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Väitöstilaisuus
Isä Tuomo T. Vimpari väittelee kanonisen oi-keustieteen tohtoriksi Rooman PaavillisessaGregoriaanisessa yliopistossa, Piazza della Pi-lotta 4, lauantaina 17.5.2003 klo 16.00 (aulaC 012). Väitöskirjan aihe on The juridical per-sonality of the Catholic church in Scandina-via - canonical problems and prospects.
Kaikki Roomassa asuvat tai tuolloin vieraile-vat ovat sydämellisesti tervetulleita väitöstilai-suuteen ja sitä seuraavalle vastaanotolle.

CARITAS KIITTÄÄ JANJE-VON KYLÄN KERÄYK-SEEN OSALLISTUNEITA!16 M3 LAHJOITUKSIA ONMATKALLA KOSOVOON!
THANK YOU VERY MUCH
FOR PARTICIPATING INJANJEVO VILLAGE COL-
LECTION! 16 M3 CONTRI-BUTIONS ARE ON THEWAY TO KOSOVO!

Tilaisuusrippiin
Paastonajan teemoistayksi kestävimmistä on ri-pittäytymisestä muistut-taminen. Joistakin kato-lilaisista rippi saattaatuntua pelottavalta, jopaahdistavalta, vaikka sii-hen ei olekaan mitäänsyytä (korkeintaan omatsyntimme). Ripit tun-nustetaan rakastavalle Jumalalle, eikä pappi, joka nekuulee, koskaan paljasta niitä eteenpäin. Ei koskaan.Mutta vaikka voittaisimmekin pelkomme, vastas-sa on toinenkin ongelma: rippitilaisuudet ovat har-vassa, ja vielä harvempia ovat ne tilanteet, joissa us-kova löytää papin - anonyymisti - odottamassa rippi-tuolissa. Seuraava, nimimerkki Confiteorin kirjoit-tama, hieman suuttumuksen sävyttämä lukijakirjevalaissee tätä tilannetta:

... Aivan liian usein pappi saapuu myöhässä rippitilaisuutta pi-tämään tai käyttää ripeille varattua aikaa esimerkiksi messunvalmisteluun. Joillakin on myös tapana odottaa ripittäytyjiä pen-kissä istuen. Olisi äärimmäisen toivottavaa, että tällaisista ta-voista - joita esiintyy monissa seurakunnissa - päästäisiin eroon,koska ne kaikki tekevät ripittäytymisen kovin hankalaksi ja kiu-salliseksi. Ei kannata ihmetellä, miksi parannuksen sakrament-tia ei käytetä, jos pappia saa odotella puolet rippitilaisuudenkestosta tai jos ripittäytyjä saa taluttaa hänet erikseen rippituo-liin. ... Montako rippiä jääkään lopulta kuulematta ja kenen onvastuu niistä? Ennen vanhaan pappi istui breviaari kädessä rip-pituolissa odotellen ripittäytyjiä. Ehkä vanha hyvä tapa olisi syytäpalauttaa kunniaan?
Pyhä isä itsekin kannustaa jatkuvasti tiheään jasäännölliseen ripittäytymiseen. Hän kehottaa samal-la rippi-isiä aina pysymään uskollisina kirkon ope-tukselle, myös sielunhoitajina rippituolista käsin,kuten uutisista voimme lukea. Käyttäkäämme jo ole-massaolevia rippitilaisuuksia aidosti hyväksemme, sie-lujemme parhaaksi, mutta pyytäkäämme niitä papeil-tamme myös yksinkertaisesti lisää.Eikä siinä kaikki. Annettakoon uskoville mahdol-lisuus anonyymiin rippiin. Todellisuudessa nimittäinjotkut ripittäytyvät vain ulkomailla käydessään. Eikäse varmaankaan ole tarkoituksenmukaista. Onneksikuitenkin ilmassa on merkkejä paremmasta, ainakinpyhällä viikolla.
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Nya former för konsekrerat liv överraskar Vatikanen
Den årliga mässan för ordens-liv firades på kyndelsmässoda-gen i Peterskyrkan med ensuggstiv välsignelse av vaxljussom symbol för det man kal-lar konsekrerat liv.Det var Johannes PaulusII som 1997 instiftade den år-liga dagen för konsekrerat liv.Trots bristen på kallelseri det moderna samhället födsidag nya rörelser som överras-kar också Vatikanen, berättarsekreteraren för Vatikanenskongregation för ordensliv,ärkebiskop Silvano Nesti, förVatikanradion.Det uppstår nya institutför konsekrerat liv som haren stark andlighet och sombejakar evangeliet, påven ochkyrkans läroämbete. Det ärinstitut som lockar många

unga. Det är något som över-raskar oss. De institut somuppstått på senaste tidenlockar många unga just gen-om sin stränghet och sitt kon-sekventa bejakande av Kristusoch kyrkans läroämbete.Ordenslivet eller det kon-sekrerade livet lockar främstkvinnor: Det finns idag ca600 000 kvinnor och 200OOO män som lever i någonform av aktivt ordensliv ellerkonsekrerat liv. Därtill kom-mer 56 000 nunnor och 12000 munkar i traditionelltklosterliv.Nyligen erkände Vatika-nen en av de många moder-na versionerna av konsekre-rat liv, som ofta är en medel-väg mellan traditionellt klos-terliv och vanliga människors

liv ute i samhället. Därför vardet ordföranden för Vatika-nens råd för lekfolk, kardinalJames Stafford, som överläm-nade dekretet till den frans-ka rörelsen “Saligprisningar-nas gemenskap”, som nu bliren påvligt erkänd internatio-nell förening av katoliker .Gemenskapen grundades1973 av en före detta protes-tantisk pastor. Rörelsen upps-tod inom ramen för den ka-rismatiska förnyelsen i denkatolska kyrkan efter AndraVatikankonciliet. Gemenska-pen lägger särskilt vikt vidbandet mellan kontemplati-on och mission i det franska1800-talshelgonet Thérèse avLisieux’ efterföljd.Gemenskapen omfattarvanligt lekfolk, präster, män-

niskor som lever i celibat ochfamiljer. Den finns idag i 32länder med 46 hus, där 1500bröder och systrar lever i ge-menskaper som är mittpunktför en större gemenskap somkallas “Saligprisningarnas fa-milj”. Rörelsen är präglad avkarmeliternas andlighet ochav en stark upplevelse av nå-den, av att Herren kommeroch att man kan påskyndahans ankomst genom vackerliturgi och genom gemens-kap. KATT/KM

Pyhä isä antoi ohjeitarippituoliin:

Totuudenhylkääminenei olerakkautta!
Paavi Johannes Paavali II onottanut voimakkaasti kantaarippituoleissa annettavan sie-lunhoidon sisältöön. Puhees-saan rippi-isille ja seminaris-teille Roomassa maaliskuunlopussa pyhä isä varoitti, ett-eivät papit rippiä kuunnelles-saankaan saa antaa ohjeita,jotka eivät olisi sopusoinnus-sa kirkon opetuksen kanssa.Paavi kannustaa kaikkia pap-peja samalla säännölliseenomantunnon tutkiskeluun.Erityisesti ripittäytyessäänpappien tulisi tarkastella,ovatko he pysyneet uskollisi-na lupauksilleen.Nimenomaisesti paavimuistutti pappeja velvollisuu-desta rippituolissakin seura-ta kirkon opetusta, erityisestibioetiikan ja avioliiton mo-raalisten ja kanonisten mää-räysten osalta. Lainaten viimevuonna kirjoittamaansa kii-rastorstain kirjettä papeillepyhä isä sanoi: “Ajankohtais-ten eettisten kysymystenesiintyessä saattaa tapahtua,että uskovat tulevat ulos rip-pituolista varsin vieraiden aja-

tusten saattelemina, koskakaikki rippi-isät eivät nouda-ta samaa arvostelulinjaa.Mutta todellakin kuuluu kai-kille, jotka Jumalan ja kirkonnimessä tätä tärkeää virkaaharjoittavat, selkeä velvolli-suus olla esittämättä ja välit-tämättä ainakin sakramentinjakamisen yhteydessä sellaisiahenkilökohtaisia näkemyk-siä, jotka eivät ole yhtäpitäviäkirkon opin ja julistuksenkanssa. Väärin käsitetyn huo-maavaisuuden käsitteen takiaei rakkautta pidä liittää totuu-den hylkäämiseen.”Paavin mukaan rippejäkuuntelevan papin on toivo-tettava ripittäytyjä tervetul-leeksi, oltava huomaavainen,lämmin ja huolehtiva sekäannettava tarpeeksi aikaa.Hänen tulee pyhän isän mu-kaan myös olla “laupias ja oi-keudenmukainen viitates-saan — ilman mitään ideolo-gisia tulkintoja — kirkon ai-toon opetukseen”.KATT/VIS/KATH.NET

Kansainvälisiähumanitaarisiasopimuksiakunnioitettavasodassa
Paavi Johannes Paavali II lähetti Roomassa maalis-kuun lopussa kokoontuneille sotilaskappalaisille vies-tin, jossa hän painotti humanitaaristen sopimustenkunnioittamisen tärkeyttä sotilaallisissa selkkauksia.Pyhän isän mukaan sotatoimiin turvautuminen si-nänsäkin on hylättävä muuten kuin oikeutetun puo-lustuksen järjestämiseksi.
Viestissään paavi sanoi, ettäperiaatteet, joista kansainvä-
linen humanitaarinen lakimuodostuu, ovat kehittyneet
suotuisasti, kiitos kristilliseensanomaan liittyvien periaat-
teiden kypsymisen, aivan eri-tyisesti ihmispersoonan ar-
vokkuuden tunnustamisen.Nämä periaatteet opetta-
vat, että “jopa kovimmassataistelussa on mahdollista ja
juuri siksi myös velvollisuuskunnioittaa sotilaallisen vas-
tapuolen sekä siviilihenkilöi-den arvokkuutta ja jokaisen
sotilastoimiin osallistuvanihmisen lähtemätöntä ar-
voa”.“Näin kannustetaan sovi-
tukseen, joka on välttämätön-tä rauhan vakiinnuttamisek-si konfliktitilanteen jälkeen”,
pyhä isä jatkoi puolustaenhumanitaarisia sopimuksia ei
vain oikeudellisena vaan en-sisijaisesti juuri eettisesti var-
teenotettavana säädöstönä.”

Viitaten nykyiseen “vaike-aan historian aikaan, jolloin
maailmassa jälleen kerrankuullaan aseiden kalistelua”
paavi sanoi: “Aseellisten selk-kausten aiheuttamien uhri-
en, tuhojen ja kärsimyksenajattelu tuottaa aina suurta
huolta ja kipua. ... Pitäisi ollaselvää, että ihmiskunnan
enemmistö jo ennen Yhdis-tyneiden Kansakuntien julis-
tuksia piti hylättävänä valtioi-den välisten konfliktien käyt-
tämistä ratkaisukeinona.Poikkeuksen tekee puolustau-
tuminen hyökkääjää vas-taan.”

“Nykyinen laaja liikehdin-tä rauhan puolesta — jota ei
Vatikaanin II kirkolliskoko-uksen mukaan saa redusoidapelkäksi ‘sodan poissaoloksi’
— osoittaa kaikkien maanosi-en ihmisten selvän va-
kaumuksen.” Paavin mukaaneri uskontojen vahvuus rau-
han etsimisen edistämisessäon kuitenkin lohdutuksen ja
toivon lähde.“Rauha meidän uskonkä-
sityksemme mukaan, vaikkase näyttäytyisikin vain poliit-
tisten sopimusten ja yksilöi-den ja kansojen välisen vuo-
ropuhelun tuloksena, on Ju-malan lahja. Meidän on jat-
kuvasti pyydettävä sitä ru-kouksin ja katumusta teh-
den.” Paavi jatkoi vahvistaen:“Ilman sydänten kääntymys-
tä ei ole rauhaa! Rauha saa-daan aikaiseksi vain rakkau-
della!”Lopuksi pyhä isä totesi:“Juuri nyt meiltä kaikilta pyy-
detään työskentelyä ja ruko-usta, jotta sota häviäisi ihmis-
kunnan horisontista.”KATT/VIS

Irakinsotamasensipaavin
Samalla pyhä isä vahvis-ti pyhiinvaelluksenPompeijiin.
Paavi Johannes Paavali II ker-toi yleisaudienssilla masentu-neensa kuullessaan Irakinsodan puhkeamisesta. Rau-han palauttamiseksi pyhä isätoisti pyyntönsä ruusukonrukoilemisesta. Viitaten psal-miin 89, joka asettaa vastak-kain ihmisen heikkouden jaJumalan voiman ja kunnian,paavi rohkaisi 13.000 läsnä-olijaa pyytäen, että “iankaik-kisuuden ajatus läpäisisi lyhy-et elämämme ja tekomme”.Paavi myös vahvisti rukoi-levansa aktiivisesti rauhanpuolesta Irakissa “unohta-matta muita konflikteja, jot-ka ovat käynnissä eri puolillamaailmaa”. Hän kehotti us-kovia “olemaan kestäviä ruu-sukon rukoilemisessa rauhanpuolesta”.Audienssinsa lopuksipyhä isä ilmoitti tekevänsälokakuun 7. päivänä pyhiin-vaelluksen Pompeijin mariaa-niseen pyhäkköön Italiassa.Päivä on Ruusukkorukouk-sen Neitsyt Marian muisto-päivä. Paavi sanoi etsivänsäsilloin “Marian äidillisiä puol-torukouksia oikeudenmukai-suuden ja rauhan saavuttami-seksi koko maailmalle”.KATT/VIS/ZENIT
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Hiippakunnantaloudestavuonna 2002
Helmikuun 5. päivänä hiippakunnan talousneuvostossa käsi-teltiin hiippakunnan vuoden 2002 tilinpäätöksiä. Monikkomuo-to johtuu siitä, että kirkkomme kirjanpito on hajautettu. Koko-naiskuvan antamiseksi on osista seuraavassa rakennettu kokoKatolista kirkkoa Suomessa koskeva tilinpäätös. Huomio kiin-nittyy ennen kaikkea kahteen pääseikkaan. Olimme, kuten ai-kaisempina vuosina silmiinpistävästi riippuvaisia ulkomaisestaavusta, jolla katettiin yli 40 % toiminnan ja rakentamisen me-noista. Lisäksi viime vuonna tilannetta heikensi sijoitusten heik-ko tuotto, minkä vuoksi alijäämä oli yli 200.000 euroa.Seurakunnat vastaavat noin 40 prosentilla hiippakunnan ”lii-kevaihdosta”. Oman seurakunnan talous on useimmille pää-osiltaan tuttu. Talouskertomus julkaistaan seurakunnan lehdes-sä. Kolehdit ja seurakuntalaisten muu taloudellinen tuki yh-dessä seurakunnan muiden tulojen kanssa kattavat suuren osanseurakuntien noin 410.000 euron menoista. Silti varsinkin pie-nemmissä seurakunnissa tarvitaan rakennusten ja papiston yl-läpitoa varten hiippakunnan välittämää ulkomailta tulevaa raha-apua, joka viime vuonna oli 83.000 euroa.Tämän tilanteen parantamiseksi piispa Paul Verschuren kir-joitti muun muassa 1987 ja 1989 kirjeen FIDES -lehden välityk-sellä kaikille hiippakuntalaisille heidän taloudellisesta vastuus-taan. Hiippakuntalaiset ovat kiitettävästi ottaneet vastaan tä-män kirjeen hyvin vakavasta, minkä johdosta seurakuntalais-ten lahjoitukset (ei kolehdit) omalle seurakunnalle lisääntyiväthuomattavasti. Ylipäätään kolehdit ja lahjoitukset ovat viimeis-ten 10 vuoden aikana eri seurakunnissa eri mittauksella nous-seet merkittävästi. Mainittakoon, että piispa Verschurenin ka-tolilaisille antamaa kehotusta kantaa omaa vastuutaan Katoli-sesta kirkosta Suomessa seurasi muutaman vuoden välein hiip-pakunnan talousneuvoston kertomuksia ja kehotuksia, viimekerta vuonna 1999 (vrt. Fides).Seuraavan osa-alueen hiippakunnan taloudesta muodostaase, mitä voinee kutsua keskushallinnoksi. Keskushallintoon lue-taan sekä piispa, piispantalo ja siinä toimiva piispan kansliaettä viime kädessä myös katekeettinen keskus, tiedotuskeskusja hiippakunnan toimintakeskus Stella Maris. Keskushallinnontoimintaan kuuluu mm. pappiskandidaattien koulutus (viimevuonna 16.000 euroa), eri neuvostojen kokoukset (4.700 e),hiippakuntajuhla, piispan toiminta seä kanslia. Nämä menotolivat viime vuonna 136.000 e, josta palkkamenojen osuus oli43.000 euroa. Katekeettisen keskuksen, tiedotuskeskuksen jaStella Marisin yhteenlasketut tulot olivat viime vuonna noin105.000 euroa. Menot olivat noin 360.000 e, josta puolet palk-kamenoja.Keskushallinnon tulopuolelle kirjataan lähinnä sijoitustu-lot, jotka syntyvät ennen kaikkea joukkovelkakirjojen tuloista.Osakesijoitukset ovat pienempi osa sijoituksista, mutta kurssi-en laskusta johtuen sijoitustoiminnan tulokseksi jäi vain noin11.000. Muut tulot olivat noin 23.000 e.Palkkaa saa keskushallinnossa ja keskuksissa tällä hetkellä 8henkilöä, näistä yksi työskentelee piispantalossa, katekeettises-sa keskuksessa 3, tiedotuskeskuksessa ja Stella Marisissa kum-massakin 2. Palkkamenot olivat yhteensä noin 220.000 euroa.Ne muodostava merkittävän osan menoista ja ainoastaan poik-keuksellisesti niihin saadaan tukea ulkomailta. Piispa ja papiteivät saa rahapalkkaa, vaan ylläpitonsa ja toimeentulonsa tu-kea. Nämä menot (noin 100.000 e) katetaan käytännössä ulko-mailta saadun avun turvin.Kun edellä olevaan lisätään em. piirin ulkopuolelle, kutenekumeeniseen keskukseen, SEN:iin, Caritakseen ja aikaisem-pien vuosien rakennushankkeisiin suuntautuneet menot yhteen-sä 240.000 euroa ja joitakin päällekkäisyyksiä karsitaan, meno-jen yhteismääräksi saadaan 1,1 milj. euroa. Tulot ovat ilmanulkomaiden antamaa tukea 0,4 milj. euroa. Katolinen kirkkoSuomessa tuotti tämän mukaan vuonna 2002 tappiota 700.000euroa, eli noin 80 euroa jäsentä kohden. Vaikka saimme ulko-mailta, lähinnä saksalaisilta avustusjärjestöiltä, apua noin490.000 euroa, hiippakunta joutui turvautumaan säästöihin.
Helsinki, 25.3.2003
Rudolf Larenz Jaakko Airava Mikael Paulhiippakunnan hiippakunnan talousneuvoston jäseniäekonomi

Asiatiskbiskop i USA
USA har fått sin förste biskopav asiatisk börd. MonsignorIgnatius Wang, 68, är hjälp-biskop i ärkestiftet San Fran-cisco där 25 % av medlem-marna i kyrkan är asiater.KATT/KM

Stockholmsstift 50 år
I år fyller Stockholms stift 50år. Därförinnan var det ettapostoliskt vikariat. Med an-ledning av jubileet firas enextra högtidlig gammal (tri-dentinsk) mässa med biskopAnders Arborelius OCDden 26.april kl.18 i St. Eriksdomkyrka. Mässan föregås aven föreläsning och utställningi Domkyrkosalen där ocksåkyrkkaffe serveras efter mäs-san. KATT

PyhänBirgitanrukouksestakuoroteosRuotsissa
Pyhän Birgitan juhlavuodenkuoroteos “Osoita minulletie” on saanut ensiesityksen-sä Ruotsissa. Säveltäjä, kon-serttipianisti Inger Wik-ström pitää Birgitan kieltä sä-veltämiseen inspiroivana.Teos on tarkoitettu kuoron jaseurakunnan yhdessä esittä-mäksi.Ruotsin evankelis-luteri-lainen kirkko on tilannutkuoroteokset Birgitan teks-tiin myös kahdelta muultatunnetulta naissäveltäjältä,Ditte Anderssonilta ja Elisa-beth Engdahlilta. Tarkoituk-sena on, että seurakunnatvoivat jumalanpalveluksissalaulaa Birgitan rukoustaoman aikamme musiikin sä-velin. Näin seurakuntalaisetvoivat osallistua Birgitan syn-tymän 700-vuotisjuhlan viet-toon. Valtakunnallista pää-juhlaa vietetään 31.5.-1.6.Vadstenassa. KATT/KT

Ihmisen oltavatyön subjekti japäähenkilö
Pyhän Joosefin juhlapyhänä19.3. yleisaudienssilla pitä-mässään puheessa paavi Jo-hannes Paavali II esitti näke-myksensä “työn spiritualitee-tista”. Hänen mukaansa ih-misen itsensä on oltava työnsubjekti ja päähenkilö. Samal-la pyhä isä halusi osoittaa lä-heisyytensä ja myötätuntonsaniille, jotka ovat työttömiä taikärsivät työhön liittyvistä epä-oikeudenmukaisuuksista.Työläisten suojelijan, py-hän Joosefin muisteleminenantoi paaville nyt mahdolli-suuden pohtia työn tarkoitus-ta. Tätä teemaa hän on käsi-tellyt aiemmin mm. kiertokir-jeessään Laborem exercensvuodelta 1981. Pyhä isä sanoi:“Ihminen on työn subjekti japäähenkilö. Tämän totuudenvalossa on helppo ymmärtääse perustavaa laatua olevayhteys, joka vallitsee ihmisen,työn ja yhteiskunnan välillä.”Vatikaanin II kirkollisko-kouksen konstituutiota Gau-dium et Spes lainaten paaviselitti, että inhimillinen toi-minta, työ mukaanlukien,

“on lähtöisin ihmisestä ja ontarkoitettu ihmistä varten”.“Jumalan järjestyksen ja tah-don mukaisesti sen on palvel-tava ihmiskunnan todellistahyvää ja annettava ihmisenkehittää ja toteuttaa kokokutsumustaan sekä yksilönäettä yhteiskunnan jäsenenä”,paavi jatkoi.Tämän tehtävän toteutta-miseksi pyhä isä esitti “todel-lisen työn spiritualiteetin” vil-jelemistä. Sen olisi oltava tii-viisti kytköksissä “työn evan-kelumiin”. Samalla uskovienolisi “julistettava ja todistetta-va työn kristillisestä merkityk-sestä eri tehtävissään”.Lopuksi paavi sulki pyhänJoosefin esirukousten suo-jaan “nuoret, jotka valmistau-tuvat tulevaa ammattia var-ten, työttömät ja kaikki, jot-ka kärsivät työpaikkojen vä-häisyydestä, perheet ja kokotyömaailman, joka on sitä lei-maavien odotusten ja haastei-den, ongelmien ja tulevaisuu-den toiveiden edessä”.KATT/ZENIT

RuusukkokirjebestselleriksiAfrikassa
Paavin apostolin kirje Rosa-rium Virginis Mariae on saa-vuttanut ennennäkemättö-män suosion Afrikassa.Kirjasesta on otettu yli15.000 englanninkielisenkappaleen painos, ja jo20.000 swahilinkielistä vih-koa on myyty. Valoisia salai-suuksia selittävä vihkonen onvieläkin suositumpi, sitä onmyyty jo yli 30.000 kappalet-ta. Paikalliset piispat ovatosoittaneet kiitollisuuttaanerityisesti Paoline EditorialiAfrica -kustantamolle, jokakirjasten nopeasta toimitta-misesta on vastannut.KATT/KATH.NET

Tony Blairotti vastaankommuunion
Vieraillessaan helmikuun lo-pussa Vatikaanissa perheen-sä kanssa Ison-Britannianpääministeri Tony Blair saierityisluvalla ottaa vastaanpyhän kommuunion paaviltatämän viettämässä yksityis-messussa. Blairin vaimo Che-rie ja heidän kolme lastaanovat katolisia, Tony Blair sensijaan on anglikaani.Vaikka katolisen kirkon jaanglikaanisen kommuunionvälillä ei ole eukaristiayhteyt-tä, on mahdollista, että kato-lilaisen kanssa naimisissa ole-va anglikaani voi erityisissätilanteissa ottaa vastaan py-hän kommuunion. Näin asi-asta ovat lausuneet mm. Eng-lannin, Walesin, Skotlanninja Irlannin katoliset piipain-kokoukset.Blairin kommuunionsymboliarvon uskotaan vah-vistavan yleisiä ekumeenisiapyrkimyksiä. Toisaalta onhuhuttu, että Blairista itses-tään olisi tulossa katolilainen.KATT/KI/KATH.NET

KardinaaliGroerkuollut
Itävaltalainen kardinaaliHans Hermann Groer OSBon kuollut. Hän kuoli SanktPöltenissä 83 vuoden ikäise-nä. Paavi Johannes Paavali IIlähetti surunvalittelusähkeenItävallan priimakselle, kardi-naali Christoph Schönbor-nille OP.Groer oli vihitty papiksi1942 ja piispaksi 1986. PaaviJohannes Paavali II loi hänetkardinaaliksi vuonna 1988.Hän toimi Wienin arkkipiis-pana 1986-1995. KATT/VIS
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Oremus

Rukouksen apostolaatti
Me rukoilemme ...
Huhtikuu
Että kirkossa vastuullisessa asemassa olevat eläisivät jat-kuvasti loistavina esimerkkeinä Pyhän Hengen johda-tuksesta.Että kaikki lähetysalueilla työskentelevät papit, maal-likot ja sääntökuntalaiset todistaisivat elämällään roh-keasti yleismaailmallisesta kutsusta pyhyyteen.
Toukokuu
Että vaikeuksissa olevat lapset ja ne, jotka ovat omistau-tuneet pitämään heistä huolen, löytäisivät Mariassa,elämän äidissä, jatkuvan tuen ja avun.Että Aasian paikalliskirkoissa Pyhä Henki uudistai-si innon levittää evankeliumia koko maanosaan.

Böneapostolatet
Vi ber ...
April
Att de människor som har ansvarsfulla positioner inomkyrkan ständigt skall leva ett liv som lysande exempelpå den helige Andes ledning.Att prästerskap och lekmän och alla ordensmännis-kor som arbetar med mission modigt med sina liv skallvittna om att alla människor kallats till helighet.
Maj
Att barn i svårigheter, och de människor som ägnat sinaliv åt att ta hand om dem, i Maria, livets moder, stän-digt skall finna stöd och hjälp.Att den helige Ande i lokalkyrkorna i Asien skallförnya ivern att sprida evangeliet till hela den världsde-len.Kuuliaisuus tekee meistä enitenJeesuksen kaltaisia ja yhtä hänenkanssaan. Todellinen kuuliaisuus onjatkuvaa ristiinnaulitsemista.

KALKUTAN ÄITI TERESA

Sunnuntait ja velvoittavat juhlapyhät Palmsöndag
Fröjda dig storligen, du dotter Sion; höj jubel-rop, du dotter Jerusalem, Se din konung kom-mer till dig; rättfärdig och segerrik är han. Hankommer fattig, ridande på en åsna, på en åsnin-nas fåle.
När det myckna folk, som hade kommit till hög-tiden, fick höra, att Jesus var på väg till Jerusa-lem, tog de palmkvistar och gick ut för att mötahonom och ropade: Hosianna! Välsignad varehan, som kommer i Herrens namn, han som ärIsraels konung.

SAK.9:9 , JOH.EV. 12:12-13

13.4. su Herran kärsimisen palmusun-nuntai (II)
ennen kulkuetta: Mark. 11: 1-101L Jes. 50: 4-7Ps. 22: 8-9, 17-18a, 19-20, 23-24. Ks 2a2L Fil. 2: 6-11Ev.Mark. 14:1-15:47
20.4. su pääsiäissunnuntai (I)
1L Apt. 10: 34a, 37-43Ps. 118: 1-2, 16-17, 22-23. Ks 242L Kol. 3: 1-4 tai 1 Kor. 5: 6b-8Ev.Joh. 20: 1-9 tai Mark. 16: 1-7

27.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai eli Ju-malan laupeuden sunnuntai (II)
1L Apt. 4: 32-35Ps. 118: 2-4, 16-18, 22-24. Ks 12L 1 Joh. 5: 1-6Ev.Joh. 20: 19-31
4.5. su pääsiäisen 3. sunnuntai (III)
1L Apt. 3: 12a, 13-15, 17-19Ps. 4: 2, 4+7, 9. Ks 7b2L 1 Joh. 2: 1-5Ev.Luuk. 24: 35-48

Christus Rex, Inc.Rukousrauhanpuolesta
Isä Jumala,sinä itse olet rauha jakaiken rauhan lähde.Riitainen ihmissielu eisinua käsitäeikä väkivaltainen mieliota sinua vastaan.Suo kaikille sovinnonihmisille kestävyys hy-vässäja paranna riidan erotta-matauttamalla heitä unoh-tamaan vihansa.Tätä pyydämme Kris-tuksen, Herrammekautta. Aamen.

MESSUKIRJASTA
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Pyhimys

Hiljainen suuruus: kymmenen näkökulmaa pyhään Joosefiin. 1/10
Daavidin sukua

Ratkaisevaa oli jokinmuu: Syntyperänsä ja NeitsytMarian kanssa solmimansaaidon avioliiton avulla Joosefkykeni takaamaan Jeesus-lap-selle, joka hänelle oli uskot-tu, oikeuden messiaanisuu-teen todellisena “Daavidinpoikana”. Juutalaisille tämäoli välttämätöntä: Messiaanoli oltava Daavidin poika. Se,joka ei sitä pystyisi osoitta-maan, ei kerta kaikkiaan kel-paisi Messiaaksi. Eikä äidinkautta tapahtuva periytymi-nen riittäisi. Juutalaisuudes-sa, samoin kuin koko semiit-

tisessä kulttuuripiirissä, pe-rintöoikeus ei seurannut äi-tiä, ei edes pyhää Neitsyttä,joka todistettavasti oli Daavi-din tytär. Lisäksi oli tuohonaikaan voimassa, että lihalli-nen isyys ja laillinen isyys oli-vat oikeudellisesti täysin sa-manarvoiset. Siinä olikin yksiJoosefin keskeisistä tehtävis-tä. Hänen osanaan oli toimiaJeesuksen neitseellisenä jalaillisena isänä, jotta myösJeesuksessa kävisi toteen lupa-us, että tuleva Vapahtaja to-della olisi “Daavidin poika”.

EVANKELIUMIEN ensimmäi-nen tieto pyhästä Joosefistaliittyy hänen syntyperäänsä:Joosef “kuului Daavidin su-kuun”. Sen tähden hän lähtikihlattunsa kanssa Betlehe-miin, jossa hänen piti kirjoit-tautua veroluetteloon. Daavi-din dynastian jäsenyys ei enäämerkinnyt mitään yhteiskun-nallista etuoikeutta, muttakuninkaallinen tausta vaikut-ti silti Joosefiin, jonka Juma-la oli määrännyt “naisistakauneimmalle”, “kaikista ih-misistä kauneimmalle”.

Hiljainen suuruus on kymmen-osainen mietiskely pyhästä Joo-sefista. Se on alunperin ilmes-tynyt itävaltalaisessa St. Josef-lehdessä (Heft 6, 2001).
www.stjosef.at

Birgittalaissisaret tämän päivän Suomessa
 ”Minä istutan uuden viini-puun, joka siten kasvaa ja te-kee uusia oksia” olivat Her-ran ennustukselliset sanatpyhälle Birgitalle. Oli vuosi1346, jolloin Birgitta sai en-simmäiset varsinaiset ilmes-tyksensä ja siten käskyn Her-ralta perustaa uusi luostarijär-jestö, uusi pieni taivaan val-takunta keskelle rappeutuvaakristikuntaa Pyhän NeitsytMarian kunniaksi. TällöinBirgitta oli ollut vasta vähänaikaa leskenä ja asui yhä Al-vastran cisterniläismunkkil-luostarin vieressä. Birgittaryhtyi heti työhön ja sääntö-kunta sai nimekseen Kaik-kein Pyhimmän VapahtajanSääntökunta. Birgitta ymmär-si, että kyseessä ei ollut hänensääntökuntansa vaan Herranja, että hän vain toimi Juma-lan yksinkertaisena välikap-paleena. Ensimmäinen luos-tari rakennettiin VadstenaanVätternjärven rannalle. Ku-ningas Magnus IX oli lahjoit-tanut sieltä Birgitalle vanhankuninkaan linnan, joka sittenrestauroitiin luostariksi. 1370ranskalaissyntyinen paaviUrbanus V antoi hyväksyn-nän uudelle luostarijärjestöl-le vahvistaen sen säännöt,vaikka nunnien ja munkkientuli lisäksi myös noudattaapyhän kirkkoisä Augustinuk-sen luostarisääntöjä, jotkayhä tänään meillä ovat käytös-sä ja vaikuttavat meidän sisar-ten jokapäiväiseen elämään.Pyhä Birgittahan ei enää kos-kaan palannut takaisin Ruot-siin, vaan kuoli Roomassa 70vuoden ikäisenä 23.7.1373.Omaksi suureksi surukseenhän ei ehtinyt nähdä Vadste-nan luostaria toiminnassa japukeutua nunnan pukuunkuten oli unelmoinut. Mut-ta äidin toive täyttyi tyttäres-

sä, sillä Birgitan tytär Katari-na jatkoi äitinsä elämäntyötäollen Vadstenan ensimmäi-nen Abbedissa. Ennen refor-maatiota Euroopassa oli yli70 Birgittalaisluostaria ja täs-tä luostarijärjestön kukoistus-ajasta meillä täällä Suomessakertoo yhä Naantalin kirkko,joka alun perin toimi luosta-rikirkkona, ja muutama nun-nan hauta Naantalin hauta-usmaalla. Naantaliin Luosta-ri perustettiin 1438 ja ovensase joutui sulkemaan 1591.Tänään Suomesta löytyykaksi BirgittalaisluostariaTurusta ja Helsingistä, jotkamolemmat kuuluvat ruotsa-laissyntyisen autuaan äiti Eli-sabet Hesselbladin vuonna

1911 Roomassa perustamaanPyhän Birgitan Kaikkein Py-himmän Vapahtajan Sääntö-kuntaan. Maria Elisabet syn-tyi Fåglavikissa Länsi-Göötan-maalla 4.6 1870 ja oli vasta16 vuotta vanha kun muuttisiirtolaisena Amerikkaan voi-dakseen auttaa taloudellises-ti köyhtynyttä perhettään Fa-luniin. Perheeseen yhteensäkuului 11 sisarusta. Amerikas-sa Maria Elisabet asui NewYorkissa ja opiskeli sairaan-hoitajaksi Rooseveltin katoli-sessa sairaalassa. Siellä hänlöysi oman kutsumuksensa jahänet otettiin katolisen kir-kon jäseneksi 15.8.1902 jesu-iitta isien opastamana. Eu-rooppaan takasin hän palasilopullisesti vuonna 1904 ja

oli silloin 34-vuotias.
Äiti Elisabetin ajatus alku-jaan ei ollut perustaa uuttasääntökuntaa, mutta näkö-jään Jumalalla oli hänen va-ralleen toisenlainen suunni-telma. Hän vain toivoi voivan-sa seurata oman maanaisen-sa, pyhän Birgitan jalanjälkiäja viedä birgittalaissisaret ta-kaisin Ruotsiin. Hän kokitehtäväkseen rakentaa Roo-man ja Ruotsin välille uusi”silta”, jollainen oli vallinnutBirgitan aikana keskiajalla.Autuas äiti Elisabet oli sittenreformaation jälkeen ensim-mäinen Birgittalaissisar, jokapalasi takaisin Ruotsiin jovuonna 1923 avaten sielläuuden birgittalaisluostarin,nyt Tukholman Djursholmis-sa. Oli ehtinyt kulua yli 300vuotta viimeisistä birgittalais-sisarista Vadstenassa. Viralli-sen kirkollisen vahvistuksenäiti Elisabet sai uudelle sään-tökunnalle vuonna 1940 paa-vi Pius XII:lta ja pari vuottasiitä hän sai luvan ottaa käyt-töön vanhan nimen OrdoSanctissimi Salvatoris.  Itseautuas äiti Elisabet kuoli Roo-massa, Pyhän Birgitan talos-sa 86 vuoden ikäisenä vuon-na 1957 ja riemuvuonna2000 yhdeksäs huhtikuutapaavi Johannes Paavali II ju-listi hänet autuaaksi PyhänPietarin kirkon aukiolla Roo-massa. Siten Äiti Elisabetistatuli ensimmäinen ruotsalai-nen ja pohjoismaalainen nai-nen, joka julistettiin autuaak-si sitten reformaation.Suomeen sisaret saapuivatkuudes heinäkuuta vuonna1986 silloisen katolisen kir-kon piispa Pauli Verschure-nin kutsusta. Ja vaikka oliehtinyt vierähtää yli 400 vuot-ta viimeisistä Naantalin bir-

gittalaisluostarin asukkaista,niin muisto heistä näytti elä-vän vahvasti suomalaistenmielessä ja elää yhä, sillä mo-net tavatessaan meidät ensim-mäistä kertaa vielä tänä päi-vänäkin kysyvät, että olemme-ko Naantalista. Suomen kan-sa onkin ottanut birgittalais-sisarensa sydämellisesti vas-taan. Mutta nyt sisaret aset-tuivat Turkuun ja saivat käyt-töönsä kokonaan peruskorja-tun talon, joka yhdistettiinkirkkoon rakentamalla näi-den väliin lisärakennus. Luos-tarin vieraskodissa on tilaa 40vieraalle, ja suuremmatkinopintopäivien ja kongressienosanottajaryhmät voidaansinne majoittaa. Talossa ontilava, yli 100 hengen kokous-sali, Birgitta-sali, sekä kirjas-ton vieressä pieni neuvottelu-huone, Katariina-sali. Talontoinen kerros on opiskelija-asuntoina ja tarjoaa asunnon11 tytölle ja jatkaa Pyhän Sy-dämen sisarten asuntolatoi-mintaa. Kaksi seuraavaa ker-rosta on varattu vieraidenkäyttöön. Siellä on sekä yh-den että kahden hengen huo-neita, ja kummassakin ker-roksessa on seurustelu huonetelevisioineen. sisaret itse asu-vat talon ylimmässä kerrok-sessa, jossa meillä on myösoma kappeli. Sen hiljaisuus jarauha kutsuvat puolestaanmeitä sisaria rukoukseen jamietiskelyyn.Helsingissä sisaret aloitti-vat toimintansa vuonna 1995ja vuotta myöhemmin saivatsieltä käyttöönsä kerrostalo-huoneiston, jonka yhdestähuoneesta tehtiin pieni kap-peli yhteisiä rukoushetkiä var-ten. Kappelissa voi myös viet-tää Pyhää Messua ja harjoit-taa sakramentin palvontaa,sillä siellä on alttarikaappi

Pyhän Birgitan ikoni. Ritva Westermarck 2003.
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Paimenelta
Hyvät sisaret ja veljet
Paastokäskyssäni annoin lyhy-en muotoilun katumusvelvol-lisuuden täyttämiselle paas-tonaikana. Halusin siten vii-tata tuon velvollisuuden yleis-kirkolliseen luonteeseen. Vas-tauksena joidenkin uskovienesittämiin kysymyksiin halu-an nyt täsmentää, että perjan-taisessa paastoamisessa ei mi-tään olemassaolevaa ohjettaole muutettu. Näin ollen Poh-joismaiden piispainkokouk-sen päätökset vuodelta 1985ovat edelleen voimassa. Palau-tan tässä mieliimme nuo pää-tökset, jotka kunnioitettuedeltäjäni piispa Paul Ver-schuren julkaisi.

1. Uskovia velvoittaa paastoja liharuoasta pidättyminen,abstinenssi, tuhkakeskiviik-kona ja pitkänäperjantaina.Paastoamisvelvollisuus kos-kee täysi-ikäisiä siihen asti,kun he täyttävät 60 vuotta,abstinenssi 14 vuotta täyttä-neitä.
2. Perjantaisin jokainen 14vuotta täyttänyt täyttää katu-musvelvollisuuden esimerkik-si:* pidättymällä liha- tai josta-kin muusta ruoasta,* pidättymällä alkoholin taitupakan käytöstä tai jostakinmuusta nautinnosta,

* pidättymällä kaikesta ruoas-ta tavallista pidemmän ajan;näin säästynyt raha voidaanlahjoittaa hiippakunnan Ca-ritas-järjestön kautta käytettä-väksi hätää kärsivien hyväksi,* omistamalla erityistä huo-miota perheen yhteiseen ru-koukseen, osallistumiseenpyhään messuun, sakramen-tin palvontaan tai ristintienhartauteen,* antamalla erityistä huomio-ta niille, jotka ovat köyhiä, sai-raita, vanhuksia tai yksinäisiä.
3. Jokainen voi vapaasti vali-ta sen katumuksen harjoitta-misen muodon, jota hän ta-

vallisina perjantaina noudat-taa, eikä sen tarvitse aina ollasama.
4. Ei ole katsottava synniksi,jos joku ei täytä katumusvel-vollisuuttaan jonain perjan-taina. Vakava aikomus katu-muksen harjoittamiseen onkuitenkin velvoittava.

+ JÓZEF WRÓBEL SCJHELSINGIN PIISPA

sakramentin säilyttämistä var-ten. Vieraskoti toimintaa siel-lä ei ole vaan sisaret työsken-televät päivittäin piispan ta-lossa. Sisaria tällä hetkelläTurussa on yhdeksän, jotkaovat kotoisin Englannista,Italiasta, Intiasta ja Meksikos-ta. Helsingin yhteisöön kuu-luu puolestaan kolme sisarta:yksi meksikolainen, yksi intia-lainen ja yksi suomalainen.Tapana on, että lähes kaikis-sa luostareissamme eri kansa-laisuudet ovat sekoitettu kes-kenään, lukuun ottamattaIntiassa olevia talojamme. Iäl-tään sisaret ovat eri-ikäisiä,nuorin on 31-vuotias ja van-hin 85.Suomessa birgittalaissisar-ten tarkoituksena on vaaliaNaantalin luostarin vanhaaperinnettä. Perustaessaanuuden birgittalaissääntökun-nan autuas äiti Elisabet uudis-ti ja ajanmukaisti sen toimin-taa  luopumalla joissakin koh-din sääntökunnan alkuperäi-sistä, ankarista periaatteista,silti seuraten huolellisesti py-hän Birgitan jalanjälkiä jahänen jättämäänsä hengellis-tä perintöä. Sisaret noudatta-vat yhä tänä päivänäkin py-hän Augustinuksen luostari-sääntöä yhdessä birgittalais-sääntökunnan luostarisään-töjen kanssa ja antavat kolmeluostarilupausta: kuuliaisuu-den, köyhyyden ja puhtaudenlupaukset. Luostarisäännötpuolestaan pohjautuvat Raa-mattuun, Uuden Testamen-tin evankeliumeihin. Äiti Eli-sabet piti esikuvanaan ennenkaikkea Nasaretin pyhää per-hettä: rukous, työ ja uhraus,ja siellä vallinnut rauha jayhteistyö.Sisarten luostaripuvunsymboliikka on peräisin kes-kiajalta 1300-luvulta pyhän

Birgitan ilmestyksistä. Herrailmoitti hänelle yksityiskoh-taisesti miten hänen munk-kinsa ja nunniensa tuli pu-keutua. Päässään sisaret kan-tavat Jeesuksen kruunua jahänen viisi haavaa ristillä (pu-naiset pilkut) ja kruunu onmerkki pidättäytyväisyydestäja puhtaudesta. Harmaa värioli Birgitalle kärsimyksen jarangaistuksen väri. Puvun ir-rallinen osa niin sanottu sca-bulari tarkoittaa ristiä ja, ettäsisaret ovat Kristuksen sotilai-ta. Kruunun, mustan hun-nun ja scabularin sisaret pu-kevat ensimmäistä kertaa an-taessaan ensimmäiset luosta-rilupauksensa. Noviisiaikakestää yhden vuoden ja sinäaikana sisarilla on yllään har-maa luostaripuku ja päässäänhe kantavat valkoista huntua.Sormus sisaren oikeassa kä-dessä ilmaisee, että sisar onantanut ikuiset lupaukset elivihkiytynyt koko elämäksiluostarielämälle ja Jumalanpalvelemiselle. Birgittalaissi-sarten tunnuslause ja vahvamietiskelyn aihe on yhä tänä

päivänäkin Amor Meus Cru-cifixus Est eli ”Rakkauteni onristiinnaulittu”. Ajatus on al-kujaan lähtöisin noin 100jKr. eläneeltä pyhä IgnatiusAntiokialaiselta.Käytännössä elämä luosta-rissa on ennen kaikkea ruko-usta ja työn tekoa vaikka ai-kaa löytyy vanhan birgittalais-perinteen mukaan myös esi-merkiksi erilaisten käsitöidentekoon, musiikin harrastami-seen ja opiskeluun. PyhänBirgitan mielestä salmien lau-lun ei pitänyt edes lakata öi-sin ja ne olivat portti paratii-siin. Osallistumisella pyhänEukaristian viettoon ja ruko-uselämällä on sisarten päivit-täisessä elämässä suuri merki-tys. Neljä hetkirukousta anta-vat päivälle sen rytmin ja netoimitetaan aina yhdessä.Aamun ensimmäinen hetki-rukous on klo. 6.10 alkavaufficio lettura, jota seuraa lau-des, puolen tunnin mietiske-ly ja Pyhä Messu. Ennen lou-nasta rukoillaan sesta. Iltapäi-vällä klo. neljä on vuorossaruusukorukous, joka on omis-tettu pyhälle Neitsyt Marial-le ja heti sen perään lauletaanVesper. Päivän päättää klo.21.00 alkava completorium,jonka jälkeen luostariväenkeskuudessa alkaa suuri hil-jaisuus ja joka kestää aamunensimmäiseen rukoushet-keen asti. Ainakin kerran päi-vässä hetkirukousten lisäksion sakramentinpalvonta.Vaikka autuas äiti Elisabetpoisti ankaran paavillisenklausuurin uudistaessaan bir-gittalaisjärjestöä, niin siitähuolimatta hän korosti sään-tökunnan kontemplatiivistaluonnetta. Erityisesti hiljai-suudella oli hänelle Birgitantavoin suuri arvo. Hän kehot-tikin hengellisiä tyttäriäänvaalimaan sitä useasti sanoen,että kuuntele tytär Jumalapuhuu hiljaisuudessa. Yhätänään meillä on tapana työs-kennellä hiljaisuuden vallites-sa toisin sanoen mietiskelyä,rukousta ja Jumalan äänenkuuntelemista työn keskellä,jotta itse työstä myös muodos-

tuisi eräänlainen rukous. Tär-kein rukouksen aihe on kris-tittyjen ykseys unohtamattakirkkoa ja sen palvelijoita,kutsumuksia, maailman rau-haa ja inhimillistä kärsimys-tä. Sisarten rukous pitää sisäl-lään myös he, joilla ei oleminkäänlaista yhteyttä Juma-laan.Tänään olemme niin sa-nottu puolisääntökunta l.meillä on kontemplatiivinenelämä yhdessä apostolisenelämän kanssa. Ekumenia onhyvin lähellä sisarten sydän-tä. Autuas Äiti Elisabet olipohjoisen tytär ja ymmärsi,että ilman sääntökuntansanykyaikaistamista ja avautu-mista ei olisi ollut mahdollis-ta palata takaisin isänmaa-hansa, Ruotsiin. Vierasko-deista tuli tärkeä osa sisartentoimintaa erityisesti ekumeni-an saralla. Vieraanvaraisuusoli vanha perinne, jota pyhäBirgitta itse oli jo harjoittanuteläessään ja jota myöhemminjatkoivat birgittalaismunkithuolehtimalla luostarin alu-eella sijanneista vierasmajois-ta ja niissä yönsä viettäneistävieraista. Ekumenialla onmyös pitkät juuret birgittalais-luostarien historiassa. Roo-massa asuessaan Birgitta eri-tyisesti työskenteli ja rukoili,jotta paavi palaisi  Avignionis-ta Ranskasta takaisin Roo-maan ja kristikunnasta tulisiyhtenäisempi. Yhä tänäänkatolisessa kirkossa paavi sym-boloi kirkon ykseyttä. ÄitiElisabet puolestaan jo lapsuu-destaan asti oli kysynyt mie-lessään, että miksi me kristi-tyt emme voi olla yhtä ja ru-koilla samaa Jumalaa samankaton alla.Vieraskodeissaan meilläsisarilla on mahdollisuus koh-data toisia ihmisiä, mikä on-kin osa apostolaattiamme.Autuaan äiti Elisabetin vii-toittamaa tietä seuratenemme kiinnitä huomiota us-konkäsitysten tai mielipitei-den välisiin eroihin, vaan py-rimme edesauttamaan eku-menian ymmärtämistä todis-tamalla uskostamme yksin-

Postimerkki pyhästäBirgitasta
Pyhän Birgitan juhavuoden kunniaksi myös Suomen Postion julkaissut postimerkin pyhästä Birgitasta. Postimerkinnimellisarvo on 65 senttiä.

kertaisesti jokapäiväisessäm-me työssämme. Kaikki siisovat tervetulleita vieraaksem-me. Ja pyhän Birgitan anta-man esimerkin mukaan halu-amme olla apuna apua tarvit-sevalle lähimmäiselle niinhengellisissä huolissa kuinajallisissa vaikeuksissa. Turunluostarissa me mm. jaammeovelta voileipäpaketteja asun-nottomille. Oppia näkemäänkärsivän Kristuksen kasvotlähimmäisessämme ja koh-della häntä sen arvon mukai-sesti. Sääntömme antavatmahdollisuuden vastata myöspaikallisen kirkon tarpeisiinesim. Turussa sisaret pitäväthuolta kirkosta ja antavat us-konnon opetusta lapsille.Helsingissä sisaret ovat koko-naan katolisen kirkon palve-luksessa.Tällä hetkellä Pyhän Bir-gitan Kaikkein PyhimmänVapahtajan Sääntökuntaankuuluu yli 500 sisarta ja luos-tareita on yhteensä 44 ympä-ri maailmaa neljässä erimaanosassa: Euroopassa, Aa-siassa ja molemmissa Ameri-koissa. Ja  riippuu paljon sii-tä, että missä päin maailmaolemme, niin millainen ontehtävämme ja työmme. Mut-ta sääntökuntamme luoteem-me voi tiivistää seuraavasti:Jumalan ylistäminen, itsem-me ja lähimmäisemme pyhit-täminen omalla elämälläm-me ja kristittyjen ykseydenedistäminen.SR. MARJA-LIISA O.SS.S.ESITELMÄ HELSINGINKANSALLISMUSEOSSA 3.3.2003
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Verbi Dei sonoSchola cantorum

Gregoriaanista laulua häi-hin, hautajaisiin ja muihintilaisuuksiin. Edulliset lau-lupalkkiot tilauksen mu-kaan.
Gregorian chant for weddings,funerals and other occasions.
Reasonable charges dependingon occasion.
Yhteys/Contact: MarkusMäkelä 040-7178833
Tue katedraalikuoroam-me! Please support the Cat-
hedral Choir!

Informaatio-kurssiHelsingissä
24.3. Kuolema, viimeiset tapahtu-mat (179-194, 247-248) - isäWieslaw Swiech SCJ7.4. Kirkkovuosi (216-218) - isäTeemu Sippo SCJ28.4. Pappeus (254-258) - isäTeemu Sippo SCJ12.5. Luostarit ja muut hengellisetyhteisöt (265-267) - sisar The-resa Jezl CPPS - Jälkipuintia
Kurssi-illat pidetään ilmoitettuinapäivina pyhän Henrikin seurakun-tasalissa, pyhän Henrikin aukio 1(Puistokadun ja Tehtaankadunkulmassa), klo 18.30-20.30. Ai-heiden yhteydessä suluissa ole-vat luvut viittaavat “Katolisen us-kon perusteet”-kirjan sivuihin.

AcademicumCatholicum
Kokoukset keväällä 2003 (67.toimintavuosi) klo 18.30 Studi-um Catholicumissa, Ritarikatu3b A, Hki.
To 24.4. klo 18 AC:n vuosikokousStudiumissa, jonka jälkeen n. klo18.30 ursuliinisisar Marta kertooAutuaasta Ursula Ledóchowskas-ta. - to 24.4. i Studium kl. 18 AC:sårsmöte samt ca kl. 18.30 berät-tar ursulinsyster Marta om SaligaUrsula Ledóchowska.
Kaikki ovat tervetulleita AC:ntilaisuuksiin - Alla är välkomnatill AC:s möten.

Helsinki
PyhänHenrikinkatedraali-seurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1,00140 Helsinki. Puh. 09-6824040, fax 09-6224618.Sähköposti henrik@catholic.fi
La 17.40 vesper, 18.00 aatto-messu; su 10.00 missa latina,11.15 päämessu, 18.00 ilta-messu; ma, ke, pe messu18.00, ti, to messu 7.30. (ke)17.30 ruusukkorukous, (pe)17.30 adoraatio. (ke, la) neo-kat. yhteisön liturgia. Rippiaikala 17.00-17.45 ja sopimuksenmukaan.
Pyhällä viikolla on mahdollistaripittäytyä joka päivä (pappiistuu rippituolissa) 17.00-17.45 ja sopimuksen mukaan.
12.4. la 10.00-12.00 lastenkerho,12.00 messu, 17.40 vesper,18.00 aattomessu13.4. Palmusunnuntai: 10.00 lat/ranska, 11.15 palmukulkue japäämessu/högmässa, Caritas-basaaari messun jälkeen,16.30 messu venäjäksi, 18.00iltamessu15.4. ti 18.00 krismamessu17.4. to 18.00 kiirastorstain ilta-messu eukaristian asettami-sen muistoksi. Hiljainen pal-vonta sakramenttikappelissa18.4. pe Pitkäperjantai: 9.00 pit-käperjantain hetkipalvelus,14.00-14.45 mahdollisuus ri-pittäytyä kirkossa, 15.00 litur-gia Herran kärsimisen ja kuo-leman muistoksi19.4. la 9.00 hetkipalvelus, 12.00ruoan siunaus (puolaksi jasuomeksi), 23.00 pääsiäisyönvigilia ja juhlallinen messu20.4. Pääsiäissunnuntai: 10.00messu lat/esp, 11.15 päämes-su/högmässa, 15.00 messuPorvoossa, 16.30 messu sak-saksi/Messu auf Deutsch,18.00 iltamessu21.4. ma 11.15 päämessu, ei ilta-messu22.4. ti 14.00 Seniores messu jakokous26.4. la 10.00 lauantaikurssi Eng-lantilaisessa koulussa, 9.30lördagskursen i församlings-salen, 9.45 uskonnonopetusranskaksi, 11.00 messu, 17.40vesper, 18.00 aattomessu27.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai:10.00 messu lat/engl, 11.15päämessu/högmässa, 15.00messu Tikkurilassa, 18.00 ilta-messu28.4. ma 18.30 informaatiokurssiseurakuntasalissa3.5. la 10.00 ensikommuunionharjoitus kirkossa, 17.40 ves-per, 18.00 aattomessu4.5. Pääsiäisen 3. sunnuntai:10.00 messu lat/engl, 11.15päämessu/högmässa - ensim-mäinen kommuunio (1. ryh-mä), 18.00 iltamessu10.5. la 10.00 ensikommuunionharjoitus kirkossa, 17.40 ves-per, 18.00 aattomessu
DiasporaPorvoo: (ort. kirkko) 20.4., 18.5.su klo 15.00Tikkurila: (ort. kirkko) 27.4., 25.5.su klo 15.00

PyhänMarianseurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki.Puh. 09-2411633, fax 09-2411634. Sähköpostimaria@catholic.fi. Kotisivuwww.kolumbus.fi/marian.srk.
Su 10.00 päämessu suomeksi(1. sun. ruotsiksi), kirkkokah-vit; 11.30 messu 1. sun. suo-meksi/2. sun. vietnamiksi/3.sun. englanniksi/4. sun. itali-aksi/(5. sun. suomeksi), kirk-kokahvit; 18.30 iltamessu. Ma13.30 messu, ke, pe 7.15 aa-mumessu; ti, to 18.30 iltames-su. (Ti) 18.00 ruusukkorukous,(to) 18.00 adoraatio ja vesper.Rippitilaisuus: ti ja la 18.00-18.30 ja sopimuksen mukaan.
11.4. pe 18.30 ristintie suomeksi12.4. la 10.00-13.30 valmistelu-päivä ensimmäisen kommuu-nion lapsille, 15.00-17.00 vah-vistettavien harjoitus ja rippi,18.30 iltamessu13.4. Herran kärsimisen palmu-sunnuntai: 10.00 päämessu jakulkue, 11.30 messu vietna-miksi/Mass in Vietnamese,18.30 iltamessu15.4. ti Ei iltamessua!17.4. to Kiirastorstai: 18.30 juhla-messu18.4. pe Pitkäperjantai: 15.00liturgia Herran kärsimisenmuistoksi19.4. la 21.30 pääsiäisyön vigilia20.4. Pääsiäissunnuntai: 10.00päämessu (piispanmessu),11.30 messu englanniksi/Massin English, 18.30 iltamessu21.4. ma Pääsiäismaanantai:10.00 päämessu ruotsiksi/högmässa, 11.30 vahvistuk-sen sakramentti (piispanmes-su), 14.00 messu vietnamiksi,16.00 messu puolaksi/Mszasw. po polsku, 16.00 messuKarjaalla23.4. ke 18.00 seurakuntaneu-voston kokous26.4. la 10.00 lauantaikurssi,12.00 messu lapsille ja van-hemmille, 16.00 messu Han-gossa, 18.30 iltamessu27.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai:10.00 päämessu suomeksi,11.30 messu italiaksi/Messa inItaliano, 14.00 messu vietna-miksi/Our Lady of Lavang,18.30 iltamessu1.5. to 14.00 messu vietnamiksi3.5. la 16.30 messu Riihimäellä(suomeksi), 18.30 iltamessu4.5. Pääsiäisen 3. sunnuntai:10.00 päämessu ja 1. kom-muunio ruotsiksi/Högmässa,11.30 messu suomeksi, 14.00messu Lohjalla, 16.00 messupuolaksi/Msza sw. po polsku,18.30 iltamessu5.5. ma Ei iltamessua!10.5. la 18.30 iltamessu
Diaspora:Hanko: 26.4. la klo 16.00Karjaa: (Keskiaikaisessa kirkos-sa) 21.4. su klo 16.00Lohja: (Pyhän Laurin kirkko) 4.5.su klo 14.00Riihimäki: (Kappelikirkko, Koleh-maisenkatu 26) suomeksi: 3.5.la klo 16.30; vietnamiksi: 17.5.la klo 16.30

Turku
PyhänBirgitan jaautuaanHemminginseurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku.Puh. 02-2314389, fax 02-2505090. Sähköpostibirgitta@catholic.fi.
12.4. la 9.30 katekeesi Turussa,13.00 perhemessu13.4. Palmusunnuntai: 10.30 pää-messu, palmujen siunaami-nen, 18.30 Mass in English17.4. to 19.00 Kiirastorstain mes-su ja adoraatio 23.00 asti18.4. Pitkäperjantai: 15.00 pitkä-perjantain liturgia19.4. la 22.00 Pääsiäisyön vigilia20.4. Pääsiäissunnuntai: 10.30päämessu, 16.00 messu Po-rissa, 18.30 Mass in English21.4. ma 10.30 Pääsiäismaanan-tain messu, EI iltamessua27.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai:9.15 mässa på svenska, 10.30päämessu, 18.30 Mass inEnglish4.5. Pääsiäisen 3. sunnuntai:10.30 päämessu, 12.00 mes-su vietnamiksi, 18.30 Mass inEnglish10.5. la 9.30 Katekeesi ja lasten-kerho Turussa, 13.00 perhe-messu
DiasporaAhvenanmaa: (Margareta Gardenkirkko) 24.5. la 10.00Pori: (Uusi ort. kirkko) 20.4. su16.00, 17.5. la klo 18.00
Joka toinen tiistai kuukaudessaon seniorien tapaaminen klo14.00-16.00 seurakuntasalissa.

Jyväskylä
PyhänOlavinseurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväsky-lä. Puh. 014-612659, fax 014-612660. Sähköpostiolavi@catholic.fi.
Su 10.30 päämessu. Ke 18.00iltamessu. Tiedot muiden arki-päivien messuista puhelimitseja kirkon ovelta. Rippitilaisuussopimuksen mukaan.
10.4. to 14.00 seniorien kokous12.4. la Lauantaikurssi, 12.30messu13.4, Herran kärsimisen palmu-sunnuntai: 10.30 päämessu(kulkue)15.4. 18.00 krismamessu P. Hen-rikin katedraalissa Helsingissä(ei messua Jyväskylässä)16.4. ke 18.00 ristintie ja messu17.4. to 19.00 kiirastorstain litur-gia (jalkojen pesu)18.4. pe 15.00 pitkäperjantainliturgia (ristinpalvonta)19.4. la 22.00 Pääsiäisyön vigilia20.4. Pääsiäissunnuntai: 10.30päämessu, 16.00 messu Mik-kelissä21.4. ma Pääsiäismaanantai:12.00 messu Iisalmen orto-doksisessa kirkossa26.4. la 9.45 uskonnonopetusSavonlinnassa, 11.00 messuSavonlinnassa27.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai:10.30 päämessu1.5. to 9.00 laudes ja messu4.5. Pääsiäisen 3. sunnuntai:10.30 päämessu8.5. to 14.00 seniorien kokous9.5. pe 18.00 messu Kiteellä10.5. la 9.45 uskonnonopetusJoensuussa, 11.00 messuJoensuussa (1. kommuunio),16.00 messu Varkaudessa
DiasporaIisalmi: (ort. kirkko) 21.4. ma klo12.00Joensuu: (ort.kirkon seurakunta-sali) 10.5. la klo 11.00 (uskon-nonopetus alkaa klo 9.45)Kitee: (luterilainen kirkko) 9.5. peklo 18.00Kuopio: (ort. seurakuntasali)27.4., 25.5. su klo 16.00Mikkeli: (lut. tuomiokirkon krypta)20.4., 11.5. su klo 16.00Savonlinna: (ort. rukoushuone)26.4., 31.5. la 11.00 (tavalli-sesti opetus alkaa klo 9.45)Varkaus: (ort. kirkko) 10.5. la klo16.00
Tämän kuukauden arkipäivienmessut Jyväskylässä:ma klo 18.00 (sisarten kappeli), tiklo 7.00, ke klo 18.00, to klo 7.00,pe klo 7.00
Seuraavina arkipäivinä ei kuiten-kaan messuja: 15.4., 21.4., 5.5.,6.5., 9.5.
Lasten uskonnonopetus: 12.4.,24.5.
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Maallikkofransiskaanit OFS
Kokouspaikka on P. Marian srk.sali, Mäntytie 2, 00270 Helsinki
Torstai 10.4. yhteisön kokous klo 17.00, iltamessu 18.30Tiistai 29.4. iltamessu klo 18.30, sen jälkeen esitelmäilta srk-salissa:Köyhyys - evankelinen neuvoToukokuuun alussa kevätjuhla yhdessä Teresojen kanssa. Ks. Teresary:n agendaosa.Torstai 15.5. yhteisön kokous klo 17.00, iltamessu 18.30 (kevään vii-meinen kokous)Kökarin ekumeeninen Franciscus-juhla 5.-6.7.2003.EUFRA 2003: Kesällä Euroopan maallikkofransiskaanien kokous Ro-maniassa
Syksy 2003 (alustava)Torstai 11.9. yhteisön kokous, iltamessu klo 18.30 (syksyn ensimmäi-nen kokous)Tiistai 30.9. iltamessu 18.30, sen jälkeen syksyn ensimmäinen esitel-mäilta

Huom! Kalenteritietojamyös sivulla 10-11.

Keskukset
Ekumeeninenkeskus
Myllyjärvi, 02740 Espoo. Puh.09-8557148.
Su 11.00 liturgia, kirkkokahvit.To, pe 9.00-18.00 ikonimaalauk-sen opetusta.

Katekeettinenkeskus
Kuusitie 6, 00270 Helsinki.Puh. 09-2416095, fax 09-5885157. Sähköpostikatekeesi@catholic.fi, kotisivuwww.katekeettinenkeskus.fi.
LUCIA-PUOTIKuusitie 6. Avoinna:

12.00 - 17.00 ke/pe12.00 - 18.15 ti/toma/la suljettu
Katolista kirjallisuutta, kortteja,uskonnollisia esineitä ja lahja-tavaroita.

Katolinentiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1,00140 Helsinki. Puh. 0208350751, fax 09-61294770.Sähköposti info@catholic.fi.

www.catholic.fi

Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjär-vi. Puh. 019-335793, fax 019-335892.
16.-18.5. Teresojen viikonloppu24.5. Talkoopäivä31.5. Ranskankielisten lastenensikommuunio

StudiumCatholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsin-ki. Puh. 09-660901, fax 09-68712244. Kirjasto on avoinnake 14-18. Sähköpostistudium.catholicum@catholic.fi

SuomenCaritas
Maneesikatu 5, 00170 Helsin-ki. Puh. 09-1357998, fax 09-68423140. Sähköpostiinfo@caritas.inet.fi.

Tampere
Pyhän ristinseurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tam-pere. Puh. 03-2127280, fax03-2147814. Sähköpostiristi@catholic.fi. Kotisivuwww.nic.fi/~katristi.
Su 10.00 ruusukkorukous,10.30 päämessu. Ti, to 7.30aamumessu, ma, ke, pe 19.00iltamessu. Ke 18.40 vesper.La messu 8.30. Rippitilaisuusennen messuja ja sopimuksenmukaan.
11.4. pe 18.30 ristintiehartaus,19.00 messu13.4. Herran kärsimisen Palmu-sunnuntai: 10.30 Palmusun-nuntain messu17.4. to 19.00 Kiirastorstain mes-su ja adoraatio18.4. pe 15.00 Pitkäperjantainliturgia19.4. la 12.00 ruoan siunaami-nen, 22.00 pääsiäisyön vigilia20.4. Pääsiäissunnuntai: 10.30Pääsiäisen juhlamessu, 14.00messu puolaksi, 19.00 messuKurikassa21.4. ma 9.00 messu Lapualla,12.00 messu Pietarsaaressa,16.00 messu Vaasassa26.4. la 9.30 katekeesi, 14.15messu27.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai:10.30 päämessu3.5. la 10.30 Ensikommuuniolas-ten parannuksen sakramenttija harjoitus4.5. Pääsiäisen 3. sunnuntai:10.30 päämessu - lasten 1.kommuunio, 16.00 messu Hä-meenlinnassa10.5. la 12.00 Piispanmessu Pie-tarsaaressa - vahvistuksensakramentti, 16.00 messuVaasassa, 18.30 messu Kuri-kassa
DiasporaHämeenlinna: (ort. seurakunnanseurakuntasali) 1.6. su klo15.00 messu; 4.5. su klo16.00 messuKauhajoki: (kysy kirkkoherralta)24.5., 14.6. la klo 19.00Kurikka: (kysy kirkkoherralta)10.5. la klo 18.30; 20.4. su klo19.00 messuLapua: (kysy kirkkoherralta)24.5., 14.6. la klo 9.00 messu;21.4. ma klo 9.00 messuPietarsaari (Pyhän Mikaelin kap-peli): 24.5., 14.6. 12.00 la klo12.00; vietnaminkielinen mes-su; 21.4. ma klo 12.00 messuVaasa: (ort. seurakunnan seura-kuntasali) 10.5., 24.5., 14.6. laklo 16.00 messu; 21.4. ma klo16.00 messu

Kouvola
AutuaanUrsulanseurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola.Puh. 05-3711251. Sähköpostiursula@catholic.fi. Kotisivuwww.sci.fi/~stan. Pankkiyhte-ys: Sampo 800015-1888441.
Su 11.00 tai 18.00 päämessukirkossa. Rippitilaisuus puolituntia ennen messuja ja sopi-muksen mukaan. Kirkkoherratavattavissa parhaiten torstai-sin.
10.4. to 18.00 iltamessu11.4. pe 18.00 ristintien hartaus12.4. la 13.00 perhemessu13.4. Palmusunnuntai: 11.00 pää-messu17.4. to 18.00 kiirastorstain litur-gia18.4. pe Pitkäperjantai: 15.00Jeesuksen kärsimisen ja kuo-leman liturgia19.4. la 18.00 pääsiäisyön liturgia(tulen siunaaminen, kynttilä-kulkue, ylistyslaulu, Sananliturgia, kasteen luapustenuudistaminen, pääsiäismessu)20.4. Pääsiäissunnuntai: 11.00juhlamessu21.4. ma 11.00 pääsiäismaanan-tain liturgia24.4. to 18.00 pääsisäioktaavinmessu27.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai:18.00 kirkkoon ottaminen1.5. to 18.00 iltamessu2.5. pe 18.00 messu4.5. Pääsiäisen 3. sunnuntai:11.00 päämessu8.5. to 18.00 iltamessu
DiasporaLahti: (ort. kirkko) la 14-16 uskon-nonopetus, 3.5. la klo 16.00messuLappeenranta: (ort. kirkko) 18.5.su klo 11.30 messu (Huom.huhtikuussa 20.4. ei messuaLappeenrannassa - Pääsiäi-nen omassa kirkossa Kouvo-lassa)Hamina: (Poistilan seurakuntako-ti) 27.4. su klo 11.00 messu(Huom. Toukokuussa ei mes-sua Poitsilassa - P. Ursulanjuhla omassa kirkossa Kouvo-lassa)
TERVETULOA KEVÄTTALKOI-SIIN 10.5. KLO 13.00 Perinteisentavan mukaan kevättalkoot pide-tään ennen seurakuntajuhlaa10.5. klo 13.00 alkaen. Ottakaamukaan tarpeelliset työvalineet jamahdollisesti joitakin eväitäkin.Talkoiden jälkeen pidämme grilli-juhlat kirkon puistossa. Tulkaamukaan.
Uskonnonopetus Kouvolassakuukauden toisena lauantaina 11-13, messu 13.00. Päivämäärät:12.4., 10.5. Yhteinen uskonnon-opetus 10.5. klo 11-13.
Uskonnonopetukseen Kouvolas-sa osallistuvat toisena lauantainaKouvolan, Kotkan, Haminan, Lap-peenrannan ja Imatran seutujenlapset. Opetuksen jälkeen 13.00on messu. Lahden ja sen ympä-ristön lapset saavat opetusta kuu-kauden ensimmäisenä lauantainaja osallistuvat sen jälkeen mes-suun.

Oulu
NasaretinPyhänPerheenseurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh/fax 08-347834, Sähköpostiperhe@catholic.fi.
Su 11.00 päämessu. Ma, ti,ke, pe 18.30 iltamessu. Ti, ke,la 19.00 neokatekumenaaliyh-teisön liturgia. Rippitilaisuuspe 17.30-18.30 ja sopimuksenmukaan. Kirkko avoinna arki-sin 10.00-12.00
11.4. pe 17.30 ristintiehartaus13.4. Herran kärsimisen palmu-sunnuntai: 11.00 päämessu jakulkue, 17.00 messu Rova-niemellä16.4. ke 18.30 rippiliturgia17.4. to Kiirastorstai: 18.30 kiiras-torstain liturgia18.4. pe Pitkäperjantai: 15.00pitkäperjantain liturgia19.4. la Pyhä lauantai: 22.00 pää-siäisyön liturgia20.4. Pääsiäissunnuntai: 11.00päämessu, 17.00 messu Tor-niossa21.4. ma Pääsiäismaanantai:11.00 päämessu27.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai:11.00 päämessu, EI ole mes-su Raahessa3.5. la 15.00 messu Rovaniemel-lä4.5. Pääsiäisen 3. sunnuntai:11.00 päämessu, 17.00 messuTorniossa10.5. la 11.00 ensikommuunionretretti
DiasporaRaahe:  (vaihtelee - kysy kirkko-herralta) 25.5. su klo 17.00Rovaniemi: (ort. kirkko) 13.4. suklo 17.00; 3.5. la klo 15.00Tornio: (Tornion seurakunnanseurakoti) 20.4., 4.5., 18.5. suklo 17.00
Uskonnonopetus:Lauantaisin klo 11.00.10.5. la 11.00 ensikommuunionretretti17.5. la 11.00 vahvistuksensakramentin retretti
Ruusukko perjantaisin 18.00

Catholic Students’ Club
Rosary and Holy Mass (Latin/English) on the following Tuesday eve-nings at 18.00 in St. Henry’s Cathedral. For students and young adultsand all interested: 22.4., 6.5. & 20.5. Welcome! More info: plisto@siba.fior manuel.prado@helsinki.fi and www.catholic.fi/soc/csc/.

Teresa ry
Teresat kokoontuvat pääasialli-sesti P. Marian seurakuntasalis-sa, Mäntytie 2, joka kuukauden 1.ja 3. tiistai. Ilta alkaa messun vie-tolla P. Marian kirkossa klo 18.30.Messua edeltää ruusukkorukousklo 18.00 alkaen.
OHJELMAKEVÄTKAUDELLA 2003
15.4. ti: Krismamessu P. Henrikinkatedraalissa6.5.  ti: Teresojen, fransiskaanienja seurakunnan Caritaksenyhteinen kevätjuhla.
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Pyhiinvaellus Lourdesiin
Teresat järjestävät pyhiinvaellusmatkan Lourdesiin 18.-23.9.2003. Matkan tämänhetkinen kustannusarvio on850-950 euroa (sis. matkat ja täysihoidon). Paikkoja onvarattuna 28. Ennakkoilmoittautumisia otetaan vastaanP. Marian seurakunnassa teresailloissa sekä kansliassatiistaisin ja torstaisin.

RAKKAUDEN LÄHETYSSISARET(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.

Suomen Caritas ry:n
sääntömääräinen vuosikokous10.4.2003, klo 18.00Pyhän Henrikin srk-salissa.

Tule kuulemaan toimintasuunnitelma:* tiedotuskampanja* kummit
KAHVITARJOILUA - TERVETULOA!

Caritas-Basaari
Palmusunnuntaina13.4.2003klo 11.00-14.30Pyhän Henrikinsrk-salissa

Basaariin tarkoitetut lahjoi-tukset voi jättää pappilaan.
TERVETULOA!

TidskriftenJungfru Maria
Den marianska tidskriften Jungfru Maria som utkommer i Sve-rige med fyra nummer i året hade med anledning av rosenkran-såret koncentrerat numret 4/2002 på detta tema. Då det åretännu fortsätter har man tagit en extra upplaga av detta num-mer så att den som vill veta mera om rosenkransen kan beställadet.Detta års första nummer har flere sidor med Birgitta-mate-rial och därtill upplysningar om par moderna kvinnliga ordnar.Tidningens prenumerationsavgift är 50 Skr och lösnummerkostar 15 Skr stycket.Adressen är: Tidskriften Jungfru Maria S-56393 Gränna. Detär fördelaktigt för båda parter att sända pengarna med i brevetvid beställning. MÄRTA AMINOFF

Katekeesin kaikuja
Katolisen uskonnon kouluopetus– luonnollinen ja helppo valinta
Katolisen uskonnonopetuksen opetusjärjestelyt helpottuvat entisestään uudenuskonnonvapauslain myötä.
Uuden uskonnonvapauslainmyötä katolisen ja muidenvähemmistöuskontojen ope-tusjärjestelyt helpottuvat.Uuden lain hengessä oppilai-den ensisijaisena ja luonnol-lisena valintana uskonnossapidetään nimenomaan omanuskontokunnan mukaistaopetusta. Ennen vanhempi-en oli vaadittava oman tun-nustuksen mukaista uskon-nonopetusta lapsilleen, mut-ta nyt opetusta järjestetäänilmoittamisperiaatteella. Sik-si onkin tärkeää, että koulus-sa on tieto lapsen uskonnos-ta ja että vanhemmat tietävät,että heidän lapsillaan on oi-keus koulussa oman tunnus-tuksen mukaisiin uskonnonoppitunteihin. Oman uskon-non opetusta tulee pyytääkoulusta jo nyt keväällä, mi-käli siellä ei ole vielä katolis-ta uskonnonopetusta, silläkäytännön syistä uuden ope-tuksen järjestäminen syksylläon paljon vaikeampaa. Ope-tusta ei myöskään aloitetakesken lukuvuotta. Uudenlain myötä huoltajien ei siisenää tarvitse anoa lapsilleenvapautusta valtauskonnontunneilta, vaan luonnollisenavaihtoehtona pidetään ni-menomaan omaan uskon-toon kasvattamista. Suomion yhä enenevissä määrinmonikulttuurinen maa eikäpienryhmäopetuksessa tarvit-se tuntea olevansa poikkeava.Huoltajan ilmoituksestakatolilaiset ja muut vähem-mistöuskontojen edustajatvoivat myös valita evankelis-

luterilaisen uskonnonopetuk-sen. Molempiin aineisiin eivoi kuitenkaan osallistua. Jot-kut vanhemmat pitävät evan-kelis-luterilaista uskontoayleissivistyksen ja suomalai-sen kulttuuritaustan kannal-ta houkuttelevana valintana.Katolinen uskonnonopetusottaa kuitenkin myös selkeäs-ti huomioon suomalaisenkulttuuriperinteen ja ympä-röivät muut uskonnot. Se onkasvattavaa ja yleissivistävää.Katolinen uskonnonopetuson kuitenkin samalla korvaa-matonta lasten katolisenidentiteetin rakentamiselle jasiten todella suositeltavaa.Kun katolista uskontoa ope-tetaan kouluissamme tulee selisäksi entistä lähemmäksikoululaitosta ja koko yhteis-kuntaa – on normaalia ollakatolilainen nyky-Suomessa.Uutena asiana huoltajanpyynnöstä uuden lain mu-kaan uskonnolliseen yhteis-kuntaan kuuluvalle oppilaal-le, jolle ei järjestetä oman us-konnon opetusta, voidaanopettaa ensi lukuvuodestalähtien myös elämänkatso-mustietoa (ET). Tämä ei kui-tenkaan ole hyvä tai suotavavaihtoehto kristityille, silläET on tarkoitettu uskonnot-tomille lapsille ja se ei sitentunnusta Jumalan läsnäoloaja vaikutusta maailmassa.Lapset tarvitsevat katolis-ta opetusta myös voidakseentoimia aktiivisina jäseninäelävässä kirkossa ja seurakun-nissa. Seurakunnan sakra-menttiopetus ei myöskään

yksinään riitä sakramenttienvastaanottamista varten jaseurakunnat edellyttävätkin,että perusopetusta on saatusäännöllisesti joko koulussatai seurakunnassa ensikom-muunion tullessa kysymyk-seen kolmannelle vuosiluo-kalle saakka ja vahvistuksensakramenttia varten seitse-männelle vuosiluokalle saak-ka. Suuremmissa kaupungeis-sa seurakunnilla ei enää oleresursseja opettaa kaikkia lap-sia. Kouluopetus on sitenensisijainen valinta niille, joil-la on mahdollisuus olla senpiirissä. Näin seurakuntaope-tus jää niitä lapsia varten, jot-ka eivät voi saada yhteiskun-nan kustantamaa ja järjestä-mää opetusta. Siten saammetoivottavasti entistä enem-män voimavaroja myös muu-hun lasten- ja nuorten toi-mintaan kirkossamme. Onmyös muistettava perheenvastuu lapsen uskonnollises-ta kasvattamisesta. Kaikkeaopetusta tukevat perheen yh-teiset messut, rukoushetket jahartauden harjoitukset. Seu-rakunnat ovat alkaneet järjes-tää myös perhemessuja, jotkaovat tarkoitettu ensisijaisestikoululaisille. Näin lapset löy-tävät yhteisön henkeä omas-ta seurakunnastaan. Muitakatolisia lapsia ja nuoria voimyös hyvin tavata Stella Ma-risin katolisilla kesäleireillä.Elävää uskoa ei voi saada pel-kästään osallistumalla kate-keesiin. IRENE ALVAREZ
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Pyhän Henrikin seura
Miten matkat muuttuvatkirjoiksi?
7.5. ke n. klo 19.00 iltamessun jälkeen Pyhän Henrikin ka-tedraaliseurakunnan seurakuntasalissa. Fil.maist., kirjailijaRauni Vornanen, joka on tehnyt useita matkaoppaita, koh-teina Kreikka, Turkki ja Intia, kertoo mielenkiintoisesti kir-jojensa synnystä ja matkakirjoista yleensä. Matkakirjailijanja -toimittajan iloista ja ongelmista, suomeksi ja suomalai-sille kirjoittaessaan. Mielenkiintoisia dioja eri kohteista.Kaikki joukolla mukaan! Lämpimästi tervetuloa kuuntele-maan ja keskustelemaan.
Vuosikokouksessa 19.3.2003, valittiin Seuran hallitukseen:Aisla Hentola, puheenjohtaja, Marja-Leena Rautakorpi, va-rapuheenjohtaja ja sihteeri. Jäsenet: Terhi Kiiskinen, LauriLehtovirta, Sari Salo, Marko Pitkäniemi ja Pilvi Listo-Ter-vaportti.Moderaattorina toimii isä Teemu Sippo SCJ. Hallituk-sen ulkopuolisena rahastonhoitajana jatkaa Anneli Hokka-nen.Kiitämme hallitustyöskentelystä Anneli Hokkasta ja Mar-ketta Sinnemäkeä. Kaunista kevättä!

Stella Maris
TALKOOPÄIVÄ 24.5.

Ohjelmassa mm. lehtien haravointia, kukka-penkkien kunnostusta, metsän raivaamista,nuotio ja makkaran paistoa.
Tervetuloa pitämään hauskaa yhdessä!

IGNATIAN EXERCISES
5.-14.10.2004

Information: tel. 019-335793.

Olkoon teilläkinsellainen mieli,joka KristuksellaJeesuksella oli
Isä Fransin retretissäTurussa.
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Jeesuksen pyhän sydämenmaallikoiden retretti pidet-tiin Turussa 28.2.-2.3. isäFrans Vossin SCJ johdolla.Aiheena oli Jeesuksen pyhänsydämen spiritualiteetin ajan-kohtaisuus. Retretti oli avoinkaikille ja antoisa myös niil-le, jotka eivät kuulu pyhänsydämen maallikkoryhmään.Ohjelma oli tiivis, ja isä Fransoli nähnyt paljon vaivaa val-mistaessaan retretin esitel-mät. Retretin tarkoitus olivahvistaa maallikkojen tietoi-suutta heidän omasta kutsu-muksestaan ja auttaa heitäelämään arjessaan kutsumuk-sensa mukaisesti.Jeesuksen pyhän sydämenspiritualiteetin keskeisin aja-tus on rakkaus, Hänen ristil-lä lävistetyn sydämensä rakka-us. “Olkoon teilläkin sellai-nen mieli, joka KristuksellaJeesuksella oli” (Fil. 2:5). IsäFrans kehoitti meitä mietti-mään, miten Kristuksen mie-li voi vaikuttaa elämässämme,että se näkyisi ulospäin, eisamaistumisena ja matkimise-na vaan niin, että annammeJeesukselle mahdollisuudenelää meidän sydämissämme.Jos haluamme elää Jeesuk-sen mielen mukaan, meidänon mietiskeltävä säännöllises-ti Jeesuksen ja Marian elä-män tapahtumia. Adoraatiosyventää uskoamme ja varus-taa meidät Jumalan viisauden

ja voiman hengellä, mikä te-kee meidät laupiaiksi toisiakohtaan. Kontemplaatiossamielemme on kosketuksissaJumalan kanssa uskossa, toi-vossa ja rakkaudessa. Usko onkuin jalat, joilla sielu astuuJumalan eteen, rakkaus onopas, joka osoittaa tien, jatoivo on meidän kestävyytem-me käydä tätä tietä loppuunasti.Isä Frans neuvoi, että Kris-tuksen mielen omaksumises-sa meitä voivat käytännössäauttaa mietiskely, Raamatunlukeminen, ruusukkorukous,liturgia, adoraatio, litaniat,kotialttarit, ikonit, patsaat japyhiinvaellukset. Pyhä messuon kirkon elämän keskus jaliturgia huippu, jota kohtikirkon työ suuntautuu, ja sa-malla lähde, josta kaikki pulp-puaa.Kiitos isä Fransille uskon-elämäämme vahvistavastahengellisestä annista. Toivot-tavasti me osaamme soveltaahänen opetuksiaan arkeem-me, jotta ne kantaisivat meis-sä hyvää hedelmää. Kiitosmyös isä Peterille sydämelli-sestä vastaanotosta, kiitos si-sarille hyvästä huolenpidostaja kauniista hetkipalveluksis-ta sekä kaikille retretin osan-ottajille miellyttävästä yhdes-säolosta. JEESUKSEN PYHÄN
SYDÄMEN MAALLIKOT

Pyhän KatariinaSienalaisen päivä29.4.
Maallikkodominikaanitkutsuvat viettämään py-hän Katariina Sienalai-sen päivää tiistaina 29.huhtikuuta klo 18.30-21.00 Studium Catholi-cumissa, Ritarikatu 3 bA.Aluksi Katariina Sie-nalaisen vesper, minkäjälkeen kahvitarjoilua,esitelmä Sigrid Undsetis-ta, norjalaisesta Nobel-kirjailijasta ja maallikko-dominikaanista, ja kes-kustelua. Tervetuloa.

Pyhiinvaellus Puo-laan 2.-9.8.
Kävellen Krakovasta Czestochowaan(6 pv à 20-30 km) puolalaisen nuori-sojoukon mukana. Osallistumismak-su n. 12 eur,  sis. vakuutuksen ja yö-pymiset.Lisäksi maksettava matkat Puo-laan ja takaisin (lautalla Tallinnaan,sieltä autokyyti yhteensä n. 150 eur/hlö) sekä ruoka (n. 20 eur/hlö) ja mah-dolliset yöpymiset matkalla.Vaelluksen järjestäjänä Krakovandominikaaniluostari. Jos kiinnostaa,ota yhteyttä Juho Kyntäjään, puh. 040517 6972.

“I am the Way;I am Truth and Life”(John 14,6)
Retreat in EnglishEnglanninkielinen retretti3.-5.10.2003 Stella Maris

Director: Fr. Arthur G. Vella SJDirector of the Jesuit Spiritual Centre in Malta.
Informations and reservations:Stella Maris, tel. 019-335 793.
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Pyhiinvaelluspyhäksijulistamiseen
Keväällä 2003 Roomassa (sunnuntaina 18.5.)autuas Ursula Ledóchowska julistetaan pyhäk-si!
Kaikki, jotka haluavat osallistua juhlaan ovat terve-
tulleita pyhiinvaellukseen pe 16.5. - ke 21.5.

Matkan hinta on noin 650 euroa (sisältää lento-
matkat, yöpymisen, aamupalan). Lisätietoja matkaoh-
jelmasta annetaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen: Ursuliinisisaret, sr. Barbara, 09-
636609.

Autuaan Ursulan seurassa:
Jan Kolodziejskin ihmeparantuminen
Puuseppämestari Jan Kolod-ziejski (synt. 29.11.1897) jou-tui 21.5.1946 työtapaturmanuhriksi. Rakentaessaan latoaSamarzewossa hän käytti työs-sään polttomoottorilla toimi-vaa sirkkeliä. Epähuomiossahän laski kätensä täydessävauhdissa olevalle terälle.Saha leikkasi hänen vasem-man kyynärvartensa luuhun,lihaksiin ja jänteisiin aiheut-taen laajan ruhjehaavan.Pyzdryn kylän lääkäri antoihänelle ensiavun (sitoi haa-van ja asetti painesiteen) jailmoitti, että ellei potilaalletehdä kirurgista toimenpidet-tä kahden tunnin kuluessa,on uhkana kyynärvarren am-putointi.

Kulkuneuvon löytämisvai-keuksien takia Jan Kolodzie-jski pääsi Wrzesnian sairaa-laan vasta kymmenen tunninkuluttua tapaturmasta (22.5.klo kaksi yöllä).Sairaalan päivystäjä triCz.M. ja hänen assistenttin-sa päättivät perusteellistentutkimusten jälkeen amputoi-da kyynärvarren välittömästi,koska sen verenkierrossa olihäiriöitä, tunto kadonnut,sormet eivät liikkuneet ja kä-dessä oli kuolion oireita. Po-tilas ei suostunut. Lääkäritsitoivat siis haavan, poistivatluunsirut ja ompelivat jänteetyhteen kuitenkin varmoinasiitä, että amputaatio olisitehtävä mitä pikimmin. Poti-

laalle ei annettu mitään anti-biootteja, koska sairaalassa eiollut niitä, eikä hänestä myös-kään otettu röntgenkuvia,koska kamera oli rikki.Tuon kirurgisen toimen-piteen jälkeen potilaan tilahuononi tunti tunnilta jakriittisenä viidentenä päivänäo n n e t t o m u u d e s t a(26.5.1946) kuume nousi 40asteeseen ja alkoi esiintyä tä-rinää sekä erittäin voimakkai-ta kipuja ja käsivarsi turposija muuttui siniseksi. Illallasairaalan päivystäjä päätti,että kyynärvarsi on seuraava-na aamuna amputoitava, mi-hin Jan Kolodziejski itsekintällä kertaa suostui. Potilaskärsi kovasti, koska hän olivarma, ettei elä seuraavaanaamuun.Tässä dramaattisessa tilan-teessa hänen luokseen tuliGertruda Gasiorowska, jokavalvoi samassa potilashuo-neessa vakavaan onnetto-muuteen joutuneen miehen-sä äärellä. Myötätunnon jatoivon täyttämänä hän antoisairaalle kirjan, jossa oli ruko-uksia Jeesuksen sydämellesekä äiti Ursula Ledóchows-kan kuvan sekä kehotti tätäpyytämään äiti Ursulan esiru-kouksia käsivarren parantu-miseksi. Gertruda Gasiorows-ka itsekin liittyi rukoukseen.Sairas suuteli valokuvaa jarukoili hartaasti pari kolmetuntia. Lopuksi hän sanoi:

”Herra Jumala, älköön tapah-tuko minun tahtoni, vaan si-nun, ja kaiken kärsimykseniuhraan syntieni sovituksek-si.”Samalla hetkellä kipu yht-äkkiä hellitti, turvotus ja sini-syys katosivat ja kyynärvar-teen palasi tunto. Kolodziejs-ki kohotti kätensä ja huudah-ti: ”Oi Jeesus, rouva Gasio-rowska, käteni on terve!”Seuraavana aamuna hänpukeutui itsenäisesti ja mo-lempia käsiä käyttäen, lupaakysymättä, ja meni kappeliinpyhään messuun kiittämäänJumalaa parantumisen ar-mosta.Ennen lääkärinkierrostapotilaalta mitattiin lämpö,joka oli normaali, vaikka edel-lisiltana kuumetta oli ollut 40astetta. Lääkärit, joiden olimäärä amputoida käsi, olivatleikkaussalissa epätavallisentosiasian edessä: käsi ei ollutturvoksissa, mätä oli kadon-nut, haava parantunut, kuo-liosta ei jälkeäkään, ihonvärinormaali, käden ja sormientunto ja liikkeet normaalit.He saattoivat vain poistaa ai-emmin ommellut tikit.Onnettomuudesta oli ku-lunut kuusi päivää. Potilas jäivielä muutamaksi päiväksisairaalaan tarkkailtavaksi.Niin lääkärit, hoitohenkilö-kunta kuin potilaatkin olivatsyvästi hämmästyneitä tapa-uksesta, jota he nimittivät

yksituumaisesti ihmeeksi.Kesäkuun 3. päivänä 1946Jan Kolodziejski lähetettiinsairaalasta kotiin täysin pa-rantuneena. Kaksi päiväämyöhemmin hän lähti polku-pyörällä Samarzewoon jatka-maan tapaturman keskeyttä-mää työtään.Hän jatkoi puusepän ras-kaassa ammatissa käyttäensujuvasti molempia käsiäänilman mitään häiriötä, vaik-kakin vuonna 1967 ja myö-hemmin otetuissa röntgenku-vissa näkyy uurre kohdassa,jossa saha leikkasi vasemmankyynärvarren luun. Asiantun-tijoiden mukaan vasemmankäden näppäryys oli samakuin ennen onnettomuutta.Parantuminen todettiin äkil-liseksi, täydelliseksi ja lopul-liseksi.Jan Kolodziejski osallistuiäiti Ursula Ledóchowskanautuaaksijulistamisjuhlalli-suuksiin Poznanissa20.6.1983. Beatifikaatiomes-sussa hän toi uhrilahjanaanautuaan Ursulan kuvan. Hänkuoli 3.5.1987 ja hänet onhaudattu Licheniin.

Sisar Mary kiittää avusta
Pyhän Marian Caritaskokoontuu PyhänMarian seurakunnanseurakunt asa l i s sa(Mäntytie 2, Helsinki)pääsääntöisesti kuu-kauden ensimmäisenätorstaina kello 19.00.Toukokuun tapaami-nen pidetään kuiten-kin poikkeuksellisestiviikkoa myöhemmintorstaina 8.5.
Kaikki ovat tervetul-leita vapaamuotoisiinkokouksiin ideoi-maan ja toteuttamaanruohonjuuritason toi-mintaa lähimmäistenauttamiseksi!

Pyhän Marian Caritas järjes-ti viime vuoden puolella Jou-lukeräyksen, jonka kohteenaoli Tarton Kristillinen Lasten-koti (Tartu Christian Adolecent
Home) Virossa. Koti on voit-toa tavoittelematon laitos,joka perustettiin noin 10vuotta sitten huolehtimaanhyvin puutteellisissa kotiolois-sa tai yksin kadulla elävistä

lapsista. Lähes kaikki lastenkanssa työskentelevät ovatvapaaehtoisia ja toimivat pal-katta.Tarton kaupunki maksaapienen summan tarttolaistenlasten ylläpitoa varten, mut-ta monet lapset ovat kaupun-gin ulkopuolelta, ja heidänhoivansa ja kasvatuksensa ta-pahtuu täysin lahjoitusten

varassa. Siten rahat kulujenkattamiseksi on hankittavaerikseen joka kuukausi, eikäole mahdollista kerätä esimer-kiksi remonttirahastoa.Pyhän Marian Caritasosallistuu sisar Mary Vénar-din välityksellä tämän lasten-kodin lasten tulevaisuudenrakentamiseen. Tarjoaahankoti sekä välitöntä apua hä-

tään joutuneille että mahdol-lisuuden koulutukseen ja ar-kielämän taitojen hankkimi-seen.Alla on käännös kirjeestä,jolla sisar Mary kiitti PyhänMarian Caritasta Joulukerä-yksen tuotosta. SARI HAUKKA

Tallinna 16.1.2003
Pyhän Marian Caritas, kiitosteille kaikille, jotka niin sydämel-
lisesti osallistuitte Joulukeräyk-seen auttaaksenne Tarton Kris-
tillisen kodin lapsia. Keräyksentuotto nousi 380,70 euroon - se
on suuri summa rahaa täälläVirossa. Voin vain rukoilla siu-
nausta jokaiselle, joka antoiuhrin näiden lasten puolesta.

Tapasin eilen lastenkodinjohtajatteren Külle Koolin kes-
kustellakseni siitä, kuinka voi-

simme parhaiten auttaa lasten-kotia. Tuolloin hän ilmaisi ole-
vansa iloisesti yllättynyt ja vilpit-tömän kiitollinen lähettämästän-
ne avusta.Kun olin luonanne vastaan-
ottamassa lahjoitustane, kerroinajatuksesta käyttää rahat pyy-
kinkuivaajan hankintaan, kos-ka lastenkodin pyykkimäärä on
valtava. Kuitenkin  tällä hetkel-lä Küllen toive olisi käyttää ra-
hat kuivaajan sijasta lastenko-din sähköjohtojen uusimiseen.
Hän antoi kaksi hyvää peruste-

lua: “Ensinnäkin lastemme onopittava elämään nyt ja omak-
suttava taidot, joiden avulla heselviävät sitten, kun lähtevät las-
tenkodista. Nykyinen tapa kui-vata pyykkiä narulla puukami-
nan edessä riittää meille.” Kül-le lisäsi, että sähköjohdot ovat
hyvin huonossa kunnossa ja netäytyy uusia,  jotta lastenkoti
olisi turvallinen lapsille.Teidän lahjoituksenne aut-
taa suuresti tässä työssä. Uskon,että olisitte olleet myötämielisiä,
kuten minäkin, Küllen toiveelle.

Vielä kerran vilpittömät kii-tokseni. Rukoilen teidän kaikki-
en puolesta. Anteliaisuutenne jahyvyytenne rohkaisee minua ja
monia muita,  jotka  yrittävättehdä täällä lähes mahdottomal-
ta näyttävän mahdolliseksi.KIITOLLISUUDELLA

SISAR MARY VÉNARD
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Tio-i-topp-listan
De tio mest framstående ka-tolikerna år 2002 har utsettsav tidskriften Inside the Va-tican. Här är listan:

1. Msgr Luigi Giussani,80,  grundare av Communio-ne e Liberazione (Gemens-kap och Befrielse)- för att haninspirerat tusentals att sökaJesus som livets yttersta me-ning.2. Vitryske journalistenViktor Tarasevich,  brutalt dö-dad i Polen i februari i fjol avokända angripare. Han grun-dade den ryska ekumeniskanyhetsbyrån Blagovest Info.Tarasevich var 39 år och ef-terlämnar hustru och trebarn.3. Tarcisio Bertone,69,  nyärkebiskop i Genua.  Han harde senaste sju åren varit sek-reterare i Troskongregatio-nen.4. Syster Callista Cozzi,81,  combonimissionär i Su-dan.  I oktober utnämndeshon till hedersdoktor av lan-dets president. Sr.Callista ar-betar outtröttligt på det BB-sjukhus hon grundat.5. Antonia Willemsen,62, generalsekreterare förKyrkonödhjälpen, som i 40 århar ställt upp för lidande, fat-tiga och förföljda katolikervärlden runt.6.  Syster Margherita Mar-chione, 81,  framstående kän-nare av påven Plus XII:s liv.Hon har varit ledande i förs-varet mot anklagelserna attPius inte gjorde något för ju-darna under andra världskri-get.7.  Kardinal Francois Xa-vier Nguyén Van Thuan,  ord-förande i Påvliga rådet förRättvisa och Fred (Justitia etPax), som avled den 16 sep-tember i en ålder av 74 år.Han tillbringade 13 år i fän-gelse under kommunistregi-men i Vietnam och är ett avde stora trosvittnena i vår tid.8.  Brittiske ärkebiskopenMichael Fitzgerald, ny ordfö-rande i Påvliga rådet för in-terreligiös dialog, kyrkansfrämste tillskyndare av dialo-gen med islam.9. Amerikanen ThomasMonaghan,  en miljonär somgett bort hela sin förmögen-het för att finansiera det förs-ta nya katolska universiteteti USA på 40 år.10. Polske biskopen Sta-nislaw Dziwisz, Johannes Pau-lus II:s personlige sekretera-re. KATT/KM/ZENIT

Artikkeleita
Kalkutan äiti Teresan mietiskely:

Janoan sinua
”Katso, minä seison ovella ja kolkutan...” (Ilm. 3:20)

Se on totta. Seison sydämesiovella, päivin öin. Myös sil-loin, kun et kuuntele tai kun
epäilet, että se voisin ollaminä, minä olen siellä. Odo-
tan pienintäkin merkkiä vas-tauksestasi, heikointakin
kuiskaustasi, jolla kutsut mi-nut sisään.

Ja tahdon sinun tietävän,että tulen luoksesi aina, kun
minua kutsut — poikkeukset-ta. Tulen hiljaa ja näkymät-
tömänä, samalla täynnä voi-maa ja rakkautta, ja tuon tul-
lessani Henkeni monet lah-jat. Tuon myös armoni ja toi-
veeni antaa anteeksi ja paran-taa sinut, tuon sinulle rakkau-
den, joka ylittää kaiken ym-märryksesi — rakkauden jo-
kaiselta osaltaan yhtä suurenkuin se, jonka olen saanutIsältäni (”Niinkuin Isä on
minua rakastanut, niin minä-kin olen rakastanut teitä...”
[Joh. 15:9]). Tulen — halutenlohduttaa sinua ja antaa si-
nulle voimaa, nostaakseni si-nut ylös ja sitoakseni kaikki
haavasi. Tuon sinulle valonikarkoittaakseni pimeytesi ja
kaikki epäilyksesi. Tulen voi-mallani, että voisin kantaa
sinua ja kaikkia taakkojasi;armollani koskettaakseni si-
nun sydäntäsi ja muuttaakse-ni elämäsi; ja rauhani annan
tyynnyttämään sieluasi.Tunnen sinut läpikotaisin
— tiedän kaiken sinusta. Jo-kaisen pääsi hiuksen olen las-
kenut. Kaikki elämässäsi ontärkeää minulle. Olen seuran-
nut sinua läpi vuosien ja olenaina rakastanut sinua — myösharhaillessasi. Tiedän jokai-
sen ongelmasi. Tiedän tar-peesi ja huolesi. Ja kyllä, tie-
dän myös kaikki syntisi. Ker-ron sinulle kuitenkin uudes-
taan, että rakastan sinua — ensiksi, mitä olet tehnyt tai jät-
tänyt tekemättä — vaan rakas-tan sinua sen kauneuden ja
arvon tähden, jonka Isäniantoi sinulle luodessaan sinut
omaksi kuvakseen. Se onarvo, jonka olet usein unoh-
tanut, kauneus, jonka olettahrannut synneilläsi. Mutta
minä rakastan sinua sellaise-na kuin olet ja olen vuodat-
tanut vereni voittaakseni si-nut takaisin. Sinun tarvitsee
vain luottaen pyytää minua,ja minun armoni koskettaa
kaikkea sitä, mikä tarvitseemuutosta elämässäsi; ja minäannan sinulle vahvuuden va-
pautua synnistä ja kaikesta

sen tuhoavasta voimasta.Minä tiedän, mitä sydä-messäsi on — tiedän yksinäi-
syytesi ja kaikki kipusi — hal-veksunnat, tuomiot, nöyryy-
tykset. Kannoin sen kaikenennen sinua. Ja kannoin sen
kaiken sinun tähtesi, jottavoisit jakaa voimani ja voitto-
ni. Tunnen erityisesti rakkau-den tarpeesi — miten janoat
tulla rakastetuksi ja hellityk-si. Miten usein oletkaan ja-
nonnut turhaan, etsien tätärakkautta itsekkäästi, ponnis-
tellen täyttääksesi tyhjyydensisälläsi ohimenevillä nautin-
noilla — suuremmalla synnintyhjyydellä. Janoatko rakkaut-
ta? ”Jos joku janoaa, tulkoonminun tyköni...” (Joh. 7:37).
Minä tyydytän sinut ja täytän

sinut. Janoatko tulla hellityk-
si? Vaalin sinua enemmänkuin osaat kuvitellakaan —
aina kuolemaani ristillä sinuntähtesi.

Janoan sinua. Kyllä, se onainoa keino edes alkaa kuvail-
la rakkauttani sinuun: JANO-AN SINUA. Janoan rakastaasinua ja tulla sinun rakasta-
maksesi — näin tärkeä oletminulle. JANOAN SINUA.
Tule luokseni ja täytän sydä-mesi ja parannan haavasi.
Teen sinusta uuden luomuk-sen ja annan sinulle rauhan,
kaikkiin koettelemuksiisikin.JANOAN SINUA. Älä mil-
loinkaan epäile armoani jahyväksyntääni, haluani antaa
anteeksi, kaipaustani siunatasinua ja elää elämääni sinus-
sa. JANOAN SINUA. Vaikkatuntisit itsesi maailman sil-
missä merkityksettömäksi,minulle se ei merkitse mi-
tään. Minulle ei koko maail-massa ole ainuttakaan mer-
kittävämpää kuin sinä. JA-NOAN SINUA. Avaa minul-
le, tule luokseni, janoa mi-nua, anna minulle elämäsi —ja minä osoitan sinulle, kuin-
ka tärkeä olet Sydämelleni.

Etkö tajua, että Isälläni onjo täydellinen suunnitelmamuuttaa elämäsi, alkaen täs-
tä hetkestä? Luota minuun.Pyydä minua joka päivä astu-
maan sisään ja ohjaamaanelämääsi — ja minä lupaan
tehdä sen. Lupaan sinulleTaivaallisen Isäni edessä, että
teen ihmeitä elämässäsi. Mik-si teen tämän kaiken? Koska
JANOAN SINUA. Kaikki,mitä pyydän sinulta on, että
uskot itsesi kokonaan minunkäsiini. Minä teen loput.

Nytkin tarkastelen paik-kaa, jonka Isäni on valmista-
nut sinulle kuningaskunnas-sani. Muista, että olet pyhiin-
vaeltaja tässä elämässä, mat-kalla kotiin. Synti ei voi mil-
loinkaan tyydyttää sinua tai

tuoda rauhaa, jota etsit. Kaik-
ki, mitä olet ulkopuoleltanietsinyt, on vain jättänyt sinut
tyhjemmäksi, joten älä taker-ru tämän elämäsi asioihin.
Ennen kaikkea, älä juoksepois luotani, kun kaadut.
Tule luokseni viipymättä.Kun annat minulle syntisi,annat minulle ilon olla Va-
pahtajasi. Ei ole mitään, mitäen voisi antaa anteeksi ja pa-
rantaa, joten tule nyt ja keven-nä sielusi.

Ei merkitse mitään, mitenkauas olet  harhaillut, ei mi-
ten usein unohdat minut,eikä merkitse, miten monia
ristejä kannat tässä elämässä;on vain yksi asia, jonka halu-
an sinun muistavan, yksi asia,joka ei milloinkaan muutu:
JANOAN SINUA — juuri sel-laisena kuin olet. Sinun ei
tarvitse muuttua uskoaksesirakkauteeni, sillä sinun usko-
si minun rakkauteeni muut-taa sinut. Sinä saatat unoh-
taa minut, ja kuitenkin etsinsinua joka hetki — seisoen
sydämesi ovella ja koputtaen.Tuntuuko tämä sinusta vaike-alta uskoa? Katso silloin ris-
tiäni, katso Sydäntäni, joka

on lävistetty vuoksesi. Etköole ymmärtänyt ristiäni? Sil-loin kuuntele uudestaan sa-
noja, jotka lausuin siellä —sillä ne kertovat täsmälleen,
miksi kestin tämän kaikentähtesi: ”MINUN ON
JANO...”(Joh.19:28). Kyllä,janoan sinua — kuten loput
siitä psalmin katkelmasta,jota rukoilin, sanoo minusta:
”Minä odotin sääliä, muttaen saanut, ja lohduttajia,
mutta en löytänyt...” (Ps. 69:21). Kaiken elämääsi olen et-
sinyt rakkauttasi — En olekoskaan lakannut rakasta-
masta sinua enkä tavoittele-masta rakkauttasi. Olet ko-
keillut monia asioita etsiessä-si onneasi; miksi et kokeilisi
avata sydäntäsi minulle, juu-ri nyt, enemmän, kuin kos-kaan aikaisemmin olet teh-
nyt.Milloin tahansa avaat sy-
dämesi oven, milloin tahan-sa tulet riittävän lähelle, kuu-
let minun sanovan yhä uudes-taan ja uudestaan, ei pelkillä
ihmissanoilla vaan hengessä:”Ei merkitse mitään, mitä
olet tehnyt, rakastan sinuasinun itsesi takia. Tule luok-
seni kurjuutesi ja syntiesikanssa, huoliesi ja tarpeittesi
kanssa ja kaiken rakastetuksitulemisen tarpeesi kanssa.
Minä seison sydämesi ovellaja koputan... Avaa minulle,
sillä MINÄ JANOAN SI-NUA...”.
”Jeesus on Jumala, siksihänen rakkautensa, hä-nen janoamisensa, onääretön. Hän, maail-mankaikkeuden Luoja,kysyy luotujensa rak-kautta. Hän janoaa rak-kauttamme... Nämä sa-nat: ”Minun on jano” —kaikuvatko ne sieluis-samme?” (Äiti Teresa)
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Perspektiivi
Selvennys, jossa on kysymys elämästä ja kuolemasta
JOKIN AIKA SITTEN Palermos-sa heräsi eloon potilas, jonka
ruumiinvalvojaisia vietettiinhänen kotonaan. Hänet oli
lähetetty aivokuolleena poissairaalasta.
Tämä tapahtuma on antanut
lisäpontta niille, jotka vastus-tavat aivokuoleman hyväksy-
mistä kuoleman vahvistami-sessa. Kysymystä käsiteltiin,
muttei riittävän syvällisesti,myös tammikuisessa Uskon-
opin kongregaation ”Opilli-sessa huomautuksessa katoli-
laisten poliittiseen elämäänosallistumista koskevista kysy-
myksistä”. Dokumentissa ra-

joitutaan kuitenkin vain tois-tamaan yleinen periaate, että
kristityt lainsäätäjät ovat kut-sutut edistämään lakeja, ”joi-
den täytyy puolustaa perusoi-keutta elämään sikiämisestä
luonnolliseen kuolemaansaakka”.
Perinteinen, sydämen toimin-
nan pysähtymiseen ja hengi-tyksen lakkaamiseen vetoava
kriteeri ei ehkä kuitenkaanole vielä tullut tiensä päähän.
Viitteitä tästä antoi monsig-nor Elio Sgreggia, Rooman
katolisen yliopiston bioeetti-sen tiedekunnan dekaani ja
paavillisen elämän akatemian

varapuheenjohtaja. Häntä si-teerasi päivälehti Corriere del-
la Sera 12. joulukuuta 2002.Lehden mukaan Sgreccia oli
sanonut, että kuolemaa pitääarvioida suhteessa ihmisen
sydän- ja hengitystoimintaantilanteissa, joissa aivokuole-
man käsite on käyttökelvo-ton. Hänen kerrottiin viittaa-
van pariskuntaan, joka olipäättänyt olla antamatta
abortoitaviksi vakavasti vam-maisia kaksoslapsiaan elinsiir-
tojen tarpeisiin. Mutta mik-sei sydän-hengitys-kriteeriä
voisi sitten käyttää kaikissatapauksissa?

Tämä kysymys on osoittautu-nut voimakkaasti mielipitei-
tä hajottavaksi, eikä vain ka-tolilaisten keskuudessa. Näin
voitiin huomata erityisestiparissa viimeaikaisessa sym-
posiumissa, jotka järjestettiinRoomassa. Toinen oli konfe-
ressi aiheesta ”On the
Threshold of Life: Science, Mo-
rals and Law Facing up Each
Other”. Sen järjesti roomalai-
nen Associazione Famiglia Do-
mani. Toinen taas oli amerik-
kalaisen Kolbe Center for the
Study of Creation -järjestön or-
ganisoima “International Cat-
holic Symposium on Creation”.

Siitä, milloin elämä alkaa, siishedelmöittymisen hetkestä,
vallitsi yksimielisyys. Ongel-mia alkoi esiintyä, kun kes-
kustelu kääntyi kuolemanmäärittelyyn. Puheenvuorois-
sa tuli esiin, että jopa katoli-laisten keskuudessa vallitsee
kaksi koulukuntaa: toiset pi-tävät yhä kiinni perinteisestä
sydän-hengitys-kriteeristä, toi-set taas kannattavat uudem-
paa ”aivokuolema”-peruste-lua. Keskustelu asiasta on
välttämätöntä, koska sen seu-raukset eivät jää vain akatee-
misiksi. Tosiasiassa näissä eri-mielisyyksissä kirjaimellisesti
käsitellään elämän ja kuole-

Hänen pyhyytensäpaavi Johannes Paavali II:n
Paastoviesti 2003

Rakkaat veljet ja sisaret!
1. Paastonaika on tehokkaanrukouksen, paastoamisen jahädänalaisista ihmisistä huo-lehtimisen aikaa. Se tarjoaakaikille kristityille tilaisuudenvalmistautua pääsiäiseenoman elämän huolellisellatutkimisella. Erityistä huo-miota tulisi kiinnittää Juma-lan sanaan, joka valaisee kaik-kien uskovien päivittäistä tai-valta.

Tänä vuonna tahdon ot-taa ohjeeksemme paaston-ajan mietiskelyä varten koh-dan Apostolien teoista: ”Au-tuaampi on antaa kuin ottaa”(Apt. 20:35). Kyseessä ei olepelkkä moraalinen kehotustai käsky, joka tulee meillejostakin ulkopuolelta. Taipu-mus antamiseen on peräisinihmissydämen syvyyksistä.Jokainen ihminen tuntee ha-lua olla tekemisissä toistenihmisten kanssa, jokainen saa

täyttymyksen vapaaehtoisessaitsensä antamisessa toisille.2. Aikakautemme on ikä-vä kyllä erityisen altis houku-tuksille kohti itsekkyyttä, jokajatkuvasti väijyy ihmisten sy-dämissä. Yleisesti yhteiskun-nassa, ja myös mediassa, ih-misille tyrkytetään viestejä,jotka enemmän tai vähem-män avoimesti kannustavatlyhytjännitteiseen ja hedonis-tiseen elämänasenteeseen.Huoli toisista näkyy kylläluonnonkatastrofien, sodantai hätätilanteiden sattuessa,mutta yleensä solidaarisuu-den leimaaman kulttuurinrakentaminen on vaikeaa.Maailman henki vaikuttaasisäiseen valmiuteemme an-taa itsemme epäitsekkäästitoisille. Se ajaa meitä tyydyt-tämään omia erityisiä tarpei-tamme. Se rohkaisee haluaomistaa yhä vain enemmän.On varmasti luonnollista jaoikein, että ihmiset – käyttä-en omia lahjojaan ja omallatyöllään – tekevät työtä saa-vuttaakseen sen, mitä heelääkseen tarvitsevat. Muttaliiallinen omistamisen haluehkäisee ihmisiä olemaanavoimia Luojalleen sekä vel-jilleen ja sisarilleen. Paavalinsanat Timoteukselle pysyvätajankohtaisina jokaisena ai-kakautena: ”Rahanhimo onkaiken pahan alkujuuri. Ra-haa havitellessaan monet ovateksyneet pois uskosta ja tuot-taneet itselleen monenlaistakärsimystä.” (1 Tim. 6:10)!Toisten ihmisten riistämi-

nen, välinpitämättömyys kär-siviä veljiämme ja sisariammekohtaan ja moraalisuudenpohjimmaisten sääntöjen rik-kominen ovat vain muutamavoitonjanon hedelmistä.Monet ihmiset maailmassaelävät traagisesti sinnikkääs-sä köyhyydessä. Kuinka voim-me sellaista kohdatessammeolla huomaamatta, että voi-ton tavoittelu hinnalla millähyvänsä ja tehokkaan, vas-tuuntuntoisen yhteisestä hy-västä huolehtimisen puuteovat keskittäneet valtavia va-rantoja harvojen käsiin, kuntaas muu osa ihmiskunnastakärsii köyhyydessä ja laimin-lyötynä?Vedoten uskoviin ja kaik-kiin hyvän tahdon ihmisiinhaluaisin vahvistaa periaat-teen, joka on itsestään selvä,mutta silti usein unohdettu:Tavoitteenamme ei pitäisiolla muutaman etuoikeute-tun hyöty, vaan ennemmin-kin kaikkien ihmisten elin-olosuhteiden parantaminen.Vain tämän perustan varaanvoidaan rakentaa kansainvä-listä järjestystä, jota leimaisioikeudenmukaisuus ja soli-daarisuus ja joka antaisi toi-voa kaikille.3. ”Autuaampi on antaakuin ottaa.” Kun uskovat vas-taavat sisältään tulevaan sysä-ykseen ja antavat itsensä toi-sille odottamatta vastapalve-luksia, he kokevat suurta si-säistä tyydytystä.Kristittyjen pyrkimyksetoikeudenmukaisuuden edis-

tämiseksi, heidän sitoutumi-sensa valtaa vailla olevienpuolustamiseksi, heidän hu-manitaarinen työnsä leivänhankkimiseksi nälkäisillesekä heidän huolenpitonsasairaista vastaamalla jokai-seen hätään ja tarpeeseen saa-vat kaikki voimansa yhdestäainoasta ja tyhjentymättömäs-tä rakkauden talletuksesta,jonka Jeesuksen täydellinenlahja Isälle muodostaa. Usko-vat on kutsuttu seuraamaanJeesuksen Kristuksen jalanjäl-kiä. Hän on tosi Jumala ja tosiihminen, joka täydellisessäkuuliaisuudessa Isän tahdol-le tyhjensi itsensä (vrt. Fil. 2:6-) ja epäitsekkäästä ja täydel-lisestä rakkaudesta nöyränäantoi meille itsensä, ristin-kuolemaan asti. KuvaavastiGolgata julistaa pyhän Kolmi-naisuuden rakkauden viestiäihmisiä kohtaan kaikkina ai-koina ja kaikissa paikoissa.Pyhä Augustinus osoittaa,että vain Jumala, KorkeinHyvä, kykenee voittamaanköyhyyden eri muodot, joitamaailmassa esiintyy. Laupeu-den ja rakkauden lähimmäis-tä kohtaan on oltava seuraus-ta elävästä suhteesta Jumalankanssa. Jumalan on oltavaniiden jatkuva vertailukohta,sillä juuri Kristuksen läheisyy-dessä me löydämme ilomme(vrt. De Civitate Dei, X, 6;CCL 39:1351-).4. Jumalan Poika rakastimeitä ensin,”kun vielä olim-me syntisiä” (Room. 5: 8), eh-dottomalla rakkaudella, joka
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Lukijoilta/Kysy papilta
Tällä palstalla toivomme luki-joittemme tuovan esille raken-tavia mielipiteitään sekä käy-vän keskustelua katolisen us-konsa todeksi elämisestä. Li-säksi palstalla voidaan esittääkysymyksiä, joihicdadn jokuasiantunteva hiippakuntam-me pappi vastaa.
Kirjoitukset tulee toimittaakirjekuoressa Fidesin toimi-tukseen tai sähköpostilla. Kuo-ri merkitään tunnuksella“mielipide” tai “kysymys”, säh-köposti otsikoidaan samoin.Mielipiteitä ei julkaista ilmankirjoittajan nimeä eikä niitäpalauteta. Toimitus varaa oi-keuden mielipiteiden lyhentä-miseen.

Suomen ekumeenisen neuvoston stipendiEkumeniska rådets stipendium
Suomen ekumeenisen neuvoston stipendirahastosta on haetta-vissa 2.000 eur apuraha. Etusijalle asetetaan ekumenian alaanliittyvät jatko-opintokohteet. Stipendin hakuaika päättyy30.4.2003 klo 15.00, jolloin myös postitse lähetettyjen hake-musten tulee olla perillä.Lisätietoa stipendistä ja hakemisesta: stipendiasiainsihteeriElina Hellqvist, puh. 050 372 8698, sähköpostielina.hellqvist@evl.fi.Hakemukset lähetetään osoitteella: Suomen ekumeeninenneuvosto, PL 185, 00161 Helsinki
Ekumeniska rådet i Finland lediganslår ett stipendium på 2.000eur. Summan beviljas till en sökande. I främsta rummet ställsansökningar gällande fortsatta studier med anknytning till eku-menik. Stipendiet kan ansökas fram till 30.4.2003 kl 15.00,vilket gäller även postade försändelser.Ytterligare information om stipendiet och ansökningar: sti-pendiesekreterare Elina Hellqvist, tfn 050 372 8698, e-postelina.hellqvist@evl.fi.Ansökningar sänds med adress: Ekumeniska rådet i Finland,PB 185, 00161 Helsingfors

SUOMEN EKUMEENISEN NEUVOSTON HALLITUSEKUMENISKA RÅDETS I FINLAND STYRELSE

Kiitämme kaikkiaKeväiseen kirpputo-riin osallistuneita:lahjoittajia, työnte-kijöitä ja asiakkaita!Yhdessä yrittämälläsaimme kirpputo-rin tulokseksi 1700euroa. Teresoiden50-vuotisjuhlavuo-den kunniaksiolemme lahjoitta-neet Pyhän Marianurkuremontt i in1000 euroa. Loppu-osan tuotosta käy-tämme eläkeläispäi-vän kuluihin jamuihin teresoidentoimintaan liitty-viin kuluihin.Sydämelliset kii-tokset! TERESA RY

man kysymyksiä sekä hengel-
lisessä että fyysisessä mieles-sä: elinten luovuttamista,
elinsiirtoja, eutanasiaa.
On the Threshold of Life –kon-gressin paneelikeskusteluissa
isät Ciccone ja Miranda tu-kivat aivokuolema-kriteeriä
”lahjoittamisen kulttuurina”.Seifert, Schepens ja Spa-emann sen sijaan – kaikkiPaavillisen elämän akatemian
jäseniä – ilmoittivat vastusta-vansa sitä. Heidän mukaan-
sa kyseessä on lainsäädännönasettama utilitaristinen kri-
teeri, jolla tuetaan elinsiirto-ja, aivan kuin ne olisivat pelk-kää ihmisten varaosilla käytä-
vää kauppaa.

Aivokuolema-kriteeriä kan-
nattavat joukot vetoavat paa-vi Johannes Paavali II:n
vuonna 2000 pitämään pu-heeseen kansainväliselle elin-
siirtoyhdistyksen kokouksel-le. Mercedes Wilson, amerik-
kalaisen pro life –toiminnanuranuurtaja, Family of the
Americas –säätiön perustaja jajohtaja sekä Paavillisen elä-
män akatemian jäsen, on kui-tenkin toista mieltä. Hän voi-
makkaasti kieltää, että paaviolisi koskaan hyväksynyt elin-
ten ”rosvoamisen” vielä elos-sa olevilta potilailta. Koke-
muksesta Wilson tietää, ettäon olemassa lääkäreitä, jotkapitävät potilaitaan elossa vain
ja ainoastaan sitä varten, ettänäiden elimet voitaisiin pois-

taa. Tervettä sydäntä, esimer-
kiksi, ei saa siirrettyä muustakuin elävästä ihmisestä. Wil-
sonin mielestä niin kauan,kuin sydän sykkii, edes hei-
kosti, potilasta ei voi kutsuaruumiiksi. Tämän herkän ai-
heen tiimoilta Wilson ja sa-dat muut tiedemiehet ympä-
ri maailman allekirjoittivatvetoomuksen pyhälle isälle
vuonna 2001.
Englannin ja Walesin piispo-jen tukema, terveydenhoidon
etiikkaa tutkiva Linacre Cent-
re, joka pyrkii argumentoin-
nissaan uskonnoista riippu-mattomuuteen, on omanalausuntonaan todennut, että
aivokuolema on ”riittämätönmääritelmä ruumiin kuole-

man todentamisessa; todistei-
den perusteella olemme yhävakuuttuneempia siitä, että
ruumiintoiminnot voivat jat-kua vielä diagnostisoidun ai-
vokuoleman jälkeenkin”.
Jos katolilaiset eivät pääse ylierimielisyyksistään ja löydä
ajatuksen ja toiminnan ykse-yttä, kaikki puhti ”elämän
kulttuurin” edistämiseksi va-luu tyhjiin. Enkä tarkoita
vain jaloja, yleisiä julistuksia,vaan juuri konkreettisia toi-
mia ja ohjelmia, joilla epäsuo-tuisa kehitys voitaisiin kään-
tää. Se, mitä nyt tarvitaan, onasianomaisen uskonnollisenja moraalisen auktoriteetin
selkeä, lopullinen kannanot-to. Selvennykset ovat sitäkin

olennaisempia, kun – niin
kuin nyt on laita – on kysy-mys elämästä ja kuolemasta.

ALBERTO CAROSAROOMA

ei pyydä mitään takaisin. Josniin on, miten silloin voim-me jättää huomaamatta,kuinka sopiva mahdollisuuspaastonaika meille onkaantehdä rohkeita päätöksiä, joi-ta altruismi ja anteliaisuusleimaavat? Paastonaika tarjo-aa meille käytännölliset ja te-hokkaat aseet, paastoamisenja almujen antamisen, niidenavulla voimme taistella liial-lista rahasta riippuvuutta vas-taan. Jos emme anna vain yl-täkylläisyydestämme, vaanuhraamalla jotakin enem-män antaaksemme niille, joil-ta jotakin puuttuu, vahvis-tamme sitä itsensä kieltämis-tä, jota on välttämätöntä ai-dolle kristilliselle elämälle.Jatkuvan rukouksen tukema-na kastetut ilmaisevat sitenetusijan, jonka he elämässäänovat antaneet Jumalalle.Sydämiimme vuodatetunJumalan rakkauden tulisi in-nostaa ja uudistaa se, keitäme olemme ja mitä me teem-me. Kristityt eivät saa ajatel-la, että he voisivat etsiä vel-jiensä ja sisartensa todellistahyvää elämättä itse Kristuk-sen rakkaudessa. Jopa tapauk-sissa, joissa he onnistuisivatparantamaan tärkeitä yhteis-kunnallisen tai poliittisen elä-män alueita, kaikki muutok-set jäisivät lyhytikäisiksi ilmanrakkautta. Itsensä toisille an-tamisen mahdollisuus on josinänsä lahja, joka tulee Ju-malan armosta. Kuten pyhäPaavali opettaa: ”Jumala saateissä aikaan sen, että tahdot-te tehdä ja myös teette niinkuin on hänen hyvä tarkoi-tuksensa” (Fil. 2: 13).5. Moderneille miehille janaisille, jotka usein ovat tyy-tymättömiä pinnalliseen jalyhytjänteiseen olemassa-oloon ja etsivät aitoa onnelli-

suutta ja rakkautta, Kristustarjoaa oman esimerkkinsä jajättää kutsun seurata häntä.Hän pyytää niitä, jotka kuu-levat hänen äänensä, anta-maan elämänsä toisten puo-lesta. Tämä uhri on itsensätoteuttamisen ja ilon lähde,niin kuin voidaan nähdä nii-den miesten ja naisten erin-omaisessa esimerkissä, jotkakaiken turvallisuuden taak-seen jättäen eivät epäröineetriskeerata elämäänsä lähetys-työssä eri puolilla maailmaa.Se on myös nähtävissä niidennuorten vastauksissa, jotkauskonsa innoittamina ovatottaneet vastaan kutsun pap-peuteen tai sääntökuntaelä-mään palvellakseen Jumalanpelastussuunnitelmaa. Se voi-daan kokea myös kasvavassajoukossa vapaaehtoisia, jotkakernaasti omistautuvat köyhi-en, vanhusten, sairaiden jakaikkien tarpeessa olevienauttamiseen.Viime aikoina olemme ol-leet todistamassa kunnioitet-tavaa solidaarisuutta Euroo-pan tulvien, latinalaisenAmerikan ja Italian maanjä-ristysten, Afrikan epidemioi-den, Filippiinien tulivuoren-purkausten ja monilla muil-la alueilla esiintyvän vihan,väkivallan ja sodan uhrejakohtaan.Näissä tilanteissa tiedotus-välineet ovat tärkeässä tehtä-vässä. Niiden avulla me iden-tifioidumme kärsiviin ja ah-distuneisiin lähimmäisiimmeja tarjoamme heille auliistiapuamme. Joskus ei toistenauttamiseen heränneen mo-tivaatiomme syynä ole kristil-linen rakkauden käsky vaanennemminkin sisäsyntyinenaisti, sääli. Silloinkin jokai-nen, joka auttaa tarvitsevia,saa aina osakseen Jumalan

suosion. Apostolien teoissaluemme, että opetuslapsi Ta-bita pelastui, koska hän olitehnyt hyvää lähimmäiselleen(vrt. Apt. 9: 36-). Sadanpääl-likkö Cornelius saavutti ian-kaikkisen elämän anteliaisuu-tensa perusteella (vrt. ibid.10: 2-31).Uskosta kaukana oleville-kin saattaa tarvitsevien palve-leminen olla ihmeellinen tiekohti Kristuksen tapaamista,sillä Herra korvaa yltäkyllinkaiken hyvän, jonka teemmelähimmäisillemme (vrt. Matt.25: 40).On harras toiveeni, ettätämä paastonaika olisi usko-ville hyödyllinen ajanjakso

rakkauden evankeliumista to-distamiseen kaikkialla, silläkutsu rakkauteen on kaikentosi evankelioinnin sydän.Tätä tarkoitusta varten pyy-dän Marian, kirkon Äidin esi-rukouksia ja rukoilen, ettähän seuraa rinnallammepaaston matkallamme. Näi-den ajatusten saattelemanasiunaan sydämellisesti teitäkaikkia.
VATIKAANI,7. TAMMIKUUTA 2003

JOHANNES PAAVALI II
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Ajassa

Kesäleirit 2003
Leirien teemanasalaisuuksien ruusukko

Stella Marisissa
VARHAISNUORTEN LEIRI  1.-6.6. 10-13-vuotiaat, hin-ta70 eur/sisarukset 60 eur/ ei-kat. 80 eur. Leirinjohtaja: MiaHellström.
Vauhdikas lomaviikko: retkiä, pelejä, liturgiaa, uusia ystä-viä…
LASTENLEIRIT  8.-14.-20.6.  5-9-vuotiaat, hinta 60 eur/sisarukset 50 eur. Leirinjohtaja: Sisar Barbara.
Mahdollisuus joko viikon tai kahden oleskeluun, turvalli-nen ja hauska pienten lasten leiri tutussa hiippakuntakes-kuksessa mukavien ohjaajien ja isosten kanssa. Toinen viik-ko sisältääKöyliön pyhiinvaelluksen bussilla.
ENGLISH CAMP  22.-29.6. 8-13-vuotiaat; hinta 80 eur/sisarukset 70 eur/ ei-kat. 90 eur. Leirinjohtaja: Irene Alva-rez.
Ei englannin oppitunteja vaan hauskaa ja monipuolista op-pimista käytännön kautta. Melko hyvä englanninkielentai-to suotava.
(PERHELEIRI 30.6.-6.7. ilmoittautumiset suoraan StellaMarikseen)
ISOSKOULUTUS perheleirin aikana yli 14-vuotiaille, osal-listujille maksuton. Vastuuhenkilö: Maiju Tuominen.
Mielenkiintoinen opetus valmentaa leirien isoseksi, teoriaaja käytännön harjoittelua. Kurssin käyneet voivat päästä seu-raavina kesinä apuohjaajiksi leireille.
SPORTTILEIRI  6.-13.7. 8-13-vuotiaat; hinta 80 eur/sisa-rukset 70 eur/ ei-kat. 90 eur. Leirinjohtaja: Juho Kyntäjä.
Vauhdikas liikuntaan, peleihin ja retkiin suuntautunut lei-ri.
TAIDELEIRI  13.-20.7. kaikenikäisille, lapset vain vanhem-pien kanssa; hinta 190 eur/lapset alle 15v. 110 eur/ ei-kat.205/120 eur. Leirinjohtaja: Matti Kurki.
Ammattitaiteilijan opastuksella aloittelijakin voi tulla mu-kaan. Öljyvärien, akvarellien tai pastellien omavalintaisesti.Leirikaupasta saa täydennystä materiaaleille. Leiri päättyynäyttelyn pystytykseen.
Muualla
PYÖRÄVAELLUS Viroon Saarenmaalle 1.-7.6. yli 14-vuoti-aille; hinta: 110 eur/ ei-kat. 130 eur. Matkanjohtaja: SisarBarbara.
15-VUOTIAIDEN LEIRI Jyväskylässä 1.-8.6. hinta: 120 eur.Leirinjohtaja: Riitta Laukama.
(LASTENLEIRI Jyväskylässä 8.-15.6. lisätietoja Ursuliinisi-sarilta Jyväskylässä.)
LOURDESIN MATKA isosille 2.-8.8. hinta: 550 eur. Mat-kanjohtaja: Irene Alvarez ja Maiju Tuominen.
Leireille voi ilmoittautua Katekeettiseen keskukseen,
jollei toisin ilmoitettu, puh. 09-2416095, fax 09-
5885157, email katekeesi@catholic.fi. Ilmoitettaessa
tärkeää nimi, osoite, puh., sos.nro, allergiat. Matkat
eivät sisälly hintaan. Muuten kaikissa leireissä on ma-
joitus ja täysihoito. Kaikki ilmoittautuneet saavat omaa
leiriään koskevan kirjeen ja tarkemmat ohjeet.

Suomen Caritas avannut ti-lin Irakin sodan uhrien aut-tamiseksi
Suomen Caritas kerää rahaa Irakin sodan uh-rien auttamiseksi. Tilinumero on 800012-70154504 (Sampo), viite 2121.Caritas on kansainvälisesti maailman suu-rimpiin kuuluva avustusjärjestö. Apu toimite-taan perille kansainvälisen Caritaksen kautta.Lisätietoja www.caritasfinland.fi, josta pääseelinkillä muiden maiden Caritaksiin.Caritas on toiminut Irakissa vuo-desta 1992 lähtien. Irakin Caritaksel-la on 14 terveyskeskusta Mosulin, Kir-kukin, Bagdadin ja Basran alueilla.Keskuksissa on koulutettu henkilö-kunta ja lisäravintoa, kuten proteiini-keksejä ja maitojauhetta useiden viik-kojen tarpeisiin. Niissä voidaan antaaensiapu lievästi haavoittuneille ihmisille. Toi-minnassa on kolme ambulanssia potilaidenkuljetusta varten. Puhtaan veden saannin mm.näille klinikoille Irakin Caritas on varmistanutporaamalla kaivoja ja varustamalla ne pumpuin.Irakin Caritas toimii yhteistyössä paikalli-sen Punaisen Puolikuun kanssa, jolla on 18ensiapukeskusta. Caritaksen ja Punaisen Puo-likuun terveyskeskuksiin sekä kahdeksaan sai-raalaan on toimitettu lääkkeitä ja sidetarpeitasekä sänkyjä, patjoja, peittoja ja lakanoita. Alu-een Caritaksien lääketarvikkeiden keskusvaras-tot sijaitsevat Bagdadissa ja Jordaniassa.Lisätietoja: Suomen Caritas ry, Sirpa Mon-teiro, puh.09-135 7998

Din hjälp åt offren i Irakgenom Caritas Finland
Finlands Caritas insamlar medel för hjälp åtoffren i Irak-kriget. Kontonumret är 800012 -70154504 (Sampo), ref. 2121.Caritas hör internationellt till en av de störs-ta biståndsorganisationerna i världen. Vår hjälpgår fram genom internationella Caritas. Se ock-så www.caritasfinland.fi, varifrån linkar tillCaritas i övriga länder.Caritas har verkat i Irak sedan år1922 och har 14 hälsostationer iområden vid Mosul, Kirkuk, Bagdadoch Basra. Stationerna har skoladpersonalsamt kosttilläg, såsom proteinkeksför flere veckors behov. Där finnsocså kapacitet för förstahjälp vid såroch mindre skador. Det finns tillgångtill tre ambulanser för förflyttningarav sårade och sjuka. Caritas Irak har försäkratsig om friskvattnet genom att borra brunnaroch försett dem med pumpar.Caritas Irak samarbetar med den lokalaRöda Halvmånen, som har 18förstahjälpstationer.Läkemedel och förban-dsmaterial samt sängar, madrasser, filtar ochlakan, har levererats till Caritas och RödaHalvmånens hälsostationer samt till åtta sjuk-hus. Områdens Caritas har sina centrallager förläkemedel i Bagdad och Jordanien.Mer info: Caritas i Finland Ry, Sirpa Mon-teiro, tel. 09-135 7998

Grundaren av kyrkonödhjälpsorganisationenHilfe der Kirche in Not har dött
Den 31.januari i år avled fa-der Werenfried van Straaten
kort efter sin nittioårsdag.Han grundade på 1940-talet
organisation Hilfe der Kirchein Not och har sedan dess fli-
tigt och mycket effektivt tiggtför olika slags hjälpbehövan-

de. I början riktade sig hjäl-pen till hungrande katoliker
i Öst-Europa. När den mate-riella nöden lättat tog han itu
med den andliga nöden. Hanunderstödde en massa kyrkli-
ga initiativ bl.a. seminarieroch ensamma präster. Snart

spred sig ringen till de orto-doxa. Han lät t.ex. bygga en
kapellbåt för Wolgabyarna.All hjälp byggde på frivilliga
bidrag. Han har också hjälptkatolikerna i Kina samt olika
initiativ i Afrika och latin-Amerika. Dessutom har orga-
nisationen understött utgiv-ning av böcker. Mest känd är
visst den lilla barnbibel “Gudtalar till sina barn” som finns
på många språk även hos oss.Organisationen får år-
ligen över 10 000 ansöknin-gar om hjälp och delar ut ca
70 miljoner dollar till om-kring 8000 projekt i omkring
144 länder. De par sista årenhar fader van Straaten pågrund av sjukdom inte mera
personligen kunnat leda or-ganisationen men hans efter-
trädare för den vidare i hansanda. Arbetet har och har
haft en djup ekumenisk ef-fekt.

KATT


