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Uskonopin kongragaaSeuraava lehti
tio lahjoitti meille suomalaisillekin äänestä3/2003
jille vähän ennen joulua (julkistaminen taDeadline
pahtui vasta tammikuussa) tärkeän op12.2.
paan, jossa muistutetaan, ettei uskomme
Ilmestyy
ole erillinen saareke,
tekijä, jolla ei ole mitään suhdetta poliittisiin ja
26.2..
moraalisiin ratkaisuihimme.
Katolisen uskomme täytyy toisin sanoen näkyä elämässämme mm. siten, että moraaliset ratkaisumme heijastavat ja ovat yhdenmukaiset uskomme sisällön eli kirkon opetuksen kanssa. Ja
tekemiemme moraalisten ratkaisujen on näyttävä myös poliittisissa valinnoissa. Niinhän se on:
Sielumme ja ruumiimme eivät ole kaksi erillistä
Vuoden
kokonaisuutta, vaan ne dostavat yhden ihmisen;
vasen ja oikea käsi kuuluvat samaan kokonaisuu2003
teen. Miksi sitten meidän pitäisi voida uskoa yhaikataulu
dellä, mutta toimia jollakin toisella, vastakkaisella tavalla?
numero - (deadline) - ilmestyy
Tänä päivänä yhteiskuntaamme leimaa ainakin osaksi laaja-alainen, individualistinen seku01 (1.1.)
15.1.
larismi ja relativismi, jossa mitään mielipidettä
02 (22.1.) 5.2.
ei saa pitää toista parempana. V
aatimukset lisäänVaatimukset
03 (12.2.) 26.2.
tyvät, että on luovuttava yhden totuuden tavoit04 (5.3.)
19.3.
teesta, yhden totuuden julistamisesta. Mutta
05 (26.3.) 9.4.
miten tämä on mahdollista meille kristityille, jot06 (23.4.) 7.5.
ka tunnustavat Kristuksen juuri siksi yhdeksi
07 (21.5.) 4.6.
"tieksi, totuudeksi ja elämäksi"?
Ei se olekaan. Uskonopin kongregaation oh08 (23.7.) 6.8.
jeet osoittavat, että juuri relativismi on suuri uhka
09 (13.8.) 27.8.
yhteiselle hyvälle. Niiden mukaan "kristinusko on
10 (10.9.) 24.9.
yksi kokonaisuus, ja olisi epäkoherenttia erottaa
11 (1.10.) 15.10.
yhtä osaa toisista". Erityisesti ohjeissa muistute12 (22.10.) 5.11.
taan, että "kun poliitiikassa törmätään moraali13 (12.11.) 26.11.
periaatteisiin, jotka eivät salli poikkeuksia, komp14 (3.12.) 17.12.
romisseja tai rajoituksia [sekä luonnollisen moraalilain että katolisen opetuksen perusteella], katolilaisten osallisuus päätöksenteossa tulee entistä tärkeämmäksi ja heidän vastuunsa kasvaa.
... Perustavaa laatua olevien ja luovuttamattomien eettisten vaatimusten edessä kristittyjen on tunnistettava se, mikä on
moraalilain olemus, sillä se koskee ihmispersoonan kokonaishyvää."
Ohjeen mukaan tällaisten vaatimusten vastaisia ovat ainakin sellaiset
lait, jotka sallivat abortin ja varsinaisen eutanasian, jotka eivät tunnusta
ihmisalkion arvokkuutta ja oikeuksia, jotka uhkaavat miehen ja naisen välisen pysyvän avioliiton ja perheen arvoa, jotka vievät vanhemmilta oikeuden päättää lastensa opetuksesta, jotka eivät suojele lasten oikeuksia tai
ehkäise mo
derneilta orjuuden muo
doilta (esim. huumeiden käyttö ja prosmoderneilta
muodoilta
tituutio). Lakien on myös suojeltava uskonnonvapautta, taloudellista oikeudenmukaisuutta ja rauhaa.
Uudella ohjeellaan uskonopin kongregaatio ei halua estää kristittyjä toimimasta vapaasti poliittisia valintoja tehdessään. Se myöntää, että on olemassa monia tapoja ja monia poliittisia ryhmiä, joiden avulla on mahdollista edistää yhteistä hyvää demokraattisessa yhteiskunnassa. Samalla kongregaatio kuitenkin muistuttaa pyhää isää lainaten, ettei totuutta ja vapautta
voi erottaa toisistaan. Kuinka tietoisina me siis lopulta teemme valintamme?
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Uutisia

Paavi otti vastaan suomalaisten
ekumeenisen valtuuskunnan
Paavi Johannes Paavali II otti yksityiskirjastossaan 20.1.2003 vastaan Roomaan Pyhän Henrikin juhlapyhän johdosta matkustaneen ekumeenisen valtuuskunnan. T
apaamisen aikana pyhä isä lausui seuTapaamisen
raavan tervehdyksen:
Kunnioitettu piispa,
rakkaat veljet ja sisaret Kristuksessa,
Tervehdin lämpimästi ekumeenisen valtuuskunnan jäseniä, jotka olette tulleet Suomesta Roomaan viettämään suojelijanne, pyhän Henrikin, juhlaa. Kiitollisuudella muistan eri valtuuskuntienne vierailuja Roomaan kokouksina, jotka ovat
merkittävällä tavalla vahvistaneet luterilaisten ja katolilaisten välisiä suhteita.
Vatikaanin 2. kirkolliskokous opettaa, että katolinen kirkko on "peruuttamattomasti sitoutunut seuraamaan ekumenian
hankkeen polkua asettuen kuulemaan Herran Henkeä, joka kutsu 'ajan merkkien' tarkkaavaiseen tutkimiseen" (Ut unum
sint, 3). Tämä on kutsu, jota olen seurannut koko paaviuteni ajan. Oma aikamme on tunnistettavasti ekumenian uutta
todellisen,
aikaa, jona voimme tunnistaa to
dellisen, joskin vielä epätäydellisen, ykseyden välillämme. Yhteinen julistus vanhurstodellisuudesta
kauttamisopista on kouriintuntuva merkki tästä to
dellisuudesta "uudelleen löydettynä veljeytenä" (saman julistuksen
luvusta 2).
Harras rukoukseni on, että tälle veljeydelle rakentaen voisimme edistää yhteistä spiritualiteettia, joka tukisi meitä vaelluksella kohti täydellistä ykseyttä.
Teille ja teidän pastoraaliseen huolenpitoonne uskotuille pyydän Kaikkivaltiaan Jumalan runsasta siunausta.
Ekumeeniseen valtuuskuntaan kuuluivat tänä vuonna Porvoon piispa Erik Vikström ja pastori Olli-Pekka Lassila puolisoineen
Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta sekä yleisvikaari Marino Trevisini ja isä Tuomo T. Vimpari omasta hiippakunnastamme.
KATT/VIS

Påven efterlyser andlig ekumenik
Påven Johannes Paulus II
uppmanade 25 januari alla
kristna att samarbeta för fred
och att ägna sig åt en andlighetens ekumenik.
I samband med avslutningen av det romerska firandet av den årliga böneveckan för kristen enhet
ledde påven en vesper i Pauluskyrkan söder om Rom där
aposteln Paulus är begravd.
Påven togs emot av en lång
applåd när han kom fram till
Pauluskyrkan vid sextiden
på lördagskvällen 25 januari.
Han tog sig upp längs mittskeppet på den rullande plattform han har använt de senaste åren på grund av sina
rörelsehinder. Därefter ledde han vespern från högaltaret där han satt bredvid
företrädare för andra kristna
kyrkor och samfund i Rom
och ett trettiotal kardinaler.
Basilikan var överfull och
många fick stå.
Vespern firades alltså tillsammans med andra kristna
kyrkor i Rom, och påven
sade att han är mån om att
kyrkan i Rom allt mer skall
bli en förebild för ekumeniska relationer. Han uppmanade alla kristna att "ena våra
krafter för att tjäna freden"
och påminde särskilt om hur
kristna från olika kyrkor och
samfund bad för freden tillsammans med anhängare av
andra religioner i Assisi 24
januari 2002.
"Det interreligiösa evenemanget talade om för hela

världen att varje människa
som är religiös på riktigt
måste be Gud om fred och
vara beredd att främja och
bygga fred tillsammans med
troende av andra religioner,"
sade påven.
Förutom bönemötet i
Assisi nämnde påven flera
steg framåt i ekumeiken under det gångna året. I mars
besöktes Rom av en delegation från den ortodoxa kyrkan i Grekland, som länge
har haft särskilt kyliga relationer till Rom. I juni undertecknade påven och den
ekumeniske ortodoxe patriarken av Konstantinopel
en gemensam deklaration
om miljön. I maj besökte
påven den ortodoxe patriarken Maxim udner sin resa i
Bulgarien. I oktober fick han
besök i Vatikanen av den rumänske patriarken Teoctíst
eoctíst,
som 1997 blev den förste ortodoxe kyrkoledare som bjöd
in påven att besöka ett övervägande ortodoxt land.
Påven och Teoctist passade
på att underteckna en gemensam deklaration. Påven
nämnde också att han fått
besök av den anglikanske
ledaren ärkebiskopen av
Canterbury George Carey
Carey.
Bland de steg framåt som
påven nämnde uttryckligen
gällde alltså de flesta ortodoxa kyrkor.
Samtidigt medgav påven
att det finns problem och
hinder i ekumeniken. "Bara
Guds ande kan ge oss full

enhet," sade han. "Bara
Guds ande kan ge oss ny glöd
och nytt mod. Därför är det
viktigt med en andlig ekumenik, som utgör själen i
hela den ekumeniska rörelsen. För den skull skall man
inte försumma den teologiska dialogen, som har skördat
rik frukt under de senaste
årtiondena."
Men, betonade påven,
"det är bara i den heliga anden som det är möjligt att ta
till sig evangeliets sanning...
Den andliga ekumeniken
öppnar ögonen för den uppenbarade sanningen och
gör att vi förmår känna igen

och ta emot den."
Påven betonade hur viktigt det är att lära sig att "se
det som är positivt i den andre för att ta emot och sätta
värde på det som en gåva
från Gud, som en gåva till
mig och inte bara till min
bror eller syster som är den
direkte mottagaren."
Andlig ekumenik, förklarade påven till sist, gör man
genom att be tillsammans
och läsa bibeln tillsammans.
Också klosterordnar och
moderna andliga rörelser
kan spela en viktig roll, betonade Johannes Paulus II
slutligen.
KATT/VATIKANRADION

25 katolska
martyrer
under 2002
- lågt räknat
Den katolska kyrkan kan
räkna minst 25 martyrer under det gångna året, enligt
den översikt över årets dödade missionärer som sammanställs i början av varje år
av nyhetsbyrån Fides, som är
knuten till Vatikanens missionsavdelning kongregationen för folkens evangelisation.
De 25 är biskopar, präster, ordensfolk och vigda lekmän. Särskilt många har dödats i Colombia, där en biskop, sju präster, en nunna
och en seminarist har dödats. Listan är inte komplett
utan omfattar bara medlemmar av kyrkans egen personal som dött en våldsam död
eller som på annat sätt har
offrat livet för dem de ansvarade för. Här saknas alltså
många anonyma vanliga
kristna som har dödats på
grund av sin tro.
Fides 25 missionärer har
offrat livet på många olika
sätt. Två exempel: Ärkebiskopen av Cali i Colombia
Isaias Duarte Cancino sköts
ihjäl 16 mars när han kom
ut från en mässa som han
hade firat i en församling i
sitt stift. I Demokratiska republiken Congo dödades fader Boniface i Goma 24 mars
under palmsöndagens procession, då några okända
kastade två bomber mot de
församlade katolikerna.
KATT/VATIKANRADION

Edistystä katolisen kirkon ja idän
ortodoksisten kirkkojen väleissä
Katolinen kirkko on jatkanut tammikuun lopulla keskusteluja useiden idän ortodoksikirkkojen edustajien
kanssa monista kirkkojen
lähentymiseen tähtäävistä
kysymyksistä. Keskusteluihin osallistuvat Armenian
apostolinen kirkko, Egyptin
ortodoksis-koptilainen patriarkaatti, Antiokian syroortodoksinen patriarkaatti,
Etiopian ortodoksinen kirkko, Eritrean ortodoksinen
kirkko ja Malankarin syroortodoksinen kirkko.

Kirkkojen ero katolisesta kirkosta juontaa juurensa
Kalkedonin kirkolliskokoukseen vuonna 451, jolloin
ne erkanivat kirkon ykseydestä varsinkin kristologisten erimielisyyksien tähden.
Tärkeimpänä ongelmana oli
tulkinta Kristuksen luonnosta. Eronneet kirkot eivät hyväksyneet kirkolliskokouksen sanamuotoja vaan pitäytyivät monofysiittisessä tulkinnassa, jonka mukaan
Kristuksella on vain yksi
luonto.
Skisman aiheuttanut ongelma voitettiin lopulta vii-

me vuosikymmenellä käytyjen teologisten keskustelujen seurauksena. Vuonna
1996 Armenian apostolisen
kirkon katolikos Karekin I
tunnusti yhdessä paavi Johannes Paavali II
II:n kanssa,
että “Kristus on lihaksitullut
Jumalan sana, täydellinen
Jumala jumaluudessaan, täydellinen ihminen ihmisyydessään”.
Pääongelman jälkeen
ekumeeniset keskustelut jatkuvat nyt pienempien ongelmakohtien valitsemisella
ja käsittelemisellä.
KATT/VIS/ZENIT
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Uutisia
Ei siunausta
ilman
ristinmerkkiä
Vatikaanin liturgia- ja sakramenttijärjestyksen kongregaation on hiljattain julkistanut dekreetin, jossa määrätään, että kaikissa siunauksissa on tehtävä ristinmerkki. Joissakin tapauksissa ristinmerkin paikkaa ei nimittäin ole erityisesti määritelty siunauskaavassa.
Dekreetissä todetaan,
että ihmisiä tai esineitä siunaavien pappien on tästedes
tehtävä ristinmerkki oikealla kädellään täysin riippumatta siitä, onko ristinmerkki merkitty liturgiseen kirjaan vai ei. Päätös on pätevä kaikkialla maailmassa.
Vatikaanin dekreetin takana uskotaan olevan tavoitteen, että kristinuskon
luonne tulisi varmasti näkyviin kaikissa kulttuurisissa ja
uskontojenvälisissä konteksteissa.
KATT/KATH.NET

Vuori
nimettiin
paavin
mukaan
Sen jälkeen, kun jo katuja,
aukioita ja pikkulapsia on
viimeisten 25 vuoden aikana nimetty paavi Johannes
Paavali II
II:n mukaan, on listalle päässyt nyt myös vuori:
20.1.2003 alkaen kutsutaan
yhtä Etelämantereen vuorta
nimellä “Mount John Paul
II”. Vuoren korkeus on 1.100
metriä.
Tuona päivänä Vatikaanin delegaatio nousi siihen
saakka nimettömänä pysyneen vuoren huipulle ja pystytti sille ristin. Retkikunnan piti alunperin saavuttaa
huippu jo edelli-sen, vuorille omistetun vuoden joulukuussa, mikä kuitenkin kariutui vaikeisiin sääolosuhteisiin.
Retkikunta oli tavannut
paavin jo kaksi vuotta aikaisemmin. Silloin tuon “Opera Ro-mana Pellegrinaggi” yhdistyksen johtaja, monsignor Liberio Andreatta oli
ensimmäinen pappi, joka oli
viettänyt messun Pohjoisnavalla. Tapaamisessa pyhä isä
oli iloiten toden-nut, että
“vihdoin paavi Pius XI:n
henkilökohtainen haave on
toteutunut”.
KATT/KATH.NET/ZENIT
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Venäjä hellittänee suhtautumistaan
katolisuuteen
Viime vuoden huhtikuussa
Venäjältä karkoitettu Siperian Pyhän Joosefin hiippazy Mazur
kunnan piispa Jer
Jerzy
sanoo, että paavi Johannes
Paavali II
II:n vähän aikaa sitten tekemä pyyntö Venäjän
viranomaisille “on antanut
meille toivoa ja rohkeutta”.
Piispa Mazur karkoitettiin Siperiasta viime vuonna ilman mitään syytä. Hänen lisäkseen seitsemän katolista pappia on pakotettu
poistumaan Venäjältä viime
aikoina. Kolme viimeistä tapausta on sattunut Pietaris-

sa toimineille papeille.
Tammikuun alussa paavi
Johannes Paavali II ilmoitti
toivovansa, että Venäjän
kanssa voitaisiin päästä sovintoon karkoitusten lopettamiseksi. Niiden uskotaan
olevan seurausta ortodoksienemmistöisen maan negatiivisesta reaktiosta neljän Venäjällä toimineen katolisen
administratuurin statuksen
muuttamisesta täydellisiksi
hiippakunniksi kohta vuosi
sitten.
Piispa Mazur totesi vähän
aikaa sitten antamassaan

haastattelussa, että hän todella toivoo, että “kaikki
voisivat kuulla paavia eivätkä jäisi hiljaisiksi. Toivon
myös, että Venäjän hallitus
tekee kouriintuntuvia päätöksiä, joiden seurauksena
katoliset uskovat Venäjällä
saisaivat takaisin omat paimenensa.”
Mazurin mukaan “ekumenia tänään tarkoittaa
menemistä vastaan kaikkia
uskovia, ortodokseja, katolilaisia, protestantteja ja muihin tunnustuksiin kuuluvia,
jotka ovat kärsineet paljon

lähihistoriassa. Monet heistä ovat todistaneet uskostaan marttyyriudella. Siinä
on perusta, josta voimme
aloittaa kristittyjen ykseyden rukousviikon juhlimisen.”
Piispa Mazur päätti haastattelun sanomalla: “Ristin
alla ei ole erillistä paikkaa
katolilaisille, ortodokseille
tai protestanteille. Sen alla
olemme kaikki samaa, todellisia veljiä.”
KATT/ZENIT

Paavi siunasi karitsoja pyhän
Agnesin muistopäivänä

Påven inbjuden till Europaparlamentet

Satoja vuosia vanhan perinteen mukaan paavi Johannes Paavali II siunasi pyhän
Agnesin muistopäivänä 21.
tammikuuta useita karitsoja,
joiden villasta tehdään palliumeja uusille metropoliitta-arkkipiispoille jaettavaksi 29. kesäkuuta Pyhien Pietarin ja Paavalin
juhlapyhänä.
Pallium on kaulan ympärille asetettava valkoisesta villasta kehrätty
nauha, joka symbolisoi
arkkipiispojen velvollisuutta toisaalta kaitsea
vastuulleen tullutta laumaa ja toisaalta vaalia yhteyttä Kristuksen sijaisen
kanssa.
Dokumentissa “Inter
Eximina Episcopalis” vuodelta 1978 paavi Paavali VI
rajoitti palliumien käytön
paaville ja metropoliittaarkkipiispoille. Vuonna
1984 paavi Johannes Paavali
II määräsi, että pallium annetaan metropoliitoille aina
29. kesäkuuta, pyhien Pietarin ja Paavalin juhlapyhänä.
Karitsojen siunaaminen
tapahtuu joka vuosi 21. tammikuuta pyhän Agnesin
muistopäivänä. Agnes oli
neitsyt, joka kärsi marttyyrikuoleman vuonna 305.
Hänen symbolina on juuri
lammas. Hänet on haudattu
hänen nimeään kantavaan
basilikaan Roomassa. Paavillisen siunauksen jälkeen
lampaat tuodaan tuohon basilikaan.
Palliumeja varten lampaita kasvattavat Kolmen
lähteen trappistiluostarin
isät, ja lopulta pyhän Ceci-

Ordföranden för Europaparlamentet tror att Europakonventet kommer att ta
hänsyn till påven Johannes
Paulus II
II:s önskemål när de
skriver EU:s nya författning.
Irländaren Patrick Cox
Cox,
som togs emot av påven 3
januari, sade i en intervju 9
januari med den italienska
dagstidningen Avvenire att
den framtida författningen
kommer att respektera katolikernas identitet "liksom
kyrkornas civila och juridiska rättigheter... Jag tror att
några av rekommendationerna från Europas katoliker
har tagits med i det utkast
som har cirkulerat under de
senaste veckorna", tillade
han. Europakonventet, som

lian sisaret tekevät kehrätystä villasta tarvittavan määrän palliumeja.
KATT/EWTN/VIS

skriver den nya europeiska
författningen, är självständig
och lyder inte under parlamentet. Konventets ordförande är förre franske presidenten Valery Giscard
d'Estaing
d'Estaing.
Cox bjöd in påven att
tala inför Europaparlamentet för att "skaka om [parlamentsledamöternas] samveten". Cox hoppas att påven
besöker Europaparlamentet
och "skakar om samvetena
beträffande Mellanöstern,
fred i Palestina, Irak, och påminner om sitt budskap om
Europas kristna identitet,
om han finner det lämpligt."
KATT/Vatikanradion

Katolinen tiedotuskeskus ilmoittaa:
Uusi telekopionumeromme (fax) 21.1.2003 alkaen on

09 61294770.
Katolska informationstjänsten meddelar:
.o.m. 21.1.2003 är
fr.o.m.
Vårt nya faxnummer fr

09 61294770
Catholic Information Centre informs:
As of 21 January 2003 our new fax number is

+358 9 61294770

Oremus
Litania pyhän Birgitan kunniaksi
Herra armahda
Kristus armahda
Herra armahda

Rukouksen apostolaatti
Me rukoilemme ...

Helmikuu

Pyhä äiti Birgitta
rukoile puolestamme
Pyhä äiti Birgitta, Jumalan palvelija
rukoile puolestamme
Uskollinen aviopuoliso
rukoile kristittyjen perheiden puolesta
Perheen opastaja uskon tiellä
rukoile kristittyjen perheiden puolesta
Laupeuden teoissa uuttera
rukoile evankeliumin levittäjien puolesta
Köyhien auttaja
rukoile puolestamme
Sääliväinen kaikkia kohtaan
rukoile puolestamme
Kristuksen rakkaudessa palava
rukoile nuorten puolesta
Hengen armolahjoista tunnettu
rukoile epäuskoisten puolesta
Hengen ohjaama uskon teillä
rukoile totuutta etsivien puolesta
Evankeliumin täydeksi tuntemiseksi
rukoile puolestamme
Jumalan rakkauden salaisuuksia valaiseva
rukoile puolestamme
Evankeliumin sanoman julistaja
rukoile puolestamme
Jumalan valtakunnan tähden nöyrä ja köyhä
rukoile luostarielämän todistuksen puolesta
Jeesuksen kärsimyksen todistaja
rukoile kaikkien pelastuksen puolesta
Kristuksen kärsimykseen yhdistynyt
rukoile puolestamme
Profeetallinen opastaja kirkon tarpeissa
rukoile kirkon ja kristittyjen ykseyden puolesta
Profeetallinen opastaja ykseyden tiellä
rukoile kirkon ja kristittyjen ykseyden puolesta
Kansasi suojelija
rukoile puolestamme
Pyhä äiti Birgitta, sääntökuntamme perustaja
rukoile puolestamme
Pyhä Birgitta, Euroopan suojelija
rukoile puolestamme
Sinä, joka elät Kristuksen yhteydessä taivaassa rukoile puolestamme
Sinä, joka odotat vanhurskaiden ylösnousemusta rukoile puolestamme
Jumalan Karitsa, ...
E: Rukoile puolestamme, pyhä äiti Birgitta
V: että me Kristuksen lupausten arvoisiksi tulisimme

Että kaikki kristityt tuntisivat niiden kansojen ahdingon, jotka yhä kärsivät nälästä ja janosta, ja osoittaisivat veljiään kohtaan entistä suurempaa solidaarisuutta.
Että kirkko Malesiassa, Singaporessa ja Bruneissa
pysyisi uskollisena omalle vaativalle evankelioimistehtävälleen avoimessa kanssakäymisessä muiden uskontojen seuraajien kanssa.

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

Böneapostolatet
Vi ber ...

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

Mars

Rukoilkaamme
Herra, meidän Jumalamme, ainosyntyisen Poikasi kautta sinä annoit autuaan Birgitan tuntea taivaan
salaisuuksia; suo meidän, palvelijoittesi, hänen hurskaan esirukouksensa tähden kerran saada iloita
iankaikkisen kirkkautesi ilmestymisestä. Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta. Aamen.

Suuri rakkaus ei mittaa,
se vain antaa.

KALKUT
AN
ALKUTAN

ÄITI

TERESA

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

Sunnuntait ja velvoittavat
juhlapyhät
9.2. Su kirkkovuo
den 5. sunnuntai (I)
kirkkovuoden

Korstecknet
Långsamt,
vördnadsfullt
tecknar jag mig med Ditt tecken,
trefalt Helige.

Tvärs över hjärtat formar jag korset,
kärlekens tecken,
lidandets,
glädjens symbol.

Som sval kyss
är vigvattnet mot pannan.
Så kyste kyrkan mig,
när jag döptes i Ditt namn,
treenige Gud,
märktes med korsets tecken
att tillhöra Dig,
att leva för Dig i dag.

Långsamt,
vördnadsfullt
tecknar jag mig med Ditt tecken,
trefalt Helige,
börjar dagen
i Faderns,
Sonens
och den helige Andes namn.

1L
Ps.
2L
Ev.

Job 7: 1-4, 6-7
147: 1-2, 3-4, 5-6. Ks vrt. 3a
1 Kor. 9: 16-19, 22-23
Mark. 1: 29-39

16.2. Su kirkkovuo
den 6. sunnuntai (II)
kirkkovuoden
1L
Ps.
2L
Ev.

3 Moos. 13: 1-2, 45-46
32: 1-2, 5, 11. Ks vrt. 7
1 Kor. 10:31 - 11:1
Mark. 1: 40-45

23.2. Su kirkkovuo
den 7. sunnuntai (III)
kirkkovuoden
1L
Ps.
2L
Ev.

Jes. 43: 18-19, 21-22, 24b-25
41: 2-3, 4-5, 13-14. Ks 5bc
2 Kor. 1: 18-22
Mark. 2: 1-12

BIRGIT KLOCKARS I VIT VÄG
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Pyhimys
Autuaan Ursula Ledochowskan seurassa

Viimeinen pyyntö:
Kestävyys loppuun asti
”Joka kestää loppuun asti,
pelastuu,” sanoo Herra Jeesus. Tämä on tärkein asia sisäisessä elämässä: kestävyys.
Monet aloittavat erittäin
palavasti ja hurskaasti, pyrkivät korkeimpiin ihanteisiin, ja kun eivät heti onnistu, tulevat haluttomiksi ja
jättävät työnsä vedoten siihen tekosyyhyn, etteivät he
kuitenkaan mitään saavuttaisi ja siksi ei kannata työskennellä. Voi sieluparkoja!
Laiskuus ja ylpeys tarjoavat
heille tuollaisia syitä luopumiseen, mukavia tekosyitä
antaa periksi.
Muistakaa, lapseni, että
elämämme on taistelua, taistelua aina kuolemaan saakka. Vaikka sotilas alussa joutuisikin perääntymään ja
näyttäisi taistelevan tuloksetta, niin jos hän edes viime hetkellä kukistaa vihollisen ja aiheuttaa tälle kuoleman, niin hän on voittaja
ja ansaitsee kunnian ja palkkion. Koskaan ei voi sanoa,
ettei taistelu kannata. Taistelussa kestäminen on Jumalalle otollista.
Ei olisi vaikeaa tulla pyhäksi, jos kaikki lyhytaikaiset pyrkimykset tuottaisivat
heti lopullisen voiton. Herraa Jumalaa miellyttää nimenomaan sellainen kestävyys, joka ei peräänny pitkänkään taistelun edessä ja
joka joka päivä aloittaa uudelleen ja odottaa rauhallisesti ja luottavaisesti, kunnes
Jumala antaa voiton. Uskokaa muuten minua, nöyryys
voisi joutua alttiiksi suurille
kiusauksille, jos me lähes
tulkoon ponnistelematta,
taistelematta ja nopeasti saisimme hyveet osaksemme.
Myönnän, että on raskasta
koko ajan haluta ja silti kaiken aikaa langeta samoihin
virheisiin. Mutta uskokaa
sekin, että Jumalaa usein
miellyttää enemmän sitkeä,
vaikkakin vaivalloinen tais-

telu, kuin helppo hetkellinen voitto.
Pysykää siis vahvoina,
lapseni, vahvoina päätöksissänne, vahvoina hyveen harjoittamisessa, vahvoina
hurskaissa harjoituksissa,
vahvoina pienissä uhreissa.
Pyhältä Jan Berchmansilta kysyttiin, kuinka voi
olla mieliksi pyhälle Äidille. Hän vastasi: ”Vähäisimmälläkin hyveen tai hurskauden harjoittamisella,
kunhan se tehdään kestävästi.”
Kuinka usein sattuukaan,
että sielu innokkuuden hetkinä tekee mitä parhaimpia
päätöksiä ja toteuttaa niitä
sitten muutaman päivän
ajan, mutta sitten into sammuu, päätökset unohtuvat ja
kahden, kolmen viikon
päästä kaikki on vaipunut
unholaan. Tai se päättää harjoittaa jotain hyvettä, esimerkiksi usein toistuvin hyvin tarkoituksin, ja yrittää
usean päivän ajan – onnistumatta, edistystä näkemättä, ja jättää kaiken: En kuitenkaan pysty, ei kannata
vaivautua! Kannattaa, lapsoseni, kannattaa! Juuri se, että
näet vaivaa ilman lohtua, ilman haluttua tulosta, se
miellyttää Jumalan sydäntä.
Mitä pidempään pyydät, sitä
suuremmalla mitalla sinulle
annetaan.
Yhdestä asiasta haluan
erityisesti huomauttaa, rakas
lapseni: kestävyyden puutteesta rukouksissamme, erityisesti kun on kyse hengellisistä lahjoista. Me tarvitsemme kovin paljon armoa
pyhyyden saavuttamiseksi,
mutta pyydämmekö me edes
tätä yhtä kestävästi ja taukoamatta? Usein sattuu, että
rukoilemme hetkellisen
mielialan mukaan: kerran
rukouksen henkeä, kerran
Jumalan rakkautta, kerran
uskoa – mitä milloinkin haluamme, ja sitten taas emme

lainkaan pyydä lahjoja itsellemme; on maallisia asioita,
jotka koskettavat meitä lähemmin. Kunpa tekisimme
itsellemme selväksi käsityksemme siitä, mitä hyvettä
erityisesti tarvitsemme, mihin erityisesti pyrimme ja
mitä erityisesti rukoilemme,
kunpa tämä pyrkimyksemme
ja rukouksemme olisi kestävä – pitkien vuosienkin ajan
pyrkisimme kiivaasti ja jatkuvasti taivaaseen pyytääksemme yhtä ja samaa asiaa –
niin aivan varmasti näiden
kestävyyden vuosien jälkeen
Jumala antaisi meille hyvin
runsain mitoin sen, mitä
häneltä olemme pyytäneet.
Mutta meillä ei ole tätä kestävyyttä ja siksi emme myöskään saa, mitä pyydämme.
Meidän kestävyyden puutteemme aiheuttaa sen, ettemme itsekään oikeastaan
tiedä, mitä pyydämme: yhden kerran yhtä, toisen kerran jotain muuta – emme
mitään varmaa.
Olkaa kestäviä, lapseni,
sillä kestävyydellä te saavutatte varmasti voiton. Älkää
koskaan, älkää ikinä vaipuko masennukseen. On aivan
sama, vaikka kaatuisit joka
päivä ja sata kertaa – kunhan sata kertaa nouset ylös
ja jatkat matkaasi halukkaasti ja luottaen. Aloita joka
päivä uudestaan. Ei sinun
tarvitse nähdä edistyväsi,
kunhan tiedät, että tahtosi
on hyvä – se riittäköön sinulle!
Kulje eteenpäin taivasta
kohti hyvää tahtoen, luottaen ja kestäen! Kestävyydellä saat varmasti omaksesi
Jumalan sydämen!
Suom. huom.: Pyhä Jan Berchmans (1599 – 1621) on hollantilainen jesuiitta, joka opiskeli
menestyksekkäästi teologiaa
Roomassa, kunnes sairastuttuaan kuoli vain 22-vuotiaana.
Hänet kanonisoitiin vuonna
1888.

Pyhiinvaellus
pyhäksijulistamiseen
Keväällä 2003 Roomassa (sunnuntaina 18.5.) autuas Ursula
Ledóchowska julistetaan pyhäksi!
Kaikki, jotka haluavat osallistua juhlaan ovat tervetulleita pyhiinvaellukseen pe
16.5. - ti 20.5.
Matkan hinta on noin 550 euroa (sisältää lentomatkat, yöpymisen, aamupalan). Lisätietoja matkaohjelmasta annetaan myöhemmin.
Ilmoittautuminen: Ursuliinisisaret, sr
sr.. Barbara, 09-636609.
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Den helige
Hieronimus
Emiliani
Den helige Hieronimus föddes i Venedig år 1481 av
Angelo Emiliani och Elenora Mauroceni. Han tjänade
i Venedigrepublikens arme
under de oroliga tiderna i
1500-talets början. Då Cambrai-ligan formats och hotade de venetiska områdena
blev han kommendant på
borgen Castelnuovo nära
Treviso. När Treviso föll blev
även Castelnuovo taget och
han kastades i bojor i en fängelsehåla. Ända till dess
hade han levt ett lättsinnigt
och oreligiöst liv men nu
vände han sig i sin nöd till
Gud i innerlig bön. Efter
någon tid lyckades han på
ett underbart sätt fly. Han
begav sig till en kyrka i Treviso och hängde upp sina
bojor som en votivgåva vid
Marias altare, till vilken han
redan vigt sig.
I Treviso blev han vald
till borgmästare men han
flyttade ganska snart till Venedig för att kunna sköta om
sina brorsöners uppfostran
och själv studera till präst.
Han blev prästvigd 1518.
Då krig, pest och svält
försatt många i stort elände,
ägnade sig Hieronymus åt att
hjälpa så många som möjligt
men främst övergivna, föräldralösa barn. Han samlade dem i ett hus som han
hyrt för ändamålet, klädde
och matade dem på egen bekostnad och undervisade
dem själv i religion och kristna seder.
Sedan han själv tillfrisknat från pesten beslöt han
1531 ägna sig själv och sin
ägendom helt för andra. Han

grundade barnhem i Brescia,
Bergamo och Como, ett
skyddshem för botfärdiga
prostituerade och ett sjukhus
i Verona. Är 1532 grundade
han tillsammans med två
andra präster en manlig
kongregation i Somascha,
mellan Bergamo och Milano. Han skaffade ett hus för
skolning av nya medlemmar
och kongregationen tog sitt
namn av orten : Reguliära
kleriker av Somascha.
Kongregationens viktigaste
uppgift var att ta hand om
föräldralösa barn. Ungdomens och unga prästers utbildning hörde också till dess
uppgifter och gör det än i
dag.
Det sägs att Hieronymus
var den förste som i barnundervisningen använde en
färdig katekes med frågor
och svar.
Under en epidemi år
1537 ägnade han sig åt att
sköta de sjuka men blev
smittad och dog den
8.februari. Han blev helgonförklarad 1767 och 1928
blev han av påven Pius XI
förklarad som skyddspatron
för föräldralösa och övergivna barn.
Hans fest firas på dödsdagen 8.2.
MÄRTA AMINOFF

Dokumentteja

Neljäs maailman perheiden tapaaminen
Maailman perheiden tapaaminen järjestettiin tänä vuonna neljättä kertaa. T
apaamispaikkana oli Filippiinien pääkaupunki Manila.
Tapaamispaikkana
Paikan valintaan oli vaikuttanut erityisesti Filippiinien asema ainoana enemmistöltään katolisena maana Aasiassa.
Seuraavassa on otteita paavi Johannes Paavali II:n tervehdyksestä (JP) tapaamiseen osallistuneille perheille sekä hänen henkilökohtaisen erityislähettiläänsä, Paavillisen perheneuvoston prefektin, kardinaali Alfonso López T
rujillon puheesta (AL
T).
Trujillon
(ALT).

Ottamalla omakseen
evankeliumin ja kulkemalla sen valossa
perheillä on suuri vastuu viedä eteenpäin
todistusta
to
distusta evankeliumin sanomasta. JP

Perheestä on tultava
vetovoimainen to
distodistaja identiteetilleen,
joka perustuu rakkauden ja elämän yhteyteen miehen ja naisen
ALT
välillä. AL
T

per-Rakkaat kristityt per
heet: julistakaa iloisesti kaikelle maailmalle
sitä suurta aarretta,
jonka te kotikirkkoina
muodostatte!
muo
dostatte! JP

Olkaa “ilosanoma” kolmatta vuosituhatta varten
Avioviopysymällä uskollisina kutsumuksellenne. ... A
liiton sakramentti on yhä oma tienne Jeesuksen
opetuslapsina. Sen avulla te levitätte Jumalan valtakuntaa ja kasvatte pyhyydessä, johon kaikki kristityt on kutsuttu. JP

Kristityt pariskunnat:
elämän ja rakkauden
yhteydessänne, molemminpuolisessa itsenne antamisessa ja
anteliaassa avoimuudessa lapsien saamiseksi tulkaa Kristuksessa maailman valoksi. Herra tahtoo teidän
olevan joka päivä kuin
lamppu, joka ei pysy
piilossa, vaan on
pantu“lampunjalkaan,
ja ... loistaa kaikille
huoneessa oleville”.
JP2

Uuden evankelioinnin on tuotava mukanaan uusi kääntymys kohti totuutta, kohti
Jumalaa. Kysymys on
henkilökohtaisesta ja
yhteisöllisestä kääntymyksestä, joka näkyy
Jumalan mielen mukaisessa kotikirkon
ALT
elämässä. AL
T

Katolinen kirkko
ja media 2003
Katolisen tiedotuskeskuksen johtokunta toivottaa kaikki katoliset toimittajat, lehtimiehet, journalistit jne. tervetulleiksi
Katolinen kirkko ja media 2003 -keskustelutilaisuuteen Pyhän
Henrikin katedraalin seurakuntasalissa torstaina 20. helmikuuta 2003 klo 17.00-19.00.
Tapaamiseen osallistuvilta pyydetään puheenvuoroja ja heidän
kanssaan herätellään keskustelua siitä, miten kuvaa katolisesta
kirkosta maallisessa mediassa voidaan parantaa ja esiintyviä vir
vir-heitä oikoa.
Tapaamiseen pyydetään ilmoittautumaan 14.2. klo 12.00 mennessä: tiedottaja Marko T
ervaportti, puh. 0208 350751,
Tervaportti,
info@catholic.fi. T
ilaisuudessa on tarjoilua.
Tilaisuudessa

Tervetuloa tekemään kirkkoa näkyvämmäksi!

Isä Matej Palicin vetoomus:

Auta Caritasta
auttamaan Kosovossa
vähemmistönä asuvia
kroaatteja!
He tarvitsevat
- lämpöisiä, puhtaita vaatteita
- ruokaa
- hygieniatuotteita
Tavarat tulee toimittaa pappiloihin mahdollisimman pian.
Avun perillemenon varmistaa
paikanpäällä rauhanturvaajana
toimiva Mikaeli Langinvainio.
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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
10.2. Avioliitto (249-253) - isä
Wieslaw Swiech SCJ
24.2. Katolisen moraaliopetuksen
lähtökohdat (280-293, 299312) - piispa Józef Wróbel
SCJ
10.3. Synti, parannuksen sakramentti, sairaiden voitelu (230248, 170-178) - isä Kazimierz
Lewandowski SCJ
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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5.2. ke Ei aamumessua
8.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
9.2. Kirkkovuoden 5. sunnuntai:
10.00 lat/ranska, 11.15 päämessu/högmässa, 16.30 messu venäjäksi, 18.00 iltamessu
10.2. ma 18.30 informaatiokurssi
seurakuntasalissa
15.2. la 10.00 lauantaikurssi Englantilaisessa koulussa, 9.30
lördagskursen i församlingssalen, 10.00-12.00 lastenkerho, 12.00 messu, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
16.2. Kirkkovuoden 6. sunnuntai:
10.00 lat/esp, 11.15 päämessu/högmässa, 12.30 mässa
på svenska (kyrkkaffe), 15.00
messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
22.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
23.2. Kirkkovuoden 7. sunnuntai:
10.00 lat/engl, 11.15 päämessu/högmässa, 15.00 messu
Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
24.2. ma 18.30 informaatiokurssi
seurakuntasalissa
25.2. ti 14.00 Seniores messu ja
kokous
1.3. la 9.45 uskonnonopetus
ranskaksi, 11.00 messu, 12.00
sisarten retretti, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu

Diaspora:

Porvoo: (ort. kirkko) 16.2. su klo
15.00
Tikkurila: (ort. kirkko) 23.2. su klo
15.00

Catholic
Students’ Club
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:
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

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
13.30 messu, ke, pe 7.15 aamumessu; ti, to 18.30 iltamessu. (Ti) 18.00 ruusukkorukous,
(to) 18.00 adoraatio ja vesper.
Rippitilaisuus: ti ja la 18.0018.30 ja sopimuksen mukaan.
8.2. la 10.00-13.30 valmistelupäivä ensimmäisen kommuunion
lapsille, 18.30 iltamessu
9.2. Kirkkovuoden 5. sunnuntai:
10.00 päämessu suomeksi,
11.30 messu vietnamiksi
(Mass in Vietnamese), 18.30
iltamessu
10.2. ma 13.30 messu/maanantaiklubi
15.2. la 10.00 uskonnonopetus
lapsille (lauantaikurssi), 13.00
messu lapsille ja vanhemmille,
16.30 messu Riihimäellä (vietnamiksi), 18.30 iltamessu
16.2. Kirkkovuoden 6. sunnuntai:
10.00 päämessu suomeksi,
11.30 messu englanniksi
(Mass in English), 16.00 messu Forssassa, 18.30 iltamessu
17.2. ma Ei ole messua/maanantaiklubi
22.2. la 18.30 iltamessu
23.2. Kirkkovuoden 7. sunnuntai:
10.00 päämessu suomeksi,
11.30 messu italiaksi (Messa
in Italiano), 15.00 messu Espoossa Soukan kappelissa,
18.30 iltamessu
24.2. ma 13.30 messu
1.3. la 16.30 messu Riihimäellä
(suomeksi), 18.30 iltamessu

Diaspora:

Forssa: ( Ev.-lut. seurakuntatalon
kappeli) 16.2. su klo 16.00
Karjaa: (Keskiaikaisessa kirkossa) su klo 16.00
Lohja: (Pyhän Laurin kirkko) 2.3.
su klo 14.00 (huom. aika)
Riihimäki: (Kappelikirkko, Kolehmaisenkatu 26)
suomeksi: 1.3. la klo 16.30
vietnamiksi: 15.2. la klo 16.30
Soukka: (Soukan kappeli) 23.2.
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.
8.2. la Katekeesi ja lastenkerho
Turussa
9.2. Kirkkovuoden 5. sunnuntai:
10.30 päämessu, 18.30 Mass
in English
15.2. la Katekeesi Taumalla ja
Porissa, 18.00 messu Porissa
16.2. Kirkkovuoden 6. sunnuntai:
10.30 päämessu - isä Wieslawin läksiäiset ja isä Peterin
virkaanasettaminen
23.2. Kirkkovuoden 7. sunnuntai:
9.15 mässa på svenska, 10.30
päämessu, 18.30 Mass in
English

Diaspora:

Ahvenanmaa: (Margareta Garden
kirkko) la 10.00
Pori: (Uusi ort. kirkko) 15.2. la
18.00

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, fax 014612660. Sähköposti
olavi@catholic.fi.
Su 10.30 päämessu. Ke 18.00
iltamessu. Tiedot muiden arkipäivien messuista puhelimitse
ja kirkon ovelta. Rippitilaisuus
sopimuksen mukaan.
7.2. pa 18.00 messu Kiteellä
8.2. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00 messu Joensuussa, 16.00 messu Varkaudessa
9.2. Kirkkovuoden 5. sunnuntai:
10.30 päämessu, 16.00 messu Mikkelissä
15.2. la Lauantaikurssi, 12.30
pyhä messu
16.2. Kirkkovuoden 6 sunnuntai:
10.30 päämessu
22.2. la 9.45 uskonnonopetus
Savonlinnassa, 11.00 messu
Savonlinnassa
23.2. Kirkkovuoden 7. sunnuntai:
10.30 päämessu, 16.00 messu Kuopiossa
Tämän kuukauden arkipäivien
messut Jyväskylässä: ma klo
18.00 (sisarten kappeli), ti klo
7.00, ke klo 18.00, to klo 7.00
pe klo 7.00. Seuraavina arkipäivinä ei kuitenkaan messuja: 7.2.,
17.2., 18.2.)

Diaspora
RAKKA
UDEN LÄHETYSAKKAUDEN
SISARET (MISSIONARIES
OF CHARITY, MC)
Adoraatio maanantaisin klo 18-19.
Pyhä messu torstaisin
klo 18.30.

Tervetuloa!
Osoite: Kaarikuja 2 K 60,
00940 Helsinki (Kontula). Puh. 09-3403795.

Joensuu: (ort.kirkon seurakuntasali) 8.2., 8.3., 5.4., 10.5. la
klo 11.00 (uskonnonopetus
alkaa klo 9.45)
Kitee: (luterilainen kirkko) 7.2.,
7.3., 4.4., 9.5. pe klo 18.00
Kuopio: ( ort. seurakuntasali)
23.2., 23.3., 27.4., 25.5. su klo
16.00
Mikkeli: (Lut. tuomiokirkon krypta)
9.2., 9.3., 20.4., 11.5. su klo
16.00
Savonlinna: (ort. rukoushuone)
22.2., 22.3., 26.4. la 11.00
(tavallisesti opetus alkaa klo
9.45)
Varkaus: (ort. kirkko) 8.2., 8.3.,
5.4., 10.5. la klo 16.00
Lasten uskonnonopetus vuonna
2003 (kevät): 15.2., 15.3., 12.4.,
24.5.

Academicum Catholicum
Kokoukset keväällä 2003 (67. toimintavuosi) klo 18.30 Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3b A, Hki.
To 20.2. klo 18.30 AC:n ruotsinkielinen ilta Ingegerd Lutherin kotona, osoite Eläintarhan huvila no 8 - To 20.2.
kl. 18.30 svenskspråkigt medlemsmöte hemma hos Ingegerd Luther i Djurgårdsvillan nr 8 (i ändan av Alpgatan). Fil.dr. Johan Chydenius talar om “mitt katolska bibliotek”.
To 20.3. klo 18.30 Studium Catholicumissa, Ritarikatu 3b A, AC:n historiikin kirjoittaja kulttuurihistorian opiskelija Helena Pilke puhuu keskiajan uskontohistoriasta. Otsikkona: “Pohjolan nainen - pakanuuden ja kristinuskon
välissä”. 1100-luvun Ruotsin Skövden Helenan pyhimyslegendan, kirjallisuuden ja tutkimuksen valossa. - to
20.3. kl. 18.30 i Studium Catholichum talar Helena Pilke om medeltidens religionshistoria.
To 24.4. klo 18 AC:n vuosikokous Studiumissa, jonka jälkeen n. klo 18.30 ursuliinisisar Marta kertoo Autuaasta
Ursula Ledóchowskasta. - to 24.4. i Studium kl. 18 AC:s årsmöte samt ca kl. 18.30 berättar ursulinsyster Marta
om Saliga Ursula Ledóchowska.

Kaikki ovat tervetulleita AC:n tilaisuuksiin - Alla är välkomna till AC:s möten.

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.
8.2. la 9.30 katekeesi, 14.15
messu
9.2. Kirkkovuoden 5. sunnuntai:
10.30 päämessu, 14.00 messu puolaksi
10.2. ma 19.30 miesten piiri
12.2. ke 19.30 naisten piiri
15.2. la 9.00 messu Lapualla,
12.00 messu Pietarsaaressa,
16.00 messu Vaasassa, 18.30
messu Kurikassa
16.2. Kirkkovuoden 6. sunnuntai:
10.30 päämessu
19.2. ke 19.20 informaatiokurssi,
isä Teempu Sippo: Autuaan
Neitsyt Marian ja pyhien kunnioitus Kirkossa
22.2. la 10.30 lastenkerho, 12.30
messu
23.2. Kirkkovuoden 7. sunnuntai:
10.30 päämessu
1.3. la 9.30 katekeesi, 14.15
messu

Diaspora

Hämeenlinna: (ort. seurakunnan
seurakuntasali) 2.3. su klo
15.00
Kauhajoki: (kysy kirkkoherralta)
8.3. la klo 19.00
Kurikka: (kysy kirkkoherralta)
15.2. la klo 18.30
Lapua: (kysy kirkkoherralta)
15.2., 8.3. la klo 9.00 messu
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli): 15.2., 8.3. la klo 12.00
Vaasa: (ort. seurakunnan seurakuntasali) 15.2., 8.3. 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.
6.2. to 18.00 iltamessu
8.2. la 13.00 perhemessu
9.2. Kirkkovuoden 5. sunnuntai:
11.00 päämessu
14.2. to 18.00 iltamessu
16.2. Kirkkovuoden 6. sunnuntai:
18.00 päämessu
20.2. to 18.00 iltamessu
23.2. Kirkkovuoden 7. sunnuntai:
18.00 päämessu
27.2. to 18.00 iltamessu

Diaspora

Lahti: (ort. kirkko) la 14-16 uskonnonopetus, 1.3., 5.4., 3.5. la
klo 16.00 messu
Lappeenranta: (ort. kirkko) 16.2.,
16.3., 18.5. su klo 11.30 messu (Huom. huhtikuussa 20.4.
ei messua Lappeenrannassa Pääsiäinen omassa kirkossa
Kouvolassa)
Hamina: (Poistilan seurakuntakoti) 23.2., 23.3., 27.4. su klo
11.00 messu (Huom. Toukokuussa ei messua Poitsilassa
- P. Ursulan juhla omassa kirkossa Kouvolassa)

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
6.2. to 19.00 Ekumeeninen sanan
liturgia Ortodoksisessa kirkossa
9.2. Kirkkovuoden 5. sunnuntai:
11.00 päämessu, 17.00 messu
Rovaniemellä
16.2. Kirkkovuoden 6. sunnuntai:
11.00 päämessu, 17.00 messu
Torniossa
23.2. Kirkkovuoden 7. sunnuntai:
11.00 päämessu, 17.00 messu
Raahessa

Diaspora

Raahe: (vahitelee - kysy kirkkoherralta) 23.2. su klo 17.00
Rovaniemi: (ort. kirkko) 9.2. su
klo 17.00
Tornio: (Ala-Tornion kirkon seurakuntasalissa) 16.2. su klo
17.00
Uskonnonopetus: lauantaisin klo
11.00
Ruusukko perjantaisin 18.00

Katekeettinen
keskus
Kuusitie 6, 00270 Helsinki.
Puh. (09) 2416095, fax (09)
5885157. Sähköposti
katekeesi@catholic.fi, kotisivu
www.katekeettinenkeskus.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.

15.-22.2. Hiihtolomaleiri
28.2.-2.3. Naisten ekumeeninen retretti: “Hengellinen äitiys”
28.-29.3. Marian seurakunan
opetus vahvistuslapsille
4.-6.4. Svenskspråkig reträtt:
Durell OP

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

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

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

Uskonnonopetus Kouvolassa
kuukauden toisena lauantaina 1113, messu 13.00. Päivämäärät:
8.2., 8.3., 12.4., 10.5.
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.

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

Huom! Kalenteritietoja myös seuraavalla sivulla (10).

Maallikkofransiskaanit
OFS
Kokouspaikka on P. Marian srk.sali, Mäntytie 2, 00270 Helsinki

Teresa ry
Teresat kokoontuvat pääasiallisesti P. Marian seurakuntasalissa, Mäntytie 2, joka kuukauden 1. ja 3. tiistai. Ilta
alkaa messun vietolla P. Marian kirkossa klo 18.30. Messua edeltää ruusukkorukous klo 18.00 alkaen.
OHJELMA KEVÄTKAUDELLA 2003
18.2. tiistai: Jaana Langinkoski opastaa kukkien sidonnassa.
4.3. tiistai: Jaana Langinkoski opastaa kuivakukka-asetelmien teossa.
15.3. lauantai: Kirpputorin pystytys klo 13.00 - 17.00 P. Marian seurakuntasalissa
16.3. sunnuntai: Kirpputorimyyjäiset klo 11.15 - 14.30.
18.3. tiistai: Tuulikki Tuuri kertoo teresojen historiasta ja käymme läpi valokuva-arkistojen aarteita. Jos sinulta
löytyy teresojen toimintaan liittyviä kuvia, otathan ne mukaan!
1.4. tiistai: Esa Erävalo alustaa aiheesta “Fides et ratio, usko versus järki”; keskustelua.
15.4. tiistai: Krismamessu P. Henrikin kirkossa
6.5. tiistai: Teresojen, fransiskaanien ja seurakunnan Caritaksen yhteinen kevätjuhla.
Teresa ry on Helsingin molempien katolisten seurakuntien yhteinen yhdistys. Toimimme pääkaupunkiseudulla
Pyhän Henrikin ja Pyhän Marian seurakuntien karitatiivisen työn hyväksi järjestämällä myyjäisiä, joiden tuotosta
luovutamme kirkkoherrojen annettavaksi avustuksia vanhusten, sairaiden ja lasten tarpeisiin, sekä tuemme
nuorten toimintaa. Yhdistyksellä on myös tärkeä tehtävä katolisen identiteetin vahvistamisessa ja sen vuoksi
esitelmä- ja keskusteluillat muodostavat laajan osan toiminnastamme. Teresa ry täyttää tänä vuonna 50 vuotta.

Torstai 13.2. yhteisön kokous klo 17.00, iltamessu klo 18.30
Tiistai 25.2. iltamessu 18.30, sen jälkeen esitelmäilta srk-salissa: Kutsumuksen ja sitoutumisen siunaus
Torstai 13.3. yhteisön kokous klo 17.00, iltamessu klo 18.30
Tiistai 25.3. iltamessu klo 18.30, sen jälkeen paastonajan mietiskely
srk-salissa kirjasta Kristukikonen av San Damiano, 7. luku Maria ja
Johannes
Torstai 10.4. yhteisön kokous klo 17.00, iltamessu 18.30
Tiistai 29.4. iltamessu klo 18.30, sen jälkeen esitelmäilta srk-salissa:
Köyhyys - evankelinen neuvo
Toukokuuun alussa kevätjuhla yhdessä Teresojen kanssa. Ks. Teresa
ry:n agendaosa.
Torstai 15.5. yhteisön kokous klo 17.00, iltamessu 18.30 (kevään viimeinen kokous)
Kökarin ekumeeninen Franciscus-juhla 5.-6.7.2003.
EUFRA 2003: Kesällä Euroopan maallikkofransiskaanien kokous Romaniassa

Syksy 2003 (alustava)

Torstai 11.9. yhteisön kokous, iltamessu klo 18.30 (syksyn ensimmäinen kokous)
Tiistai 30.9. iltamessu 18.30, sen jälkeen syksyn ensimmäinen esitelmäilta
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Kalenteri
KATOLISET LASTENLEIRIT KESÄLLÄ
2003
ENNAKKOTIEDOT
1.- 7.6. PYÖRÄVAELLUS Viron Saarenmaalle, yli 14-vuotiaille, hinta 110e (ei kat.
130e).
1. - 8.6. 15-VUOTIAIDEN LEIRI Jyväskylässä, hinta 120e.
1. – 6.6. VARHAISNUORTEN LEIRI Stella Marisissa, 10 - 13v., hinta 70e/sisarukset
60e/ei kat. 80e.
8. – 14.6. I LASTENLEIRI Stella Marisissa, 5 – 9v., hinta 60e/sisarukset 50e.
14. – 20.6. II LASTENLEIRI, samat kuin edellä.
8.6. – 15.6. LASTENLEIRI Jyväskylässä, lisätiedot myöhemmin.
22.6. – 29.6. ENGLISH CAMP Stella Marisissa, 8 – 13v., hinta 80e/sis. 70e/ei kat. 90e.
30.6. – 6.7. PERHELEIRI Stella Marisissa, lisätiedot myöhemmin.

Iloiset karnevaalit
Lauantaina 1.3.2003 alkaen iltamessun jälkeen n. klo
19.00 Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa.
* ruokatarjoilua
* musiikkia ja muuta hauskaa ohjelmaa
* arpajaiset: ota mukaan 2 euron kolikoita.
Lipun hinta 17 euroa/henkilö, joka on maksu ruoasta. Sitovat ilmoitukset Henrikin pappilaan 21.2.2003
mennessä, puh 09-6824040, ruokavarausten vuoksi.
Lippuja myydään kirkkokahveilla.
Nyt kaikki mukaan iloisin mielin. Ota ystäväsikin mukaan. T
ehdään yhdessä kotoinen ja viihtyisä
Tehdään
ilta!
PYHÄN HENRIKIN SEURA

30.6. – 6.7. ISOSKOULUTUS perheleirin aikana, koulutettavilta leiri ilmainen, yli 15v.
mieluummin, 15-vuotiaiden leirin käynyt.
6. – 13.7. SPORTTILEIRI Stella Marisissa, 8 – 13v., hinta 80e/sis.70e/ei kat. 90e.
13. – 20.7. TAIDELEIRI Stella Marisissa kaiken ikäisille, lapset vain oman holhoojan
kanssa,
hinta 190e/alle 15v.110e/ ei kat. 205e/120e.

Jeesuksen pyhän sydämen maallikoiden

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Katekeettinen keskus: puh. 09-2416095 fax 09-5885157.
Tarkemmat tiedot myöhemmin Fidesissä. Ilmoittautuneet saavat oman kirjeen lähempänä leiriä.

Aiheena Jeesuksen pyhän sydämen spiritualiteetin ajankohtaisuus. Majoitus ja täysihoito 75 euroa. Ilmoittautumiset Birgittalaissisarille, puh. 02-2501910, fax 02-2503078. Ursininkatu
15 A, 20100 Turku.

Pyhiinvaellus Lourdesiin
Teresat järjestävät pyhiinvaellusmatkan Lourdesiin
18.-23.9.2003. Matkan tämänhetkinen kustannusarvio on 850-950 euroa (sis. matkat ja täysihoidon).
Paikkoja on varattuna 28. Ennakkoilmoittautumisia
otetaan vastaan P. Marian seurakunnassa teresailloissa sekä kansliassa tiistaisin ja torstaisin.

Pyhän Henrikin seura
1.3. la Iloiset karnevaalit. n. klo 19.00 iltamessun jälkeen Pyhän
Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa. Lipun hinta
17 euroa, joka on maksu ruoasta. Sitovat ilmoittautumiset 21.2.
mennessä pappilaan. Katso erillinen ilmoitus.
28.-31.3. pe-ma Kulttuurimatka Riikaan. Mielenkiintoinen matka
Baltian pikku Pariisiin, paljon nähtävää, kirkkoja, kulttuurihistoriaa ja värikästä nykypäivää. Majoitus vanhassa keskustassa,
Hotel Konventa, joka on ollut aikoinaan dominikaaniluostari,
buffet aamiainen. Sitovat varaukset 14.2. mennessä: Lauri Lehtovirta, puh 0205615328 (ark. 9-17), email
lauri.lehtovirta@kohdematkakaleva.fi. Katso erillinen ilmoitus.
7.5. ke Miten matkat muuttuvat kirjoiksi. n. klo 19.00 iltamessun
jälkeen Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntasalissa. Fil.maist., kirjailija Rauni Vornanen, joka on tehnyt useita
matkaoppaita, kohteina Kreikka, Turkki ja Intia, kertoo mielenkiintoisesti kirjojensa synnystä ja matkakirjoista yleensä. Matkakirjailijan ja -toimittajan iloista ja ongelmista, suomeksi ja suomalaisille kirjoittaessaan.

Alustava syksyn ohjelma
Syyskuu. Ooppera tai baletti Suomen kansallisoopperassa. Pyritään saamaan edulliset ryhmäliput hyville permantopaikoille.
11.10 la Retretti, jonka isä Teemu Sippo vetää. Alkaen klo 10.00
Pyhän Henrikin katedraalissa ja -seurakuntasalissa. Osallistumismaksu 15 euroa, joka sisältää ruokailun ja iltapäiväkahvin.
Sitovat ilmoittautumiset pappilaan 3.10 mennessä ruokatilausten vuoksi.
12.11. ke Kirkkokonsertti. Alkaen klo 20.00 Pyhän Henrikin katedraalissa. Liput 8 euroa. Myydään kirkkokahveilla ja ovella.

Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita Pyhän Henrikin seuran
tilaisuuksiin. tuo myös ystäväsi mukaan. Merkitse jo nyt päivämäärät kalenteriisi. Tarkemmat ilmoitukset tulevissa Fides-lehdissä.
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retretti Turussa

ossin SCJ johdolla pe 28.2. - su 2.3.
isä Frans V
Vossin

Sr. Mary Vénard LeBeau CPPS
täyttää 80 vuotta!
Sisar Mary Vénard viettää 80-vuotissyntymäpäiväänsä T
allinnassa 22.2.
Tallinnassa
Hän pyytää, että häntä muistettaisiin lahjoituksin allamainitulle tilille. Ei henkilökohtaisia lahjoja.
“Education in Estonia”
Nordea 226218-27184

Pyhän Henrikin Seuran

kulttuurimatka

Suomen
ekumeenisen
neuvoston
naisjaoston

keväiseen Riikaan 28.-31.3.2003

KEVÄTT
AP
AHTUMA
EVÄTTAP
APAHTUMA

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.

Stella Marisissa
28.2.-2.3.

Hengellinen
äitiys
Mukana: Anja Järvi, AnnaMari Kaskinen, Eija Kemppi, Elina Grönlund, sr. Theresa Jezl.
Hinta 95 euroa. Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Leena Kangas, puh. 019335793, fax 019-335892.

SITOV
VARA
ARAUKSET
SITO
VAT V
ARA
UKSET
14.2.2003 MENNESSÄ!

HALUT
AAN
HALUTAAN
VUOKRA
TA
VUOKRAT
Savuton opiskelijatyttö etsii
pientä yksiötä/kaksiota Helsingin alueelta, alkaen 1.4.2003.
Kohtuullinen vuokra. Soita
Sannalle 050-323 6116.

MYYDÄÄN
Espanjalainen ensikommuuniomekko, koko 130-140 cm,
hinta 34 euroa. Puh. 0408340889.

Artikkeleita

Miksi rakastamme paavia?

Vad är en
katolsk
professionell
journalist?

Osa 3/3
Rooman piispan kir
kir-kollisen vallan määrittely
Herra asetti Simonin yksin Kirkon kallioksi ja avaintenhaltijaksi (vrt. Matt
16:18-19) sekä teki hänestä
koko laumansa paimenen
(vrt. Joh 21:15 jne.). Siksi
Rooman paavilla on täysi ja
ylin kirkollinen valta.
Hänellä on täysi valta:
Paavi voi ratkaista minkä tahansa Kirkon toimivaltaan
kuuluvan asian. Tämän vallan kohteina ovat siis usko
ja tavat, mutta myös Kirkon
hallinto ja kirkkokuri.
Hänellä on ylin valta: hänen valtansa ei ylitä ainoastaan kunkin yksittäisen piispan valtaa, vaan myös kaikki piispat yhdessä. Siksi kirkolliskokouskaan ei ole paavin yläpuolella. Vatikaanin
II kirkolliskokous julistaa:
"Apostoli Pietari ja muut
apostolit muodostavat yhdessä apostolikollegion. Tällä kollegiolla, piispojen kokouksella, on valtaa vain
yhteydessä Rooman piispan,
Pietarin seuraajan kanssa.
Piispojen yhdessä päänsä,
Rooman piispan, kanssa tekemät päätökset, eikä milloinkaan ilman tätä päätä,
ovat myös korkeimman ja
täydellisen kirkollisen vallan
osoituksia. Tätä valtaa he
eivät kuitenkaan voi käyttää
ilman Rooman ylipaimenta
(…) Ekumeeninen kirkolliskokous on pätevä vain silloin, kun sen on vahvistanut
tai vähintään hyväksynyt
sellaiseksi Pietarin seuraaja."
(Lumen Gentium 22).
Ei uskovien joukko, ei
apostolinen kirkolliskokous,
vaan Pietari yksin vastasi
Jeesukselle: Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika.
Kun apostolit hetkeä aikaisemmin toistelivat Jeesusta
seuranneen väkijoukon käsityksiä, he toistivat pelkkää
harhaoppia. Pietari ei muodostanut uskomme perusdogmia kollektiivisen neuvottelun jälkeen, vaan taivaallisen Isän välittömällä
avulla (kuten Jeesus Kristus
itse todistaa); ja hänen sanansa määritti kristittyjen
uskon omalla voimallaan, ei
toisten yksimielisyyden
kautta.

Rooman piispan erehtymättömyys
Kiirastorstaina ennen
kuolemaansa Jeesus sanoi
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)
Paavi ei voisi täyttää Jumalan hänelle uskomaa teh-

tävää, ellei hän olisi puettu
erehtymättömyyteen uskon
ja moraalin kysymyksissä.
Kirkko halvaantuisi uskonopillisen auktoriteetin puuttuessa. Sen olisi lähes mahdotonta tarkentaa ilmoituksen sisällön merkitystä. Kristuksen totuus, joka on uskottu Kirkon haltuun, ei ole depositum palosuojatussa kaapissa, Kirkko ei ole dogmaattinen kassakaappi, vaan
Kristuksen elävä ruumis.
Toisin sanoen dogmaattinen
kehitys on välttämättömyys,
ja uskollisuus traditiolle sen
kuolleen ja ulkoisen suojaamisen merkityksessä abstraktio.
Sen jälkeen, kun ekumeeniset kirkolliskokoukset
olivat vahvistaneet paavin
etusijan opettajana, Vatikaanin ensimmäinen kirkolliskokous (1870) julisti dogmin Rooman piispan ereh-

tymättömyydestä. Vatikaanin toinen kirkolliskokous
(1965) määritteli Vatikaanin I kirkolliskokoukseen
perustuen tuon opin seuraavin sanoin: "Virkansa puolesta Rooman paavi, piispainkollegion pää, on erehtymätön, kun hän kaikkien
uskovien esipaimenena ja
opettajana veljiään uskossa
vahvistaen (vrt. Luuk 22:32)
lopullisella tavalla julistaa
minkä tahansa uskoa ja moraalia koskevan opetuksen.
Siksi hänen päätöksiään oi-

kein kutsutaankin itsessään,
ei Kirkon suostumuksen perustella, peruuttamattomiksi, koska ne syntyvät hänelle autuaan Pietarin hahmossa luvatun Pyhän Hengen
myötävaikutuksesta, eivätkä
ne siis tarvitse kenenkään
toisen henkilön vahvistusta
eikä niistä voi valittaa mihinkään muuhun oikeusistuimeen." (Lumen Gentium
25)
Paavi ei ole erehtymätön
puhuessaan yksityishenkilönä (600-luvulla paavi Honorius tunnusti Konstantinopolin patriarkka Sergiokselle kirjoittamassaan yksityiskirjeessä tämän mielestä
monoteletististä harhaoppia). Simon Pietari on katolisen Kirkon esipaimenena
ja opettajana, Jumalan tukemana ja kaikkien puolesta
puhuvana, uskollinen Jumal-ihmisen totuuden todis-

taja ja erehtymätön tulkitsija. Sama Pietari voi yksityishenkilönä, puhuessaan ja
toimiessaan vain omien
luonnollisten voimiensa ja
inhimillisen käsityskykynsä
mukaan, sanoa ja tehdä arvottomia, vietteleviä ja jopa
saatanallisia asioita (vrt.
Matt 16:23). Mutta hänen
henkilökohtaiset puutteensa ja syntinsä ovat ohimeneviä, kun taas kirkkoruhtinaan sosiaalinen funktio pysyy. "Saatana" ja "viettelys"
katosivat, mutta Pietari jäi.
Paavin opetuksen kunnioittamista ei tule rajoittaa
niihin harvoihin tapauksiin,
jolloin hän puhuu ex cathedra (kaikkien uskovien
esipaimenena ja opettajana). Vatikaanin toinen kirkolliskokous julistaa: "Tahdon ja ymmärryksen on uskollisesti alistuttava erityisesti Rooman paavin [ja häneen yhteydessä olevien
piispojen] autenttiselle opetusauktoriteetille, silloinkin,
kun hän ei puhu suoranaisesti ex cathedra. Hänen korkein opetusvirkansa on aina
kunnioittaen tunnustettava
ja hänen päätöksiinsä pitäydyttävä sellaisina kuin hän
on mielensä ja aikeensa esiin
tuonut päätellen kyseisten
dokumenttien luonteesta,
tietyn opin usein toistuvasta julistamisesta tai tavasta,
jolla se on muotoiltu." (Lumen Gentium 25)
Isien opetus vahvistaa
paavin erehtymättömyyden.
Lyonin pyhä Ireneus sanoo,
että "Rooman Kirkossa traditio on säilynyt vahingoittumattomana" (Adv. haer.
III, 2-3). Pyhä Petrus
Chrysologus kirjoittaa:
"Rooman pyhä paavi tarjoaa oikeaa uskoa niille, jotka
sitä etsivät" (Kirje Eutykhokselle, 2). Pyhä Hieronymus kirjoittaa paavi Damasukselle: "Vain teillä on vahingoittumattomana säilynyt isien traditio" (Ep. 15,1).
Pyhän Augustinuksen (354430) mukaan "causa finita
est" (asia on loppuun käsitelty), kun paavi on määritellyt uskonkysymyksen
(Sermo 131, 10, 10).
ALEXANDRE HAVARD

Nyligen firade det internationella katolska pressförbundet sitt 75-års jubileum
i Rom med drygt 100 medlemmar närvarande.
Vid den påvliga audiensen ställde påven frågan “vad
innebär det att vara en katolsk professionell journalist?’ Han besvarade den
själv. “Det betyder helt enkelt, att man måste ha personlig integritet och att ens
personliga och professionella liv bör avspegla Jesu liv
och evangliets lära.
- Journalisten måste sträva till att leva upp till sitt
yrkes högsta ideal, han bör
vara en bönens människa
och alltid vara beredd att ge
sitt bästa, förklarade påven.
- Journalisten måste ha
modet att söka och sprida
sanningen, även när den
mottas med motvilja eller
inte anses politiskt korrekt.
Detta kräver av journalisten
öppenhet för sådana moraliska, religiösa och andliga
aspekt av människolivet,
som ofta missförstås eller
medvetet ignoreras.
Påven underströk “att det
innebär att journalisten inte
bara bör rapportera de ogärningar och tragedier som förekommer, utan också de
positiva och upplyftande initiativ som fattas till hjälp för
människor i nöd, d.v.s. fattiga, sjuka, handikappade,
svaga och dem som glöms
bort av samhället.” Han tillfogade “journalisten måste
med andra ord själv vara ett
exempel på hopp och hjältemod i en värld, som så desperat har behov av båda.”
Det är denna anda som
det internationella katolska
pressförbundet bör försöka
främja hos sina medlemmar
och i sina aktiviteter, så att
organisationen fortsättningsvis kan vara en källa
till gemenskap och en hjälp
för de katolska journalisterna, sade påven.
Påven avslutade audiensen med att säga att “den
katolska journalisten inte
endast skall eftersträva en
hög professionell nivå utan
också moraliskt hjältemod.”
- Vi är förpliktade att bli
helgon, att sprida ljus och som Jesus - göra blinda seende.
MÄRTA AMINOFF UR KO
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Kehitysvammaiset profeettoina
Jean V
anier
Vanier
anier,, Pariisin lähellä asuva katolinen filosofian professori, joka on omistanut elämänsä kehitysvammaisille, ei
ole Suomessakaan aivan tuntematon henkilö. T
ammikuusTammikuussa hän vieraili jo toisen kerran Suomessa. Pari hänen kir
kir-jaansa on myös julkaistu suomeksi; mm. ”Elämä arkissa” ja
”Murrettu ruumis”. Suomessa V
anieria tunnetumpi uskonVanieria
nollisten kirjojen kirjoittaja Harry Nouwens asui elämänsä
lopulla Kanadassa Jean V
anierin perustamassa kehitysvamVanierin
maisten yhteisössä. Kirjassaan ”T
oivo kaaoksen maailmas”Toivo
sa” hän kuvailee koskettavasti ystävyyttään Aatamin kanssa, joka on syvästi kehitysvammainen.
Tammikuun alussa Jean V
anier saapui Suomeen HelsinVanier
gin evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän diakoniatoiminnan kutsumana. Kolmipäiväisen retretin aikana Jean V
aVanier varusti oman elämänsä kokemuksilla yli 50 pappia, diaOtsikko ei vaikuta kovinkaan järkevältä, mutta Jean
Vanierin mielestä siihen sisältyy paljon totuutta. Se on
yhteenveto Kristuksen sanomasta ja elämäntehtävästä.
Hän tuli julistamaan sanoin
ja teoin, miten suuresti taivaallinen Isä on rakastunut
ihmisiin, erityisesti niihin,
jotka ovat kanssaihmistensä
väheksymiä tai hylkäämiä,
usein sorrettuja ja sangen
yksinäisiä, kuten esimerkiksi kehitysvammaiset ovat.
Perustamansa kehitysvammaisten liikkeen avulla Jean
Vanier – nyt 74-vuotias – on
puolustamassa jokaisen ihmisen ainutlaatuista arvoa
Jumalan silmissä. Siksi meidän on kunnioitettava ja rakastettava toisiamme. Erityisesti niitä, jotka eivät vammojensa tähden kykene puolustamaan itseään, koska he
ovat osittain tai toisinaan
kokonaan riippuvaisia lähimmäistensä myötätunnos-

ta ja rakkaudesta.
Toisen maailmansodan
aikana ollessaan nuorena
upseerina Kanadan laivastossa Jean Vanier on itse kertonut oppineensa käsittelemään kaikenlaisia tuhoaseita: sodan jälkeen hän asui
vanhempiensa kanssa Pariisissa, jossa hänen äitinsä toimi kansainvälisen Punaisen
Ristin johtotehtävissä. Äitinsä kautta Jean tutustui
sodan kammottaviin seurauksiin. Hän näki kaikenlaisia sodan uhreja, keskityslei-

konia ja muuta työntekijää Johanneksen evankeliumin ker
ker-tomusten avulla. Hän puhui elävästi siitä, miten Kristus suhtautui oman aikansa kulttuurin, yhteiskunnan ja kanssaihmisten hylkäämiin ja väheksyttyihin ihmisiin.
Retretti pyrki olemaan ”valoa hämärässä”. Jean V
anier ei
Vanier
sytyttänyt valoa vain kehitysvammaisten hämärään elämään,
vaan myös kirkon palvelijoiden elämään. Myös he kaipaavat hengellistä tukea sekä uusia virikkeitä täyttääkseen hyvin sen tehtävän, jota varten Kristus on kutsunut heidät.
Retretti oli ekumeeninen, jossa oli muutamia katolisia
osanottajia myös Ruotsista ja Norjasta – heidän joukossaan
kehitysvammaisia. Suomesta osallistui isä Frans V
oss SCJ,
Voss
joka kertoo alla olevassa artikkelissa innostuneesti retretin
antimista.

reistä palanneita eläviä luurankoja, sotavankien ja haavoittuneiden kurjuuden, orpojen ja leskien turvattomuuden. Heidän kohtaamisensa herätti hänessä halun
tehdä jotakin taistellakseen
ihmisten ja kansojen itsekkyyttä vastaan ja puolustaakseen ihmisarvoa.
Silloin muuan pappi kutsui hänet kehitysvammaisten hoitopaikkaan auttaakseen häntä ymmärtämään,
mitä varten Vapahtaja oli
tullut maailmaan. Hän ker-

toi Jeanille Jeesuksen ensimmäisestä saarnasta Nasaretin
synagogassa, siitä kuinka Jumalan Henki oli voidellut
Hänet messiaaksi ja lähettänyt Hänet ilmoittamaan
köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut
vapauteen ja julistamaan
Herran riemuvuotta, ilmoittamaan, että Jumalan valtakunta oli tullut lähelle (vrt.
Luuk 4:16-19). Taivaallinen
Isä oli lähettänyt Jeesukses-

Vapahtajan äiti, Neitsyt Maria,
pyydämme sinua siunaamaan meidän kotimme.
Sulje meidät kaikki sinun lempeään sydämeesi.
Tulkoon meidän talostamme oikea koti,
jossa pienet ja puolustuskyvyttömät saavat tukea elämässään,
jotta he saisivat elää täyttä elämää.
Olkoon kotimme suojapaikka sureville ja yhteiskunnan hylkäämille,
että he löytäisivät lohduttajia.
ARKIN RUKOUS

sa oman Poikansa maailmaan antamaan uuden Hengen ja uuden sydämen ihmisille ja on siten halunnut
kutsua kaikki, jotka häneen
uskovat, tekemään samoin
Pyhän Hengen avulla, jonka he ovat saaneet kasteessa.
Jean päätti elää muutamien kehitysvammaisten
kanssa Pariisin läheisyydessä. Asuessaan heidän kanssaan hän eläytyi syvästi heidän elämänsä suruihin ja
iloihin. Hän oppi tuntemaan
heidän hätäänsä ja tarpeitaan, heidän pelkojensa ja
ahdistustensa syitä. Hän oivalsi pian, kuinka paljon yhteiselämä näiden kehitysvammaisten kanssa muutti
hänen omaa suhtautumistaan lähimmäisiin ja maailmaan. Hänen uskonsa Jumalan rakkauteen syveni ja sen
seurauksena hänen suhteensa Kristukseen, maailman
Vapahtajaan rikastui. Hoi-

Vem ger åt påven förslagen till böneapostolatets böneämnen?
Det är en fråga som jag
ofta funderat på. När
jag funnit uttrycken
alltför byrokratiska för
min smak har jag mur
mur-rat över V
atikanens
Vatikanens
små byråkrater men
det har varit ett misstag.
I Katolskt magasins sista
nummer för år 2002 fick jag
fakta. Jag lånar dess text (av
Ryszard A. Klinger):

Underlaget till påvens böneintentioner för år 2004 är
redan färdigt.Förslagen utarbetades av 10 representanter
för Böneapostolatet vid ett
möte i september på Stiftsgården Marielund.
Arbetsgruppen består av jesuitpräster och lekfolk från
ett tiotal europeiska länder
under ledning av pater Aloys van Doren, som också är
ansvarig för Böneapostolatets världsvida arbete.
- Men böneintentionerna är
inte Böneapostolatets eller
jesuiternas understryker pater Francisco Herrrera, Sta
Eugenia församling i Stockholm.
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- Intentionerna är endast
påvens. Det är han som gör
urvalet och naturligtvis
kompletterar han dem också.
Valet av böneintentioner
sker mot bakgrund av det
politiska och andliga läget i
världen. Man frågar sig vilka de mest brännande frågorna är, och man lyfter fram
spända relationer mellan
länder, religioner eller kyrkor. I möjligaste mån försöker man undvika upprepning .
Böneintentionerna är uppdelade i två kategorier: allmänna och missionerande.

- Det är viktigt att böneintentionerna har betydelse
för katolikerna runt om i
världen, menar pater Herrera. Ett exempel är att den
genetiska forskningen ska ta
hänsyn till människovärdet.
I vissa länder kompletteras
dock påvens böheintentioner med det lokala stiftets
intentioner.
Antalet engagerade medlemmar i Böneapostolatet
går endast att uppskatta.
Enligt pater Herrera har man
inget medlemsregister, men
han menar att den som
verkligen ber påvens böneintentioner kan räkna sig
som medlem, och det är ett
stort antal miljoner männis-

kor runt om i världen.
- Vilken är då Böneapostolatets främsta uppgift?
- Det är att befrämja bönelivet i Kyrkan, svarar pater
Herrera.
- Vår uppgift är inte främst
att grunda bönegrupper, vilket ändå kan bli en naturlig
konsekvens då människor
träffas för att be.
MÄRTA AMINOFF
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nykyajan ihmisille
vatessaan heitä hän oppi yhä
paremmin ymmärtämään
Jeesuksen mielen. Hän alkoi
lukea uudella tavalla Pyhän
Raamatun kirjoituksia ja
pyrki johdonmukaisesti seuraamaan Jeesuksen esimerkkiä ja kasvamaan Hänen
kanssaan yhä enemmän Hänen kaltaisekseen. Hän näki

koon minun luokseni ja juokoon niin, että hänen sisimmästään, joka uskoen tulee
juomaan, kumpuavat elävän
veden virrat” (vrt. Joh. 7:3739). Toisin sanoen juomalla
Kristuksen sydämen haavasta ihmisestä itsestään tulee
rakkauden lähde lähimmäisilleen.

ten pelot, avuttomuus ja saamattomuus sekä yksinäisyyteen vetäytyminen auttoivat
Jean Vanieria näkemään,
miten samat tekijät estävät
häntä itseään rakastamasta
auliisti Jumalaa ja lähimmäisiään sekä hoitamasta kehitysvammaisia ystävinään.
Jean oli tullut siihen tulok-

Oi Herra, siunaa pienten ja heikkojen ystäviesi käsillä meitä
ja katso armollisesti meihin heidän vilpittömän katseensa kautta.
Ota myös meidät mukaan heidän joukkoonsa.
ARKIN RUKOUS
hämmästyttäviä yhtäläisyyksiä kehitysvammaisten
kaipausten ja ”tavallisten”
ihmisten elämän odotusten,
myös omien odotustensa
kanssa. Hän oppi paremmin
ymmärtämään ja tuntemaan
oman sydämensä rakkauden
tarpeen tulla rakastetuksi ja
pystyä antamaan rakkautta
toisille. Samalla hän näki
myös oman puutteellisen ja
pelastusta tarvitsevan itsensä. Hän tajusi, että antamalla rakkautta ihminen voi
saada sitä rakkautta, mitä
hän niin kipeästi tarvitsee.
Hän otti vaarin siitä kutsusta, jonka Jeesus huusi temppelissä: ”Jos joku janoaa, tul-

Korostaessaan sitä, että
Jumala on rakkaus, Jean ei
ollut niin sinisilmäinen, ettei tuntenut synnin aiheuttamia vammoja jokaisen ihmisen elämässä ja myös hänen omassa elämässään. Aatamin syntiinlankeemuksen
jälkeen antama vastaus Jumalan kysymykseen ”Missä
olet?” ilmaisee Jean Vanierin
käsityksen mukaan hyvin
elämäneheyttä kaipaavan
ihmisen tilan. Aatami oli
piiloutunut pensaisiin peittääkseen alastomuutensa.
Hän oli täynnä pelkoja ja
syytteli Eevaa omasta uskottomuudestaan Jumalan rakkaudelle. Kehitysvammais-

Jean Vanier ei väheksy hoitolaitosten merkitystä, mutta “ystävystyminen
ja ystävänä oleminen vaatii enemmän aikaa kuin tavallinen hoitoyksikkö
pystyy antamaan”.

seen, että maailmassa monet
ovat hoitamassa kehitysvammaisia asiakkaina, mutta harvat heistä ovat kehitysvammaisten ystäviä. Ja
juuri ystävyyttä nämä tarvitsevat eniten, niin kuin kaikki ihmiset kaipaavat sitä kipeästi. Kristinuskon ydin on
nimenomaan siinä, ettemme
ole vain toistemme ja Jumalan palvelijoita vaan ystäviä,
saman perheen taivaallisen
Isän lapsia, sisaruksia, toistemme sisaria ja veljiä.
Jean tahtoi olla heille tosi
ystävä ja antaa heille ystävällisen elinympäristön, paljon ystäviä, jotka välittävät
heistä ja vierailevat heidän
luonaan säännöllisesti. Sellainen rakkaus ei ainoastaan
lämmitä sydämiä vaan parantaa särkyneitä ja avaa sulkeutuneita sydämiä rakkauden siunauksille. Jean ei väheksy ammattilaisten, lääkäreiden ja sairaanhoitajien
työtä, eikä laitosten olemassaoloa. Hänen yhteisöissään
asiantuntemusta pidetään
suuresti arvossa ja kehitysvammaisten hoidossa tehdään hyvää yhteistyötä heidän ja muiden avustajien välillä. Mutta ystävystyminen
ja ystävänä oleminen vaatii
enemmän aikaa kuin tavallinen hoitoyksikkö pystyy
antamaan.
Ensimmäisestä pienestä
kehitysvammaisten yhteisöstä, joka perustettiin
vuonna 1964 Ranskassa, kehittyi suuri kehitysvammais-

ten ystäväliike, johon kuuluu tällä hetkellä noin 125
Arkki-yhteisöä. Nimi Arkki muistuttaa Nooan arkista. Jumala käski Nooaa rakentamaan sen perhekunnalleen, jotta he selviytyisivät maailman pahuudesta.
Saman suojan Jean Vanier
toivoi voivansa antaa kehitysvammaisille perustamissaan yhteisöissä. Sen lisäksi
perustettiin noin 1500 ”Uskon ja Valon ryhmää”, joissa kehitysvammaisten vanhemmat ja ystävät kokoontuvat kerran kuussa rukouksen ja keskustelun parissa.
Nämä ryhmät eivät ole ensisijaisesti taloudellisia kannatusryhmiä, pikemminkin
niiden tarkoituksena on antaa henkistä ja hengellistä
tukea niille, jotka hoitavat
kehitysvammaisia kotona tai
yhteisöissä. Sillä tavoin he
tukevat toinen toistaan ja
pyrkivät antamaan aina sitä
rakkautta, mitä heidän vammaiset ystävänsä tarvitsevat.
Kokouksissa monet ovat todenneet saaneensa kehitysvammaisilta ystäviltään
myös paljon rakkautta, niin
että he itse ovat kasvaneet

entistä paremmiksi ihmisinä
ja kristittyinä. Nämä ryhmät
ovat ekumeenisia. Näitä
ryhmiä on myös Pohjoismaissa, esimerkiksi Ruotsissa niitä on jo kolme, Norjassa on yksi (Mariahemmet
Oslossa). Siellä on myös
muutamia Uskon ja Valon
tukiryhmiä.
Pitämällä retrettejä eri
puolilla maailmaa Jean Vanier herättää ihmiset huomioimaan kehitysvammaisten
ongelmat ja tarpeet, sekä
antaa virikkeitä, miten me
”terveet” auttajat, ammattilaiset ja muut voimme parantaa kehitysvammaisten
elämänlaatua olemalla heidän ystäviään. Samalla kun
huolehdimme heistä voimme rikastua syvästi mikäli
me kasvamme Jumalan rakkauden ja laupeuden tuntemisessa sekä siinä myötätunnossa ja pyyteettömässä lähimmäisenrakkaudessa, jonka Vapahtaja itse on osoittanut elämässään maan päällä.
ISÄ FRANS VOSS SCJ

Oi Maria, me pyydämme sinua,
avaa meidän sydämemme ja tee ne lempeiksi,
jotta vastaanottaisimme hellyydellä ja hoivaisimme kärsivällisyydellä
kaikki ne ihmiset, jotka sinä lähetät meidän luoksemme.
Täytä meidän sydämemme rakkaudellasi ja myötätunnollasi,
että osaisimme rakastaa ja palvella jokaista,
joka makaa kärsien tien reunalla,
ja tuntisimme Jeesuksen olevan läsnä hänessä.
ARKIN RUKOUS
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ta, Oslosta, Poitiersista ja
Helsingistä.
Suomesta kokoukseen
osallistuivat allekirjoittanut
Juventus Catholican ja Catholic Students’ Clubin moderaattori, isä Manuel Prado sekä niitä, jotka toimivat
ahkerasti yliopiston pastoraalisessa toiminnassa: Pilvi
Listo-T
ervaportti Catholic
Listo-Tervaportti
Students’ Clubin puheenjohtajana, Teemu Heiramo
Juventus Catholican puheenjohtajana ja Marko
Tervaportti
ervaportti, Juho Kyntäjä
enhunen
sekä Katri T
Tenhunen
enhunen.
Saavuimme Roomaan 7.
joulukuuta ja asuimme Domus Pacis -hotellissa joidenkin muiden delegaatioiden

listuimme vielä Espanjalaisilla portailla mariaaniseen
rukoushetkeen paavin kanssa vanhan perinteen mukaisesti sekä juhlalliseen latinankieliseen vesperiin Pietarinkirkossa. Samana iltana
tapasimme myös isä Tuomo
T. V
imparin
Vimparin
imparin, jonka kanssa
söimme illallista. Kolmas
kohokohta oli delegaattien
käyminen Italian presidentin luona Quirinale-palatsissa maanantaina sen jälkeen,
kun olimme ensin kokoontuneet Paavillisen Gregorianan yliopiston auditoriumissa.
Tärkeintä kaikista oli
kuitenkin tiistai-iltana Pietarinkirkossa vietetty opis-

kanssa. Opiskelijoita kappalaisineen oli hotellissamme
ainakin Hollannista, Ruotsista, Sveitsistä, Venäjältä ja
Sloveniasta.
Kokouksen huipennuksina voi pitää neljää asiaa: Ensimmäinen oli Katolisen
opetuksen kongregaation
prefektin, kardinaali Zenon
Grocholewskin puhe foorumimme teemasta. Toinen oli
Krakovan arkkipiispan, kardinaali Macharskin viettämä messu yliopiston omassa
kirkossa Neitsyt Marian perisynnittömän sikiämisen
juhlana, jota Italiassa erivapaudella vietettiin adventtisunnuntaina. Yliopistojen
kuorot eri puolilta Eurooppaa lauloivat kauniisti messun aikana. Iltapäivällä osal-

kelijamessu, jossa pyhä isä
saarnasi kannustavasti. Messun vietti kardinaali Ruini
yhdessä monien piispojen ja
pappien, myös meidän foorumiin osallistuneiden pappien kanssa.
Messun jälkeen meille
järjestyi mahdollisuus tervehtiä pyhää isää. Niinpä
sain minäkin paavilta tervehdyksen ja siunauksen
välitettäväksi kaikille Suomen katolilaisille!
ISÄ MANUEL PRADO

Kirkko ja
yliopisto
Euroopan vanhojen yliopistojen katolisten opiskelijärjestöjen kappalaiset ja aktiivit tapasivat
joulukuussa Roomassa kongressissa, jonka nimi oli
“Universitá, Cultura e Societá in Europa. Forum
degli Atenei più antichi d’Europa. In occasione
del VII centenario fondazione dell’Università di
Roma ‘La Sapienza’”.
Rooman vikariaatti ja La
Sapienza -yliopisto järjestivät Roomassa 7.-10.12.2002
kongressin, jonka aiheena
oli “Kirkko ja yliopisto”.
Tämä “forum” pidettiin La
Sapienzan yliopistolla, joka
viettää tänä vuona 700-vuo-

tisjuhlaa. Rooman vikariaatti oli kutsunut foorumiin Euroopan vanhimmista yliopistoista 31 delegaatiota. Paikalle saapui opiskelijaryhmiä
ja jopa kuoroja mm. Bolognasta, Salamancasta, Oxfordista, Uppsalasta, Coimbras-

Kuvissa ylhäältä alas:
Paavillinen Gregorianan
yliopisto.
Pyhä isä opiskelijamessun
loppukulkueessa.
Isä Manuel Prado messukulkueessa muiden konselebranttien keskellä.
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Katekeesin kaikuja
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.

Tietokoneen käyttömahdollisuuksien lisääntyminen tuo
mukanaan myös negatiivisia
ilmiöitä. Kuvassa englantilaisia koululaisia.

Lapset netissä:
vinkkejä vanhemmille
Internetin käytön yleistyessä ja ulottuessa yhä nuorempiin lapsiin monet vanhemmat miettivät kuinka he voisivat ohjata lapsiaan käyttämään Internettiä viisaasti ja
ennen kaikkea suojata heitä
epämiellyttäviltä ja jopa haitallisilta kokemuksilta.
Ohessa on muutamia vinkkejä englantilaiselta katolisen kirkon “Caritas - social
action” -järjestöltä.

Tehkää lasten nettisurffailu mahdollisimman turvalliseksi:
1. Tutustukaa Internetin
käyttöön yhdessä lasten
kanssa. Olkaa tietoisia, millä sivuilla lapset ‘käyvät’ kaikki Internet sivut eivät
suinkaan ole opettavaisia.
Auttakaa lapsia löytämään
hyviä ja kivoja Internetosoitteita.

2. Sopikaa Internetin käytöstä selkeät säännöt: kuka
sitä saa käyttää, koska ja
kuinka kauan aikaa. Mikäli
mahdollista tietokone on
hyvä sijoittaa kodin yhteiselle alueelle.

6. Oppikaa käyttämään filttereitä ja muita työkaluja,
jotka estävät lapsille sopimattomiin Internetsivuihin
pääsyn. Muistakaa kuitenkin, etteivät mitkään niistä
ole 100% varmoja.

3. Rohkaiskaa lapsianne kertomaan heti, mikäli he näkevät tai kokevat Internetissä jotakin epämiellyttävää
tai saavat häiritseviä sähköposteja.

7. Piilotetut levykkeet yms.
saattavat olla varoitussignaali vanhemmille. Pornografiset ja vihamieliset materiaalit pidetään yleensä
visusti piilossa.

4. Selittäkää että henkilötiedot, salasanat ja luottokorttien numerot ovat yksityisiä
eikä niitä saisi luovuttaa teiltä kysymättä kenellekään.

8. Muistuttakaa, että Internetin käyttösäännöt pätevät
myös kodin ulkopuolella.

5. Olkaa tietoisia keskusteluryhmien vaaroista. Lapsien tulisi aina kysyä lupaa lähettää valokuviaan netissä
tai tavatakseen netissä tutustuneisiin ‘ystäviinsä’.

9. Keskustelkaa yhdessä lastenne kanssa. Paras turva
lapsille on terve kristitty perhe, jossa puhutaan avoimesti ja rukoillaan yhdessä.

Mahdollisia ongelmatilanteita ja vaaran
merkkejä:
1. Lapset ja etenkin nuoret
voivat luoda Internetissä
epäsopivia ja jopa vaarallisia
kontakteja henkilöiden
kanssa, jotka eivät olekaan
miltä näyttävät. Lapset saattavat antaa henkilötietojaan
tai järjestää tapaamisia, jotka voivat vaarantaa heidän
omaa turvallisuuttaan. Jotkut pedofiilit ovat tutustuneet uhreihinsa juuri netissä. Mahdollisista ongelmista kertovat: salailu Internettiä käyttäessä tai kännykkäpuheluiden yhteydessä (keskusteluryhmiin osallistuminen saattaa johtaa sähköpostien ja tekstiviestien lähettämiseen).

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Viisaasti verkossa - ole netsmart -ohjeet:
http://www
.mll.fi/kasvattajan_tietokulma/vastuuta_lapsesta/viisaasti_verkossa/ole_netsmart/
http://www.mll.fi/kasvattajan_tietokulma/vastuuta_lapsesta/viisaasti_verkossa/ole_netsmart/

2. Lapset saattavat kohdata
epäsopivaa materiaalia Internetissä joko vahingossa
tai tarkoituksella. Netissä on
paljon ahdistaa materiaalia
(seksi, väkivalta, rasismi
yms.). Mahdollisista ongelmista kertovat: Internetin
käyttö sekä tiedostojen lataaminen salassa vanhemmilta.
3. Ahdistelu ja hyväksikäyttö. Lapset saattavat kohdata
vihamielisiä sivuja ja joutua
ahdistelevien tai törkeiden
sähköpostiviestien kohteeksi. Mahdollisista ongelmista
kertovat: syrjäytyminen ja
eristäytyminen.
4. Liiallinen käyttö tai riippuvuus. Mahdollisista ongelmista kertovat: lapset unohtavat omat velvollisuutensa
(läksyt, kotityöt, ulkoilu,
kaverit ja muut ihmissuhteet)
5. Suuret ja yllättävät puhelin- ja/ tai luottokorttimaksut.
IRENE ALVAREZ
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Ajassa

Mikä on kristittyjen Vanha Testamentti?
Vanhan testamentin kirjojen kaanon ei ole kaikissa kirkoissa sama. Katolisen kirkon kannalta nykyisen vv.. 1992 suomalaisen
raamatunkäännöksen V
anha testamentti ei ole kokonainen.
Vanha
Vanhasta testamentista on
Septuaginta, kreikankielikea näiden kirjojen levittäolemassa heprealainen ja
nen Vanha testamentti. Sepmistä. Apokryfikirjat on suokreikkalainen kaanon. Heptuaginta on maailman vanmennettu kokonaan viimekrealaisen kaanoniin kuuluhin raamatunkäännös eli
si vuonna 1938 erillisenä luvat kirjat ovat ne, jotka ovat
hepreankielisten VT:n kirjoterilaisen Raamatun liitteesuomalaisessa Raamatussa,
jen käännös. Se on syntynyt
nä.
kreikkalainen kaanon on
Aleksandriassa n. 250 eKr
Vuonna 2000 on aloittalaajempi. Siihen sisältyvät
alkaen, jolloin käännettiin 5
nut työnsä luterilaisen kirkirjat, joita katolinen kirkMooseksen kirjaa, muiden
kon kirkolliskokouksen asetko kutsuu deuterokanonisikkirjojen käännökset ovat
tama apokryfikirjojen käänsi: Toobit, Juudit, Viisauden
myöhäisempiä.
nöskomitea, joka valmistekirja, Siirak, Baaruk (6. luku
Käännös syntyi Aleklee näiden kirjojen uutta
tunnetaan myös nimellä Jesandrian kreikankielisen
suomennosta. Katolista kirkremiaan kirje), 1. ja 2. Makjuutalaisyhteisön tarpeisiin,
koa tässä työssä edustaa TT
kabilaiskirja ja laajempi
koska hellenistisessä ympäTalvikki Mattila. Uusi suomuoto Esterin ja Danielin
kirjoista. Danielin kirjan
kolme “lisäystä” ovat Susanna, Bel ja lohikäärme,
sekä Asarjan rukous ja
Kolmen miehen kiitosvirsi.
Nimitys “deuterokanoninen” ei viittaa “toissijaiseen” kanonisuuteen,
vaan siihen, että heprealaisen kaanonin kirjat on
tunnustettu kanonisiksi
aiemmin, näiden kirjojen
kuuluminen Vanhaan testamenttiin taas on lopullisesti ratkaistu Trenton
kirkolliskokouksessa
1546.
Protestanttisessa perinteessä näitä kirjoja nimitetään apokryfikirjoiksi, katolisessa kirkossa taas
Vanhan testamentin apokryfikirjoina pidetään
joukkoa muita kirjoja,
kuten Henokin kirja ja
Riemuvuosien kirja. Apokryfi tulee kreikan sanasta apokryphon, joka merkitsee kätkettyä. Deuterokanonisten kirjojen kut- Caravaggio, Iisakin uhri. Galleria degli Uffizi, Firenze. Christus Rex, Inc.
suminen apokryfeiksi ei
ristössä yhä harvempi juutakuitenkaan ole protestantmennos on tarpeen, koska
lainen osasi pyhien kirjoitustista alkuperää, vaan sitä nivuoden 1938 käännös on
ten kieltä hepreaa. Ns. Arismeä ovat käyttäneet monet
kieleltään vanhentunut eikä
teaan kirje, joka kertoo lekatolisen kirkon teologit,
aina onnistunut käännös.
gendan Septuagintan synjopa Vulgatan kääntänyt
Uutta käännöstä odotelnystä, antaa tosin kuvan,
Hieronymus.
lessa katolinen raamatunluettä käännös olisi syntynyt
Eri kirkkokunnat suhtaukija voi lukea v. 1938 käänhallitsija Ptolemaios II Filatuvat deuterokanonisiin kirnöstä, jota on saatavissa erildelfoksen aloitteesta. Sajoihin eri tavalla. Ortodoklisenä niteenä nimellä “Vanmasta legendasta tulee
sisessa kirkossa ne ovat osa
han testamentin apokryfikirkreikkalaisen VT:n nimi: leVanhaa testamenttia. Projat”. Usein nämä kirjat ovat
gendan mukaan kääntäjiä
testanttiset kirkot kieltävät
myös suurikokoisten Perheoli 72, josta on pyöristetty 70
niiden kuulumisen Vanhaan
raamattujen liitteenä. Siiraeli latinan sana Septuagintestamenttiin. Lutherin näkin kirjasta on olemassa erilta.
kemys “ne eivät ole saman
linen painos nimellä “Jeesus
Septuaginta on kokoelarvoiset kuin Pyhä RaamatSiirakin kirja”. V. 1999 ruotma erilaisia käännöksiä. Joitu, mutta hyvät ja hyödyllisalaisessa Raamatussa ne
denkin VT:n kirjojen kohset lukea” on vaikuttanut siiovat mukana ja löytyvät toki
dalla heprealainen ja kreikhen, että suomalaisissa raamuillakin kielillä.
kalainen teksti poikkeavat
matunkäännöksissä apokrytoisistaan. Erot voivat johfikirjat ovat olleet mukana
Kreikkalainen kaatua paitsi käännösvirheistä
1820-luvulle saakka. Sen jälnon?
tai kääntäjien käännöstavaskeen ne on jätetty pois, kosta myös siitä, että Vanhan
ka Raamattujen kustantaHeprealainen kaanon,
testamentin tekstistä on olmista tukenut Britannian ja
juutalaisten hyväksymä kirlut olemassa erilaisia muotoUlkomaiden Raamattuseura
jakokoelma, sai lopullisen
ja - Septuaginta-käännös voi
edusti tiukan protestanttismuotonsa n. 100 jKr. Sitä
olla tehty varhaisemmasta
ta kantaa eikä halunnut tuennen on ollut jo olemassa
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heprealaisesta tekstistä.
Septuagintassa on mukana joukko juutalaisia kirjoituksia, joista osa on alkuaan
käännöksiä hepreasta, osa
suoraan kreikaksi kirjoitettu,
jotka ovat syntyneet noin
300 eKr - ajanlaskumme
alun välisenä aikana, ja jotka juutalaisen Raamatun
kaanonin lopullisessa rajausvaiheessa jäivät sen ulkopuolelle. Näihin kuuluvat
deuterokanoniset kirjat.
Septuaginta on ollut en-

kan. Septuagintaa pidettiin
kuitenkin suuressa arvossa,
jopa inspiroituna tekstinä, ja
esimerkiksi Augustinus vastusti kiivaasti Vulgataa. Hieronymuksen Vulgata ei muutamaa poikkeusta lukuunottamatta aluksi sisältänyt
deuterokanonisia kirjoja,
mutta ne olivat kuitenkin
kirkon käytössä. Siten lopulta Trentossa vahvistettiin
Hieronymuksen Hebraica
Veritas, mutta kaanonin laajuuden osalta Graeca Veritas.

Deuterokanoniset
kirjat

simmäisten kristittyjen Raamattu. Kristinusko siirtyi
varhain palestiinalaisesta
kreikkalaiseen kulttuuriin,
joten kristittyjen pyhä kirja
oli aluksi Vanha testamentti nimenomaan kreikkalaisessa muodossa. Septuagintan mukana kristityt omaksuivat myös laajemman kirjakokoelman. Uusi testamentti on jo kirjoitettu kokonaan kreikaksi. Useimmiten Uuden testamentin kirjoittajat lainaavat Vanhaa
testamenttia Septuagintan
mukaan, myös deuterokanonisia kirjoja.
Ortodoksinen kirkko on
aina käyttänyt Vanhana testamenttinaan Septuagintaa.
Myös läntisessä kirkossa
Septuaginta latinankielisine
käännöksineen oli ensimmäisten vuosisatojen aikana
“oikea” teksti, kunnes Hieronymuksen hepreasta kääntämä Vulgata otti sen pai-

Deuterokanonisiin kirjoihin kuuluu viisauskirjallisuutta, historiallisia
kirjoja ja opetuskertomuksia. Lopullisessa muodossaan nämä kirjat ovat
säilyneet kreikankielisinä,
mutta osa on käännöksiä
hepreasta tai arameasta.
Siirakin kirjasta tämä tiedetään varmasti; jo kirjan
prologissa kerrotaan sen
olevan käännös hepreasta, mutta myös suuri osa
Siirakin heprealaisesta
tekstistä on säilynyt mm.
Qumranin käsikirjoituksissa. Siirakin kirja on hyvin laaja ja sisältää monenlaista hyvää opetusta;
se kuuluu viisauskirjallisuuteen kuten myös Viisauden kirja, todellinen
aarre.
1. ja 2. Makkabilaiskirja
kertovat juutalaisten historiaa 175-134 eKr. Tobiaan ja Juuditin kirjat, Susanna, Bel ja lohikäärme
ovat uskonnollisina esimerkkeinä tuntemisen arvoisia, samoin kirjojen rukoukset. Esterin kirja tavallaan
tulee uskonnolliseksi tekstiksi vasta deuterokanonisten lisäysten kautta, sillä Esterin kirjan heprealaisessa
tekstissä ei mainita Jumalaa
kertaakaan.
En ala kertoa kirjojen sisältöä tarkemmin, koska niihin on jokaisen syytä itse
tutustua. Lukemalla huomaa
näiden kirjojen suuren arvon. Lutherin ajatusta korjatakseni: Ne ovat osa Pyhää
Raamattua JA hyvät ja hyödylliset lukea.
KATRI TENHUNEN

