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“Laulakaa Herralle uusi laulu! Laula Herralle, maa,
laulakaa Herralle, maan asukkaat!” (Ps. 96:1). Jouluyön pyhässä eukaristiassa julistettava vuoropsalmi
kehottaa koko ihmiskuntaa yhtymään lauluun - uuteen lauluun.

Tänäkin jouluna uskovien laulu kaikuu aina maan
ääriin asti, kun koko kirkko riemuitsee seimessä lepäävästä vastasyntyneestä, Jumalasta meidän keskellämme.
Silti Jeesuksen syntymän jälkeen laulettava laulu ei
ole enää mikä tahansa laulu: Se on uusi laulu. “Uudeksi minä teen kaiken”, sanoo Herra (Ilm. 21:5).
Mitä laulussa olisikaan uutta, ellei sitten tapa laulaa
sitä: uutta laulua laulamme koko kristityn elämällämme. Jokapäiväisestä elämästämme muo
dostuu näin uumuodostuu
den laulun sävel, rakentuen yhdeksi kiitos- ja ylistyslauluksi Jumalalle, hänelle, joka ainosyntyisessä Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa on antanut pelastuksen, syntien anteeksiantamisen.
Jokainen “maan asukas” on kutsuttu yhtymään uuteen lauluun; seuraamaan seimen lasta rakkauden ajatuksin, sanoin ja teoin - avaamaan sydämensä hänelle, joka yksin on V
apahtajamme. Aivan jokainen on
Vapahtajamme.
kutsuttu uuteen lauluun yhtä voimallisesti kuin sitä
ovat laulaneet niin lukemattomat pyhät ja autuaat,
heistä ensimmäisenä Jeesuksen oma äiti, pyhä Jumalansynnyttäjä.
Eikä uusi laulu lopu koskaan, milloinkaan se ei vaikene, vaan pyhä kirkko on laulava sitä aina aikojen
lopussakin, silloin, kun Jumala on oleva kaikki kaikessa (vert. Ilm. 14:3) - aivan kuten Betlehemin seimessä Marian ja Joosefin keskellä.
Niinpä: “Palvokaamme syntynyttä Kristusta sydänten riemussa uudella laululla” (vanhasta jouluhymnistä Puer natus).
Siunattua ja rauhallista Herramme syntymän juhlaa!
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Hengellistä aineistoa
Rukouksen apostolaatti 2003
Apostleship of Prayer 2003
Böneapostolatet 2003

Pyhimys

Uutta laulua laulaen...

Halki pelastushistorian vuosituhansien soi laulu. Yhä
uudestaan vanhan liiton kansa laulaa psalmein ylistävää kiitostaan pelastuksen Jumalalle. Betlehemin
seudun yössä enkelten ylistyslaulu antaa pelkääville
paimenille uskalluksen mennä kohtaamaan Neitsyt
Mariasta syntyneen Jeesuksen Kristuksen (vert. Luuk.
2:15).

Uutisia hiippakunnasta ja maailmalta
Nimityksiä

Vuoden
2003
aikataulu
numero - (deadline) - ilmestyy

01
02
03
04
05
06
07

(1.1.)
(22.1.)
(12.2.)
(5.3.)
(26.3.)
(23.4.)
(21.5.)

15.1.
5.2.
26.2.
19.3.
9.4.
7.5.
4.6.

08
09
10
11
12
13
14

(23.7.)
(13.8.)
(10.9.)
(1.10.)
(22.10.)
(12.11.)
(3.12.)

6.8.
27.8.
24.9.
15.10.
5.11.
26.11.
17.12.

Lähetyskolehdin
tulos 2002
Birgitta
Henrik
Maria
Olavi
Perhe
Risti
- Mikael
Ursula
Karmeliitat
Stella Maris
Yhteensä

350,30
997,00
734,45
84,70
123,40
146,60
40,00
91,25
100,00
25,00
2689,70

Kiitän kaikkia, jotka ovat
avustaneet kirkon lähetystoimintaa kuluneen vuoden
aikana niin taloudellisesti
kuin esirukouksillaankin
osallistumalla Rukousapostolaatin esirukoustoimintaan.
ISÄ FRANS VOSS SCJ
LÄHETYSASIOIDEN HOITAJA
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Uutisia
"Seurakunta on avainasemassa
maallistuneen kulttuurin
vastustamisessa", sanoo paavi Johannes
Paavali II.

Seurakunta on kristillisen
yhteisön sakramentaalisen
elämän sydän
Marraskuun lopulla paavillisen maallikkoneuvoston
täysistunnossa puhunut paavi Johannes Paavali II
muistutti puheessaan, että
seurakunnan, sakramenttien
kodin, uudelleen löytäminen on avain maallikoiden
mahdollisuuteen vastustaa
maallistunutta kulttuuria.
Maallikkoneuvoston kokoontumisen teemana oli
"On tarpeen jatkaa matkaa,
alkaa uudellen Kristuksesta,
siis eukaristiasta."
Pyhä isä sanoi: "Seurakuntayhteisö on liturgisen
elämän sydän, se on katekeesin ja uskonnonopetuksen
ensisijainen paikka."
"Herätyksen ja kasvun tie
kaikille katolisille on seurakunnassa," hän painotti.
"Miten ratkaisevaa onkaan
löytää taas seurakunnan
arvo ja merkitys paikkana,
jossa katolisen kirkon tradition sisältö välitetään eteenpäin!"
"Monet kastetut, osittain
nykyisen voimakkaan antikristillisyyden vuoksi, näyttävät kadottaneen yhteytensä tähän uskonnolliseen perinteeseen," paavi toteaa.
"Eri elämänvaiheissa usko
jätetään usein sivuun."

Hän jatkoi: "Tietyllä relativismilla on taipumus
ruokkia diskriminoivia asenteita katolisen doktriiniin ja
moraalin sisältöön, jolloin
niiden hyväksyminen tai
hylkääminen riippuu henkilökohtaisista tai mielivaltaisista mieltymyksistä. Tällä
tavoin koettua uskoa ei enää
eletä kuten Jumalan lahjaa,
kuten poikkeuksellista mahdollisuutta inhimilliseen ja
kristilliseen kasvuun, kuten
kokemusta elämän tarkoituksesta ja parannuksesta."
"Vain sellainen usko,
jonka juuret ovat kirkon
sakramentaalisessa rakenteessa, joka ammentaa Jumalan sanan ja tradition lähteestä ja joka on kääntynyt
uuteen elämään ja uuteen
ymmärrykseen todellisuudesta, voi antaa kastetulle
voimaa vastustaa nykyisen
maallistuneen kulttuurin
vaikutusta," paavi sanoi.
Tämän seurakunnan herätyksen ja kasvun työn on
kulminoiduttava henkilökohtaiseen suhteeseen eukaristian sakramentissa, Jeesuksen Kristuksen todellisessa läsnäolossa, selitti Johannes Paavali II.

Eukaristia "vahvistaa yhteytemme Kristukseen, erottaa ja suojaa meidät synniltä, vahvistaa lähimmäisenrakkauden siteitä, tukee
ponnistelujamme läpi elämän pyhiinvaelluksen, antaa meille esimakua autuudesta, johon olemme matkalla," hän korosti.
Osallistumalla eukaristiaan katolilaiset "luovuttavat
olemassaolonsa - tunteensa
ja kärsimyksensä, avio- ja
perhe-elämänsä, työnsä ja
yhteiskunnalliset velvoitteensa - mieluisena hengellisenä uhrilahjana Isälle, täten pyhittäen maailman Jumalalle," pyhä isä jatkoi.
Siksi nykyisen maallistumisen voittamisen salaisuus
on "pitää aina läsnä eukaristian keskeisyys perustaltaan
ja osallisuudessa seurakunnan elämässä ja hiippakunnan yhteisöissä," paavi lopetti.
"On tärkeää aloittaa aina
Kristuksesta, siis eukaristiasta, koko sen mysteerin täyteydestä."
KATT/VIS/Zenit

Helige fadern skrev till biskop Anders

Inget Sverigebesök för påven i
sommar
Påven Johannes Paulus II
tackar nu nej till medverkan
i sommarens Birgittafirande
i Vadstena. I brev till den
katolske biskopen i Stockholms stift Anders Arborelius OCD beklagar han att
Sverigeresan inte kommer
att bli möjlig för honom.
Firandet av den Heliga
Birgittas födelse för 700 år
sedan kommer att nå sin
höjdpunkt den 1 juni i Vadstena. Påven utnämnde henne 1999 till ett av Europas
sex skyddshelgon, och han
har vid flera tillfällen under
året inbjudits att delta i hög-

tidligheterna i sommar.
Senast i samband med en
audiens i början av oktober
då biskoparna Anders Arborelius från det katolska stiftet och Martin Lind
Lind, Linköpings stift, mötte honom i
Rom. Nu blir det inget Sverigebesök.
"Vi vet att påvens hälsa
inte är den bästa och att han
har ett pressat schema. Vi är
ändå glada över att han personligen ville markera Birgittas betydelse genom att
spela en huvudroll vid invigningen av Birgittaåret tidigare i år i Rom", säger bis-

kop Anders Arborelius.
Jubileumskommittens
generalsekretare Lars Bergquist beklagar påvens besked. "Visst är det tråkigt,
men Birgittajubileet ändrar
inte inriktning och karaktär.
Våra förberedelser fortsätter
som planerat", säger han.
Påven kommer med
största sannolikhet ändå att
vara representerad den 1 juni
i Vadstena. Vem som kommer att närvara i hans ställe
är dock ännu oklart.
KATT/KKS

Kaldealainen kirkko
kärsii muiden
irakilaisten rinnalla
So
danuhka ahdistaa myös katolilaisia.
Sodanuhka
Kahdentoista vuoden kauppasaarrosta, sodanuhasta ja
monien ihmisten maastamuutosta huolimatta Irakin
kaldealaiset harjoittavat kaikessa hiljaisuudessa elinvoimaista uskoaan.
Kaldealaisen kirkon synty juontaa Apostoli Tuomaan lähetystoimintaan
vuosina 42-49. Kirkko on
säilyttänyt uskonsa elävänä
niissäkin maissa, joissa valtauskontona on islam tai
hindulaisuus.
Ymmärtääkseen paremmin Irakin tilannetta, Vatikaanin Fides-uutistoimiston
edustaja haastatteli monsignor Antonios Aziz Minaa
Minaa,
joka juuri nimitettiin idän
kirkkojen kongregaation toimistopäälliköksi vastaamaan
kaldealaisesta kirkosta.
Kaldealaisen kirkon tilanne on muuttunut paljon
kahdenkymmenen vuoden
aikana, Mina sanoo: "Sillä
on samoja vaikeuksia kuin
muullakin Irakin kansalla,
joka elää kurjuudessa. Köyhyys pakottaa monet lähtemään maasta, erityisesti koulutetut, joilla on yhteyksiä
ulkomaille ja hyvä taloudellinen asema." Näin kaldealaisten diaspora laajenee.
Kirkko köyhtyy. Koulutus
kärsii voimavarojen ja pappien puutteesta.
"Silti kutsumuksia esiintyy paljon," Mina sanoo.
"Yleensä kun kirkko kärsii ja
on paineen alla, se luottaa
yhä enemmän Jumalaan."
Kaldealaisten usko on syvällistä ja vahvaa. "Tänään,
tässä kärsimyksessä, he näkevät pelastuksen vain Kristuksen ristissä," monsignore
lisää. "Irakin katolilaisten
usko on aina tehnyt minuun
suuren vaikutuksen. He todistavat uskostaan koko elämällään niin laajalti, kuin
valtion asettamat rajat vain
sallivat."
Monsignor Mina on havainnut, että rajoituksista
huolimatta kaldealaisen kirkon suhde Irakin hallitukseen on tyydyttävä. "Varapääministeri Tareq Aziz on
kaldealainen", Mina sanoo.
"Viranomaiset myös rakastavat ja kunnioittavat patriarkka Rafael I Bidawidiä
Bidawidiä.
Hallituspiireissä hän edustaa
koko Irakin kristillistä yhteisöä."
Kaldealaisen kirkon
edustaja, monsignor Philip
Najim on kertonut, että Irak
on aina ollut maallistunut

valtio, joka kunnioittaa uskonnollisia vähemmistöjään, kuten perustuslaki
määrää. "Bagdadin hiippakunnassa meillä on 40 seurakuntaa, joissa uskontoa
harjoitetaan vapaasti; ei siis
voida puhua syrjinnästä", selittää Najim.
"Elämme ystävällisissä
väleissä muslimiveljiemme
kanssa," hän lisää. "Olemme
kaikki irakilaisia ja meidän
kaikkien on edistettävä hyvää maassamme, vaikka onkin myös kiihkouskovaisia
yksilöitä, jotka haluavat kylvää vihaa ja hajaannusta eriuskoisten yhteisöjen välille."
Monsignor Mina muistuttaa: "Muslimien ja kristittyjen suhteet ovat hyvät,
vaikka aina silloin tällöin on
selkkauksia, varsinkin nyt
kiihkoilun asteittain levittyä
arabilaiseen maailmaan.
Vaikka yhdessä kärsitty köyhyys luokin solidaarisuutta,
on uhkana, että fanaattisuus
valtaa maaperää tietämättömyyden ja kurjuuden vuoksi."
Koko Irakin kansa elää
tällä hetkellä sotaa peläten.
"Mahdollista sotaa pidetään
äärimmäisenä epäoikeudenmukaisena," sanoo Mina.
"Irakin kansa näkee kauppasaarron vaikutuksen lapsissaan ja perheissään. Heiltä
puuttuu perustavikkeita, erityisesti lääkkeitä. Toisaalta:
kärsimystä on paljon ja ihmisten asenteita on muokattu siten, että he pitävät ulkopuolisia vastuullisena kaikesta epäoikeudenmukaisuudesta."
Persianlahden sota vuonna 1991 aiheutti taloudellista ja moraalista tuhoa. Irak
oli kaikin tavoin vauras maa:
taloudellisesti, historiallisesti ja kulttuurisesti.
"Yli kaksitoista vuotta
sitten määrätty kauppasaarto painaa raskaasti, varsinkin kansaa, joka maksaa hinnan olemassaolostaan,"
Mina painottaa.
Kaldealaisia on maailmassa noin miljoona, puolet
heistä Irakissa. Hänen autuutensa Rafael I Bidawid on
kaldealaisen kirkon Babylonian patriarkka. Hänellä on
tukenaan kaksi piispaa, Emmanuel-Karim Delly sekä
vastikään nimitetty Andraos Abouna
Abouna. Suomen katolisiin seurakuntiin kuuluu
useita kymmeniä kaldealaisia.
KATT/ZENIT
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Uutisia

Ratzinger odotetusti
kardinaalikollegion
dekaaniksi
Uskonopin kongregaation
prefekti, saksalainen kardinaali Joseph Ratzinger (75),
valittiin odotetusti seuraamaan 80 vuotta täyttänyttä
Ber-afrikkalaista kardinaali Ber
nardin Gantinia kardinaalikollegion dekaanina. Valinnan suoritti kollegion
ylin, kardinaalipiispojen
ryhmä. Paavi Johannes Paavali II vahvisti kardinaalipiispojen tekemän valinnan
joulukuun alussa. Ratzinger
tunnetaan yhtenä Vatikaa-

Relativismi
on suvaitsemattomuutta
Kardinaali Joseph Ratzinger
on Zenit-uutistoimistolle
antamassaan pitkässä haastattelussa ottanut kantaa totuuden ja relativismin väliseen kamppailuun. Hänen
mukaansa totuuden poissulkeminen on vakava suvaitsemattomuuden muoto.
Ratzingerin mukaan relativismia voi hyvästä syystä
pitää uutena suvaitsemattomuuden ilmentymänä. Totuuden poissulkevana ajattelumuotona relativismi on
nimittäin kaikkea muuta
kuin suvaitsevaisuutta.
"Näyttää siltä", kardinaali
Ratzinger sanoo, "että se,
joka ei ole relativisti, olisi
suvaitsematon."
Totuus on kuitenkin toisenlainen: juuri totuuden
poissulkeminen on vakava

nin merkittävimmistä teologeista, hän on toiminut uskonopin kongregaation prefektinä vuodesta 1981.
Kardinaalikollegion dekaanin tehtäviin lukeutuu
edustamisen lisäksi erityisesti merkittävä rooli paavinvaalin yhteydessä. Dekaani
on se, joka ilmoittaa muille
kardinaaleille paavin kuolemasta, kutsuu koolle kardinaalien kokoontumiset ja
toimii niiden puheenjohtajana, uudesta paavista päät-

tävä konklaavi mukaan lukien. Konklaavissa dekaani
johtaa äänten laskemista ja
kysyy valitulta vaalin tuloksen hyväksymistä.
Kardinaali Ratzingerin
nimityksen yhteydessä pyhä
isä vahvisti myös kardinaalipiispojen toisen valinnan:
kardinaalivaltiosihteeri Angelo So
danon nimittämisen
Sodanon
varadekaaniksi.
KATT/VIS/ZENIT

suvaitsemattomuuden muoto, jossa olennaisia osia ihmiselämästä relativoidaan
subjektiivisiksi kokemuksiksi. "Näin menetämme oman
elämämme eettisen perustan", Ratzinger varoittaa.
KATT/KATH.NET/ZENIT

sen alainen uutistoimisto
CNS.
Kysymys oli esitetty jo
toukokuussa, mutta sen saama vastaus julkaistiin vasta
nyt asianomaisen kongragaation omassa julkaisusarjassa. Vastauksen oli allekirjoittanut kongragaation prefektinä syksyllä tapahtuneeseen eläkkeelle siirtymiseensä saakka toiminut kardinaali Jorge Arturo Medina Estévez
tévez. Vastauksen mukaan
homoseksuaalisten pappiskandidaattien pappisvihimys olisi epäviisasta ja "erittäin riskialtista".
KATT/CNS/KATH.NET

Homoseksuaalien papiksivihkiminen
mahdottomaksi
Jumalanpalvelus- ja sakramenttijärjestyksen kongregaatio on asiaa kysyneelle
piispalle antamassaan vastauksessa todennut, ettei "homoseksuaalisia taipumuksia
osoittavia miehiä tule vihkiä
papeiksi". Näin toteaa yhdysvaltain piispainkokouk-
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Arkkipiispa huomautti
myös, että on syytä ottaa
vakavasti tutkimustulokset
(Pearl Index), jotka osoittavat kondomien epäturvallisuuden. Hänen mukaansa
kondomit vain tukevat
"pan-seksuaalisen" yhteiskunnan muodostumista. Ihmisearvon vastaisesti se rajoittaa seksuaalisen aktin
merkityksen pelkkään himoon ja erottaa sen kokonaan lisääntymisestä.
KATT/VIS/KATH.NET

Låt oss återuppta
teologisk dialog
Påven vill ge ny fart åt den
teologiska dialogen med de
ortodoxa kyrkorna. De skriver han i en hälsning som
överlämnades i Istanbul 30
november till patriarken av
Konstantinopel av hans utsände ekumenikgeneral kardinal Walter Kasper
Kasper.
Liksom varje år 30 november har påven sänt en
delegation till Istanbul för
att uppvakta den ekumeniske patriarken Bartolomeos
I, symboliskt överhuvud för
världens ortodoxa kyrkor, på
årsdagen för aposteln Andreas som räknas som grundare av kyrkan i Konstantinopel, på turkiska Istanbul. På
samma sätt sänder patriarken en delegation till Rom
den 29 juni, då man firar
minnet av apostlarna Petrus
och Paulus, vars martyrdöd
i Rom är grundvalen för
Roms kyrka.
Delegationen leds av den
tyske kardinalen Walter

Kasper, som leder Vatikanens råd för kristen enhet.
Delegationens medlemmar
var med på en ortodox mässa firad av patriarken i patriarkatets kyrka vigd till den
helige Georg. Därefter
överlämnade de en hälsning
från påven.
Påven påminner där om
att den katolska kyrkan vill
göra allt den kan för de kristnas återförening. "Därför,"
skriver Johannes Paulus II
II,
"borde vi försöka kommunicera oftare och ha ett regelbundet och ömsesidigt utbyte. Det skulle göra våra relationer mer harmoniska och
samordna våra ansträngningar på ett mer verksamt sätt.
Vi är ju bägge måna om att
sätta ny fart på den teologiska dialogen efter det senaste
årtiondets osäkerhet, svårigheter och tvekan."
KATT/VATIKANRADION

Saxar och knivar till
missionerna
Alla de eggvapen av olika
slag, såsom saxar, pennknivar, rakknivar och manikyruppsättningar som inte
lyckas gå genom säkerhetskontrollen på flygfältet i
Milano, skänks åt prästen
Arturo.
Don Arturo
Säkerhetskontrollen har
blivit betydligt skärpt sedan
11.9.01 så det är inte små
mängder som ges åt prästen.
Lämpligt inpackade och i
samarbete med polisen
skickas dessa vassa föremål

sedan till missionsstationer
i Afrika, Asien och Latinamerika, där det finns stort
behov av bl.a. saxar.
Redan för de 60.000 saxar och knivar som nyligen
skickats iväg skulle missionerna ha varit tvungna att
betala över tre och en halv
million Dkronor. Iden har
visat sig vara så god, att den
romerska
flyghamnen
Fiumicino också tagit upp
den.
KATT/KO

Pyhän Henrikin Seuran

Puhtaus ainoa tehokas
keino Aidsia vastaan
Paavillisen terveydenhuollon työntekijöiden neuvoston puheenjohtaja, arkkipiispa Javier Lozano Bar
Bar-ragán vahvisti katolisen kirkon kannan immuunikadon
ehkäisemisessä joulukuun
alussa pidetyssä kansainvälisessä katolisten terveyslaitosten kongressissa Vatikaanissa.
Barragánin mukaan huolimatta siitä, että jotkut tahot eivät kirkon näkemystä
arvostakaan, Aidsin voittamiseen on vain yksi tie: puhtaus. Tällä hän tarkoittaa
kirkon jatkuvaa ja pysyvää
opetusta aviollisesta uskollisuudesta ja esiaviollisesta
pidättyvyydestä.

Påven till ortodox patriark:

kulttuurimatka

keväiseen Riikaan 28.-31.3.2003

Joululauluja
seimen äärellä
Pyhän Henrikin
katedraalissa
sunnuntaina 29.12.
2002 klo 16.00.

Tervetuloa!

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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14.2.2003 MENNESSÄ!

Oremus

Venite, adoremus!

Rukouksen apostolaatti
Joulukuu 2002
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.

Tammikuu 2003
Että kristilliset yhteisöt erityisesti tänä historian aikana ottaisivat entistäkin täydellisemmin vastaan Herran kutsun olla maan suola ja maailman valkeus (vrt.
Matt. 5: 13-14).
Että Kiinan kristilliset yhteisöt, Jumalan sanalle
uskollisina, vahvistaisivat keskinäisiä siteitään ja yhdessä levittäisivät voimallisemmin evankeliumin ilosanomaa.

Böneapostolatet
December 2002
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.

Januari 2003
Att kristna samfund, vid denna tidpunkt i historien,
allt mer fullständigt skall ta emot Herrens inbjudan
att vara jordens salt och världens ljus. (jfr Matt 5:1314)
Att de kristna samfunden i Kina, trogna Guds ord,
skall stärka sina band till varandra och tillsammans
kraftfullt sprida evangeliet.

Giovanni Bellini: Maria palvoo nukkuvaa lasta. Firenze. Christus Rex, Inc.

Lapsi on
Jumalan lahja perheelle.
KALKUT
AN
ALKUTAN

ÄITI

TERESA

Sunnuntait ja velvoittavat juhlapyhät
22.12. Su: Adventin 4. sunnuntai (IV)
1L 2 Sam. 7: 1–5, 8b–12, 14a+16
Ps. 89: 2–3, 4–5, 27+29. Ks 2a
2L Room. 16: 25–27
Ev. Luuk. 1: 26–38
25.12. Ke: Herran syntymä, joulu
(jouluyön messu)
1L Jes. 9: 1–3, 5–6
Ps. 96: 1–2a,2b–3,11–13a,13b. Ks Lk. 2:11
2L Tiit. 2: 11–14
Ev. Luuk. 2: 1–14
29.12. Su: Pyhä perhe: Jeesus, Maria ja Joosef, juhla (I)
1L Siir. 3:2–6, 12–14
Ps. 128: 1–2, 3, 4–5. Ks 1
2L Kol. 3: 12–21
Ev. Luuk. 2: 22–40 tai 2: 22, 39–40

1.1. Ke: pyhän Jumalansynnyttäjän Marian
juhlapyhä
1L 4 Moos. 6:22–27
Ps. 67: 2–3, 5, 6+8. Ks 2a
2L Gal. 4: 4–7
Ev. Luuk. 2: 16–21
5.1. Su: 2. joulun jälkeinen sunnuntai (II)
1L Siir. 24: 1–4, 12–16
Ps. 147: 12–13, 14–15, 19–20. Ks Joh. 1:14a
2L Ef. 1: 3–6, 15–18
Ev. Joh. 1: 1–18 tai Joh.1: 1–5, 9–14
6.1. Ma: Herran ilmestyminen, loppiainen,
juhlapyhä
1L Jes. 60:1–6
Ps. 72: 1–2, 7–8, 10–11, 12–13. Ks 11a
2L Ef. 3: 2–3a, 5–6
Ev. Matt. 2: 1–12
12.1. Su: Herran kaste, juhla (III)
1L Jes. 42: 1–4, 6–7
Ps. 29: 1–2, 3ac–4, 3b+10. Ks 11b
2L Apt. 10:34–38
Ev. Mark. 1: 7–11

Hell dig Maria, jungfru och mo
der
moder
der..
Hell dig Maria, renaste bland jungfrur;
Hell dig Maria, lyckligast bland mödrar;
moder
Hell dig Maria, jungfru och mo
der på en gång!
Vi hälsar dig, välsignade Jungfru som i ditt liv
undfått den Allrahögstes Son; vi hälsar dig,
underbara mo
der
moder
der,, som fött oss världens Frälsare;
der
Jungfru-moder
der,, som på dina armar
Vi hälsar dig Jungfru-mo
burit himmelens och Jordens Herre.
der
der
moder
der,, var även vår mo
moder
Heliga Maria, Guds mo
och anbefall oss åt din gudomlige Son, som är
syndarnas tillflykt och de betryktas hjälp.
UR DU HEMLIGHETSFULLA ROS
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Pyhimys
Autuaan Ursula Ledóchowskan seurassa:

Naisten eukaristinen apostolaatti

Den helige Sylvester
Sedan urminnes tider har
den helige Sylvester haft sin
festdag på årets sista dag,
31.12. och också i vår almanack har han lyckats hålla
sig kvar på den trots alla förändringar under 1900-talet.
Liber Pontificalis, en förteckning över alla påvar, berättar om honom, att han
var son till en romare med
namnet Rufinus. Som påve
efterträdde han Miltiades år
314, ett knappt år efter Milano-ediktet som gav frihet
och trygghet åt kristendomen. Därför är det helt naturligt att det uppstått en rik
flora av legender om hans
relationer till kejsar Konstantin den store. Den mest
kända berättar att Konstantin led av spetälska men att
denna botades när han mottog dopet av Sylvester. Av
tacksamhet beviljade han
påven och dennes efterträdare många slags rättigheter
och skänkte åt honom staden Rom och flere provincer i Italien. I verkligheten
blev Konstantin först döpt
på dödsbädden i Konstantinopel men legenden blev bas
för påståendet om Konstantins donationer, som utbroderades och skrevs ned under medeltiden och använ6 - Fides 14/2002

des för kyrkopolitiska ändamål. Texten har sedan länge
betraktats som ett falsifikat.
Men man kan ändå påstå att
Konstantin skänkte staden
åt Sylvester, men inte hans
efterträdare, ty när han
flyttade till Bysans och grundade Konstantinopel blev
Sylvester kvar i Rom och
trots de kvarlämnade myndigheterna var han säkert
den främsta auktoriteten i
staden.
Det var troligen åt Sylvester och inte åt företrädaren Miltiades, som Konstantin skänkte Lateranpalatset.
Där uppställde påven sin
cathedra=lärostol och utnämnde Lateranbasilikan
till Roms katedral. Det var
under Sylvesters pontifikat
som Konstantin lät bygga
den ursprungliga Peterskyrkan på Vatikankullen, Santa Croce för den av den heliga Helena hittade korsreliken och St. Laurentius
utanför murarna. Silvester
själv lät bygga en kyrka nära
Priscilla-katakomberna vid
Salariska vägen. Där blev
han begraven 335 men år
761 blev hans reliker överförda till kyrkan San Silvestro in Capite.
MÄRTA AMINOFF

Jos tahdomme levittää rakkautta alttarin sakramenttiin kätkettyä Kristus-kuningasta kohtaan, on meidän
ennen muuta aloitettava
herättämällä omassa sielussamme ja sydämessämme todellinen, aktiivinen rakkaus
Jeesukseen - vakaa usko siihen, että hän tabernaakkelissa on alfa ja omega, kaiken maailmassa olevan alku
ja loppu.
Hyvät naiset, meistä ei
koskaan tule eukaristian
apostoleja, jos meillä ei
sydämissämme ole vahvaa, mistään horjumatonta, syvää uskoa Kristuksen läsnäoloon pyhimmässä sakramentissa, jos tuosta pienestä
hostiasta ei tule keskusta, jonka ympärillä
koko elämämme pyörii.
Mitä useammin
käymme Jeesuksen,
hostian, luona, mitä
useammin olemme pyhässä messussa, mitä
useammin liitymme
häneen pyhässä kommuuniossa - sitä enemmän sydämissämme
syttyy pyhä rakkaus
Kristukseen, sitä tiiviimmin me olemme
yhteydessä häneen, sitä
paremmin voimme pyhän Paavalin kanssa sanoa: “Enää en elä minä,
vaan Kristus elää minussa.” Ja kun Kristus
elää meissä, tulemme
tietämättämmekin Jeesuksen apostoleiksi, eukaristian apostoleiksi.
Katolinen nainen,
ymmärrä apostolaattisi!
Ole Kristuksen esikuvan mukainen rakkauden apostoli! Pidä Jeesus sydämessäsi ja etsi voimia tabernaakkelista, niin muutat
elämäsi rakkauden elämäksi
ja tuolla rakkaudella voitat
kaikki äidin, vaimon ja perheenemännän elämän vaikeudet. Ei olisi tämän päivän
kauheita avioeroja, jos nainen, vaimo, perhe-elämässään ja avioyhteydessään pitäisi suuntanaan Jeesuksen
sydämen rakkautta itserakkautensa sijasta.
Ole tabernaakkelissa olevan Jeesuksen esikuvan mukaan rukouksen apostoli!
Rukoilemalla valkean hostian edessä, rukoilemalla pyhän kommuunion jälkeen,
kun Jeesus on sydämessäsi,
saavutat mitä tahansa. Rukous on todellinen apostolaatti!
Katolinen nainen, ymmärrätkö, että velvollisuute-

si on rukouksella varjella
miehesi sielua pahoilta vaikutteilta, epäuskolta, moraalittomuudelta… lasten sieluja nuoruuden kiusauksilta,
moraalittomuudelta, materialismilta, Jumalasta luopumiselta? Eikä siihen riitä yksi
usein ajattelematta lausuttu
Isä meidän… ei! Nouskoon
palava rukous tabernaakkelin edestä Jumalan eteen Jeesuksen, hostian, välityksellä,
niin Jumala kuulee sen - se
on varmaa. Ja jokaisen eu-

karistian edessä rukoillun rukouksen jälkeen kannat kotiisi vähän eukaristista ilmapiiriä, Jumalan tervettä henkeä, joka pyhittää ja puhdistaa.
Ole tabernaakkelissa olevan Jeesuksen tavoin uhrin
apostoli! Jeesus elää tabernaakkelissa meitä varten
mitä täydellisimmässä alennustilassa, koska lakkaamatta kautta koko maan piirin
tehdään uudelleen verettömällä tavalla eläväksi hänen
verinen ristinuhrinsa - lakkaamaton uhri pitelee Jumalan rankaisevaa kättä, anoo
laupeuden syntisten sieluille, tuo siunausta sinne, missä Jumalan oikeudenmukaisuuden pitäisi rangaista.
Etkö opikin pyhimmän
hostian edessä sitä, että tärkein eukaristinen apostolaattisi on uhrin apostolaat-

ti? Tärkein, mutta samalla
vaikein. Jeesus jätti apostoleilleen pyhimmän sakramentin kärsimyksensä ja
kuolemansa muistoksi, jotta
tuo sakramentti meillekin
lakkaamatta muistuttaisi
velvollisuuttamme tulla uhriksi Jeesuksen rakkauden
tähden, sielujen hankkimiseksi hänelle. Vain Jeesus
tabernaakkelissa, Jeesus, sielusi päivittäinen ravinto,
antaa sinulle voiman ylevimpään elämään, tehokkaimpaan apostolaattiin - uhrin apostolaattiin.
Uhrina oleminen ei
ole helppoa. Se merkitsee omasta minästä
luopumista, uupumatta
toisten hyväksi omistetun elämän omaksi ottamista, jokapäiväisten
ristien hymyillen kantamista, kärsimyksen
rakastamista rakkaudesta Jeesukseen. Onhan rakastaen kannettu kärsimys tehokkainta apostolaattia, ihmeellisintä rukousta,
ylevintä rakkauden
ylistystä. Ja se, mikä ihmisen mielihyvää tavoittelevalle luonnolle
vaikuttaa mahdottomalta, tulee mahdolliseksi ja jopa helpoksi
tabernaakkelin varjossa. Rakastava sielu ei
milloinkaan pääse syvemmälle uhrin kauneuden ja voiman melkeinpä kaikkivoipaisuuden - ymmärtämiseen kuin rakkauden Vangin edessä, hänen, joka väsymättä
antaa itsensä polttouhriksi taivaalliselle Isälle syntisen maailman edestä.
Rakasta Jeesusta tabernaakkelissa, niin tulet rukouksen, rakkauden ja uhrin
apostoliksi ja toteutat mitä
ihmeellisimmällä tavalla eukaristista apostolaattia perheessäsi, lähipiirissäsi, ympäristössä, jossa Jumalan tahdosta elät.

Rukouksen apostolaatti 2003
Apostleship
of Prayer
Daily Offering (example):
O Jesus, through the Immaculate Heart of Mary,
I offer You my prayers, works,
joys and sufferings of this day
for all the intentions of Your
Sacred Heart,
in union with the Holy Sacrifice of the Mass throughout
the world,
in reparation for my sins,
for the intentions of all my relatives and friends,
and in particular for the intentions of our Holy Father:
(add here the intentions)
Amen.

January
“YOU ARE THE SALT OF THE EARTH
AND THE LIGHT OF THE WORLD”: That
Christian communities, in this particular moment of our history, may
welcome ever more completely the
Lord’s invitation to be the salt of
the earth and the light of the world
(cf. Mt 5,13-14).
THE CHRISTIAN COMMUNITIES OF
CHINA: That the Christian communities of China, docile to the
Word of God, may strengthen their
ties and cooperate more effectively in spreading the Good News.
February
BREAD AND WATER FOR ALL THE
WORLD: That all Christians, sensitive to the distressing condition of
the peoples who are still suffering
from hunger and thirst, may be
moved to greater solidarity towards
their brothers.
THE CHURCH IN MALAYSIA, SINGAPORE AND B RUNEI : That the
Church in Malaysia, Singapore and
Brunei, while remaining open to
dialogue with the followers of the
other religions, may remain faithful to its own exacting evangelizing
mission.
March
THE SACRAMENT OF RECONCILIATION : That each one of the
People of God and their Pastors,
may grow in their realization of the
importance of the sacrament of Reconciliation, the gift of God’s merciful love.
THE LOCAL CHURCHES OF AFRICA: That the local Churches of
Africa, in the midst of the difficult
situations of the present moment,
may feel the urgency of announcing the Gospel coherently and
courageously.
April
LIVE ACCORDING TO THE SPIRIT:
That those who hold positions of
responsibility in the Church, may
offer a shining example of a life
which is always responsive to the
guidance of the Spirit.
THE UNIVERSAL CALL TO HOLINESS: That the clergy and the laity,
and the religious, both men and
women, who work in missionary
lands, may live and courageously
bear witness to the universal call
to holiness.
May
MARY, MOTHER OF LIFE: That
children in difficulty and those
who devote themselves to their
care, may find in Mary, Mother of
life, constant support and help.
THE EVANGELIZATION OF ASIA:
That in the local Churches of Asia,
the Holy Spirit may kindle renewed ardour for evangelizing the
entire Continent.

Rukouksen apostolaatti tarjoaa kaikille katolilaisille iästä, sukupuolesta, ammatista, koulutuksesta ja
työstä riippumatta tilaisuuden yhdessä paavin kanssa ja Kristuksen uhrikuolemaan liittyneenä rukoilla
kirkon ja maailman tämänhetkisten tarpeiden puolesta.
Me osallistumme rukouksen apostolaattiin lausumalla joka päivä seuraavan tai vastaavan aamurukouksen:

Herra Jeesus, Neitsyt Marian tahrattoman sydämen kautta
uhraan sinulle tänään rukoukseni, työni, iloni ja kärsimykseni
kaikkien pyhän sydämesi tarkoitusten puolesta.
Uhraan ne syntieni sovitukseksi
yhdistyen pyhään messu-uhriin kaikkialla maailmassa
sekä kaikkien sukulaisteni ja ystävieni tarkoitusten puolesta,
erityisesti pyhän isämme rukousaiheiden puolesta:
(tähän lisätään rukousaiheet)
Aamen.
Tammikuu

Huhtikuu

Heinäkuu

Lokakuu

"TE

HENGEN JOHDATTAMA ELÄMÄ:
Että kirkossa vastuullisessa
asemassa olevat eläisivät jatkuvasti loistavina esimerkkeinä Pyhän Hengen johdatuksesta.

TALOUDELLINEN

JEESUKSEN

OLETTE MAAN SUOLA JA

MAAILMAN VALKEUS ":

Että
kristilliset yhteisöt erityisesti
tänä historian aikana ottaisivat entistäkin täydellisemmin vastaan Herran kutsun
olla maan suola ja maailman
valkeus (vrt. Matt. 5: 1314).

KIINAN KRISTILLISET YHTEISÖT:
Että Kiinan kristilliset yhteisöt, Jumalan sanalle uskollisina, vahvistaisivat keskinäisiä siteitään ja yhdessä levittäisivät voimallisemmin
evankeliumin ilosanomaa.

Helmikuu
LEIPÄÄ

JA VETTÄ KOKO MAA-

ILMALLE:

Että kaikki kristityt
tuntisivat niiden kansojen
ahdingon, jotka yhä kärsivät
nälästä ja janosta, ja osoittaisivat veljiään kohtaan
entistä suurempaa solidaarisuutta.

KIRKKO MALESIASSA, SINGABRUNEISSA: Että
kirkko Malesiassa, Singaporessa ja Bruneissa pysyisi uskollisena omalle vaativalle
evankelioimistehtävälleen
avoimessa kanssakäymisessä
muiden uskontojen seuraajien kanssa.

PORESSA JA

Maaliskuu
PARANNUKSEN SAKRAMENTTI:
Että koko Jumalan kansa ja
sen paimenet ymmärtäisivät
entistä selkeämmin parannuksen sakramentin, Jumalan rakkauden täyttämän armolahjan tärkeyden.
A FRIKAN PAIKALLISKIRKOT :
Että Afrikan paikalliskirkot,
nykyisessä vaikeassa tilanteessa, tuntisivat evankeliumin johdonmukaisen ja
rohkean levittämisen tärkeyden.

YLEISMAAILMALLINEN KUTSU
Että kaikki lähetysalueilla työskentelevät
papit, maallikot ja sääntökuntalaiset todistaisivat elämällään rohkeasti yleismaailmallisesta kutsusta pyhyyteen.
PYHYYTEEN:

Toukokuu
MARIA , ELÄMÄN ÄITI : Että
vaikeuksissa olevat lapset ja
ne, jotka ovat omistautuneet
pitämään heistä huolen, löytäisivät Mariassa, elämän äidissä, jatkuvan tuen ja avun.
LÄHETYSTYÖ AASIASSA: Että
Aasian paikalliskirkoissa
Pyhä Henki uudistaisi innon
levittää evankeliumia koko
maanosaan.

Kesäkuu
INHIMILLISTEN ARVOJEN KUNNIOITTAMINEN: Että yhteiskunnallista vastuuta kantavat
uskovat seuraisivat evankeliumin oppia ja kirkon yhteiskunnallisia periaatteita
sekä puolustaisivat ja edistäisivät inhimillisten arvojen
kunnioitusta kaikissa tilanteissa.
TODISTUS INTIAN

KRISTILLIS-

TEN PERINTEIDEN YHTENÄISYY-

Että eri perinteitä
noudattavat Intian kristityt
yhdessä todistaisivat täydestä ykseydestä ja yhteydestä
siinä ainoassa Hengessä,
joka heitä johtaa.

HYVINVOINTI

KAIKKIEN HYÖDYKSI:

Että hallitukset ja ne, jotka ovat vastuussa maailman taloudellisesta hyvinvoinnista, yrittäisivät löytää tapoja ja edellytyksiä, jotka takaavat kaikille ihmisille tarvittavat mahdollisuudet ihmisarvoiseen
elämään.

AFRIKAN SAIRAAT IHMISET :
Että kaikki Afrikan sairaat aidsin ja muiden vakavien
sairauksien uhrit - voisivat
lääkäreiden ja muiden lääkintähenkilöiden huolehtivassa hoidossa kokea Jumalan lohtua ja rakkautta.

Elokuu
LUONNONTIETEEN

JA TEKNO-

LOGIAN VIISAS KÄYTTÖ:

Että
luonnontieteen ja teknologian alan tutkijat hyväksyisivät kirkon jatkuvat vetoomukset saavutustensa käyttämiseksi vastuullisesti ja
viisaasti.
KIRKKOJEN KATEKEETAT: Että
nuorten kirkkojen katekeetat todistaisivat opetuksessaan uskollisuudestaan evankeliumille.

Syyskuu
SODASTA,

Että nuoret seuraisivat antaumuksella Kristusta, tietä, totuutta ja elämää, valmiina todistamaan
Hänestä elämänsä kaikissa
tilanteissa.
VIISAS JA PYHÄ PAPISTO: Että
Jumala antaisi kirkolleen
pappeja, jotka ovat viisaita
ja pyhiä sekä valmiita puolustamaan evankeliumin valoa maailmaan ääriin saakka.

Marraskuu
IDÄN KIRKKOJEN HENGELLISYYDEN JA LITURGISTEN PERINTEIDEN ARVOSTUS: Että länsimaiden kristityt alati lisäisivät
tietoisuuttaan ja arvostustaan idän kirkkojen hengellisyyttä ja liturgisia perinteitä kohtaan.
AMERIKAN TOINEN LÄHETYSKONGRESSI: Että kirkko Amerikassa, vietettäessä Amerikan toista lähetyskongressia
Guatemalassa, löytäisi innoituksen entistä laajempaan evankeliointiin myös
oman alueensa ulkopuolella.

Joulukuu
USKONTOJEN VÄLINEN YHTEIS-

TERRORISMISTA JA

VÄKIVALLASTA

SEURAAMINEN IN-

NOKKAASTI:

KÄRSIVÄT

MAAT:

Että sodasta, terrorismista ja väkivallasta kärsivät
maat löytäisivät tien sovintoon, yksimielisyyteen ja
rauhaan.

DESTÄ :

K ESKI-A ASIAN KRISTILLISET
YHTEISÖT: Että Keski-Aasian
kristilliset yhteisöt, jotka
elävät lukuisten muiden uskontojen ympäröiminä, sitoutuisivat hyvän sanoman
levittämiseen Jumalan valtakunnasta uskonsa aktiivisella todistuksella.

TYÖ INHIMILLISEN KÄRSIMYKSEN
VÄHENTÄMISEKSI: Että kaikkien uskontojen seuraajat toimisivat yhteistyössä aikamme inhimillisen kärsimyksen
vähentämiseksi.

K IRKKO TOTALITAARISISSA
MAISSA: Että kirkko saisi täyden vapauden jatkaa omaa
hengellistä lähetystehtäväänsä niissä maissa, joissa
on vielä totalitaarinen hallinto.
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Kalenteri
Helsinki
Pyhän
Henrikin
katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1,
00140 Helsinki. Puh. 096824040, 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 17.00-17.45 ja sopimuksen
mukaan.

Informaatiokurssi
Helsingissä
13.1. Sakramentit - kaste ja vahvistus (195-204, 219-229) - isä
Teemu Sippo SCJ
27.1. Eukaristia (205-215) - uskonnonopettaja Marjatta Jaanu-Schröder
Kurssi-illat pidetään i1moitettuina
päivina pyhän Henrikin seurakuntasalissa, pyhän Henrikin aukio 1
(Puistokadun ja Tehtaankadun
kulmassa), klo 18.30-20.30. Aiheiden yhteydessä suluissa olevat luvut viittaavat “Katolisen uskon perusteet”-kirjan sivuihin.

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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19.12. to 19.00 konsertti
21.12. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
22.12. Adventin 4. sunnuntai:
10.00 lat/engl, 11.15 päämessu/högmässa, 15.00 messu
Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
24.12. ti 14.00 perhemessu ,
16.00 jouluaattomessu ruotsiksi, 24.00 jouluyönmessu
25.12. 12.30 päämessu/högmässa, 18.00 Mass in English
26.12. to Tapaninpäivä: 10.00 lat/
engl, 11.15 päämessu/högmässa
28.12. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
29.12. 1. joulun jälkeinen sunnuntai: Pyhä perhe: 10.00 lat/engl,
11.15 päämessu/högmässa,
16.00 joululaulut seimen ääressä, 18.00 iltamessu
31,12, ti 18.00 kiitosmessu
1.1.03 ke Pyhän Jumalansynnyttäjän Marian juhlapyhä: Uusivuosi: 12.30 päämessu, 18.00
Mass in English
4.1. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
5.1. 2. joulun jälkeinen sunnuntai:
10.00 lat/engl, 11.15 päämessu/högmässa, 18.00 iltamessu
6.1. ma Herran ilmestyminen:
Loppiainen: 10.00 lat/engl,
11.15 päämessu/högmässa,
12.30 Henrikin ja Marian srk
yhteinen perhejuhla Englantilaisessa koulussa, 18.00 iltamessu
11.1. la 10.00-12.00 lastenkerho,
12.00 messu, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu
12.1. 3. joulun jälkeinen sunnuntai: Herran kaste: 10.00 lat/
ranska, 11.15 päämessu/högmässa, 16.30 messu venäjäksi, 18.00 iltamessu
18.1. la 9.45 uskonnonopetus
ranskaksi, 11.00 messu, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu

Diaspora:

Porvoo: 19.1., 16.2. su klo 15.00
Tikkurila: 22.12. 26.1., 23.2. 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.
21.12. la 16.30 messu Riihimäellä
(vietnamiksi), 18.30 iltamessu
22.12. Adventin 4. sunnuntai:
10.00 päämessu, 11.30 messu
italiaksi/Messa in Italiano,
15.00 messu Espoossa/Soukan kappelissa, 18.30 iltamessu
24.12. ti Jouluaatto: 15.00 perheen joulumessu, 24.00 jouluyönmessu
25.12. ke Joulupäivä: Ei ole messu klo 10.00, 11.30 Joulupäivän päämessu (piispanmessu), 18.30 iltamessu
26.12. to Tapaninpäivä: 10.00
messu ruotsiksi, 11.30 messu
vietnamiksi/Mass in Vietnamese, 16.00 messu puolaksi/
Msza sw. po polsku
28.12. la 18.30 iltamessu
29.12. 1. joulun jälkeinen sunnuntai: Pyhän perheen juhla:
10.00 päämessu suomeksi,
11.30 perhemessu, 16.00
messu Karjaalla, 18.30 iltamessu
31.12. ti Uuden vuoden aatto:
18.30 iltamessu
1.1.03 ke Pyhän Jumalansynnyttäjän Marian juhlapyhä: Uusi
Vuosi: Ei ole messua klo
10.00, 11.30 päämessu, Ei ole
iltamessu
4.1. la 18.30 iltamessu
5.1. 2. joulun jälkeinen sunnuntai:
10.00 päämessu (ruotsiksi),
11.30 messu suomeksi, 16.00
messu puolaksi/Msza sw. po
polsku, 18.30 iltamessu
6.1. ma Herran ilmestyminen:
Loppiainen: Ei ole messu klo
10.00, 11.30 päämessu ja perhejuhla Englantilaisessa koulussa, Ei ole iltamessu
11.1. ke la 10.00 Ensimmäisen
kommuunion valmistelupäivä,
18.30 iltamessu
12.1. 3. joulun jälkeinen sunnuntai: Herran kaste: 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi/Mass in Vietnamese, 18.30 iltamessu
18.1. la 18.30 iltamessu

Diaspora:

Forssa: ( Ev.-lut. seurakuntatalon
kappeli) su klo 16.00
Karjaa: (Keskiaikaisessa kirkossa) 29.12. su klo 16.00
Riihimäki: (Kappelikirkko, Kolehmaisenkatu 26) suomeksi: la
klo 16.30; vietnamiksi: 21.12.
la klo 16.30
Soukka: (Soukan kappeli) 22.12.
su klo 15.00

Turku

Jyväskylä

Pyhän
Birgitan ja
autuaan
Hemmingin
seurakunta

Pyhän
Olavin
seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku.
Puh. 02-2314389, fax 022505090. Sähköposti
birgitta@catholic.fi.
21.12. la Katekeesi Raumalla ja
Porissa. 18.00 messu Porissa
22.12. Adventin 4. sunnuntai:
9.15 aamumessu, 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
24.12. ti Jouluaatto: 16.00 jouluaaton messu, 24.00 jouluyön
messu
25.12. ke Joulupäivä: 10.30 päämessu, 16.00 messu Porissa,
18.30 Mass in English
26.12. to Tapaninpäivä: 10.30
messu
28.12. la Betlehemin viattomat
lapset: 7.30 juhlamessu, 10.00
messu Ahvenanmaalla
29.12. 1. joulun jälkeinen sunnuntai: Pyhä Perhe: 10.30 päämessu, 18.30 iltamessu
1.1.03 ke Pyhän Jumalansynnyttäjän Marian juhla: 17.00 juhlamessu
5.1. 2. joulun jälkeinen sunnuntai:
10.30 päämessu, 12.00 messu vietnamiksi, 18.30 Mass in
English
6.1. ma Herran ilmestyminen Loppiainen: 10.30 päämessu perhejuhla, 18.30 Mass in
English
11.1. la Katekeesi ja lastenkerho
Turussa
12.1. 3. joulun jälkeinen sunnuntai: Herran kaste: 9.15 aamumessu, 10.30 päämessu,
18.30 Mass in English
18.1. la Katekeesi Raumalla ja
Porissa, 18.00 messu Porissa

Diaspora:

Ahvenanmaa: 28.12., 1.2. la
10.00
Naantali: la 18.00
Pori: 21.12., 18.1. la 18.00,
25.12. ke klo 16.00

Huom!
Tammikuusta lähtien
siirrymme Porissa Diakonissalaitokselta Or
Or-to
doksisen
kirkon
titodoksisen
loihin. Katekeesi ja
messu pidetään sovittuina aikoina, mutta
paikka siis vaihtuu.

Uusi osoite:
Porin orto
doksinen
ortodoksinen
kirkko, Maantienkatu
46, 28120 Pori.

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.
21.12. la 9.45 uskonnonopetus,
11.00 messu Savonlinnassa
22.12. Adventin 4. sunnuntai:
10.30 päämessu, 16.00 messu Kuopiossa
24.12. ti 24.00 jouluyönmessu
25.12. ke 12.00 joulupäivän messu Jyväskylässä, 16.00 messu
Savonlinnassa
26.12. to 10.30 päämessu Jyväskylässä, 10.00 messu Joensuussa
29.12. 1. joulun jälkeinen sunnuntai: Pyhä perhe: 10.30 päämessu
31.12. ti 16.00 rukoushetki ja
adoraatio
1.1.03 ke Pyhän jumalansynnyttäjän Marian juhlapäivä: Uudenvuodenpäivä: 10.30 päämessu
5.1. 2. joulun jälkeinen sunnuntai:
10.30 päämessu
6.1. ma Herran ilmestyminen:
Loppiainen: 12.00 perhemessu
10.1. pe 18.00 messu Kiteellä
11.1. la 9.45 uskonnonopetus
Joensuussa, 11.00 messu
Joensuussa, 16.00 messu
Varkaudessa
12.1. 3. joulun jälkeinen sunnuntai: Herran kaste: 10.309 päämessu
18.1. la lauantaikurssi, 12.30
messu,

Diaspora

Joensuu: 11.1, 8.2., 8.3., 5.4.,
10.5. la klo 11.00 (uskonnonopetus alkaa klo 9.45), 26.12.
to klo 10.00
Kitee: 10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 9.5.
pe klo 18.00
Kuopio: 22.12., 26.1., 23.2.,
23.3., 27.4., 25.5. su klo 16.00
Mikkeli: 19.1., 9.2., 9.3., 20.4.,
11.5. su klo 16.00
Savonlinna: 21.12., 25.1., 22.2.,
22.3., 26.4. la 11.00 (tavallisesti opetus alkaa klo 9.45),
25.12. ke 16.00
Varkaus: 11.1., 8.2., 8.3., 5.4.,
10.5. la klo 16.00
Lasten uskonnonopetus vuonna
2003 (kevät): 18.1., 15.2., 15.3.,
12.4., 24.5.

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
(019) 335892.

Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh/
fax 08-347834, Sähköposti
perhe@catholic.fi.

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

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. 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
aamumessu, ma, ke, pe 19.00
iltamessu. Ke 18.40 vesper.
La messu 8.30. Rippitilaisuus
ennen messuja ja sopimuksen
mukaan.
30.11. la 9.30 katekeesi, 14.15
messu
22.12. Adventin 4. sunnuntai:
10.30 päämessu
24.12. ti 24.00 Paimenten messu
25.12. ke 10.30 Joulujuhlan messu, 14.00 messu puolaksi,
19.00 messu Kurikassa
26.12. to 8.30 messu Lapualla,
12.00 messu Pietarsaaressa,
16.00 messu Vaasassa
29.12 1. joulun jälkeinen sunnuntai: 10.30 päämessu
31.12. ti 18.00 Kiitosmessu vuoden päätteeksi
1.1.03 ke Pyhän Jumalansynnyttäjän Marian juhlapyhä: Uusivuosi: 17.00 Uudenvuoden
messu
4.1. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhejuhlan messu
5.1. 2. joulun jälkeinen sunnuntai:
10.30 päämessu, 15.00 messu Hämeenlinnassa
6.1. ma Herran ilmestyminen:
Loppiainen: 10.30 Loppiaismessu
11.1. la 9.00 messu Lapualla,
17.00 messu Pietarsaaressa,
16.00 messu Vaasassa, 19.00
messu Kauhajoella
12.1. 3. joulun jälkeinen sunnuntai: Herran kaste: 10.30 päämessu

Diaspora:

Hämeenlinna: 5.1. su klo 15.00
Kauhajoki: 11.1. la klo 19.00
Kurikka: 25.12 ke klo 19.00
Lapua: 26.12. to klo 8.30, 11.1.,
1.2. la 9.00 messu
Pietarsaari 11.1. la klo 17.00;
26.12., 1.2. to 12.00
Vaasa: 26.12 to klo 16.00; 11.1.,
1.2. la 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.
19.12. to 18.00 adventtiajan iltamessu
22.12. Adventin 4. sunnuntai:
18.00 messu
24.12. ti 24.00 joulunaaton paimentenmessu
25.12. ke 11.00 joulujuhlan liturgia
26.12. to 11.00 Tapaninpäivän
juhlamessu
29.12. 1. joulun jälkeinen sunnuntai: Pyhän perheen juhla:
11.00 messu
31.12. ti 18.00 kiitosmessu vuoden päättyessä
1.1.03 ke Pyhän Jumalansynnyttäjän Marian juhlapyhä: Uusivuosi 11.00 juhlamessu
2.1. to 18.00 joulunajan iltamessu
3.1. pe 18.00 messu ja adoraatio
5.1. 2. joulun jälkeinen sunnuntai:
11.00 messu
6.1. ma Herran ilmestyminen:
Loppiainen: 11.00 seurakuntamme perhejuhla
9.1. to 18.00 iltamessu
11.1. la 13.00 nuorten messu
12.1. 3. joulun jälkeinen sunnuntai: Herran kaste: 11.00 juhlamessu
16.1. to 18.00 iltamessu

Diaspora

Lahti: (ort. kirkko) 4.1. la 14-16
uskonnonopetus, 16.00 messu
Lappeenranta: (ort. kirkko) Huom:
Joulukuussa ei ole p. messua
Lappeenrannassa, 19.1. su
11.30 messu
Hamina: (Poistilan seurakuntakoti) 22.12., 26.1. su 11.00 messu

Su 11.00 päämessu. Ma, ti,
ke, pe 18.30 iltamessu. Ke, la
19.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe
17.30-18.30 ja sopimuksen
mukaan. Kirkko avoinna arkisin 10.00-12.00
22.12. Adventin 4. sunnuntai:
11.00 päämessu, 17.00 messu
Raahessa
24.12.24.00 jouluyön messu
25.12. ke Herran syntymä: joulu:
11.00 joulupäivän messu
26.12. to Tapaninpäivä: 11.00
messu
29.12. 1. joulun jälkeinen sunnuntai: Pyhä perhe: 11.00 juhlamessu
31.12. ti 18.30 kiitosmessu
1.1.03 ke Pyhän Jumalansynnyttäjän Marian juhlapyhä: Uusivuosi: 11.00 juhlamessu
5.1. 2. joulun jälkeinen sunnuntai:
11.00 päämessu, 17.00 messu
Torniossa
6.1. ma Herran ilmestyminen:
Loppiainen: 18.30 messu
12.1. 3. joulun jälkeinen sunnuntai: Herran kaste: 11.00 messu, 17.00 messu Rovaniemellä

Diaspora

Raahe: 22.12. su klo 17.00
Rovaniemi: 12.1. su klo 17.00
Tornio: 5.1., 19.1. su klo 17.00

Myllyjärvi, 02740 Espoo. Puh.
(09) 8557148.

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

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

Uskonnonopetus: Lauantaisin
klo 11.00
Ruusukko torstaisin 18.00

26.12.-30.12. Ursuliinisisarten
retriitti ohjaajana isä Manuel
Prado
4-6.1.03 Pyhiinvaeltajien retriitti
24.-26.1. Pyhän Marian messupalvelijoiden leiri
3.5-2. Pappienneuvosto
15.-22.2. Hiihtolomaleiri

Studium
Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. (09) 660901, fax (09)
68712244. Kirjasto on avoinna
ke 14-18. Sähköposti
studium.catholicum@catholic.fi
Studium Catholicum suljettu
20.12.02-7.1.2003

Suomen
Caritas
Maneesikatu 5, 00170 Helsinki. Puh. (09) 1357998, fax (09)
68423140. 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
joulua lauantaina 21/12
klo 10.00 – 12.00.

Uskonnonopetus Kouvolassa
kuukauden toisena lauantaina 1113, messu 13.00. Päivämäärät:
11.1.

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

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.

Catholic
Students’ Club

TERVETULOA PERHEJUHLAAMME LOPPIAISENA 6.1.
klo 11.00. Messun jälkeen
seurakuntasalissa mm. lasten
esityksiä, joulumusiikkia ja
joululauluja, arvontaa ja ym.
hauskaa. Ottakaa mukaan
pieni lahja jaettavaksi. Joulun
leivonnaiset hyvin tervetulleita. HYVÄÄ JUHLAMIELTA
KAIKILLE!

Maallikkofransiskaanit
OFS
Kokouspaikka on P. Marian
srk.sali, Mäntytie 2, 00270
Helsinki
Torstai 16.1.2003 yhteisön kokous klo 17.00, iltamessu klo
18.30 (vuoden ensimmäinen
kokous. Tammikuussa ei ole
esitelmäiltaa)
Torstai 13.2. yhteisön kokous klo
17.00, iltamessu klo 18.30

Rosary and Holy Mass (Latin/English) on the following Tuesday evenings at
18.00 in St. Henry’s Cathedral. For students and young
adults and all interested:
14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3.,
25.3., 8.4., 22.4., 6.5. & 20.5.

Welcome!
Ask: plisto@siba.fi or
manuel.prado@helsinki.fi
Fides 14/2002 - 9

Böneapostolatet 2003
Bönens apostolat erbjuder alla katoliker
katoliker,, oberoende av ålder
ålder,, kön, yrke, utbildning och ämbete tillfälle att tillsammans med påven och förenade i Kristi offerdöd be för kyrkans och världens behov i
nutiden.
Vi deltar i apostolatet med följande eller motsvarande dagliga morgonbön.

Herre Jesus, genom Jungfru Marias obefläckade hjärta
offrar jag dig i dag mina böner, mitt arbete, min glädje och mitt lidande
för alla ditt heliga hjärtas intentioner.
I förening med det heliga mässoffret överallt i världen offrar jag dem
för försoning av mina synder
och för alla mina släktingars och vänners intentioner,
i synnerhet för vår helige faders böneämnen:
(här nämns böneämnena)
Amen.
Januari

April

"N I

A TT LEVA MED DEN HELIGE
A NDE : Att de människor
som har ansvarsfulla positioner inom kyrkan ständigt
skall leva ett liv som lysande exempel på den helige
Andes ledning.

ÄR JORDENS SALT OCH

VÄRLDENS LJUS.":

Att kristna
samfund, vid denna tidpunkt
i historien, allt mer fullständigt skall ta emot Herrens
inbjudan att vara jordens
salt och världens ljus. (jfr
Matt 5:13-14)

Juli

D E KRISTNA SAMFUNDEN I
KINA: Att de kristna samfunden i Kina, trogna Guds ord,
skall stärka sina band till
varandra och tillsammans
kraftfullt sprida evangeliet.

UNIVERSAL KALLELSE TILL HELIGHET: Att prästerskap och
lekmän och alla ordensmänniskor som arbetar med mission modigt med sina liv
skall vittna om att alla människor kallats till helighet.

Februari

Maj

BRÖD

MARIA , LIVETS MODER: Att
barn i svårigheter, och de
människor som ägnat sina
liv åt att ta hand om dem, i
Maria, livets moder, ständigt
skall finna stöd och hjälp.

OCH VATTEN FÖR HELA

VÄRLDEN :

Att alla kristna
skall ha medkänsla för människor i svåra förhållanden,
för människor som fortfarande lider av hunger och törst,
och visa allt större solidaritet med sina bröder.
KYRKAN I MALAYSIA, SINGA-

PORE OCH BRUNEI: Att kyrkan

i Malaysia, Singapore och
Brunei skall förbli trogen sin
egen krävande evangeliseringsuppgift i en öppen dialog med representanter för
andra religioner.

Mars
BOTENS SAKRAMENT: Att hela
Guds folk och dess herdar
allt bättre skall förstå vikten
av botens sakrament, Guds
kärleksfulla nådegåva.

MISSIONEN I ASIEN: Att den
helige Ande i lokalkyrkorna
i Asien skall förnya ivern att
sprida evangeliet till hela
den världsdelen.

Juni
RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA VÄRDERINGAR: Att troende människor med ansvarsfulla positioner i samhället skall följa evangeliets lära och kyrkans sociala principer samt
försvara och främja respekt
för mänskliga värden i alla
situationer.
V ITTNESBÖRD

L OKALKYRKORNA I A FRIKA:
Att lokalkyrkorna i Afrika,
i den svåra situation de befinner sig i nu, skall känna
hur viktigt det är att konsekvent och utan rädsla sprida
evangeliet.
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FÖR ENHETEN

Oktober

EKONOMISKT

VÄLSTÅND TILL

FÖRMÅN FÖR ALLA:

Att regeringarna och de som ansvarar för det ekonomiska
välståndet i världen skall försöka finna sätt och förutsättningar för att garantera alla
människor det som behövs
för ett människovärdigt liv.
SJUKA MÄNNISKOR I AFRIKA:
Att alla sjuka i Afrika - alla
offer för aids och andra allvarliga sjukdomar - i den
omsorg som läkare och annan vårdpersonal ger dem
skall få uppleva Guds tröst
och kärlek.

Augusti
EN

VIS ANVÄNDNING AV VE-

TENSKAP OCH TEKNOLOGI: Att

forskare inom naturvetenskaperna och teknologin
skall acceptera kyrkans ständiga vädjan om ett ansvarsfullt och klokt användande
av sina upptäckter.
KYRKORNAS KATEKETER: Att
kateketerna i unga kyrkor i
sin undervisning skall vittna om sin trohet gentemot
evangeliet.

September
LÄNDER

SOM LIDER AV KRIG,

TERRORISM OCH VÅLD :

Att
länder som lider av krig, terrorism och våld skall finna
en väg till försoning, enhet
och fred.

BLAND DE OLIKA KRISTNA TRADITIONERNA I INDIEN:

Att indiska kristna som följer olika traditioner skall vittna
om full enhet och gemenskap i den ende Ande som
leder dem.

D E KRISTNA SAMFUNDEN I
CENTRALASIEN: Att de kristna samfunden i Centralasien, som lever omgivna av
många andra religioner, skall
förbinda sig att sprida det
goda budskapet om Guds
rike genom att aktivt vittna
om sin tro.

A TT ENTUSIASTISKT FÖLJA
KRISTUS: Att unga människor entusiastiskt skall följa
Kristus, vägen, sanningen
och livet, redo att vittna om
Honom i sitt livs alla situationer.
VISA OCH HELIGA PRÄSTER:
Att Gud skall ge sin kyrka
präster som är visa och heliga och redo att försvara
evangeliets ljus till världens
ände.

November
R ESPEKT

FÖR ANDLIGHETEN

OCH DE LITURGISKA TRADITIONERNA I DE ORIENTALISKA KYRKORNA : Att de kristna i
Västvärlden ständigt skall
öka sina kunskaper och sin
uppskattning för de orientaliska kyrkornas andlighet
och liturgiska traditioner.

DEN ANDRA MISSIONÄRSKONGRESSEN I AMERIKA: Att kyrkan i Amerika, då man firar
den andra amerikanska missionärskongressen i Guatemala, skall finna inspiration
för en allt mer omfattande
evangelisering även utanför
sina egna gränser.

December
SAMARBETET MELLAN RELIGIONER FÖR ATT MINSKA MÄNSKLIGT LIDANDE: Att anhängarna till alla religioner skall
arbeta tillsammans för att
minska det mänskliga lidandet i vår tid.
KYRKAN I TOTALITÄRA STATER:
Att kyrkan skall få full frihet att fortsätta sin andliga
uppgift i de länder som fortfarande har totalitärt styre.

June
R ESPECT OF HUMAN VALUES :
That the faithful who hold positions of responsibility in public life
may follow the teachings of the
Gospel and the principles of the
social doctrine of the Church, and
may defend and promote the respect of human values in every situation.
TESTIMONY OF FULL UNITY IN THE
VARIOUS CHRISTIAN TRADITIONS OF
INDIA: That the Christians of India, who belong to various traditions, may be drawn to offer together a testimony of full unity and
communion in the one Spirit
which guides them.
July
AN ECONOMY AT THE SERVICE OF
ALL: That governments, and those
responsible for the economy and finance of the world, may make an
effort to find modalities and conditions which guarantee all peoples the necessary means to live in a
dignified way.
THE SICK PEOPLE OF A FRICA :
That all those in Africa who are
sick—the victims of AIDS and other serious diseases—may experience the consolation and love of
God thanks to the services of the
doctors and those who lovingly
take care of them.
August
FOR A WISE USE OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY: That researchers, in
scientific and technological fields,
may welcome the Church’s incessant calls to make wise and responsible use of the successes they have
attained.
THE CATECHISTS OF THE CHURCHES: That the catechists of the
young Churches may bear witness
faithfully to their attachment to
the Gospel.
September
THE COUNTRIES SUFFERING BECAUSE OF WAR, TERRORISM AND VIOLENCE: That the countries that are
suffering because of war, terrorism
and violence, may find the way of
reconciliation, concord and peace.
THE CHRISTIAN COMMUNITIES OF
CENTRAL ASIA: That the Christian
communities of Central Asia, who
live among people of other religious traditions, may be committed to
spreading the good news of the
kingdom through the active testimony of their faith.
October
TO FOLLOW CHRIST WITH ENTHUSIASM: That young people may
follow Christ, the Way, the Truth,
and the Life with generous enthusiasm and be ready to bear witness
to him in all the situations in
which they live.
PASTORS RICH IN WISDOM AND
HOLINESS : That for the Church,
God will not fail to provide Pastors who are rich in wisdom and
holiness and ready to defend the
light of the Gospel to the very ends
of the earth.
November
THE APPRECIATION OF THE SPIRITUALITY AND LITURGICAL TRADITIONS
OF THE ORIENTAL CHURCHES: That

the Christians of the West may
constantly increase their knowledge and appreciation of the spirituality and liturgical traditions of the
Oriental Churches.
SECOND AMERICAN MISSIONARY
CONGRESS: That the Church in
America, celebrating the Second
American Missionary Congress in
Guatemala, may be inspired to
more generous evangelizing activity even beyond her own frontiers.
December
INTERRELIGIOUS COOPERATION TO
ALLEVIATE HUMAN SUFFERINGS: That
the members of all religions may
cooperate to alleviate the human
sufferings of our time.
THE CHURCH IN THE TOTALITARIAN COUNTRIES: That the Church,
in the countries where totalitarian
regimes still reign, may be given full
freedom to carry out her own spiritual mission.

Artikkeleita

Miksi rakastamme paavia?

Osa 1/3

Rakkaus Rooman esipaimeneen on Jumalan lahja, jota
ilman on vaikea rakastaa
Kristuksen Pietarin varaan
perustamaa kirkkoa (vrt. Mt
16:18). Tämän rakkauden
pitää tulla pojan rakkauteen
verrattavien tunteiden ja
kiintymyksen lähteeksi.
Rakkaudesta kirkkoon on
järkevää puhua todellisena
vain niiden osalta, jotka
edelleen tunnustavat elävän
kirkon edustajan, kaikkien
uskovien yhteisen isän, joka
voi olla rakkauden kohteena aivan samoin kuin isä
perheessään.
Rakkaus paaviin ei ole
romanttista tai tunteellista
rakkautta. Sen tunnusmerkkinä on syvä teologinen perusta – se ei siis niinkään
perustu ”sydämen liikahduksiin” kuin uskoon ja Jeesuksen sanoihin: ”Minä sanon
sinulle: Sinä olet Pietari
(kallio), ja tälle kalliolle
minä rakennan kirkkoni.
Sitä eivät tuonelan portit
voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan
avaimet. Minkä sinä sidot
maan päällä, se on sidottu
taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on
myös taivaissa vapautettu
(Matt 16:18-19).” ”Jotta
piispuus olisi yksi ja jakamaton”, julistaa Vatikaanin ensimmäinen kirkolliskokous,
”Jeesus asetti muiden apostolien pääksi autuaan Pietarin ja perusti häneen uskon
ja elämän ykseyden jatkuvan
ja näkyvän alun ja perustan.”
Pietarin vallan oli määrä
pysyä ja kehittyä kirkossa
samaan tapaan kuin idun tai
tammenterhon. Pietari itse
käytti tuota valtaa vain siinä määrin ja niissä muodoin
kuin apostolisen kirkon alkutilanne edellytti. Apostolien ruhtinaan toiminta
muistutti yhtä vähän nykyisten paavien hallintoa kuin
tammenterho muistuttaa
tammea. Tämä ei kuitenkaan estä paaviutta olemasta Pietarin primaatin luonnollinen, looginen ja laillinen seuraus.
Rooman paavi ei ole latinalainen, vaan yleismaailmallinen, katolinen instituutio. Alusta asti Rooman
piispa on puuttunut koko
kirkon asioihin. Paavi, kirkon maallinen pää, Pietarin
sijainen, jolla on “plena potestas” (täysi valta) – ei ole
vain dogmi, vaan keskushermo ja koko kirkollisen elämän kaikkiin aikoihin ulottuva ilmapiiri.

Apostoli Pietarin primaatista
Filippoksen Kesareassa
Jeesus lupasi Pietarille antaa
tälle etusijan koko kirkkoon
nähden: ”Minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle
kalliolle minä rakennan
kirkkoni. Sitä eivät tuonelan
portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä
sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä
vapautat maan päällä, se on
myös taivaissa vapautettu
(Matt 16:18-19).”
Apostolien joukossa Pietari mainitaan aina ensimmäisenä, vaikka Herra olikin
kutsunut Andreaan ennen
Pietaria. Evankelista Matteus nimittää Pietaria ”ensimmäiseksi”: ”Nämä ovat niiden kahdentoista apostolin
nimet: ensimmäisenä Simon, toiselta nimeltä Pietari (Matt 10:2).” Jeesus opettaa kansaa Pietarin veneestä (Luuk 5:3) ja antaa rahaa
temppeliveroon omastaan ja
Pietarin puolesta (Matt
17:27). Kiirastorstaina ennen kuolemaansa Jeesus sanoo Pietarille: ”Simon, Simon! Saatana on saanut luvan seuloa teitä niin kuin
viljaa. Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi. Ja kun olet palannut takaisin, vahvista
veljiäsi (Luuk 22:31-32).”
Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus ilmestyi ensimmäisenä Pietarille ja sitten
kahdelletoista (vrt. Luuk
24:34, 1.Kor 15:5) antaen
Pietarille etusijan: ”Simon,
Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? …Ruoki
minun karitsoitani… Kaitse
minun lampaitani… Ruoki
minun lampaitani (Joh
21:15-17).” Näiden sanojen
tarkoitus ei ole asettaa Pietaria hänen apostolinvirkaansa, koska syntiinlankeemuksellaan Pietari ei kolmasti Kristuksen kieltäessään menettänyt apostolin
kutsumustaan. Näillä sanoilla ruoki minun karitsoitani… kaitse minun lampaitani Pietari sai Kristukselta
ylimmän vallan koko kirkossa.
Pietari ei saanut primaattiaan kirkolta, ei piispojen
muodostamalta kirkolliskokoukselta, vaan välittömästi, suoraan ja henkilökohtaisesti Herraltamme Jeesukselta Kristukselta: Minä sanon
sinulle: Sinä olet Pietari

(kallio), ja tälle kalliolle
minä rakennan kirkkoni...
Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet… Vahvista veljiäsi…
Ruoki minun karitsoitani…
Kaitse minun lampaitani.
Nämä sanat Kristus sanoi
Pietarille ilman välikäsiä,
henkilökohtaisesti, ja vain
hänelle.
Apostolien tekojen kirja
todistaa siitä, että Pietari
ensimmäisistä alkukirkon
päivistä lähtien myös toteutti primaattiaan: Pietarin ehdotuksesta valitaan kahdestoista apostoli Juudaksen tilalle (Ap.t 1:15-26), juuri
hän puhuu apostolien nimessä kansalle (Ap.t 2:1436; 2:37; 3:11) ja vallanpitäjille (Ap.t 4:8); hän parantaa ramman (Ap.t 3:1), hän
paljastaa Ananiaan ja Safiran sekä rankaisee heitä
(Ap.t 5:1); hän evankelioi
ensimmäisenä pakanoita
(Ap.t 10:1-48) ja hänen puheensa avaa Jerusalemin kirkolliskokouksen (Ap.t
15:6). Kun Pyhä Henki oli
kutsunut apostoli Paavalin
lähetystyöhön pakanoiden
keskelle, hän kävi Jerusalemissa tapaamassa Pietaria
(Gal 1:18).
Pyhät kirkkoisät vahvistavat opetuksen apostoli
Pietarin primaatista. Tertullianus (160 - ?) sanoo, että
”kirkko on rakennettu Pietarin varaan” (De monog.,
8). Pyhä Kyprianos kirjoittaa Matteuksen evankeliumiin (Matt 16:18) viitaten: ”Hän perusti kirkon yhden varaan” (De unit. eccl.
4). Aleksandrian pyhä Clemens (145 – 215) nimittää
Pietaria ”valituksi, ensimmäiseksi opetuslasten joukossa, ainoaksi, jonka puolesta Herra itsensä lisäksi
maksoi veroa” (Quis dives
salvetur 21,4). Jerusalemin
pyhä Kyrillos (315 – 387)
nimittää häntä ”apostolien
pääksi ja johtajaksi” (Cat
2,19). Milanon pyhä Ambrosius (339 – 397) sanoo:
”missä on Pietari, siellä on
kirkko” (ubi Petrus, ibi Ecclesia) (Enarr. in Ps 40:30).
Pyhä Hieronymus (347) kirjoittaa paavi Damasukselle:
”Tiedän, että kirkko on perustettu tälle perustalle (Pietarille)” (Ep. 15,2).

Pietarin seuraajien primaatista
Koska kirkon on määrä
toteuttaa Jumalan sille antamaa tehtävää aikojen loppuun saakka, on myös primaatti tarkoitettu pysyväksi, ikuiseksi. Antaessaan primaatin Pietarille Kristus tarkoitti sen myös hänen seuraajilleen, koska kirkko ei
voi pysyä pystyssä ilman perustuksia.
Kirkon tradition ja pyhien isien opetuksen mukaan
apostoli Pietari elää ja toimii
seuraajissaan. Pyhä Pietari
Chrysologus (†450) kirjoittaa seuraavasti Eutykhokselle, konstantinopolilaiselle
arkkimandriitalle ja monofysiittisen harhaopin alkuunpanijalle: ”Kunnioitettu veli, pyydän sinua kuuliaisesti hyväksymään kaiken,
mitä Rooman pyhä isä kirjoitti, koska autuas Pietari,
joka elää ja hallitsee apostolisella valtaistuimellaan, julistaa oikeaa uskoa sille, joka
sitä etsii. Voimme toki kiistellä uskoa koskevista kysymyksistä, mutta vain yhteydessä Rooman piispan kanssa (kirje Eutykhokselle).”
Eräässä saarnassaan pyhä
Leo I (†461), Rooman paavi, kirjoittaa: ”Se, minkä
Kristus Pietarin henkilössä
perusti, on pysyvä ainiaan
(Sermo 3,2).” Ylipäätään
Leo I kirjoituksissa ja toiminnassa ei enää ole näkyvissä mikään paavinvallan
itu, vaan itse tämä paavius
koko oikeuksiensa ja tehtäviensä mitalta. Pyhä Leo
vahvistaa, että apostoli Pietarin istuimella on täysin
riittävästi valtaa ratkaistakseen minkä tahansa tärkeän
dogmaattisen kysymyksen.
Efeson kirkolliskokouksen kolmannessa istunnossa
(v. 431) paavin legaatti Filippus ilmoitti: ”Kukaan ei
aseta epäilyksen alaiseksi
sitä, mikä on kaikille selvää:
pyhä apostoli Pietari, apostolien johtaja ja pää, uskon
pylväs ja katolisen kirkon
perustus, on vastaanottanut
valtakunnan avaimet Herramme Jeesuksen Kristuksen
käsistä (…) sekä tähän asti
ja vastedes elää, hallitsee ja
tuomitsee seuraajissaan” (Dz
112, 1824). Khalkedonin
kirkolliskokouksen (v. 451)
pöytäkirjoissa lukee: ”Haluten tehdä lopun kaikista heidän (harhaoppisten) keksinnöistään totuutta vastaan
nyt koolle kokoontunut eku-

meeninen kirkolliskokous…
(on yhdistänyt) tarkoitukseen sopivat autuaan Kyrilloksen kootut kirjeet… ja
liittänyt niihin, kuten tuleekin, suuren Rooman esipaimenen, autuaimman ja pyhimmän arkkipiispa Leon
pyhälle arkkipiispa Flavianukselle Eutykhoksen harhaopin tuhoamiseksi kirjoittaman kirjeen, joka on Pietarin tunnustuksen mukainen, ikään kuin pylväs harhaoppisia vastaan ja ortodoksisten dogmien suojaksi”.
Näin siis traditio ja isien
opetus todistavat siitä, että
Pietarissa Kristus luovutti
primaatin myös hänen seuraajilleen. Kolmesta apostolien ruhtinaalle jumalallisen
lain mukaan kuuluvasta attribuutista (1. – kutsumus
kirkon rakennuksen perustaksi julistamaan totuutta
erehtymättä, 2. – avainten
valta ja 3. – valta sitoa ja
avata) vain viimeinen on
hänellä yhteinen muiden
apostolien kanssa. Kaikki
oikeauskoiset ovat yhtä
mieltä siitä, ettei apostolista valtaa sitoa ja avata annettu kahdelletoista yksityishenkilöinä eikä henkilökohtaisena tai väliaikaisena etuna, vaan että se on todellinen iankaikkisen, apostoleilta heidän seuraajilleen –
katolisen kirkon piispoille ja
papeille – hierarkkisesti siirtyvän pappisoikeuden alku
ja lähde. Mutta jos asia on
näin, niin myöskään kaksi
muuta etua, jotka liittyvät
juuri pyhään Pietariin edellistäkin juhlallisemmin ja
monimerkityksisemmin, eivät voi olla henkilökohtaisia tai satunnaisia oikeuksia.
ALEXANDRE HAVARD
Kirjoitus jatkuu seuraavassa
kahdessa numerossa.
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Ensimmäiset suomalaiset suorittivat
Maryvalessa B.A.(Div.)-tutkinnon
Leena Kangas ja Esa Erävalo valmistuivat ensimmäisinä suomalaisina teologian kandidaateiksi Maryvale-instituutitista. Katolisen teologian viisi vuotta kestänyt etäopiskelu palkittiin arvokkain seremonioin marraskuussa St.Chad¹in katedraalissa Birminghamissa.
Piispa Paul lähetti
opiskelemaan
Kuusi vuotta sitten vierailivat Maryvale-instituutin silloinen johtaja monsignor
Daniel McHugh ja arkkipiispa Couve de Murville
Suomessa esittelemässä
mahdollisuuksia etäopiskeluun.
Piispa Paul Verschuren
SCJ suhtautui rohkaisevasti
maallikkojen teologian opiskeluun, esikuvanaan Maryvalessa asunut teologi John
Henry Newman. Piispa arvosti tuon kuuluisan englantilaisen teologin ajatuksia ja
hänen keräämänsä kokoelma Newmanin teoksia löytyy Studium Catholicumin
kirjastosta.
Ensimmäisinä suomalaisina opiskelijoina Maryvalessa alkoivat 1997 opintonsa Stella Maris-kurssikeskuksen johtaja Leena Kangas ja
nykyisin Kristityn Vastuu
-lehden päätoimittajana
työskentelevä Esa Erävalo
Erävalo.
“Stella Marisissa käy paljon
ihmisiä, joiden kysymyksiin
tulisi osata vastata”, perusteli
Leena Kangas tuolloin opintojen aloittamista.

eli noin 10-12 liuskan esseestä. Esseiden aiheet kattoivat
laajasti katolisen teologian
eri alueet. Vuosittain oli
näistä aihepiireistä kokeet,
jotka suomalaiset suorittivat
valvonnan alla Helsingissä.
Esseiden korjaajat ohjasivat opiskelijoita kirjallisil-

män ohessa jäi rankka opiskelu monelta kesken ja lopulta 22 opiskelijaa sai vastaanottaa todistuksensa
Glasgow’n arkkipiispa Mario Contilta
Contilta, Skotlannin
hengelliseltä johtajalta. Birminghamin arkkipiispa Vinent Nichols
cent
Nichols, joka on Ma-

ryvale-instituutin hallituksen puheenjohtaja, piti juhlatilaisuudessa maallikoiden
opiskelua kannustavan puheen.
Maryvalessa opiskelee
nykeisin kaksi muutakin
suomalaista, tosin katekeesiin keskittyvällä linjalla:

kolmatta vuottaan Irene
Alvarez ja neljättä vuottaan
Juho Kyntäjä
Kyntäjä.
ESA ERÄVALO

Hiippakunta on tukenut opintoja
Piispa Paul perusti pian
hiippakuntaan rahaston, josta sai 5000 markan stipendejä. Hiippakunnan stipendirahasto on piispa Józefin
johdolla jatkanut teologisten opintojen tukemista.
“Olen kiitollinen hiippakunnalle stipendeistä. Niiden avulla pystyi maksamaan puolet opiskelujen
kustannuksista”, sanoo Esa
Erävalo.
Lukuvuosimaksu oli jo
alussa 700 puntaa, mutta
nousivat vähitellen 850
puntaan. Lisäksi kustannuksia tuli teologisen kirjallisuuden hankkimisesta ja vähintään yhdestä matkasta vuodessa Birminghamiin viikon
tiiviille luentokurssille. Ulkomaalaisilta ei edellytetty
kahdelle talven viikonloppukurssille osallistumista.
Niiden korvaukseksi piti tosin tehdä referaatteja teologisista kirjoista.
Opiskelu koostui vuosittain kahdeksasta 3500 sanan
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Esa Erävalo, arkkipiispa Conti ja Leena Kangas.
la palautteillaan. Suomessa
opiskelijoita ohjasivat isä
Jan Aarts SCJ ja isä Martti
Voutilainen.

Polvillaan opiskelua
Vatikaanin toinen kirkolliskokous ja nykyinen
kirkkolaki ottavat maallikot
vakavasti. Kirkko kasvaa,
kun maallikot saavat lisää
tietoa ja ymmärrystä uskostaan. “Maryvalen luentojaksoilla oli joka päivä hetkipalvelut ja aamumessu. Teologiaa tehdään instituutin näkemyksen mukaan polvillaan liitettynä uskoon”, toteaa Leena Kangas.
Kurssin aloitti noin 55
henkilöä, joista kymmenkunta asui Englannin ulkopuolella. Työ- ja perhe-elä-

Isä John Redford:

Kurssimme on Englannin
korkeatasoisin
Teologian tohtori isä John
Redford valmistui alunperin
anglikaanisen kirkon diakoniksi, mutta katolilaiseksi
käännyttyään opiskeli kuusi
vuotta pappisseminaarissa.
Hän jatkoi opintojaan Roomassa teologian lisensiaatiksi ja Raamatun-tutkimuksen
lisensiaatiksi. Hän opetti 12
vuotta seminaarissa ja alkoi
samalla kirjoittaa yleistajuisia opetuskirjoituksia ja -kirjasia uskosta varsinkin hen-

kilöille, jotka ovat juuri tulleet katolilaisiksi. Hän erikoistui kirjoittamaan uskosta aikuisille ja piti mm. Universe-lehdessä Faith Alive
-kurssia. Vuonna 1988 hän
sai tehtäväkseen käynnistää
akateemisen etäopiskelukurssin ja on toiminut teologian kandidaateiksi kouluttavan B.A.(Div,) -kurssin
johtajana sen alusta alkaen.

Maryvalessa monta
“ensimmäistä”
Instituutin paikalla arvioidaan olleen kappeli jo 10.
ja 11. vuosisadalla. Nimen
Maryvale paikka sai kardinaali John Henry Newmanilta, joka vietti ensimmäiset
vuotensa katolisuuteen
käännyttyään talossa, ja perusti sinne ensimmäisen
englantilaisen oratoriaanien
keskuksen 1848. Ennen

Artikkeleita
Kateketisk kongress i Göteborg
Ett 160-tal kateketer från
Stockholms stift med några
representanter från de andra
nordiska länderna (Irene
Alvarez från Finland) samlades till kateketisk kongress
i Notre Dame -skolan i Göteborg under allhelgonahelgen. Att döma av referaten
var det en lyckad och
mycket mångsidig kongress.
I senaste nummer av Katolskt Magasin ingår det flera korta uttalanden och citat och jag vill gärna erbjuda läsarna en bukett av dem.
Först vill jag ta en text
från deras pastoralrådsmöte

som behandlades under
kongressen:
Hur förbättrar vi samarbetet
mellan ungdomar och vuxna i våra församlingar?
MÅL: Att ungdomarna skall
förbli i Kyrkan
Vad krävs för detta mål?
l. Eldsjälar
l.l. Prästen
1.2. Vuxna-FöräldrarFamiljen
1.3. Ungdomar

Isä Redford.
Newmania, vuosina 17941838 talossa toimi Oscott
College, ensimmäinen katolinen seminaari reformaation jälkeen. Maryvale oli sen
jälkeen 130 vuotta orpokotina ja kouluna.
Newmanin ajatus oli,
että kirkko tarvitsee teologisesti valistuneita maallikoita ja lopulta talo päätyi kuin
päätyikin tähän tarkoitukseen, kun 1980 aloitettiin
maallikoille suunnatut katekeesin ja evankelioinnin
kurssit. Vuonna 1990 aloitettiin B.A.(Div.) -kurssit,
teologian tohtori, isä John
Redford johdolla. Se oli ensimmäinen akateeminen katolinen teologian etäopiskelukurssi Englannissa.

Ahkerat opiskelijat
motivoivat opettajaa
“Tämä kurssi on vastaus
niiden ihmisten tarpeisiin,
jotka haluavat vakavasti oppia tuntemaan teologiaa.
Terve perusta katolisessa
teologiassa antaa mahdolli-

suudet hyvin erilaisiin apostolaatteihin”, sanoo Redford.
Instituutista on jo valmistunut yli 160 teologian
kandidaatin B.A.(div,) tutkinnon suorittanutta. Muita akateemisia tutkintoja
suorittaneita on puolet lisää,
joukossa 30 maisterin tai
tohtorin tutkinnon suorittanutta. Tuhatkunta maallikkoa on suorittanut lyhyempiä teologisia kursseja.
“Vuosittain B.A.-opinnot aloittaa noin 50-60 opiskelijaa ja heistä noin 20-25
valmistuu. Olemme yrittäneet rohkaista jatkamaan
opintoja, ja kurssin vaativuuteen nähden näinkin
suurta menestystä on syytä
ihmetellä. Minua inspiroi ja
motivoi jatkuvasti nähdä,
kuinka ahkerasti opiskelijat
työskentelevät.”

Rukouksen ilmapiirissä
Isä Redfordin mielestä
Maryvalen akateeminen

2. T
rosundervisninTrosundervisningen
2.1. Kateketer som står
för Kyrkans tro
2.2. Form/Innehåll
“Att lära barn att be
och att älska Gud”
2.3. Bönelivet
2.4. Att det ställs krav
på kateketer, präster,
ungdomar på förbättrad kvalitet

En kolumn hette: Uppsseminariegrupper-nappat i seminariegrupper
na.

3. Social/andlig gemenskap
(efter
konfirmationen)/
vid 14-15 års ålder/
3.1. Lägergemenskap
med kvalitet

* I allt kateketarbete är
de vuxna viktigast, börja
med dem så kommer barnen
av sig själva.
* Det viktigaste i undervisningen är kärleken, bar-

taso on korkeampi kuin minkään toisen teologisen B.A.tutkinnon Englannissa.
“Myönnettäköön, että
joissain seminaareissa opiskellaan kreikkaa ja hepreaa
teologian kandidaatin tutkintoon, mutta kurssimme
muutoin korkea taso on yksi
syy siihen, että meille hakeudutaan. Meillä kielten opiskelu alkaa vasta maisterin
tutkinnossa.”
Maryvale-instituutti on
avoimen yliopiston ja irlantilaisen paavillisen Maynooth-yliopiston akateemisen valvonnan alainen.
Maryvalessa ei teologiaan suhtauduta pelkästään
akateemisesti vaan katolisesta uskosta lähtien, rukouksen ilmapiirissä. Talon siivouksesta, ruoasta ja muista
käytännön asioista huolehtivat Birgittalaissisaret luovat oman kodinomaisen ilmapiirinsä taloon.

jat arvostavat sitä, että katolinen usko on järkeenkäypää.”

3.2. Att tydliggöra Kyrkans syfte/mål i församlingsgemenskapen
Detta var en inledning
till flere förslag och önskningar.

Korkeatasoiset teologit apuna
Isä Redford on onnistunut keräämään luennoitsijoiksi, kurssikirjojen kirjoittajiksi ja esseiden arvostelijoiksi Englannin johtavia
katolisia teologeja ja teologian opettajia. Heitä on tasaisesti kaikista sääntökunnista. “Noin 60 opettajan ja
joukossa on monia johtavia
intellektuelleja, sanoo Redford ja viittaa filosofi Andrew Beardsiin
Beardsiin, joka juuri
kulkee ohi. Avoimen yliopiston uranuurtaja tohtori
Francis Clark oli instituutin
perustajajäseniä.”
Eikä isä John Redford itsekään jää akateemisessa tasossa jälkeen: hän on muun

net måste känna sig älskat i
kyrkan, inte tillrättavisat.
* Kateketundervisning är
inte en fritidsaktivitet utan
ska jämställas med undervisning i en skola, därför gäller
det inte att välja mellan katekes och fotbollsträning
såsom man väljer mellan olika fritidssysselsättningar.
* Det första ord ett barn
säger är inte JAG ... Varför
är vi så jagcentrerade.
* Varför inte utveckla
vuxenkatekesen via internet?
MÄRTA AMINOFF
Plockat ur KM.

muassa kirjoittanut kirjat
Catholicism: Hard Questions, Sex - what the Catholic Church Teaches ja Catholic Basics. Pari viikkoa sitten ilmestyi hänen toimittamansa kirja Hear O Islands.
Hän on usean vuoden ajan
viimeistellyt kirjaa Johanneksen evankeliumista. Se
ilmestyy piakkoin ja siitä tulee hänen teologinen pääteoksensa.
ESA ERÄVALO

Katolisen opin mukaisesti
Opiskelijoita on paitsi
Englannista, Irlannista,
Skotlannista ja Walesista,
myös Norjasta, Suomesta,
Liettuasta ja Itä-Euroopan
maista. Myös anglikaanit
ovat tervetulleita opiskelemaan katolista teologiaa.
“Kaikkia kohdellaan samoin, vaikka ulkomaalaisilla voi olla vaikeuksia englannin kielen kanssa.”
Onko Maryvale teologisesti konservatiivinen?
“Meitä saatetaan kutsua
konservatiiviseksi oppilaitokseksi, mutta kieltäydymme kunniasta. Olemme yksinkertaisesti katolinen oppilaitos, me toimimme ja
opetamme sen mukaisesti
mitä katolinen kirkko uskoo.”
Opiskelijoiden täytyy
toki kirjoittaa rehellisesti
mitä ajattelevat. “Opiskeli-

Maryvale Institute internetissä:
www
.maryvale.ac.uk
www.maryvale.ac.uk
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Katekeesin kaikuja

Perhe ja rakkaus heikompia kohtaan
“Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte
minulle juotavaa. Minä olin
koditon, ja te otitte minut
luoksenne. Minä olin alaston, ja te vaatetitte minut.
Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä
olin vankilassa, ja te tulitte
minun luokseni.” (Matt.
25:35-36)
Adventin aika kutsuu
meitä muistamaan erityisesti niitä kanssaihmisiä jotka
elävät puutteessa ja kurjuudessa. Materiaalisen länsimaisen joulutohinan keskellä on tärkeää opettaa lapsia

ajattelemaan myös muita:
on paljon lapsia, jotka eivät
saa nauttia joululahjojen tai
jouluruoan tuomasta ilosta.
Lapset voivat itse auttaa näitä vähäosaisia esim. lahjoittamalla omista leluistaan tai
antamalla tietyn summan
viikkorahastaan johonkin
niistä useista keräyksistä joita joulun alla toteutetaan.
Kristittyjen perheiden tulisi
kaiken kaikkiaan pyrkiä joko
itsenäisesti tai hyväntekeväisyysjärjestöjen välityksellä ottamaan sosiaalista vastuuta ja auttamaan köyhiä
sekä erityisesti niitä jotka
jäävät kokonaan yhteiskun-

Katekeettisen keskuksen johtaja
Marjatta Jaanu-Schröder täyttää
60 v. 1.1.2003.
Vastaanotto:
Avoimet ovet la 4.1.2003 keskuksen tiloissa
os. Kuusitie 6, Helsinki alkaen klo. 15.00
ja päättyen P
P.. Marian srk:n iltamessuun klo.
18.30.

Mikäli haluatte muistaa päivänsankaria
lahjalla voitte myös tukea seuraavia kohteita:
Katekeettisen keskuksen julkaisurahasto
Sampo 800011 - 174839, Katekeettinen keskus, viite:
2011

Yayasan Penghiburin
lastenkoti Indonesiassa
Sampo 800017 - 1333297, Emmaus ystävät r.y., viesti: “Marjatta 60”

Tervetuloa.

A DVENTIN NELJÄS sunnuntai.
Koko adventin aikaa voidaan
pitää Herran tulemisen odotuksen ja valmistautumisen aikana. Adventin viimeistä viikkoa
voitaisiin kutsua kutsumisen
ajaksi, sillä juuri joulua edeltävinä päivinä kirkko jakaa kutsuja.
Kirkon kutsut jaetaan sen
liturgian muodossa, jossa tärkeä
osa on niin sanotuilla suurilla
antifoneilla. Niihin liitttyy vesperissä laulettava Magnificat.
Antifonit ovat hyvin kauniita
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nan tai jopa hyväntekeväisyysjärjestöjen tuen ulkopuolelle. Perheessä on tärkeää auttaa lapsia ja nuoria
näkemään kaikki ihmiset
veljinämme ja sisarinamme
Kristuksessa. Rakkauden
käskyn inspiroimina voimme toivottaa kaikki tervetulleiksi keskuuteemme sekä
kunnioittaa ja palvella kanssaihmisiämme. Perheiden ei
tulisi koskaan sulkeutua vain
itseensä vaan olla avoimia ja
aktiivisia yhteiskunnan jäseniä, jotka ottavat vastuuta
sekä edistävät oikeudenmukaisuutta, huolenpitoa ja
kristillisiä arvoja omassa
elinympäristössään.

opetuslapsi - totisesti: hän ei
jää palkkaansa vaille” (Matt.
10:42).

Kristittyjen kutsu palvella pienimpiä, heikoimpia ja köyhimpiä

Jokaisella ihmisellä on Jumalan lapsena oma erityinen
ihmisarvonsa. Rakkauden
toisia kohtaan tulisi siten
ulottua myös yli uskonto
yms. rajojen. Vain rakkauden avulla voimme kohdata
Kristuksen kaikissa ja aivan
erityisellä tavalla köyhissä,
heikoissa sekä kärsivissä.
Nykyisessä monikulttuurisessa ja globaalisessa yhteiskunnassa kyky osoittaa vieraanvaraisuutta on tullut
entistä tärkeämmäksi ja
haastavammaksi. Meidänkin maassamme on kasvava
määrä pakolaisia ja vierastyöläisiä. Meitä kutsutaan
avaaman ovemme ja etenkin
sydämemme mitä erilaisille
ihmisille. Paavali kehotti
kirjeessään Roomalaisille
“osoittakaa vieraanvaraisuutta” (Room. 12:13). Kristittyjen tulisikin pyrkiä seuraamaan Kristuksen esimerkkiä rakastamalla sekä
auttamalla tarpeessa olevia
veljiä ja sisaria: “Ja joka antaa yhdellekin näistä vähäisistä maljallisen raikasta vettä vain siksi, että tämä on

Lukuisat perheet kärsivät
yhteiskunnan epäkohdista.
Vaurauden epäoikeudenmukainen jako rikkaiden ja kehitysmaiden välillä sekä hyvätuloisten ja köyhien yhteiskuntaluokkien välillä aiheuttaa perheille paljon kärsimystä ja konflikteja. Monista luonnonvaroista nauttii vain pieni valittujen joukko. Maailmassa on vielä paljon lukutaidottomuutta, rasismia sekä etnisiä konflikteja, jotka estävät monien
perheiden mahdollisuuksia
toteuttaa toiveitaan sekä kehittyä yhteiskunnan täysvaltaisina jäseninä.
Evankeliumi kutsuu meitä solidaarisuuteen kanssaihmistemme kanssa. Monet
perheet ovat toteuttaneet
tätä kutsua esim. adoptoimalla vanhempiensa hylkäämiä tai menettäneitä lapsia
tai lapsia muuten hyvin vaikeista elinolosuhteista. Todellinen vanhempien rakkaus kykenee ylittämään verisukulaisuuden rajat vastaanottamalla lapsia myös toisista perheistä ja turvaamalla
siten heidän hyvinvoinnin
ja kehityksen edellytykset.
Tänä päivänä tämä kutsumus on hyvin todellinen
myös ns. uusperheille.
Kirkkoisät ovat usein viitanneet perheeseen “kotikirkkona”. Perheen ykseys
tarkoittaa myös valmiutta
olemaan läsnä toisille perheenjäsenille ja valmiutta
vahvistaa jokaisen perheenjäsenen omaa minuutta.
Monen perheen haasteena
on tämän lisäksi hyväksyä
henkisesti tai ruumiillisesti

ja samalla sekä yksinkertaisia
että syvällisiä. Neljännen sunnuntain antifoni viittaa häneen, joka tulee, seuraavin sanoin: O Immanuel, oi Jumala
meidän kanssamme, kuninkaamme ja johdattajamme, jota
kansat odottavat ja joka pelastaa ne, tule meitä vapahtamaan, Herra, meidän Jumalamme.
Immanuel! Tämä on viimeinen avuksi huuto, näiden
kutsuvien antifonien viimeinen
sana. Se näyttää todistavan,

että kutsu on hyväksytty, koska “Immanuel” tarkoittaa “Jumala meidän kanssamme”. Siten viimeinen suurista antifoneista ilmaisee varmuuden Herran tulemisesta. Se kertoo jo
hänen läsnäolostaan kanssamme.
Kun otamme huomioon Jumalan syntymiseen liittyvät
olosuhteet, kun me muistamme
että heille ei ollut tilaa majapaikassa (Luuk 2:7), meidän
pitäisi vielä paremmin ymmärtää adventin liturgian kutsu ja

Osoittakaa vieraanvaraisuutta

vammaisia, joista “kehittynyt” yhteiskunta usein tuntuu ainoastaan haluavan
päästä eroon esim. sikiödiagnostiikan avulla. Länsimaissa puhutaankin usein kuoleman kulttuurista. Tämä
asenne leviää helposti myös
perheisiin. Monet jättävät
vanhukset, vammaiset tai
sairaat oman onnensa nojaan tai yhteiskunnan huollettavaksi, ja näin ilman todellista perheen rakkautta
johon kaikilla tulisi kuitenkin olla oikeus. Näin tapahtuu erityisen helposti kun
ihmiset ovat menettäneet
uskonsa Jumalaan, jolle
“kaikki ovat eläviä” (Luuk.
20:38) ja joka kutsuu kaikkia ihmisiä elämän täyteyteen.
Adventin aika antaa
meille hyvän mahdollisuuden mietiskellä miten voisimme parhaiten toteuttaa
rakkauden käskyä niin
omassa perheessä kuin yhteiskunnassakin. Sanoihan
Jeesus: “Totisesti: kaiken,
minkä olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet
minulle” (Matt. 25:40).
IRENE ALVAREZ

halu ilmaista se vielä syvemmällä sisäisellä rauhalla. Suuremmalla rakkaudella häneen,
joka on tulossa.
Oi Immanuel, Jumala meidän kanssamme! Mitä muuta
me voisimme toivoa kuin että
Jumala olisi meidän kanssamme? Sitä samaa toivon teille
koko sydämestäni. (Paavi Johannes Paavali II, Prayers and
devotions, 1994)

Kirjallisuutta
Tähdenvälejä katolisen lehdistön historiasta
Hiljattain olemme saaneet
käteemme peräti ilahduttavan uuden kirjan, joka käsittelee katolista lehdistöä eri
maissaja erityisesti täällä
Suomessa. Kirjan tekijä
yht.tri Heikki Nuutinen on
istunut vuosikausia uutterasti ja itsepäisesti Helsingin
yliopiston kirjastossa ja
koonnut siellä kunnioitettavan määrän aineistoa aina
1600-luvulta vuoteen 2001.
Jo kirjan upea ulkoasu ja
runsas kuvitus saavat lukijan
iloiselle mielelle. Takakannessa myhäilee pyhä Franciscus Salesilamen, journalisten ja toimittajien suojeluspyhimys, jonka muotokuvan kopion tekijä on hankkinut Torinon lähistöllä sijaitsevasta visitaatiosisarten
luostarista. Sisaret eivät tiettävästi pyytäneet kuvasta
muuta maksua kuin sen, etta
tekijä rukoilee kaksitoista
Ave Mariaa.
Heikki Nuutinen on laatinut kirjansa kaikkien tieteen ja taiteen sääntöjen
mukaan perusteellisine lähde- ja henkilöluetteloineen,
käyrineen ja taulukkoineen.
Johdannossa hän kertoo saaneensa innoitusta aiheen käsittelyyn toimiessaan aktiivisesti Birgittalaissisarten Ystävat r.y.n piirissä. Tästä
perspektiivistä käsin hän tähyilee eri ilmansuuntiin ja
aloittaa historiikkinsa vuodesta 1687,jolloin Saksassa
alkoi ilmestyä katolinen lehti nimeltä Augsburger Postzeitung. Hän seuraa Saksan
katolisen lehdistön kehitystä sukupolvesta toiseen
unohtamatta vaikeata sotaaikaakaan ja päätyy Die Tagespost -lehteen, joka itselleni on ollut tärkeä julkaisu
vuosikymmenien ajan. Myös
pohjoismaisista julkaisuista aina Islantia myöten - hän
antaa selkeän ja korrektin
selostuksen. Vatikaanin sanomalehti L’Osservatore
Romano - sekin arvokas tie-

donlähteeni - on saanut kirjassa runsaasti huomiota.
Katolisen lehdistön uranuurtaja Suomessa oli mgr
Adolf Carling, jonka lehti
Uskon Sanoma alkoi ilmestyä Terijoella vuonna 1925.
Jo vuotta aikaisemmin hän
julkaisi pienen lehden nimeltä Jeesuksen Sydämen
Viesti. Nuutinen seuraa historiikissaan uskollisesti Uskon Sanoman sisältöä ja sen
innokkaan ja toisinaan kaltoin kohdellun toimittajan
vaiheita, hänen evakkomatkaansa ja vanhuudenpäiviään Helsingissä, kunnes sekä
toimittaja etta lehti tulivat
matkansa päähän keväällä
1966. Edelleen historiikissa
todetaan, etta Kellojen Kutsu alkoi ilmestyä 1938 ja sai
vuonna 1969 uuden nimen
Fides. Tällä nimellä hiippakuntalehtemme on sitten
kasvanut ja kehittynyt kiinnostavaksi nykyaikaiseksi
julkaisuksi, joka tuo katolisen maailman tapahtumat
aidosti ja selkeästi lukijoittensa tietoisuuteen.
Nuutisen kirja johtaa
mieleen nostalgisia muistoja 1950-luvulta, jolloin dominikaanien julkaisu Documenta koetti avata umpiossa eläville suomalaisille ovia
Euroopan kristilliseen kulttuuriin, kirjallisuuteen ja taiteeseen. Samoihin aikoihin
ilmestynyt sisar Ignacen toimittama lastenlehti Päivik-

ki lienee säilynyt silloisten
katolisten lasten muistissa.
Entä Palava pensas, jota itäisen riituksen papit toimittivat 1960-luvulla? Näiden lisäksi eri seurakuntien lehdet
saavat kirjassa oman esittelynsä.
Katolista lehdistöä koskevan yleiskatsauksen jälkeen Nuutinen keskittyy
käsittelemään “oman” yhdistyksensä vaatimatonta jäsenlehteä Birgitan ystäva
Birgittas vän, joka vuodesta
1987 lähtien on ilmestynyt
neljästi vuodessa Turun birgittalaisluostarin varjossa.
Samalla hän tulee kertoneeksi lähes kaiken yhdistyksen toiminnasta, jäsenilloista, konserteista sekä syysja kevätretkistä. Perusteellisempaa historiikkia nyt 16vuotias yhdistyksemme tuskin olisi voinut saada.

On toki mieluisaa, etta
yhdistyksen “lehdykkää” esitellään näin seikkaperäisesti kaunein sanankääntein ja
suositellaan niillekin, jotka
eivät sitä vielä tunne. Toivomme hartaasti, etta pyhän
Birgitan hengellinen perintö ja sanoma tänä juhiavuotena saavat entistä enemmän huomiota ja ystäviä.
Toisaalta lehden toimittaja
tuntee piston sydämessään,
sillä lehden kiireesti kokoon
kyhätyt numerot eivät aina
suinkaan ole kovin kaunii-

den sanojen arvoisia. Joskus
sovittuun päivämäärään
mennessä on aineistoa kertynyt vain paria sivua, joten
toimittaja on joutunut hätäisesti runoilemaan tekstiä
kulloinkin esiin pulpahtavista aiheista.
Onneksi sääntökunnan
piiristä löytyy aina jotakin
uutta kertomista. Vietetään
juhlia ja juhlavuosia, uusia
luostareita perustetaan ja
uusia äiti Teklan haastatteluja, paavin ja kardinaalien
saarnoja voidaan poimia eurooppalaisista lehdistä. Suomentamiemme breviaarin
lukukappaleiden avulla lukijat voivat tutustua kirkkoisien ja muiden suurten pyhimysten ja teologien ajatuksiin.
Sitä paitsi lehdellämme
on erinomaisia vakinaisia
avustajia, kuten lehtori
Anja Aaito ja erikoislääkäri Markku Vähätalo
Vähätalo, jotka
ansaitsevat työstään lämpimät kiitokset. Taloudellinen
tilanne osaltaan säätelee kovin kourin lehden sisältöä,
sivumäärää ja painoasua.
Kuten Nuutisen tutkimuskin osoittaa, jäsenmaksut
eivät enää riitä edes lehden
monistus-ja postikuluihin.
Jos meillä olisi rahaa, osaisimme kyllä tehdä isompiakin lehtiä!
Meidän on syytä kiittää
Heikki Nuutista erittäin sydämellisesti paljon aikaa,
voimia ja varoja vaatineesta
tutkimustyöstä ja toivottaa
hänelle siunausta ja kaikkea
hyvää. - Historiikkia on rajoitetusti saatavissa Turun
birgittalaisluostarissa (p. 02231 8037). Pyhän Birgitan
juhlavuotena se olisi mainio
-ja harvinainen -joululahja.
KALEVI VUORELA

Lukijoilta/Kysy papilta
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.

Bokförlaget
Libris fyller
50 år
Det kristna bokförlaget Libris fyller 50 år i år. I samband
med bokmässan i Göteborg
i september firade det sin
födelsedag tillsammans med
anställda, styrelsemedlemmar, kunder, författare m.fl.
utöver buffén bjöds på såväl
allvardsord som anekdoter.
Konferencier Willy
Swahn berättade hur en
bokhandlare en gång på
1970-talet och frågat efter
två böcker med titlarna Den
verkliga glädjen och Ett rikt
kristenliv. Saken behövde
undersökas och man bad att
få återkomma. Efter ett tag
ringde Libris tillbaka och
kunde ge följande besked: “
Den verkliga glädjen är slut
och Ett rikt kristenliv har vi
aldrig haft.”
Detta till trots bärs förlaget i hög grad av en levande
tro på goda böcker och deras förmåga att sprida Guds
budskap.
MÄRTA AMINOFF
Ur KM

Albertin palsta
K RISTUKSEN SYNTYMÄJUHLAN
ikonin pääkohdat ja sisältö ovat
evankeliumeista tuttuja.
Ikonissa pyhät tapahtumat esitetään samanaikaisesti, pyhät
tapahtumat ovat aina läsnä. Yksityiskohdissa huomio kiinnittyy apokryfisten lähteiden mukaisen pimeän luolan yläpuolella olevaan ympyrän segmenttiin. Ympyrä on iankaikkisuuden
ja Jumalan muoto. Siten se vie
ajatuksen Jumalan läsnäoloon
ja toimintaan. Tämän alapuolella olevasta tähdestä lähtee

usein kolme sädettä, jotka viittaavat kolmiyhteisen Jumalan
toimintaan.
Sanan lihaksi tulemisessa
näemme ilon, mutta Mariassa
voimme nähdä myös jo aavistuksen Kristuksen kärsimyksestä. Ikonissa Kristus on kapaloituna seimeen, mikä on kuvattu
myös viittauksena käärinliinoihin. Myös seimen nelikulmaisuus kuvaa symboliikan avulla
iankaikkisen Jumalan tulemista ihmiseksi aikaan ja paikkaan.
Huomattavaa on myös seimen

muodon yhteys Kristuksen hautaamisen ja ylösnousemuksen
ikoneiden katafalkkeihin.
Marian sisäänpäin kääntyneisyys on tunnettu evankeliumin kauniista sanoista: Maria kätki sydämeensä kaiken,
mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä. Entä Joosef, joka istuu
ikonin alanurkassa? Joosef, joka
ei puhu evankeliumissa sanaakaan? Jaakobin protoevankeliumi selittää hänen hämmennystä neitseellisestä syntymästä, ja hänen olemuksensa

ikonissa kuvastaa myös mietiskelyä ja ihmetystä Jumalan ihmeen edessä.
Toisessa alanurkassa oleva
lapsen peseminen kuuluu ikonografiseen kaavaan, mutta
myös Jaakobin protoevankeliumin mukaan kätilöt Zeloni ja
Salome ovat neitseellisen synnytyksen todistajia. Ikonissa on
aina vuori. Se viittaa profeetta
Danielin ennustukseen vuoresta ja profeetta Habakukin näkyyn varjoisasta vuoresta. (Valamon luostari, moniste)
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Ajassa

Nimityksiä
Helsingin piispa Józef W
róbel SCJ on tehWróbel
nyt seuraavat nimitykset:
1) Isä Wieslaw Swiech SCJ
hiippakunnan kansleriksi.

2) Isä Peter Gebara SCJ
Turun Pyhän Birgitan
ja autuaan Hemmingin
seurakunnan kirkkoherraksi.

Joulutervehdys vuonna 2002
"Katso, minä luon uutta
Nyt se puhkeaa esiin - ettekö huomaa?
Minä teen tien autiomaahan
Ja joet kuivuuden keskelle, …
Antaakseni juotavaa kansalleni.
Kansa, jonka olet luonut itseäni varten,
On ylistävä minua."
Näillä profeetta Jesajan toivoa huokuvilla sanoilla me Jeesuksen pikkusisaret, lähetämme teille, ystävillemme ja kaikille Fideksen lukijoille tämänvuotisen joulunajan tervehdyksemme. Olemme elämämme vaelluksella Jumalan Sanan lähteellä ammentamassa uutta voimaa ja olemme kukin eri
paikoissa saanut kokea, kuinka Jumalan Sana ravitsee ja virvoittaa, antaa
uusia näköaloja uskon taipaleellemme. Tämä aika on kuin vaellusta Jumalan kansan kanssa, ja joka hetki saamme kokea, kuinka Jumala, Isämme on
uskollinen lupauksissaan. Tätä Hänen lupauksensa Lasta me lähestymme
vaeltaessamme kaikki Betlehemin seimen äärellä. Ja mikä näky avautuukaan meille niin kuin avautui paimenille, tietäjille: "Tämä on merkkinä
teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä."
Tämän vastasyntyneen Lapsen nähdessämme syttyy sydämissämme kiitos
ja ylistys: tämä lupauksen Lapsi on Emmanuel, Jumala meidän kanssamme,
meidän V
apahtajamme. Hänestä avautuu tie autiomaahan, lähde kuivuuVapahtajamme.
den keskelle. Hän saa kansat vaeltamaan uskon lähteelle. Häntä ylistävään
uskovien joukkoon me liitymme yhdessä kaikkien teidän kanssanne. Yhdessä me anomme rauhaa ja toivoa meidän maailmaamme ja meidän sydämiimme. Kaukana Suomesta, mutta ajatuksin ja rukouksin teidän kanssanne me toivotamme teille syvää iloa Jeesuksen syntymästä ja Jumalan siunausta vuo
delle 2003!
vuodelle
JEESUKSEN PIKKUSISARET
VI BELGIASSA
PS. ALETH MARIA RANSKASSA, PS. TERESA SYL
YLVI
A JA LEILA ITALIASSA
PS. LYSIANE NORJASSA, PS. MARGARET
ARGARETA
16 - Fides 14/2002

3) Isä Zenon Strykowski SCJ
Tampereen Pyhän ristin
seurakunnan kirkkoherraksi.

Nimitykset astuvat voimaan 1.1.2003.

HOHE T
ATRALLE LASKETTELEMAAN
TA
HIIHTOLOMALLA
Nuorille tarkoitettu matka Tatralle, lähellä Zakopanea 15.-22.2.2003. Hinta 550,-, sisältäen lentomatkat, muut kuljetukset, majoituksen ja ateriat. Paikkoja rajoitetusti, ilmoittautumiset sisar Barbaralle: 0407720455 tai Katekeettiseen keskukseen Maijulle: 092416095.

HIIHTOLOMALEIRI KOULULAISILLE
STELLA MARISISSA
Alkaen lauantaina 15.2. noin klo 19.00 ja päättyen
seuraavana lauantaina. Hauskaa yhdessäoloa isosten
vauhdittaman ohjelman myötä. Hinta: 70,- sisältää
majoituksen ja täysihoidon, sisarushinta 60.-. Omat
lakanat tai makuupussi mukaan. Isosilta erikoishinta
25,- edellyttäen isoskoulutuksen ja työharjoitteluun
sitoutumisen. Ilmoittautumiset
Ilmoittautumiset: Katekeettinen keskus: 09-2416095 (henkilötiedot, osoite, puh, ruokarajoitukset, allergiat…) fax: 09-5885157.

