan
huomioon kaikkien Jumalan
kansan jäsenten olemassaolo, pilaisi Kristuksen pelastussanoman alkuperäisen
merkityksen.”
Pyhä isä korosti puheessaan myös, että “on piispojen perustavaa laatua oleva
tehtävä paimenena kutsua
heille uskottujen paikalliskirkkojen jäsenet täydellisesti hyväksymään kirkon
opetus, kunnioittaen uskosta ja moraalisuudesta nousevia kysymyksiä. ... Selvä ja

yksimielinen opetus näissä
kysymyksissä ei ole vaikuttamatta positiivisesti parannuksen sakramentin käyttöön, joka tänään on ikävä
kyllä ... unohduksissa.”
“Toinen korvaamaton
pappeuteenne kuuluva velvollisuus on eukaristian ensiarvoinen merkitys ‘kristillisen elämän lähteenä ja keskipisteenä’. ... Pappien vähäisyys ja heidän epätasainen jakautumisensa samoin
kuin sunnuntaina messussa
käyvien joukon huolestuttava pieneneminen on jatkuva haaste kirkoillenne. On
ilmeistä, että tämä tilanne
edellyttää väliaikaisiinkin
ratkaisuihin, etteivät yhteisöt jää kokonaan hylätyiksi,
mikä voisi johtaa kasvavaan
hengelliseen köyhtymiseen.”

Pyhä isä lopetti tämänkertaisen puheensa korostamalla papeista huolehtimisen vaativan tehtävän hoitamista. “Erityisesti silloin,
kun pastoraalisen työn hedelmät näkyvät vasta pitkän
ajan kuluttua, voi helposti
tulla epätoivoiseksi tai surulliseksi. Monet papit tuntevat
tekevänsä työtä ei missään
evankelisessa viinitarhassa
vaan kuivalla preerialla. ...
Sen valtavan tehtävän edessä, joka meille on annettu,
älkää koskaan antautuko
nääntymykselle tai epätoivolle, sillä ylösnoussut Herra kulkee teidän kanssanne
ja tekee ponnisteluistanne
hedelmällisiä.”
KATT/VIS
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Pyhimys
Autuaan Ursulan seurassa:

“Rukous on silta, joka yhdistää ajallisen ikuiseen,
maan taivaaseen ja ihmisen Jumalaan.”
Alla oleva katkelma on peräisin autuaan Ursulan Testamentista, sen rukousta käsittelevästä luvusta. Inspiraationa
tuon lyhyen teoksen syntymiseen oli pyhän Angela Mericin (1474-1540), ursuliinien sääntökunnan perustajan, sisarilleen jättämä testamentti.
Pyhän Angelan esimerkkiä seuraten autuas Ursulakin
on kirjoittanut T
estamenttiinsa 18 pyyntöä avuksi tielle,
Testamenttiinsa
Herra Kristus käski meidän
rukoilla aina ja lakkaamatta, joten älkää tyytykö Konstituutioiden määräamiin
hengellisiin harjoituksiin. Ei
- se on ehdottomasti liian
vähän sielullenne. Pyrkikää
lakkaamatta tähän yhteyteen Jumalan kanssa usein
toistuvin hyvin tarkoituksin,
uskon, toivon ja rakkauden
herättämisin, kääntäen ajatukset toimienne keskelläkin Jumalan, teidän Jeesuksenne puoleen, niin kuin
kukka kääntyy kohti aurinkoa!
Siinä on sielun autuus pysyminen Jumalassa ja Jumalan kanssa. Silloin kaikki maallinen näyttää kovin
pieneltä ja tämän elämän
huolten, ongelmien, onnettomuuksien ja kärsimystenkin keskella meitä valaisee
aina säde taivaasta, rauhan,
luottamuksen ja autuuden
säde.
Tätä keskeytymätöntä
rukousta te joudutte harjoittelemaan lakkaamatta, masentumatta, kun se ei aina
onnistukaan niin kuin haluaisitte. Yrittäkää uudelleen,
tahtokaa ja ponnistelkaa,
niin Jumala armossaan ottaa
vastaan työnne, koska se on

tehty rakkaudesta, vaikka se
teistä itsestänne vaikuttaisikin hedelmättömältä!
Rukoilkaa aina uskoen.
Täma on minun neuvoni,
rakkaat lapseni: älkää säästelkö aikaa jokaisen rukouksen alussa syvän ja todellisen
uskon herättämiseen. Mitä
elävämmin muistissamme
on se, että Jumala nakee
meidät, etta me olemme hanen läsnäolonsa keskella,
rukoilemme hanen jalkojensa juuressa, painaudumme
hänen jumalallista sydäntänsä vasten, sitä helpommin ja paremmin rukous
meiltä sujuu.
Rukoilkaa rajattomasti
toivoen, mutta kärsivällisesti: Jumala antaa varmasti sen
mitä pyydämme, jos se on
hyväksi sielullenne. On kuitenkin rukoiltava kärsivällisesti, vuosikausiakin, sydämessä varmuus siitä, etta
hyvä taivaallinen Isämme
antaa meille sen, mitä häneltä Herramme Jeesuksen
Kristuksen nimessä pyydämme. Pystyisimmehän siirtämään vuoriakin, jos uskomme vain olisi vahva!
Rukoilkaa palavasti rakastaen - vaikkei aina tunteiden, niin ainakin tahdon

jonka Jumala hänen kauttaan on osoittanut hänen perustamalleen sääntökunnalle.
Monet pyynnöistä ovat luonteeltaan kovin yleisinhimillisiä. Ne voivat olla avuksi jokaiselle Kristuksen tien
kulkijalle.
Kokonaisuudessaan autuaan Ursulan Testamentti ilmestyy suomeksi keväällä 2003.

tasolla. Tahtokaa rakastaa
suurta Jumalaa, hyvää Isäänne, tahtokaa rakastaa ristiinnaulittua Vapahtajaanne,
tahtokaa rakastaa pyhittäjäänne Pyhää Henkeä, tahtokaa rakastaa kolmin verroin ylistettävää Pyhää Kolminaisuutta, tahtokaa rakastaa Mariaa, Äitiänne - ja
mitä vähemmän tunnette
rakkauden tulta, sitä kärsivällisemmin yrittäkää kuivuudessakin osoittaa Jumalalle rakkautta, jota ette tunne.
Lapseni, rukoilkaa lakkaamatta kuten Herra Jeesus
käskee, uhraamalla Herralle
Jumalalle kaikki toimenne,
herättelemällä usein uskoanne, toivoanne ja rakkauttanne ja kääntämällä sielunne
silmät mahdollisimman
usein tabernaakkelin ja ristin puoleen.
Erityisesti suosittelen
teille yhtä: käyttäkää ihmisluonnon laiskuudesta välittämättä ahkerasti hyödyksenne menetetyt hetket (les
moments perdus). Odottaessanne ja kulkiessanne kaduilla paikasta toiseen, rukoilkaa, rukoilkaa - nämä
ovat hetkiä, jolloin tavallisesti ei ajatella mitään vii-

sasta, vaan ajatukset kiertävät ympyrää kuin kaleidoskoopissa: joko kiusaamme
itseämme huolilla tai epäviisailla tulevaisuuden suunnitelmilla, Paljon enemmän
saatte aikaan rukoilemalla.

Oremus - rukoilkaamme,
lapseni, mitään parempaa en
voi teille neuvoa. Muuttukoon elämänne pelkäksi rukoukseksi, niin Jumala on
kanssanne. Rukouksen kautta löydätte hänet, jota sielunne rakastaa, rukouksen
kautta myös pitäkää kiinni
hänestä älkääkä päästäkö
häntä koskaan luotanne!

Giotto: Rukoilijat. Cappella degli Scrovegni, Padova.

Sankt Nerses,
den store armenisk katholikos

Autuaan äiti Ursula Ledóchowskan jäljillä astumme uuteen vuoteen 2003:

Retretti
Stella Marisissa
27.-31.12.2002
isä Manuel Pradon johdolla
Ilmoittautumiset suoraan Stella Marisiin,
puh. 019-335793. Hinta 85 euroa. Tervetuloa!
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Den helige Nerses, född omkring 325, växte upp i Caesarea i Cappadokien. Där
blev han mycket påverkad
av ortens biskop, den helige
Basilius den store och dennes munkregel. Nerses gifte
sig dock och fick åtminstone 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 landets första nationella synod
för att åstadkomma bättre

disciplin och ordning i kyrkan.
Han uppmuntrade klosterliv, grundade sjukhus och
utfärdade kyrkolagar enligt
grekisk sed. Detta gillades ej
av konungen och deras förhållande blev dåligt. Än
sämre blev det då Ashak lät
mörda sin hustru. Då fördömde Nerses honom offentligt och vägrade att ha
någonting att göra med hovet. Kungen drev honom i
landsflykt och tillsatte en
annan på hans plats.
Kort därefter stupade
Ashak i en drabbning mot
perserna och Nerses återvände. Men det visade sig
tyvärr att efterträdaren, Pap,

var ännu värre än Ashak.
Paps liv var så skändligt att
Nerses vägrade honom tillträde till kyrkan innan han
bättrade sitt liv. Detta tog
Pap som en grov skymf och
beslöt att hämnas. Han låtsade ångra sig och inbjöd
Nerses till en måltid på slottet och vid den förgiftade
han honom. Detta skedde år
373. Nerses festdag är 19.november.
MÄRTA AMINOFF

Paimenelta

Osanotto
Piispamme Józef W
róbel SCJ
Wróbel
haluaa osallistua kaikkien
Myyrmäen
pommi-iskussa
kuolleiden ja loukkaantuneiden ihmisten ja heidän omaistensa suruun rukoilemalla heidän puolestaan.

Anna, Herra, heille ikuinen
lepo, ja iäinen valkeus loistakoon heille. Levätkööt rauhassa. Aamen.

Kiitos
Piispamme kiittää sydämellisesti kaikkia, jotka muistivat
häntä rukouksin tai lahjoin
hänen 50-vuotisjuhlansa johdosta.

Oppikaamme näkemään veljemme ja
sisaremme niin kuin Kristus näkee heidät
Julkilausuma Pohjoismaiden katolilaisille.
Keskustelu monessa pohjoismaassa viime kuukausina on
usein keskittynyt ulkomaalaisten, maahanmuuttajien,
turvapaikanhakijoiden, vierastyöläisten sekä muiden
toisista Euroopan maista tai
muualta maailmasta tulleiden ja tulevien ihmisten
merkitykseen. Kirkkomme
ja erityisesti seurakuntamme
Pohjoismaissa voivat paljolti
olla ylpeitä siitä, miten
olemme toivottaneet muukalaiset tervetulleiksi, ja
avusta, jota olemme antaneet heidän integroimisekseen maihimme. Epäilemättä olemme osoittaneet, että
on mahdollista rakentaa monikulttuurinen yhteiskunta.
Kun keskustelu näistä kysymyksistä kuitenkin jatkuu,
haluaisimme jälleen kerran
kiinnittää huomiotanne joihinkin puoliin siitä, mitä on
saavutettu ja mihin kaikki
perustuu.
Pyhät kirjoitukset osoittavat, että jokainen ihminen
on luotu Jumalan kuvaksi ja
kaltaiseksi, että kaikki ihmiset on pelastettu ja ovat yhtä
Jeesuksessa Kristuksessa
(Vrt. Gal. 3: 27-29). Tämä
on sen perusta, miksi näemme jokaisen miehen ja naisen veljenä tai sisarena.
Tämä on paljon enemmän
kuin sanoa, että jokaisella
ihmisellä on yhtäläinen arvo
tai että jokaisen persoonan
ihmisyyttä on kunnioitettava. Kaikki tuo on totta, mutta toisten kunnioittamisen
perusta on kuitenkin siinä,
että jokainen meistä on luotu kaikkivaltiaan Jumalan
kuvaksi ja kaltaiseksi. Tätä
ei voi koskaan toistaa liian

usein, koska se on totuus,
jota vastaan hyökätään jatkuvasti.
Kun ihmisiä on tullut
maihimme lähes kaikkialta
maailmasta ja monista eri
syistä, seurakuntiemme jäsenet ovat toivottaneet heidät tervetulleiksi. Olemme
luoneet seurakuntiimme todellisesti monikulttuurisen
yhteisön, johon ihmiset on
toivotettu tervetulleiksi riippumatta heidän alkuperästään, kulttuuristaan ja uskomuksistaan. Tämä on rikastuttanut meitä kaikkia ja on
jotakin, josta saamme olla
ylpeitä ja jonka säilymisen
puolesta meidän on kamppailtava. Monet meistä ovat
oppineet seurakuntaelämässä, että on mahdollista hyväksyä uusia ihmisiä, oppia
heiltä, ja samalla olla ylpeitä omista kulttuureistamme
ja elämäntavoistamme ja
olla luottavaisia niiden suhteen. Olemme näyttäneet,
että on mahdollista integroida monenlaisia ihmistyyppejä, että on mahdollista elää
päivittäistä elämää todella
uskoen, että olemme sisaria
ja veljiä Kristuksessa. Olemme näyttäneet, että todellinen rakkaus on paljon vahvempi kuin pelko.
Kerta toisensa jälkeen ne,
jotka eivät tahdo arvostaa
Jumalan luoman ihmiselämän rikkautta, vetoavat juuri pelkoon saavuttaakseen
päämääränsä. Meidän tulee
vastustaa tuollaisia ääniä,
jotka väittävät, että kulttuurimme, kielemme ja elämäntapamme ovat uhattuna,
koska veljemme ja sisaremme tulevat luoksemme toi-

sista kulttuureista, toisista
osista maailmaa. Me katoliset kristityt tiedämme, ettei
tämä ole totta. Meillä on
ensi käden tietoa siitä, että
kun vahvistamme Jumalalta
saadun ihmiselämän rikkauden, silloin mekin rikastumme, emmekä vain hengellisesti, vaan myös kulttuurisesti ja siten myös inhimillisesti.
Tällä ei kuitenkaan ole
tarkoitus kiistää sitä, että
jännitystä esiintyy ja että
mekin joskus olemme peloissamme ja tiedämme tämän
pelkomme aiheutuvan uskomuksesta, että oma elämäntapamme on uhattuna. Meidän pitää kuitenkin tunnustaa, että minusta kasvaa rikkaampi ihmisyksilö juuri
yrittäessäni purkaa näitä jännitteitä ja hellittämättömässä pyrkimyksessäni ymmärtää ja siksi rakastaa veljeäni
tai sisartani. Silloin pelko
muuttuu rakkaudeksi. Tietenkin minun tulisi olla ylpeä kulttuuristani, maastani,
perheestäni. Juuri luottaessani näihin asioihin voin
avautua ja hyväksyä toisen
kulttuurin, toisen maan tavat, toisen ihmisen lämmönitse niistä rikastuen. Apostolisessa kirjeessään “Tertio
millenio adveniente” paavi
Johannes Paavali II kutsui
meitä “laajentamaan horisonttiamme” ja “näkemään
asioita Kristuksen perspektiivistä käsin”. Jos katsomme
asioita Kristuksen perspektiivistä, sydämemme muuttuvat ja me voimme muuttaa yhteiskuntaa.
Meidän on sitouduttava
jälleen vaikeaan mutta ri-

kastuttavaan tehtävään ymmärtää toinen toistamme.
Voimme yrittää esimerkiksi
tehdä jotakin seuraavista asioista:
Tutkia omaa sydäntämme ja nähdä, minkä
on muututtava;
etsiä aktiivisesti mahdollisuuksia kohdata toisesta kulttuurista tai
maasta kotoisin olevia
ihmisiä ja oppia heiltä;
tunnistaa käytös, joka
ei tue kaikkien ihmisten
arvokkuutta, ja kieltäytyä hyväksymästä sitä;
tällaista käytöstä voi
esiintyä naapurustossamme, työpaikallamme
ja ystäviemme keskuudessa;
opettaa lapsia ei vain
sietämään toisista maista ja yhteiskunnista tulevia ihmisiä, vaan avarasydämisesti hyväksyä
kaikki ihmiset;
havaita mediassa
esiintyvät ennakkoluulot ulkomaalaisia ja muita kulttuureita kohtaan
ja mahdollisesti vastustaa niitä;
tehdä poliitikot kaikilla tasoilla tietoisiksi siitä, ettemme halua elää
yhteiskunnassa, jossa on
syrjintää etnisyyden tai
kulttuurin perusteella;
tukea avokätistä maahanmuuttopolitiikkaa ja
aulista suhtautumista
turvapaikanhakijoihin.

misiä rakastetaan ja toivotaan, koska he ovat veljiämme ja sisariamme. Olisi naiivia uskoa, että kulttuuriset
ja etniset jännitteet poistuvat nopeasti. Toivomme on
kuitenkin Kristuksessa eikä
omassa voimassamme. Muutos tapahtuu, mikäli me kestämme ja yritämme nähdä
kaikki sisaremme ja veljemme kuten Kristus näkee heidät. Pyhä isä on kutsunut
uuteen evankeliointiin. Sen
täytyy alkaa omista sydämistämme, omista yhteiskunnistamme. Me Pohjoismaiden piispat sitoudumme tähän tehtävään. Kutsumme
kaikkia hyvän tahdon ihmisiä luomaan tulevaisuutta,
jossa kaikki ihmiset ovat toivottuja, arvostettuja ja rakastettuja. Uskomme, että
on aika jälleen kerran tarttua tähän tehtävään; aloittakaamme Pohjoismaistamme.
POHJOISMAIDEN PIISPAT

Nämä ovat vain esimerkkejä. On olemassa monia
muita tapoja rakentaa yhteiskuntaa, jossa kaikkia ihFides 12/2002 - 7

Kalenteri
Helsinki
Pyhän
Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140
Helsinki. Puh. 09-6824040, fax
09-6224618.
Sähköposti
henrik@catholic.fi
La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu; su 10.00 missa latina,
11.15 päämessu, 18.00 iltamessu; ma, ke, pe messu 18.00, ti,
to messu 7.30. (ke) 17.30 ruusukkorukous, (pe) 17.30 adoraatio. (ke, la) neokat. yhteisön
liturgia. Rippiaika la 17.0017.45 ja sopimuksen mukaan.

Uusia sähköpostiosoitteita!
Kaikki seitsemän seurakuntaamme ja monet keskukset
ovat päättäneet ottaa käyttöön catholic.fi-loppuiset
sähköpostiosoitteet. Vanhatkin osoitteet toimivat
toistaiseksi.
Seurakuntien uudet sähköpostiosoitteet ovat seuraavat:
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

Verbi Dei sono
Schola cantorum

Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja muihin
tilaisuuksiin. Edulliset laulupalkkiot tilauksen mukaan.

Gregorian chant for weddings, funerals and other
occasions. Reasonable
charges depending on occasion.
Yhteys/Contact: Markus
Mäkelä 040-7178833
Tue katedraalikuoroamme! Please support the
Cathedral Choir!
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9.11. la 10.00 lauantaikurssi Englantilaisessa koulussa, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu
10.11. Kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.00 lat/ranska, 11.15
päämessu/högmässa, 16.30
messu venäjäksi, 18.00 iltamessu
16.11. la 9.30 lördagskursen på
Stella Maris, 9.45 uskonnonopetus ranskaksi, messu
11.00, 10.00-12.00 lastenkerho, 12.00 messu, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
17.11. Kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.00 lat/esp, 11.15 päämessu/högmässa (Franciskus-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 valmistus, 12.30 messu, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
24.11. Kirkkovuoden 34. sunnuntai: Kristus, Kaikkeuden Kuningas: 10.00 lat/engl, 11.15 päämessu/högmässa, 12.30 urkukonsertti, 15.00 messu Tikkurilassa, 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 vesper, 18.00 aattomessu

Diaspora

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 092411634.
Sähköposti
maria@catholic.fi. Kotisivu
www.kolumbus.fi/marian.srk.
Su 10.00 päämessu suomeksi
(1. sun. ruotsiksi), kirkkokahvit; 11.30 messu 1. sun. suomeksi/2. sun. vietnamiksi/3.
sun. englanniksi/4. sun. italiaksi/(5. sun. suomeksi), kirkkokahvit; 18.30 iltamessu. Ma, ke,
pe 7.15 aamumessu; ti, to, la
18.30 iltamessu. (Ti) 18.00 ruusukkorukous, (to) 18.00 adoraatio ja vesper. Rippitilaisuus:
la 18.00-18.30 ja sopimuksen
mukaan. Papit ovat tavattavissa parhaiten aamulla 9-12.
7.11. to 19.00 seurakunnan Caritas
9.11. 10.00 lauantaikurssi (uskonnonopetus rippi), 13.00 messu
kirkossa, 18.30 iltamessu
10.11. Kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.00 päämessu suomeksi, 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. sunnuntai: 10.00 päämessu suomeksi, 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. sunnuntai: Kristus Kaikkeuden Kuningas: 10.00 päämessu, 11.30
Messa in Italiano, 15.00 messu Espoossa/Soukan kappelissa, 18.30 iltamessu
25.11. ma 14.00 maanantaiklubi
30.11. la 10.00 lauantaikurssi
(uskonnonopetus) rippi, 12.15
messu kirkossa, 18.30 iltamessu

Jyväskylä

Pyhän
Birgitan ja
autuaan
Hemmingin
seurakunta

Pyhän
Olavin
seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku.
Puh. 02-2314389, fax 022505090.
Sähköposti
birgitta@catholic.fi.
Su 10.30 päämessu, 18.30 evening mass. Ma, pe, la 7.30 aamumessu, ti 18.30 iltamessu, to
18.00 adoraatio, 18.30 iltamessu. Rippitilaisuus ennen messuja ja sopimuksen mukaan.
9.11. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
10.11. Kirkkovuoden 32. sunnuntai: 9.15 aamumessu, 10.30
päämessu, 18.30 Mass in
English
16.11. la Katekeesi ja lastenkerho
Turussa
17.11. Kirkkovuoden 33. sunnuntai: 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. sunnuntai: Kristus, Kaikkeuden Kuningas: 10.30 päämessu, 18.30
Mass in English

Diaspora

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

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, fax 014612660.
Sähköposti
olavi@catholic.fi.
Su 10.30 päämessu. Ke 18.00
iltamessu. Tiedot muiden arkipäivien messuista puhelimitse
ja kirkon ovelta. Rippitilaisuus
sopimuksen mukaan.
8.11. pe 18.00 messu Kiteellä
9.11. la 11.00 messu Joensuussa, 16.00 messu Varkaudessa
10.11. Kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.30 päämessu, 16.00
messu Mikkelissä
16.11. la Lasten uskonnonopetus
9-12.00, 12.30 perhemessu
17.11. Kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30 päämessu
23.11. la 11.00 messu Savonlinnassa
24.11. Kirkkovuoden 34. sunnuntai: Kristus kaikkeuden kuningas: 10.30 juhlallinen päämessu, 16.00 messu Kuopiossa

Diaspora

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 perhemessu 12.30

Diaspora

Forssa: ( Ev.-lut. seurakuntatalon
kappeli) 15.12. su klo 16.00
Hanko: (Täktömin kappeli) la klo
16.00
Karjaa: (Keskiaikaisessa kirkossa) 29.12. su klo 16.00
Lohja: (P. Laurin kirkko) 16.11. la
klo 15.00
Riihimäki: (Kappelikirkko, Kolehmaisenkatu 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

Informaatiokurssi

Academicum
Catholicum

Helsingin seurakuntien yhteinen informaatiokurssi katolisesta uskosta kiinnostuneille
maanantaisin klo 18.30 Pyhän
Henrikin seurakuntasalissa:

Kokoukset klo 18.30 Studium
Catholicumissa, Ritarikatu 3b
A, Hki. Kaikki ovat tervetulleita.

18.11. Raamattu, traditio ja opetusvirka (155-160) - isä Teemu
Sippo SCJ
2.12. Paavius (261-263) - isä Manuel Prado

Turku

14.11. Messu vainajien puolesta
klo 18.00. Dos. Jyrki Knuutila:
Pyhän Olavin kunnioituksesta
Suomessa.
12.12. Lorand Zigetyn musiikkiesitelmä, 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.

Karmeliittamaallikot
(OCDS)
Ohjelmaa:
Ma 2.12. klo 17 Hiljainen rukous karmeliittaperinteen mukaisesti ja vesper Pyhän Henrikin katedraalin sakramenttikappelissa. Tervetuloa!

Kalenteri
Tampere

Kouvola

Oulu

Keskukset

Stella Maris

Pyhän ristin
seurakunta

Autuaan
Ursulan
seurakunta

Nasaretin
Pyhän
Perheen
seurakunta

Ekumeeninen
keskus

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019-335793, fax 019335892.

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-2127280, fax 032147814.
Sähköposti
risti@catholic.fi. Kotisivu
www.nic.fi/~katristi.
Su 10.00 ruusukkorukous,
10.30 päämessu. Ti, to 7.30 aamumessu, ma, ke, pe 19.00 iltamessu. Ke 18.40 vesper. La
messu 8.30. Rippitilaisuus ennen messuja ja sopimuksen
mukaan.
9.11. la 9.30 katekeesi, 14.15
messu
10.11. Kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.30 päämessu
16.11. la 12.00 messu Pietarsaaressa, 16.00 messu Vaasassa,
19.00 messu Kauhajoella
17.11. Kirkkovuoden 33. sunnuntai: 15.00 Kirkkomme vihkimispäivän juhlamessu
23.11. la 10.30 lastenkerho,
12.30 messu
24.11. Kirkkovuoden 34. sunnuntai: 10.30 päämessu, 14.00
messu puolaksi
30.11. la 9.30 katekeesi, 14.15
messu

Diaspora

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

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 sopimuksen mukaan. Kirkkoherra
tavattavissa parhaiten torstaisin.
7.11 to 18.00 iltamessu
10.11 Kirkkovuoden 32. sunnuntai: 11.00 päämessu
14.11 to 18.00 iltamessu
17.11 Kirkkovuoden 33. sunnuntai: 18.00 päämessu
21.11 to 18.00 iltamessu
24.11 Kirkkovuoden 34. sunnuntai: Kristus, Kaikkeuden kuningas: 18.00 päämessu
28.11 to 18.00 iltamessu

Diaspora

Lahti: (ort. kirkko) 7.12. la 14-16
uskonnonopetus, 16.00 messu
Lappeenranta: (ort. kirkko) 17.11.
su 11.30 messu
Hamina: (Poistilan seurakuntakoti) 24.11., 22.12. su 11.00
messu
Uskonnonopetus Kouvolassa
kuukauden toisena lauantaina
11-13, messu 13.00. Päivämäärät: 9.11., 14.12.
Uskonnonopetukseen Kouvolassa osallistuvat toisena lauantaina Kouvolan, Kotkan, Haminan, Lappeenrannan ja Imatran
seutujen lapset. Opetuksen jälkeen 13.00 on messu. Lahden
ja sen ympäristön lapset saavat
opetusta kuukauden ensimmäisenä lauantaina ja osallistuvat
sen jälkeen messuun.

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 liturgia. Rippitilaisuus pe 17.3018.30 ja sopimuksen mukaan.
Kirkko avoinna arkisin 10.0012.00
7.11. to 19.00 Ekumeenin Sanan
jumalanpalvelus Oulun ortodoksisessa kirkossa
10.11. Kirkkovuoden 32. sunnuntai: 11.00 päämessu, 17.00
messu Rovaniemellä
17.11. Kirkkovuoden 33. sunnuntai: 11.00 päämessu, 17.00
messu Torniossa
24.11. Kirkkovuoden 34. sunnuntai: Kristus Kaikkeuden Kuningas: 11.00 päämessu, 17.00
messu Raahessa
Uskonnonopetus: Lauantaisin klo
11.00

Diaspora

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

Myllyjärvi, 02740 Espoo. Puh.
09-8557148.

6.-8.12. Reträtt: Syster Veronica, OP

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

Studium
Catholicum

Katekeettinen
keskus

Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 09-660901, fax 0968712244. Kirjasto on avoinna
ke
14-18.
Sähköposti
studium.catholicum@catholic.fi.

Kuusitie 6, 00270 Helsinki.
Puh. 09-2416095, fax 095885157.
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.

www
.catholic.fi
www.catholic.fi

Tule tekemään hienoja
joulukynttilöitä
Riikka W
alta ohjaa kynttilöiden koristelua
Walta
Katekeettisessa keskuksessa, Kuusitie 6:
9/11 ja 30/11 (Lauantaikurssipäivät) klo 10.00 – 15.00.
Hinta 5 euroa sisältää tarvikkeet; omat kynttilät. Ilmoittauduttaessa lähemmät
ohjeet, puh: 09-2416095.

Suomen
Caritas
Maneesikatu 5, 00170 Helsinki. Puh. 09-1357998, fax 0968423140.
Sähköposti
info@caritas.inet.fi.

Lucia-puoti
Kuusitie 6, Avoinna:
12.00 – 17.00 ke/pe
12.00 – 18.15 ti/to
ma/la suljettu

Katolista kirjallisuutta, kortteja, uskonnollisia esineitä ja
lahjatavaroita.
Lisäksi kauppa auki ennen
adventtia ja joulua lauantaisin:
9/11, 16/11, 30/11,
14/12 ja 21/12
klo 10.00 – 12.00.
Myös Marian seurakuntasalissa korttien ja adventtikalenterien ja pienten lahjaesineiden myyntiä messujen
jälkeen:
17/11 ja 8/12
klo 11.15 –13.00.
Joulun ja loppiaisen välissä
kauppa suljettu 22/12 – 6/1.

Suomen Caritas ry
Maneesikatu 5
00170 Helsinki
puh.09-135 7998
e-mail info@caritas.inet.fi

Marrasmarkkinat - Höstmarknad - Bazaar

Maallikkofransiskaanit
OFS
Kokouspaikka on P. Marian
srk.sali, Mäntytie 2, 00270 Helsinki
Torstai 14.11. yhteisön kokous klo
17.00, iltamessu klo 18.30
Tiistai 26.11. iltamessu klo 18.30,
sen jälkeen esitelmäilta srksalissa: Aurinkolaulu
Joulukuun alussa vietetään yhteistä joulujuhlaa Teresojen ja
Karitatiivisen ryhmän kanssa

24.11.2002 klo 11-14

Teresat
Tapaamiset P. Marian kirkon
seurakuntasalissa iltamessun
(18.30) jälkeen.
19.11. ti Leena Kangas alustaa
aiheesta “minä ja Maryvale;
aikuisopiskelun teologisia löytöjä”: keskustelua
30.11. la Joulumyyjäisten pystytystä P. Marian seurakuntasalissa klo 13-17.
1.12. su Joulumyyjäiset päämessun jälkeen n. klo 11.15-14.30
P. Marian seurakuntasalissa.

Pyhän Henrikin seurakuntasalissa - St.Henrik’s församlingssal

Hanki maukkaat Caritas-lahjat! Köp välsmakande Caritas gåvor! Buy tasty
Caritas gifts!
Varaa joulukukkasi! Beställ dina julblommor! Order your Christmas flowers!
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!
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Artikkeleita

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

Opus Dein perustajan Josemaría Escriván pyhäksi julistaminen 6.10.2002 oli monelle ihmiselle hyvin henkilökohtainen tapahtuma. Tilaisuuteen saapui pyhiinvaeltajia ympäri maailmaa.
Lukuisat ihmiset halusivat
osallistumisellaan henkilökohtaisesti kiittää pyhää Josemaría Escriváa toteutuneista rukouspyynnöistä,
suurista ja pienistä ihmeistä
sekä siitä miten Opus Dein
spiritualiteetti on rikastuttanut heidän hengellistä elämäänsä tai johdattanut heidät katoliseen kirkkoon. Jotkut halusivat osoittaa kiitollisuuttaan myös muilla tavoilla. Alttarin ympäristöä
koristivat 45.000 eksoottista kukkaa, jotka ecuadorilainen Opus Dein ystävä oli
lahjoittanut ja lennättänyt
tilaisuutta varten. Useat tavalliset roomalaiset puolestaan majoittivat pyhiinvaeltajia omiin asuntoihinsa uhraten paljon omasta mukavuudenhalustaan. Yksi seitsenlapsisen perheen isä asui

kolme yötä asuntovaunussa
kolmen lapsen kanssa, jotta
perhe saattoi majoittaa Suomesta tulleet seitsemän pyhiinvaeltajaa kotiinsa.
Suomesta tilaisuuteen
saapui kaiken kaikkiaan
noin 60 pyhiinvaeltajaa ja
Ruotsista jopa 250. Jokaisella osanottajalla on varmasti
oma tarina kerrottavanaan.
Oli todella liikuttavaa nähdä köyhistä latinalaisen
Amerikan maista tulleita
pyhiinvaeltajia ja kuvitella,
miten suuri taloudellinen
uhraus heidän matkansa oli
ollut varmasti koko perheelle. Pelkästään Meksikosta
Roomaan saapui 12.000
henkeä. Jotkut olivat säästäneet vuosikausia esim. keittämällä ja myymällä ruokaa
tai hankkimalla muita lisätienestejä vain saadakseen
olla mukana tässä heille
merkittävässä tapahtumassa.
Kanonisaatioon saapui osallistujia myös Venäjältä sekä
kaikista Baltian maista. Monet matkustivat pitkään ja
vaivalloisesti istuen tuntikausia bussissa tai autossa.
Muuan nainen ajoi Roomaan henkilöautolla Sotshista tuoden mukanaan autolastillisen pyhiinvaeltajia.
Vaikka joukossa oli selvästi
myös osanottajia vauraammistakin yhteiskuntaluokista, oli todella selvää, että
Opus Dei ei ole vain rikkaan
eliitin järjestö. Mukaan

mahtui niin nuoria kuin
vanhojakin, rikkaita ja köyhiä; koko kirkon universaalisuus ja rikkaus oli selkeästi
läsnä Roomassa tapahtuman
ajan. Jotkut saapuivat koko
perheen voimalla Roomaan,
jopa viiden, kuuden tai seitsemän pienen lapsen kanssa. Runsaslukuinen, monikansallinen ja kaikki yhteiskuntaluokat kattava väkijoukko todisti osallistumisellaan, että Josemaría Escriván
sanoma on - kuten paavi
saarnassaan totesi - ajankohtainen ja tärkeä.
Paikalla oli myös paljon
ei-katolilaisia. Suomesta
matkaan osallistunut luterilaiseen kirkkoon kuuluva
Helsingin yliopiston OKL:n
lehtori Tapio Ahokallio
kertoi olleensa erityisen vaikuttunut tapahtuman eksoottisuudesta, kansainvälisyydestä sekä suuruudesta.
Hänestä kanonisaatiossa välittyi katolisen kirkon maailmanlaajuisuus, vaikuttavuus ja merkittävyys. Hänelle itse tapahtuman lisäksi
vaikuttavaa oli paavi Johannes Paavali II
II:n läsnäolo.
Kokemus ei ollut ainoastaan
uskonnollinen, vaan tapahtuma oli hänen mielestään
jotenkin globaali, koko ihmiskuntaa koskeva. Ahokallio kokee Escriván sanoman
jokapäiväisen työn pyhittämisestä ja rukoukseksi muuttamisesta hyvin tuttuna

Caritaksen
adventtikalenteri
Hinta 3 euroa
(+ postituskulut)

Tilaukset:
Suomen Caritas ry
Maneesikatu 5
00170 Helsinki
Puh. 09-1357998
Fax 09-68423140
Sähköposti info@caritas.inet.fi

10 - Fides 12/2002

myös luterilaisesta perspektiivistä. Arkielämä Jumalan
palvelemisena ja omana ‘uskontunnustuksena’ tuntuu
hänestä tärkeältä ja ajankohtaiselta sanomalta. Luterilaiselta kannalta itse pyhäksi julistaminen tuntui
vieraammalta ja eksoottiselta, mutta Ahokallio ilmaisi
kuitenkin arvostavansa pyhimyksiä hengellisen elämän rakentamisen kannalta
tärkeinä esimerkkeinä. Itse
hänen oli helppo samaistua
Josemaría Escriván sanomassa juuri arkielämän pyhittämiseen.
21-vuotias kauppatieteen
opiskelija Oskari Juurikkala oli muutamaa päivää ennen matkaa liittynyt kasteen
kautta katoliseen kirkkoon.

Pyhä Josemaría oli alusta
lähtien vaikuttanut hänen
kääntymykseensä. Opus
Dein spiritualiteettiin kuuluva työnteon ja jokapäiväisen elämän pyhittäminen
olivat suurelta osin avanneet
hänelle tien kristinuskoon.
Pyhiinvaellus oli hänen ensimmäinen Rooman matkansa ja paavin messu hänen
ensimmäinen sunnuntaimessu katolilaisena. Oskari
koki matkalla voimakkaasti
katolisen kirkon universaalisuuden. Hänen näkemyksensä paavista sai myös uusia ulottuvuuksia. Vaikka
hän oli jo aiemmin hyväk-

Kanonisaatiomessun tapahtumia pystyi seuraamaan eri kielillä Vatikaanin radion kanavilla.

synyt paaviuden tärkeänä
instituutiona siihen tuli nyt
mukaan myös henkilökohtaisia tunnetekijöitä. Oskari oli erityisen liikuttunut
esim. Latinalaisista maista
tulleiden lapsenomaisista

rakkaudenosoituksista paavia kohtaan ja siitä, miten
paavin läsnäolo vaikutti ihmisiin. Paavin liikkuessa
Pietarin-aukiolla monet
huusivat spontaanisti ‘Eläköön paavi’ ja ‘Paavi Johannes Paavali II me kaikki pidämme sinusta’. Kaiken
kaikkiaan Oskari koki pyhän
Josemaría Escriván kanonisaation hengellisesti vahvistavana kokemuksena.
Ulla Erävalo
Erävalo, neljän lapsen äiti ja kehitysvammaisten ohjaaja, oli myös todella tyytyväinen matkaansa.
Häneen vaikutti erityisesti,

Artikkeleita
kuinka niin valtavassa väkijoukossa saattoi kokea suuren 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 Vatikaanin radiosta olikin mahdollisuus seurata simultaanitulkkausta lukuisilla eri kielillä. Ulla koki tapahtuman
yleisen ilmapiirin erityisen
myönteisenä ja jotenkin liikuttavana. Kaikki ihmiset
olivat hänestä todella upeita, ihania ja ihmeellisiä. Erityisesti lukuisien avioparien
ja perheiden läsnäolo sai hänet miettimään avioliiton
tärkeyttä ja arvokkuutta
kristityn kutsumuksena.
Luterilainen pariskunta
Eevamaria ja Mikko T
iusaTiusanen osallistui pyhiinvaellukseen yhdessä. Heille se oli
ainutlaatuinen elämys. Matka oli heidän mielestään
kuin 300.000 ihmisen perhejuhla. Myös he olivat erityisen vaikuttuneita katolisen
kirkon maailmanlaajuisuudesta. He kokivat matkalla
samalla aitoa kristittyjen yk-

seyttä, vaikka harmittelivatkin vielä puuttuvaa ehtoollisyhteyttä. Paavi oli Eevamarian mielestä todella
sydämellinen ja ihana koko
ajan. Hän totesikin, kuinka
tiedotusvälineissä paavista
yleensä välitetään hyvin
huonokuntoinen kuva ja annetaan ymmärtää, että hänen olisi jo korkea aika luopua 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 suomalaisesta luterilaisesta perspektiivistä hassulta, Eevamaria ymmärsi sen ajatellen
paavia ei ainoastaan maallisena johtajana vaan katolilaisten kannalta: Kristuksen
sijaisena maan päällä. Opus
Dein maallikoille osoittama
arvostus tuntui Eevamariasta tärkeältä ja arvokkaalta.
Hän samaistui mielellään
Escriván ajatukseen, että jokainen ihminen voi omassa
elämäntilanteessaan pyrkiä
pyhyyteen.
Jack V
alero
Valero
alero, Opus Dein
jäsen Englannista saapui tapahtumaan 1.500 brittiläisen pyhiinvaeltajan kanssa.
Hän kertoi BBC:n toimittajalle ensimmäisestä ja ainoasta 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 aikaisemmin tapaamani ihminen: todella pyhä, mutta samalla todella nöyrä, mies,
joka on meidän omalla tasollamme, huolehtivainen ja
aidosti kiinnostunut meistä.
En saanut sanotuksi mitään
… kuuntelin vain häntä.

Kun hän lähti pois huoneesta tiesin, että elämäni oli
muuttunut lopullisesti.”
Kanonisaatio ja siihen
liittyvät juhlallisuudet näkyivät koko Rooman katukuvassa. Pappeja oli läsnä
erityisen paljon. Kirkoissa
vierailevat ihmiset olivat
todella rukoilemassa. Vaikka ihmisiä oli paljon, ilmapiiri oli silti iloinen, ystävällinen ja suvaitseva. Monet
toimittajat kiinnittivät myös
huomiota ihmisten hillittyyn ja rauhalliseen käyttäy-

tymiseen. Kaikki olivat todella kuin yhtä suurta perhettä. Rooman kaupunki oli
järjestänyt upeat puitteet
tapahtumalle. Sunnuntaina
ja maanantaina julkisissa liikennevälineissä liikkuminen oli ilmaista kaikille juhlallisuuksiin osallistuville.
Messuissa jaettiin kymmeniä
tuhansia pulloja ilmaista
vettä. Sisäänkäynnit messuihin oli merkitty selkeästi ja
kaduilla, metroasemilla ja
lentokentällä oli lukuisia
vapaaehtoisia ohjaamassa
pyhiinvaeltajia. Vapaaehtoiset koostuivat lähinnä nuorista. Heitä oli melkein kaksi tuhatta. Joukossa oli myös
Jerusalemin juutalaisia sekä
palestiinalaisia ja useiden eri
kristillisten yhteisöjen edustajia. Messuissa erityisen vaikuttavaa oli pyhä kommuunio. Väkijoukossa vallitsi
täydellinen hiljaisuus. Monet liikuttuivat kyyneliin.
Kommuuniota jakamassa oli
lähes tuhat pappia, heidän
sijaintinsa kertoi suuri valkoinen sateenvarjo, jota
avustaja piti kunkin papin
päällä. Niin kommuunion
jako kuin poistuminen Pietarin-aukiolta messun jälkeen sujui hämmästyttävän
rauhallisesti ottaen huomioon 300.000-päisen osanottajajoukon.
Monet kokivat saaneensa todella paljon matkastaan, ei vain elämyksiä tai
hienoja kokemuksia, vaan
todellista Jumalan armoa
sekä voimaa omaan hengelliseen taisteluun. Tapahtuma todisti, että Pyhä Josemaría vaikuttaa vielä tänäkin päivänä ympäri maailmaa kasvavaan joukkoon
ihmisiä. Pyhäksi julistamisen kaavassa oli hienoa kuulla paavin julistavan, että
“Autuas Josemaría Escrivá
on pyhä … ja että häntä tulee kunnioittaa koko kirkossa yhtenä sen pyhimyksistä.”
Uuden pyhän lisäksi paavi
oli voimakkaasti läsnä juhlallisuuksissa. Hän vietti
sunnuntaina pyhäksi julistamisen messun ja piti maanantain kiitosmessun jälkeen audienssin pyhiinvaeltajille Pietarin-aukiolla. Oli
todella liikuttavaa nähdä
pyhä isä ja huomata kuinka
paljon hän tahtoi sanoa ja
antaa ihmisille, vaikka se
fyysisesti olikin ajoittain selvästi vaikeaa. Hänen uskonsa ja henkinen voimansa olivat melkein käsin kosketeltavissa.
KATT

Pyhän Josemarían kirjat
internetissä
Uusi verkkosivu internetissä on avattu kunnioittamaan pyhää Josemaría Escrivaa. Sivulta löytyvät linkit kaikkiin Opus
Dein perustajan julkaistuihin kirjoihin, joista on toistaiseksi
suomennettu Tie, Ristin tie, Jumalan ystäviä ja Pyhä ruusukko. 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

Pyhän Henrikin
Seuran kulttuurimatka
keväiseen Riikaan
28.-31.3.2003
Mielenkiintoinen matka Baltian pikku Pariisiin, paljon
nähtävää, kirkkoja, kulttuurihistoriaa ja värikästä nykypäivää. Lento perjantaina 28.3. klo 9.20-10.30 Helsingistä Riikaan ja paluu maanantaina 31.3. klo 18.1519.25. Majoitus vanhassa keskustassa, Hotel Konventa
Seta ***, joka on ollut aikoinaan dominikaaniluostari,
buffet-aamiainen. Matkaan sisältyy tulopäivänä kaupunkikierros, joka päättyy hotelliin. Lauantaina on kiertoajelu, jonka aikana tutustutaan Rastrellin suunnittelemiin Rundalen ja Jelgavan palatseihin. Hänen muita
merkkiteoksiaan ovat mm. Pietarhovi, Talvipalatsi,
Smolnan luostari ja Stroganoffin palatsi. Retkeen kuuluu lounas.
Matkan hinta jaetussa 2-hh 497 euroa, 1-hh 597 euroa. Ennakkomaksu 100 euroa (jota ei palauteta) ilmoittautumisen yhteydessä. Voimassa oleva ulkomaanpassi
vaaditaan. Ilmoittautumiset, tiedustelut ja tarkempi
matkaohjelma: Lauri Lehtovirta, puh. 0205 615328 (ark.
9-17), email lauri.lehtovirta@kohdematkatkaleva.fi.
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Artikkeleita
Paavi julisti ruusukkorukouksen vuoden alkaneeksi
Viisi uutta salaisuutta ruusukkoon.
Paaviksi valintansa 24. vuosipäivänä pyhä isä Johannes
Paavali II ilmoitti 16.10.
2002 Vatikaanissa pidetyn
yleisaudienssin lopuksi, että
kirkko viettää tämän vuoden lokakuusta alkaen ensi
vuoden lokakuuhun saakka
erityistä ruusukkorukouksen
vuotta. Samassa yhteydessä
paavi niin ikään allekirjoitti ruusukkorukousta koskevan apostolisen kirjeen
“Neitsyt Marian ruusukko”.
Uudessa kirjeessä paavi
lisää ruusukkorukoukseen
viisi uutta “valoisaa salaisuutta”. Nämä ovat
1. Herran kaste Jordanissa;
2. Herran ilmestyminen
Kaanan häissä;
3. Jumalan valtakunnan julistus ja kutsu kääntymykseen;
4. Herran kirkastuminen;
5. Eukaristian asettaminen.

”Näissä salaisuuksissa”,
paavi kirjoittaa, “Maria pysyy Kaanan häitä lukuunottamatta taustalla, mutta hänen toimintansa Kaanassa
ikään kuin seuraa koko Kristuksen tietä”.
Apostolisessa kirjeessä
paavi esittää, että ruusukon
iloisia salaisuuksia rukoiltaisiin vastedes maanantaisin
ja lauantaisin, murheellisia
salaisuuksia tiistaisin ja perjantaisin sekä kunniakkaita
salaisuuksia keskiviikkoisin
ja sunnuntaisin. Näin valoisia salaisuuksia rukoiltaisiin
torstaisin. “Tämä ehdotus ei
kuitenkaan tahdo rajoittaa
sopivaa vapautta ruusukon
salaisuuksien rukoilemisessa”, paavi painottaa.
Apostolinen kirje “Neitsyt Marian ruusukko” ilmestyy suomeksi vielä tämän
vuoden puolella.
KATT/VIS

Ruusukon historiaa:

Pyhä Dominicus ei
keksinyt ruusukkoa
Hän edisti kuitenkin merkittävästi ruusukkohar
ruusukkohar-tauden leviämistä.
Saarnaajaveljien eli dominikaanien sääntökunnan perustajaa, pyhää Dominicus
Guzmania (1170-1221) on
perinteisesti pidetty ruusukkorukouksen “luojana”.
Näin ei kuitenkaan ole, sanoo ruusukkospesialisti, dominikaani-isä Ennio Staid
OP. Hänen mukaansa tuo
Neitsyt Marian psaltteri oli
espanjalaispyhimystä aikaisempi, olkoonkin, että Dominicus ja hänen perustamansa sääntökunta olivatkin ruusukon pääasiallisia
levittäjiä.
Ruusukon kehityksen
tärkeimmät vaiheet sijoittuvat 12. ja 15. vuosisadan väliseen aikaan. Terve Maria rukouksen rukoileminen oli
levinnyt lännessä 12. vuosisadan alussa. Siinä esiintyvä
enkelin ilmoitus oli 600-luvulle saakka ollut antifoni,
jota käytettiin offertoriumilla adventin neljäntenä sunnuntaina.
Varhaisina aikoina tuohon rukoukseen ei kuitenkaan sisältynyt tervehdyksen
ja Elisabetin siunauksen li12 - Fides 12/2002

säksi muuta. Jeesuksen nimi
ja koko rukouksen toinen
osa, joka alkaa sanoilla
“Pyhä Maria”, otettiin käyttöön vasta vuoden 1483
kieppeillä. Aluksi Marian
tervehdykseen ei kuulunut
Kristuksen elämän mietiskelyä.
1400-luvun alkupuolella
kölniläinen kartusiaanimunkki, Preussin Dominicus
kehitteli uskoville Marian
hartauden muodon, jossa oli
vain 50 Terve Mariaa ja jossa tervehdyksiä seurasi sanallinen viittaus johonkin
evankeliumin kohtaan.
Munkin ajatus oli menestys,
ja tämäntapainen psaltteri
sai monia seuraajia jo 1400luvun kuluessa. Evankeliumiviittauksia oli parhaimmillaan kolmisensataa, seudusta ja perinteisistä paikallisista hartauksista riippuen.
Saman vuosisadan loppupuolelle tultaessa Alain de la
Roche -niminen dominikaani (1428-1478) teki suuren
työn edistäessään Marian
psaltterin asemaa. Hänen
saarnojensa ja perustamien

Antonio Rossellino: Maria ja Jeesus-lapsi. Santa Croce, Firenze. Christus Rex, Inc.

mariaanisten veljistöjensä
ansiosta hartautta alettiin
vihdoin kutsua “autuaan
Neitsyt Marian ruusukoksi”.
Vuonna 1521 dominikaani-isä Alberto da Castello yksinkertaisti ruusukkoa.
Hän mm. valitsi 15 mietiskelysalaisuutta evankeliumeista ja lisäsi lyhyen rukouksen Terve Marian perään. Pyhä paavi Pius V lopulta vahvisti ruusukon nykyisen muodon bullalla
“ Consueverunt Romani
Pontifices”.
KATT/ZENIT

Av glädje överfallen
På Akademiska bokhandeln såg jag nyss till min glädje en ny
upplaga av den svenska översättningen av C.S.Lewis självbiografiska bok “Surprised by joy”, på svenska “Av glädje överfallen”. 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 Akademen 22 euro.
MÄRTA AMINOFF

Artikkeleita

Matkalla Äitimme ja Kuningattaremme
luokse
Pyhiinvaellus kohti Jasna Góran luostaria.
Elokuun helteessä eri puolilla Puolan maaseutua toistuu
vuodesta toiseen sama näky:
muutamien tuhansien ihmisten muodostelmia kävelemässä laulaen ja rukoillen
kohti samaa määränpäätä,
Jasna Góran luostaria Czestochowan kaupungissa. Yhteensä heitä vaeltaa paikan päälle elokuun aikana noin 350 000 rukoilemaan kuuluisan ns. Mustan Madonnan ihmeitä
tekevän ikonin eteen.
Perimätieto kertoo,
että pyhä Luukas olisi aikanaan maalannut tuon
ikonin pyhän perheen
ruokapöytään. Oli niin tai
näin, nykyiseen sijaintipaikkaansa kuva on tullut
pauliinimunkkien mukana Unkarista vuonna
1382 ja ollut siitä asti kuuluisa lukuisista ihmeistä.
Kerran hyökkääjät saivat
kuvan varastettua luostarista, minkä seurauksena
Neitsyt Marian kasvoissa
näkyy edelleenkin miekanviiltoja. Kuva löytyi
kuitenkin uudelleen ihmeellisellä tavalla. 1600luvulla Ruotsin valtakunnan hyökkäys Puolaan
pysähtyi juuri Czestochowaan Jasna Góran piiritykseen, ja tätä pidetään
yleisesti ihmeenä ja Marian esirukousten ansiona.
Pian tuon tapauksen jälkeen vuonna 1656 kuningas Jan Kazimierz korotti
Neitsyt Marian Puolan
kuningattareksi, ja hänen
ikoninsa Jasna Góralla
kruunattiin paavi Clemens XI:n määräyksestä
vuonna 1711. Pyhiinvaeltajien virta jatkuu keskeytyksettä 1300-luvun lopulta
meidän päiviimme asti, ja
nykyään sanktuaarissa vierailee vuosittain kaikkiaan
nelisen miljoonaa ihmistä.
Suomesta oli elokuun
alussa viiden hengen ryhmä
mukana vaeltamassa kävellen Krakovasta Czestochowaan. Tuo vaellus oli Krakovan dominikaani-isien järjestämä, ja sen osallistujat
olivat pääosin opiskelijoita
Krakovan korkeakouluista,
lukioista ja ammattillisista
oppilaitoksista. Kaikkiaan
joukossa oli noin 1500 vaeltajaa, jotka oli jaettu kahdeksaan osastoon. Matkaa
oli kaikkiaan hieman yli 150
km (emme kulkeneet suorinta tietä), mikä jakaantui

kuudelle päivälle siten, että
ensimmäisinä kolmena päivänä käveltiin kunakin noin
30 km. Yöpymiset tapahtuivat tienvarren kylissä enimmäkseen perheissä, mutta
nukuimmepa kerran koulussakin ja kerran heinäladossa.

tuksia myös jaettiin pienryhmissä päivällistauolla. Illalla majapaikkoihin jakautumisen jälkeen oli vielä vuorossa tunnin adoraatio kyläkirkossa, paitsi ensimmäisenä ja viimeisenä iltana, jolloin järjestettiin viihteellisempää ohjelmaa.

epämukavuuteen asti. Messuissa ja adoraatioissa ehti jo
tottumaan siihen, että paikan löytää korkeintaan polvillaan keskikäytävän lattialta. Mrzyglódin kylässä
nähtiin sekin ihme, että
nuoriso jonotti 20 minuuttia ulkopuolella mahtuak-

Päivittäiseen ohjelmaan
kuului aamulla pyhä messu,
jonka jälkeen nautittiin aamiainen omista eväistä ja
lähdettiin kävelemään. Kävellessä laulettiin aamulla
laudes ja illalla vesper sekä
välillä ruusukkoa, Jumalan
laupeuden ruusukkoa, perisynnittömän sikiämisen hetkiä tai muuten vain reipashenkisiä uskonnollisia lauluja. Joka päivälle oli myös
oma teemansa, johon liittyen luettiin aiheeseen sopiva
Raamatun kertomus ja psalmi ja joku isistä piti alustuksen. Tätä seurasi hiljaisuus,
jonka aikana mietiskeltiin
aihetta ja oli myös mahdollisuus ripittäytyä - sekin kävellessä! Päivän teemaan
liittyviä kokemuksia ja aja-

Vaellus päättyi messuun
mustan Madonnan kappelissa, jossa jo vaelluksella tutuksi tulleen tavan mukaan
ei juuri ollut tilaa painoaan
toiselle jalalle siirtää, puhumattakaan istumapaikoista
muuten kuin paljaalla kivilattialla. Kuitenkin tunnelma oli äärimmäisen juhlallinen, kun messun aluksi
poistettiin suojavaippa ikonin edestä torvien soidessa.
Me lapset olimme saapuneet
kotiin Äidin luokse väsyneinä mutta onnellisina.
Vaikuttavinta pyhiinvaelluksessa oli nähdä niin valtavat määrät uskossaan palavia katolisia nuoria aikuisia, kulkea ja rukoilla yhdessä heidän kanssaan, kokea
yhteyttä välillä suorastaan

seen kirkkoon adoroimaan
Herraamme alttarin pyhimmässä sakramentissa. Ja kun
psalmeja ja uskonnollisia
lauluja laulettiin, niin perin
harvat tuntuivat tarvitsevan
vaellukselle varta vasten painettua hienoa laulu- ja rukouskirjaa.

Lisäksi vaikuttavaa oli
matkanvarren ihmisten ystävällisyys. Vähän väliä
tienvarteen tuotiin omenia
tai päärynöitä pyhiinvaeltajien nautittavaksi, lämmintä ruokaakin sai paikoitellen, ja tietysti yösijat, välillä vaatimattomatkin, tarjottiin meille taatusti hyvästä sydämestä. Mieleen jäivät myös lasten ja vanhusten lukuisat ystävälliset
hymyt ja vilkutukset. Hyvin 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 siltä, että nyt matkalla mukana olleet suomalaiset
haluavat lähteä ensi
vuonna uudestaan. Vaellus järjestetään aina 3.9.8., ja matkustanemme
ensi vuonnakin lautalla
Tallinnaan ja siitä henkilöautolla Krakovaan, joten pari päivää suuntaansa on varattava matkoihin. Jos tunnet autuaan
Neitsyen kutsuvan itseäsi
mukaan, ota tämänvuotisia vaeltajia talven aikana hihasta kiinni kirkkokahveilla tai muussa tilaisuudessa, niin katsotaan
mahdollisuuksia edelleen.
JUHO KYNTÄJÄ

Katolinen yritys!
Liity Caritaksen kannatusjäseneksi.
Kannatusjäsenmaksu 50 euroa vuodessa.
Sampo 800012-70154504. Viitenumero 2202.
Suomen Caritas ry
Maneesikatu 5
00170 Helsinki
Fides 12/2002 - 13

Katekeesin kaikuja

Sovinto ja anteeksianto
perheessä
Maailman perheiden tapaamiseen
valmistava kirjoitussarja jatkuu.
Perheen ykseys vaatii ajoittain jokaisen perheenjäsenen henkilökohtaisia uhrauksia. Kristittyjen perheiden
tulisi pyrkiä luomaan kodeissaan avoimuuden, anteeksiannon ja sovinnon ilmapiiriä, jossa kaikki perheenjäsenet tuntevat itsensä hyväksytyiksi ja rakastetuiksi.
Jokainen perhe on varmasti
kokenut mitä itsekkyys, epäsopu ja ongelmat voivat tuoda perhe-elämään ja kuinka
ne jakavat perheitä, joskus
jopa lopullisesti. Myös kirkko on kiinnittänyt huomiota perheiden lisääntyneisiin
ongelmiin. Lokakuussa paavi kehottikin lukuisaan otteeseen uskovia rukoilemaan perheiden rauhan

puolesta. Hän toivoi myös,
että perheet voisivat vahvistaa yhteistä rukouselämäänsä erityisesti ruusukkoa rukoilemalla.
Rauhan Jumala kutsuu
lakkaamatta kaikkia perheitä sovintoon. Kirkon elämässä parannuksen sakramentti ja eukaristia antavat
kristityille perheenjäsenille
erityistä armoa toteuttamaan Jumalan tahdon omassa kutsumuksessaan sekä rakentamaan perheen ykseyttä. Ripin sakramentissa kohtaamme Kristuksessa lohdutuksen 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 laupeudessaan ja jonka rakkaus on voimakkaampi kuin mikään
synti. Jumalan kanssa voimme rakentaa perheitämme ja
korjata niiden särkynyttä ykseyttä. Siksi perheenjäsenien tulisikin säännöllisesti
pyrkiä kohtaamaan Kristus

tässä parannuksen ja sovituksen sakramentissa. Vanhempien ja opettajien oma
esimerkki parannuksen
sakramenttiin osallistumisessa rohkaisee myös lapsia
ja nuoria kohtaamaan omat
syntinsä ja ongelmansa. Kaiken kaikkiaan kirkon sakramentit antavat voimaa jak-

saa eteenpäin, silloinkin
kuin se inhimillisesti tuntuu
mahdottomalta. Sovinto alkaa kuitenkin usein kyvystä
tunnustaa omat virheemme
ja vajavaisuutemme.
IRENE ALVAREZ

Kulttuurinen manipulaatio uhkaa perhettä
Paavillinen perheneuvosto kokoontui lokakuussa.
Yksi tarvituimmista apostolaatin kohteista tänään on
perhe, erityisesti vaikeuksissa kamppaileva perhe. Perheenjäsenten pitäisi puhua
keskenään enemmän. Näin
totesi paavi Johannes Paavali II tavatessaan paavillisen perheneuvoston jäseniä.
Neuvosto kokoontui täysistuntoonsa Roomassa 17.19.10. presidenttinsä, kardirujilnaali Alfonso López T
Trujillon johdolla ja keskusteli
erityisesti aiheesta “Perhepastoraali ja vaikeuksissa
olevat pariskunnat”.
“Yhä enemmän sekularisoituvassa maailmassa on
aina tärkeämpää, että perheet saavuttavat tietoisuuden kutsumuksestaan ja lä-
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hetystehtävästään”, pyhä isä
sanoi. “Perhe, joka rukoilee
yhdessä, myös pysyy yhdessä”, hän lisäsi.
Säännöllistä rukouselämää ja sakramenteilla käyntiä (rippi, eukaristia) sekä
hengellistä ohjausta ei milloinkaan saa korvata psykologisilla tekniikoilla. On
kuitenkin totta, että elämän
vaikeina aikoina tiede voi
omalta osaltaan tarjota apua
ihmiselle hänen ongelmissaan.
Toisen, hengellisesti ja
moraalisesti vakaan perheen
apu erityisesti nuorille pareille on tullut yhdeksi tärkeimmistä perheapostolaatin tavoista. Usein perheissä ei nykyisin ole aikaa pu-

hua. Monista vanhemmista
on jopa pelottavaa kantaa
vastuuta lasten kasvatuksesta ja eettisestä opetuksesta.
Ehkäpä juuri dialogin puute
perheessä saa lapset ja nuoret etsimään roolimalleja
muista kuin vanhemmistaan. Se voi johtaa myös todelliselle rakkaudelle ja ihmisarvolle vieraiden elintapojen valintaan.
Kardinaali López Trujillon mielestä perhettä uhkaa
“kulttuurinen manipulaatio”, joka esim. näkee homoseksuaaliset parisuhteet samanarvoisina kuin yhteiskunnan perusyksikön, perheen. “Kulttuurisessa viitekehyksessämme tänä päivänä perhe esitetään esteenä

naisen itsensätoteuttamiselle. Oletetaan, että vaimona
ja äitinä olemista ei pystyisi
yhdistämään yhteiskunnalliseen ja poliittiseen toimintaan. ... Avioliittoa pidetään
yksittäisenä tapahtumana,
jolla ei ole tekemistä puolisoon tai lapsiin sitoutumisen
ja perheestä vastuun tuntemisen kanssa”, kardinaali
valitteli.
“Tänä perheen historian
vaikeimpana aikana perheinstituutio jatkaa olemistaan. Tämä on välttämätön
hyvä ja tärkeä totuus. Se on
perustaihmisten yhdessä elämiselle”, kardinaali López
Trujillo jatkoi. Siksi kirkko
toivoo voivansa puolustaa
perhettä maallistuneelta

kulttuurilta, joka esittää syitä ja oikeutuksia ihmisarvon
vastaisille laeille.
Paavillinen perheneuvosto valmistelee parasta aikaa 1000-sivuista sanakirjaa,
joka sisältää “90 epämääräistä termia; eri maiden parlamentit käyttävät niitä keskustellessaan ja laatiessaan
lakeja perheistä”, kardinaali
López Trujillo sanoi ja totesi
lopuksi aloitteen olevan tärkeä ponnistus, jotta “omattunnot valaistuisivat ja tuettaisiin tarpeellisen erottelukyvyn muodostumista eettisissä kysymyksissä”.
KATT/VIS

K IRJASSA E DUCA
TION in
DUCATION
Zambia - Catholic Perspectives (1999) todetaan, että
katoliset koulut ovat selvästi vetovoimaisempia kuin
valtion koulut. Niissä panostetaan laaja-alaiseen koulutukseen, maatalouteen ja
terveyteen. Tämä on tärkeää erityisesti nykyään, kun
valtiolla on pienet voimavarat. Katoliset koulut ovat
vetovoimaisia myös, koska
niiden saavuttamat tulokset
valtakunnallisissa kokeissa
ovat muita paremmat. Kou-

lut takaavat hengellisen ja
fyysisen hyvinvoinnin, taloudellisen turvan ja yhteyden
moderniin kulttuuriin.

hoidon kehittämiseen. Kouluvirastossa kristilliseen profiiliin suhtaudutaan hieman
epäillen. Kyllähän se kristillisyys sulatettaisiin, mutta
kun pitävät ihan aamuhartauksiakin siellä päiväkodeissa. (KT, 38/02)

nykyään alle 15 000 vuodessa. Uuden uskonnonvapauslain mukaan edelleen 18
vuotta täytettyään tai vanhempien suostumuksella 15vuotiaasta lähtien voi erota
kirkosta. Uutena asiana lakiin tulee, että 12 vuotta
täyttäneen uskonnollista
asemaa ei voida muuttaa ilman lapsen suostumusta.
Veroista pääseminenkin tulee helpommaksi, sillä kuukauden harkinta-ajasta luovutaan. Aikaisemmin piti
erota kirkosta marraskuun

R UOTSISSA TULEE vuodenvaihteessa voimaan laki,
joka takaa maksuttoman esikoulun 4-5 -vuotiaille. Seurakunnat ovat jo nyt järjestäneet päivähoitoa työttömille ja vähävaraisille. Lundin (lut.) hiippakunnassa
toimii jo 23 kokopäiväistä
esikoulua. Lakimuutos lisää
hiippakuntien halua päivä-

RIPPIKOULU JA KIRKKOHÄÄT
ovat asioita, jotka saavat
nuoret ja vähän vanhemmatkin liittymään kirkkoon
Suomessa. Kirkosta eroaminen on vähentynyt lamavuosien huippuluvuista ja on

Artikkeleita

Jeesuksen veljet?

Lukijoilta/Kysy papilta

Vähän aikaa sitten ilmestyi suomalaisissakin sanomalehdissä uutinen, jonka mukaan ranskalainen
Sorbonnen yliopiston tutkija Andre Lemaire (ei kuitenkaan Suomessa aiemmin toiminut samanniminen dominikaanipappi) olisi tutkimuksissaan törmännyt kahden tuhannen vuo
den takaiseen kiviseen
vuoden
ossuariumiin. V
uo
delle 63 j.Kr
Vuo
uodelle
j.Kr.. ajoitettu, perinteisen juutalaisen tavan mukaan hautaluolasta siirrettyjä luita sisältänyt laatikko on merkitty tekstillä: “Jaakob, Joosefin poika, Jeesuksen veli.”
Lemaire uskoo kysymyksessä olevan yhden varhaisimmista historiallisista maininnoista kristinuskon perustajasta. Hän perustelee väitteensä sillä, että vaikka kysymyksessä onkin ajalle tyypillisiä
nimiä, niiden esiintyminen yhdessä - ja juuri kyseisessä järjestyksessä - olisi niin epäto
dennäköistä,
epätodennäköistä,
ettei kysymyksessä voi olla pelkkä sattuma. Yleensä ossuariumien teksteissä ei sitä paitsi ole ollut
tapana mainita veljiä.
Luulaatikon ikä ja alkuperä on voitu luotettavasti varmentaa, sanotaan uutistoimisto Reutersin
välittämässä uutisessa. Materiaali on Jerusalemin alueelle tyypillistä kalkkikiveä.
Jäänee epäselväksi, onko kysymyksessä to
dellakin Jeesuksen Kristuksen “veli” Jaakob. Mutta oliko
todellakin
Jeesuksella veljiä? Tähän kysymykseen luotettavan tuntuisen vastauksen antaa esim. saksalainen Her
Her-der
-kustantamon julkaisema tietosanakirja Lexikon für Theologie und Kirche (1958) artikkelissa “Brüder
der-kustantamon
Jesu ”.
Uusi Testamentti mainitsee
Jeesuksen veljet seitsemässä
eri kohdassa. Veljien nimet
ja sisaret mainitaan Markuksen evankeliumin kuudennessa luvussa.
Monet kirkkoisät ja nykyäänkin jotkut ortodoksiteologit uskovat, että kysymyksessä olisivat Joosefin
lapset aikaisemmasta avioliitosta. Tämä hypoteesi perustuu kuitenkin historiallisesti arvottomaan, ns. Jaakobin
protoevankeliumiin, joka ei
ole sopusoinnussa Uuden
Testamentin kanssa.
Ei-katolinen raamatuntutkimus puolestaan olettaa
yleisesti, että kysymys on
Jeesuksen jälkeen syntyneistä Joosefin ja Marian lapsista. Tämäkään ei pidä paikkaansa. Voidaan nimittäin
osoittaa sekä Uuteen Testamenttiin että mm. Hegesippokseen vedoten, että kysymyksessä täytyy olla Jeesuksen serkut.

Veljet eivät ainakaan
voineet olla nuorempia
Kertaakaan ei Raamatussa
mainita Neitsyt Marialla olleen muita lapsia. Olisi sitä
paitsi vaikeaa kuvitella, että
Maria olisi osallistunut pääsiäisjuhlille (Luuk. 2: 41-),

mikäli hänellä olisi ollut
nuorempia lapsia hoidettavanaan. Lisäksi ei tällöin olisi mahdollista, että Jeesus
olisi ristillä antanut Marian
rakkaimmalle opetuslapselleen Johannekselle.

Jaakob ja Joosef olivat
toisen Marian lapsia
Golgatalla oli paikalla naisten joukossa myös “toinen
Maria, joka oli nuoremman
Jaakobin ja Joosefin äiti”
(Mark. 15: 40). Häntä kutsutaan myös “toiseksi Mariaksi” (esim. Matt. 27: 61).
On mahdotonta, että tämä
olisi Jeesuksen äiti, sillä
Neitsyt Mariaa kutsuttiin
evankeliumeissa lähes poikkeuksetta ”hänen (Jeesuksen) äidikseen”, ja juuri ristiinaulitsemisen yhteydessä
tämä termi olisi ollut sopivassa käytössä.
On selvää, että “Joosefin
äiti Maria” (Mark. 15: 40) ja
“Jaakobin äiti Maria” (Mark.
16: 1) ovat sama nainen.
Kyseiset pojat ovat myös samat, jotka mainitaan Markuksen evankeliumin 6. luvussa (ks. raamatunkohdat
vierellä). Näin ollen Jaakob
ja Joosef, joita kutsutaan Jeesuksen 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 olivat
Joosefin veljen Klopaksen lapsia
Hegesippos todistaa yksiselitteisesti Simonin olevan
Klopaksen pojan. Tämän
rinnalle evankeliumitkin
asettavat Juudaksen, mitä pidetään osoituksena näiden
kahden todellisesta veljeydestä.

Keitä Jeesuksen “veljet” siis olivat?
Pyhän Joosefin uskotaan
kuolleen pian Luukkaan
evankeliumin 2. luvun tapahtumien jälkeen. Silloin
Neitsyt Marian arvellaan
siirtyneen Poikansa kanssa
läheisten sukulaistensa luokse. Näiden lapset ovat niitä,
joita saman seudun asukkaat
alkoivat kutsua Jeesuksen
veljiksi ja sisariksi, koska
aramean kielellä ei ole muuta sopivaa, lyhyttä ilmausta
tämänkaltaiselle suhteelle.
Näin kirkko omaksui saman
käytännön.
MARKO TERVAPORTTI

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

Raamatunkohdat, joissa
Jeesuksen “veljet”
mainitaan
Mark. 3: 31-35

Joh. 7: 3-5, 10

Jeesuksen äiti ja veljet olivat
saapuneet paikalle. He jäivät
ulos seisomaan ja lähettivät hakemaan häntä. Hänen ympärillään istui paljon ihmisiä, ja hänelle tuotiin sana: “Äitisi ja
veljesi ovat tuolla ulkona ja
kysyvät sinua.” Mutta Jeesus
vastasi heille: “Kuka on äitini?
Ketkä ovat veljiäni?” Hän katsoi ihmisiin, joita istui joka puolella hänen ympärillään, ja sanoi: “Tässä ovat minun äitini ja
veljeni. Se, joka tekee Jumalan
tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.”

Jeesuksen veljet sanoivat hänelle: “Lähde Juudeaan, niin
opetuslapsesikin näkevät, millaisia tekoja sinä teet. Eihän kukaan salaile tekojaan, jos haluaa julkisuutta. Jos kerran pystyt tällaiseen, näytä maailmalle, kuka sinä olet!” Veljetkään
eivät näet uskoneet häneen.

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

Joh. 2: 12
Tämän jälkeen Jeesus sekä hänen äitinsä, veljensä ja opetuslapsensa menivät Kapernaumiin ja viipyivät siellä muutaman päivän.

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

Ap.t. 1: 14
He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä
Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien kanssa.

Gal. 1: 19
Ketään muuta apostolia en tavannut, ainoastaan Herran veljen Jaakobin.

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

Albertin palsta
loppuun mennessä, jotta
välttyi seuraavan vuoden
kirkollisverosta. (Alueuutiset 82/02)
RUOTSIN VAL
TIOPÄIVÄT ovat
ALTIOPÄIVÄT
osoittaneet ekumeenista
henkeä. Avajaisjumalanpalveluksessa puhemies Birgitta Dahlin aloitteesta saarnan
pitää joka toinen vuosi muu
kuin valtion kirkon pappi.
Tänä vuonna vuorossa oli
katolisen kirkon piispa Anders Arborelius. Hän puhui

teemasta yksinkertaisuuden
ylistys. (KT, 40/02)
BOB DYLAN (Robert Allen
Zimmerman) syntyi Minnesotassa juutalaisperheeseen vuonna 1941. Hänellä
on ollut suuri vaikutus koko
maailmassa sodanvastaisessa
toiminnassa erityisesti kappaleella Blowin´in the wind.
1970-luvun lopulla Dylan
kääntyi radikaalisti kristinuskoon ja opiskeli Raamattua yliopistossa. Myös hänen
tyttöystävänsä kuului funda-

mentalistiseen kristilliseen
ryhmään. Tuotanto muuttui
kääntymisen myötä. Nyt
Dylanista tuli saarnamies,
joka esitti uskonnollisia lauluja. Kolme vuotta hän piti
palopuheita kiertueillaan.
Sitten hän totesi, että Jeesuskin saarnasi julkisesti kolme vuotta, ja nyt on aika
tehdä jotain muuta. 1990luvun levytykset osoittavat
kuitenkin, että uskonnollisuus ja jopa virret ovat säilyneet ohjelmistossa. Esimerkiksi laulussa This world

can’t stand long lauletaan:
Jos vain annamme sydämemme Jumalalle, jos vain
annat hänen johdattaa sinua
kädestäsi pitäen. (Askel 9/
02)
A päätti pitää
MUUAN PIISP
PIISPA
pappien neuvoston kokouksessa saarnan valehtelemisesta. Hän kehotti kaikkia
pappeja tutustumaan etukäteen Markuksen evankeliumin 17. lukuun, sillä se
helpottaisi saarnan ymmärtämistä. Kun sitten tuli saar-

nan vuoro, pyysi piispa kaikkia niitä nostamaan kätensä
ylös, jotka olivat muistaneet
lukea kyseisen lukukappaleen. Kaikki kädet nousivat.
Piispa hymyili ja sanoi: Markuksen evankeliumissa on
vain 16 lukua, joten voinen
aloittaa saarnani valehtelemisesta.

Fides 12/2002 - 15

Ajassa

Seurakuntapapin tehtävänhoitoon uusia
ohjeita
Pappiskongregaation ohjekirja julkistettiin lokakuussa.
Vatikaanin pappiskongregaation prefekti, kardinaali
Dario Castrillon Hoyos
esitteli lokakuun 18. päivänä kongregaation laatiman
uuden ohjekirjan “Pappi,
seurakuntayhteisön paimen
ja johtaja” seurakuntapappien tehtävistä.
Kirja julkaistiin saman
tien italiaksi, espanjaksi,
englanniksi, saksaksi ja puo-

Kardinaali uskoi ohjekirjan auttavan seurakuntapappeja “hoitamaan entistä paremmin pastoraalisia tehtäviään ja toimimaan tehokkaasti seurakunnan hyväksi,
niin että tuo yhteisö ymmärtäisi jälleen seurakuntapapin
korvaamattoman merkityksen”.
Ohjeen ensimmäinen
osa on luonteeltaan opilli-

pappina. Hän on pappi!”
“Seurakuntapappi on
pappi, jonka jokainen voi
kohdata luonnollisesti. Hän
elää ihmisten keskellä, naapurustoissa, kaikenlaisten
ihmisten jokapäiväisten ongelmien keskellä.” Kardinaali toivoi, että uusi ohjekirja
voisi “auttaa siinä, ettei vät
seurakuntapapin tehtävä

yhteisön johtajana ja hänen
erityinen tehtävänsä sielunhoidossa jää pimentoon”
monien muiden ja korvaavilta tuntuvien rakenteiden
keskellä.
Pappiskongregaation siher
teeri, arkkipiispa Csaba T
Ter
er-nyak totesi lopuksi, että dokumentin tarkoitus on myös
toimia “kunnianosooitukse-

na niille monille seurakuntapapeille ympäri maailmaa,
jotka hoitavat tehtävänsä
uskollisesti ja hiljaisesti, vaikeuksista, väärinkäsityksistä
ja nöyryytyksistä huolimatta”.
KATT/VIS

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

laksi. Sen ensimmäinen osa
käsittelee toisaalta yleisen ja
toisaalta vihityn pappeuden
olemusta sekä pappien tehtävien ja elämän keskeisiä
piirteitä. Kirjan jälkimmäinen osa esittelee seurakuntaa ja seurakuntapapin työtä. Siinä puututaan myös
seurakuntien pastoraalisen
työn nykyisiin haasteisiin
sekä esitellään seurakuntapapin rukous Neitsyt Marialle.
Kardinaali Castrillon
Hoyosin mukaan ohjekirjan
päätarkoitus on “määritellä
sekä seurakuntayhteisölle
että papistolle paimenen ja
sakramenttielämän johtajan
toimenkuvaa, sillä seurakunnasta käsin hän rohkaisee ja
johtaa ihmisiä Kristuksen
luo, joka on Tie Isän luo.

nen. Kardinaalin Castrillon
Hoyos muistutti, että seurakuntapappi on “yhteyden
mies, sekä paikalliskirkon
että yleismaailmallisen kirkon kanssa. Siksi hänen on
toimittava mallina uskollisuudesta kirkon opetusviralle ja tunnettava todella olevansa isä koko yhteisölle ja
jokaisen sen jäsenelle. Hän
on todellinen sielujen johtaja.”
Pappien identiteettiä
kardinaali kuvasi seuraavasti: “Sitä tulee etsiä siitä armosta, joka välittyy pappisvihkimyksen sakramentissa.
... Se on voitava tunnistaa
papin käyttäytymisestä, siitä, miten hän tekee asioita,
miten hän ilmaisee itseään,
hänen elämäntavastaan. ...
Pappi ei vain työskentele

Helsingin piispa Józef W
róbel SCJ
Wróbel
on tehnyt seuraavat nimitykset,
jotka julkistettiin 17.10.2002:

Helsingin hiippakunnan
pastoraalineuvosto
16.10.2002 - 15.10.2007

reVt. yleisvikaari, kirkkoherra Marino T
Trevisini on nimitetty neuvonantajakollegion jäseneksi sekä hiippakunnan talousneuvoston jäseneksi.

piispa Józef Wróbel SCJ
puheenjohtaja
vt. yleisvikaari Marino Trevisini
varapuheenjohtaja
isä Stanislaw Szymajda SCJ
(isä Zdzislaw Huber SCJ)
isä Manuel Prado
(isä Rudolf Larenz)
sisar Barbara Ogieniewska SKJ
(sisar Theresa Jezl CPPS)
pikkusisar Margareta
(sisar Renée Brinker CPPS)
Risto Hämeenkorpi
(Karl Grünn)
Aino Kelo
(Pawel Wierzchowiecki)
Pilvi Listo-Tervaportti
Risto Mantovani
(Tiina Soini)
José Márquez
(Janusz Sadowski)
Sirpa Monteiro
Kalevi Pöykkö
Marja-Leena Rautakorpi
(Markus Mäkelä)
Leena Räisänen
Juhani Salakka
(Martti Nyström)
Florence Schmitt
(Markku Vähätalo)
Pirjo Uronen
Kalevi Vuorela

Isä Teemu Sippo SCJ on nimitetty hiippakunnan ekumeenisten asioiden koordinaattoriksi sekä Katekeettisen keskuksen johtokunnan jäseneksi.
Isä Cristiano Magagna on nimitetty
1.9.2002 alkaen Helsingin Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunnan kappalaiseksi.
Otto Nyberg on nimitetty hiippakunnan
talousneuvoston jäseneksi.

Helsingin piispa Józef W
róbel SCJ
Wróbel
on 15.10.2002 nimittänyt hiippakuntaan liturgisen toimikunnan.
Sen jäsenet ovat
Tuomo T. Vimpari (pj.)
Peter Gebara SCJ
Kaarina Koho
Markku Koponen
Teemu Sippo SCJ
Marko Tervaportti

Mahdolliset varajäsenet on merkitty sulkuihin.
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