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Ad liminaapostolorum:Pohjoismaidenpiispat Roomassas. 3 ja 10-11
Jeesuksen Kristuksen ilosa-noman julistamisen yhdistä-minä, ensimmäisten kristit-tyjen innon vahvistamina japyhien esimerkkien ohjaami-na vaeltakaamme eteenpäintoivossa! Tänä ruusukkoru-kouksen vuotena olkoon Ma-ria, kirkon äiti, teidän varmaohjaajanne, kun ”teette sen,mitä Jeesus sanoo”. Uskoenteidät hänen äidillisen suoje-luksensa haltuun annan sy-dämellisesti teille sekä hiip-pakuntienne papeille, sään-tökuntalaisille ja maallikko-uskoville apostolisen siuna-ukseni. (Pyhän isän puhees-ta)

VietnaminNeitsyt Marianvierailus. 12-13

Janjevonavustuskuormaperillä s. 16

Piispa kohottaa pyhää hostiaa kiirastorstain iltamessussa.

Me julistamme sinun kuolemaasi, Herra,ja vietämme sinun ylösnousemustasi,siihen saakka, kun kunniassa tulet.
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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.

NimityksiäKatolisessatiedotus-keskuksessa
Helsingin piispa Józef Wró-bel SCJ nimitti 30.4.2003 si-sar Marja-Liisan OSSS Kato-lisen tiedotuskeskuksen tie-dottajaksi. Hänen lisäkseentiedottajana jatkaa MarkoTervaportti, joka toimii sa-malla Fides-lehden päätoimit-tajana.
Samassa yhteydessä piispanimitti toimittaja Olli Orko-nevan Katolisen tiedotuskes-kuksen toimitussihteeriksi1.6.2003 alkaen toistaiseksi.Mainittuna ajankohtana In-ger Honkaranta siirtyy opin-tovapaalle.

Pääsiäisilo- pyhä toivo
Herramme voitto kuole-masta antaa meille kris-tityille “pyhän toivon”,jonka avulla maallinenvaelluksemme voi muut-tua yliluonnollisen elä-män aluksi. Työssä, ko-tona, vapaa-ajalla jamyös juhlassa voimmekääntyä Jumalan puo-leen ja pyhittää tekemisemme; elää maassa mutteimaasta. Me voimme antaa elämällemme sisällön, jokakantaa yli kuoleman.

Paavi Johannes Paavali II, jonka pontifikaatin 25.vuosi on jo taittunut hyvän matkaa, on loistava esi-merkki tuon pyhän toivon levittämisestä. Hänenrohkaisevat sanansa Pohjoismaiden piispoille ad li-mina -vierailun yhteydessä on syytä panna merkille.Kuinka toiveikkaasti pyhä isä aina jaksaa katsoa tu-levaisuuteen! Pääsiäisen ilo täyttää hänen mielensä.Lempeä rakkaus ja varma luottamus Luojaa kohtaansävyttävät hänen sanojaan.
Kiirastorstaina julkaistussa kiertokirjeessään pyhäs-tä eukaristiasta, Ecclesia de Eucharistia, jonka sisäl-löstä kerromme tarkemmin seuraavassa lehdessä,paavi palauttaa mieliimme sen, miksi tuo pääsiäisenilo on niin varma ja toivo niin pyhä: koska Kristuson todellisesti läsnä eukaristiassa.
Uuden kiertokirjeen merkitys on hyvin suuri. Senjulkaiseminen juuri kiirastorstaina, eukaristian aset-tamisen juhlana, osoittaa myös kauniilla tavalla eu-karistian kiinteän suhteen pääsiäisen salaisuudenkanssa.
Antakaamme pyhän toivon täyttää omakin elämäm-me. Osallistukaamme eukaristiaan entistäkin tietoi-sempina sen merkityksestä ja arvosta. Pyhittäkääm-me elämämme ja koko kirkko sillä uskolla, toivollaja rakkaudella, jonka olemme saaneet Herraltamme.
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Uutisia
Ad limina apostolorum
Fides julkaisee tässä paavi Johannes Paavali II:n puheen Pohjoismaidenpiispoille Ad limina apostolorum -vierailun yhteydessä 5. huhtikuuta2003.
Rakkaat kanssaveljet piispuudessa,
1. ”Isän Jumalan ja HerrammeJeesuksen Kristuksen armo, lau-peus ja rauha teille” (vert. 1. Tim.1:2). Veljellisen kiintymyksentuntein toivotan teidät, Pohjois-maiden piispat, lämpimästi ter-vetulleiksi! Teidän ad liminaapostolorum -vierailunne tälläuudella vuosituhannella antaateille tilaisuuden uudistaa si-toumuksenne julistaa JeesuksenKristuksen evankeliumia entistärohkeammin totuudessa ja rak-kaudessa. Pyhiinvaeltajina apos-tolien Pietarin ja Paavalin hau-doille tulette ”tapaamaan Pieta-rin” (vert. Gal. 1:18) ja hänenavustajansa yleismaailmallisenkirkon palveluksessa. Siten tevahvistatte ”ykseytenne samassauskossa, toivossa ja rakkaudessasekä tunnistatte ja arvostatte suu-resti sitä ääretöntä hengellisen jamoraalisen rikkauden perintöä,jonka koko kirkko Rooman piis-paan ykseyden siteellä liitettynäon levittänyt kaikkeen maail-maan” (Pastor Bonus, liite I, 3).2. Piispoina teidät on varus-tettu Kristuksen arvovallalla(vert. Lumen gentium, 25), jateille on uskottu tehtävä todis-taa hänen pelastavasta ilosan-omastaan. Pohjoismaiden usko-vat katsovat suurin odotuksinteihin sellaisina uskon opettaji-na, jotka ovat valmiita epäitsek-käästi puhumaan totuutta ”sopi-vaan ja sopimattomaan aikaan”(2. Tim. 4:2). Todistaessannehenkilökohtaisesti elävän Juma-lan salaisuudesta (vert. Cateche-si Tradendae, 7) teette tunnetuk-si hänen rajattoman rakkauten-sa, joka Jeesuksessa Kristuksessaon ilmoittanut itsensä ja suun-nitelmansa ihmiskuntaa koh-taan. Tällä tavoin annatte puhut-televan todistuksen Jumalansuunnattomasta ”kyllä” -lupauk-sesta ihmiskunnalle (vert. 2. Kor.1:20) ja te itse vahvistutte saar-natessanne Jeesusta Kristusta,joka on ”tie, totuus ja elämä”(Joh. 14:6).Tämän sanoman on tultavakuulluksi tänään selvästi ja yksi-selitteisesti. Maailmassa, joka ontäynnä epäilystä ja sekaannusta,joistakin voi vaikuttaa siltä kuinKristuksen valo olisi himmenty-nyt. Nykyaikaisia yhteiskuntia jakulttuureja leimaa todellakinusein maallistuminen, joka joh-taa helposti siihen, että ihminenmenettää käsityksenä Jumalastaja sen myötä nopeasti myösomasta itsestään. ”Kun Luojaunohdetaan, luodusta itsestääntulee käsittämätön” (vert. Gau-dium et Spes, 36): ihmiset eivätnäe itseään enää ”salatusti erilai-sina” muista maallisista luonto-kappaleista ja menettävät niinkäsityksen ihmiselämän trans-sendenttisesta luonteensa. Tämäon se asiayhteys, missä Kristuk-sen vapauttavan totuuden on

kuuluttava: ”Te opitte tunte-maan totuuden, ja totuus tekeeteistä vapaita” (Joh. 8:32). Pu-humme elämän täyteydestä, jokaylittää maanpäällisen olemassa-olon rajat ja joka muodostaasaarnaamamme evankeliuminperustan, ”elämän ilosanoman”.Itse asiassa tämän ylimmän to-tuuden syvällinen ja vakuuttavakaiku jokaisen henkilön sydä-messä - niin uskovan kuin ei-us-kovan - on siinä, että se ”täyttääsuurenmoisesti kaikki sydämenkaipaukset ylittäen ne loputto-masti” (Evangelium vitae, 2).3. Keskeinen näkökulma”uudessa evankelioimisessa”, jo-hon olen kutsunut koko kirkon,on kulttuurin evankelioiminen.Näet ”jokaisen kulttuurin sydä-mestä löytyy ihmisen suhtautu-minen salaisuuksista suurim-paan: Jumalan salaisuuteen. Kuntämä kysymys poistetaan, kansa-kuntien kulttuuri ja moraalinenelämä turmeltuvat” (CentesimusAnnus, 24). Teitä, rakkaat piis-pat, kohtaava haaste rakentuusiitä, että kristikunnan ääni kuu-luisi julkisessa elämässä ja ettäevankeliumin arvot tuotaisiinkantamaan yhteiskuntianne jakulttuureitanne. Mielihyvin pa-nen tässä suhteessa merkilleoman aikamme ongelmia koske-neiden paimenkirjeidenne jalausuntojenne aikaansaamanmyönteisen vaikutuksen mais-sanne.Esimerkiksi uudessa avioliit-toa ja perhe-elämää käsitelleessäpaimenkirjeessänne mainitsittemonia niistä vaikeuksista, jotkaahdistavat kristillisiä perheitä.Todetessanne kuinka avioliitonpyhyyttä hämmentävät siihenrinnastetut yhteiselämän muutmuodot ja mainitessanne avio-eron kielteisistä seurauksista yh-teiskunnissanne, kannustatteaviopareja pysymään ja kehitty-mään avioliiton purkamatto-muuden arvossa. Tällä tavoinautatte heitä tulemaan arvok-kaaksi merkiksi horjumattomas-ta uskollisuudesta ja Kristuksenitsensä epäitsekkäästä rakkaudes-ta (vert. Familiaris Consortio,20).Jumala tahtoi avioliiton ins-tituution alusta lähtien, ja se saitäydellisimmän merkityksensäKristuksen opetuksessa. Mikäonkaan aviopuolisoille heidänosallistuessaan Jumalan luomis-työhön suurenmoisempi ja iloi-sempi hetki kuin heidän lasten-sa syntymä? Ja mikä olisikaansuurempi toivon merkki ihmis-kunnalle kuin uusi elämä? To-tuus ihmisen seksuaalisuudestatulee selvästi näkyviin aviopuo-lisoiden keskinäisessä rakkaudes-sa sekä heidän ottaessaan vas-taan ”lahjoista suurimman, jon-ka kautta heistä tulee Jumalantyötovereita elämän antamiseksi

uudelle ihmiselle” (sama, 14).Uskovien kannustaminen edis-tämään avioliiton arvokkuutta jaopettaminen arvostamaan senpurkamatonta luonnetta ei mer-kitse vähempää kuin heidän aut-tamisensa jakamaan Jumalanrakkautta, joka on täydellinen,kokonainen ja aina elämää an-tava.4. Pohjoismaiden kansatovat tunnettuja osallistumises-taan rauhanturvatehtäviin, sy-västä vastuuntunnostaan ekolo-gisen kriisin uhatessa ja anteliai-suudestaan ihmisten auttamisek-si. Todellinen humanismi ottaakuitenkin aina huomioon Juma-lan. Muuten se lopulta, vaikka-kin tahattomasti, kieltää ihmisil-tä heidän oikean paikkansa luo-makunnassa eikä pysty tunnista-maan täydellisesti jokaisen ihmi-sen ihmisarvoa (vert. Christifide-les Laici, 5). Tämän vuoksi jokai-sen teistä tulee auttaa kukinomaa kulttuuriaan turvautu-maan rikkaaseen kristilliseenperintöönsä muodostettaessakäsitystä ihmisyksilöstä. Kristuk-sessa kaikki kansat ovat veljiä jasisaria. Siksi solidaarisuutemmeosoitukset toisia kansoja koh-taan ilmaisevat rakkauttamme jauskollisuuttamme Kristukselle,joka sanoi, että minkä olemmetehneet vähäisimmille, sen olem-me tehneet hänelle itselleen(vert. Matt. 25:45). Tämä on senelämän kulttuurin ja rakkaudensivilisaation perusta, jolle yritäm-me rakentaa, ja tässä mielessäpyritte myös vastaanottamaanyhä suuremman määrän maa-hanmuuttajia Pohjoismaihin.5. Paikalliset ekumeenisetohjelmanne ovat yhtälailla kan-nustettava asia, sillä kaikkienkristittyjen yhdistynyt todistusedesauttaa evankeliumin arvo-jen vaikutusta yhteiskunnassa jaedistää Jumalan valtakuntaameidän keskellämme. Kristitty-jen tietoisuus yhteisestä historias-taan on saanut heidät ”löytä-mään uudelleen veljeytensä”,mistä on saanut alkunsa monetekumeenisen vuoropuhelun he-delmät - yhteiset julistukset (jois-ta vähin ei ole Yhteinen julistusvanhurskauttamisopista), keski-näinen rukous ja solidaarisuusihmiskunnan palvelemisessa.Oikein ymmärrettynä ekumeniamuodostaa osan kaikkien kristit-tyjen pyrkimyksestä todistaa us-kostaan. Ekumenian tien koros-taessa oikein sitä, mikä meille onyhteistä, sen ei tule luonnollises-tikaan laiminlyödä tai kaunistel-la niitä todellisia vaikeuksia, joi-ta meillä on vielä ykseyden tiel-lä. Vaikka täydellistä ykseyttä eiole vielä uskossa, sen ei tulisi ai-heuttaa epätoivoa, vaan innostaakaikkia uskovia syventymäänpyrkimyksessään rukoilla har-taasti ja toimia päättäväisesti sen

ykseyden puolesta, jota Kristustahtoo kirkolleen (vert. Joh.17:20-21).6. Veljet, uusi vuosituhat vaa-tii ”uutta sysäystä kristilliselleelämälle” (Novo MillennioIneunte, 29). Kaikkialla maail-massa miehet ja naiset etsivättarkoitusta elämälleen. He tarvit-sevat uskovia, jotka eivät ainoas-taan ”puhu” heille Kristuksesta,vaan myös ”näyttävät” hänetheille. Tutkiskellessamme ruko-uksessa Kristuksen kasvoja (vert.sama, 16) saamme hänen valon-sa loistamaan entistä kirkkaam-min toisille. Tässä suhteessa kor-vaamatonta on lasten, nuortenja aikuisten opetuksen järjestä-minen. Tällaiset pastoraalisethankkeet sovellettuina kansojen-ne olosuhteisiin tuottavat suuriapyhyyden hedelmiä heidän kes-kuudessaan ja auttavat niitä, jot-ka tuntevat vain vähän JeesustaKristusta, mutta etsivät suuntaaelämälleen.Lähetystehtävänne kannaltaolennaisen tärkeää on hiippa-kuntapapiston ja sääntökunta-laisten jatko-koulutus sekä pap-piskandidaattien riittävä koulut-taminen. Lisäksi kutsumustenedistämistä pappeuteen ja sään-tökuntaelämään on pidettäväensiarvoisen kohdatessanne kol-mannen kristillisen vuosituhan-nen haasteet. Tällä tavalla te työs-kentelette sen varmistamiseksi,että riittävä määrä miehiä ja nai-sia vastaa Kristuksen kutsuun.Joissakin paikalliskirkoistannekutsumukset Jumalalle pyhitet-tyyn elämään ovat nyt kasvussa.Tämä on selvä merkki uudistu-

neesta kiinnostuksesta hengelli-syyttä kohtaan ja heijastaa erityi-sesti nuorten keskuudessa haluasyventyä uskon tietoisuudessa jaymmärryksessä. Kannustan tei-tä paimenina ruokkimaan tätäkasvua tekemällä kaiken voita-vanne helpottaaksenne sääntö-kuntien ja kontemplatiivistenluostareiden läsnäoloa kansojen-ne keskellä sekä tarjoamalla riit-tävän inhimillisen ja hengellisenavun hiippakuntapapeillenne.7. Rakkaat veljet piispuudes-sa, veljellisen kiintymyksen tun-tein jaan iloiten nämä miettee-ni kanssanne ja kannustan teitäharjoittamaan sitä totuuden ar-molahjaa, jonka Henki on teilleantanut. Vakuutan teille muis-tavani teitä rukouksissani, kunrakkaudessa jatkatte sen laumankaitsemista, joka teidän huolen-pitoonne on uskottu. JeesuksenKristuksen ilosanoman julista-misen yhdistäminä, ensimmäis-ten kristittyjen innon vahvista-mina ja pyhien esimerkkien oh-jaamina vaeltakaamme eteen-päin toivossa! Tänä ruusukkoru-kouksen vuotena olkoon Maria,kirkon äiti, teidän varma ohjaa-janne, kun ”teette sen, mitä Jee-sus sanoo” (vert. Joh. 2:5). Us-koen teidät hänen äidillisen suo-jeluksensa haltuun annan sydä-mellisesti teille sekä hiippakun-tienne papeille, sääntökuntalai-sille ja maallikkouskoville apos-tolisen siunaukseni.JOHANNES PAAVALI II
Piispamme haastattelu vierailus-ta sivuilla 10-11.

Paavi jatkoi perinteitäänpyhällä viikolla
Paavi Johannes Paavali II jatkoipitkänperjantain perinnettään jajakoi parannuksen sakramentinripittäytyjille Pyhän Pietarin ba-silikassa. Lukuisat uskovat olivatodottaneet tuntikausia voidak-seen tunnustaa syntinsä pyhälleisälle. Joukkoon valittiin umpi-mähkään kymmenen ihmistä,kuusi naista ja neljä miestä. Kun-kin ripittäytyjän kanssa paavivietti kymmenisen minuuttia.Pyhän lauantain iltana paa-vi vietti juhlallisen pääsiäisvigili-an, jonka yhteydessä hän jakoikasteen ja vahvistuksen sakra-mentit sekä pyhän kommuuni-on seitsemälle katekumeenilleYhdysvalloista, Italiasta, Nigeri-asta, Burkina Fasosta, Tunisias-ta, Burundista ja Japanista.Saarnassaan paavi puhui nai-sista, jotka menivät Jeesuksenhaudalle, mutta löysivät sen tyh-jänä, koska hän oli ylösnoussut.“Tämä järkyttävä uutinen”, sa-noi paavi, “joka oli siitä hetkes-tä lähtien muuttava historiankulun, kaikuu yhä sukupolvesta

sukupolveen: se on samalla ker-taa sekä ikivanha että aina uusijulistus. Se kaikuu jälleen tässäpääsiäisvigiliassa, vigilioista tär-keimmässä, ja se leviää tälläkinhetkellä yli maanpiirin.”“Tämän pyhän yön salaisuuson suurenmoinen! Tämän yön,jonka aikana me elämme uudel-leen ylösnousemuksen loistavantapahtuman! Jos Kristuksen oli-si ollut jäätävä haudan vangiksi,ihmiskunta ja koko luomakun-ta olisi tavallaan menettänytmerkityksensä. Mutta Kristus,sinä totisesti olet ylösnoussut.”Muistutettuaan, että kastees-sa ihmisestä tulee osa “pelastet-tujen kansaa”, pyhä isä puhutte-li seitsemää katekumeenia: “Käy-dessänne tätä tietä Herran huo-neeseen, teidät pyhitetään onnel-lisuuden öljyllä ja te saatte ravi-ta itseänne taivaallisella leivällä.Pyhän Hengen avulla te pysyttelujina uskossa Kristukseen ja ju-listatte pelotta hänen evanke-liumiaan.” KATT/ZENIT
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Stiftets ekonomiunder år 2002
Stiftets ekonomiråd behandlade vid sitt möte den 5 februariboksluten för år 2002. Pluralisformen beror på att bokföringenär utspridd på de olika enheterna. I den helhetsbild av kyrkansekonomi som bygger på delarna är det främst två omständighe-ter som väcker uppmärksamhet. Vi är liksom under tidigare årpå ett iögonfallande sätt beroende av bistånd från utlandet..Mer än 40 % av verksamheten och byggkostnaderna finansiera-des i fjol med dessa medel. Situationen förvärrades i fjol pågrund av investeringarnas låga avkastning.
Församlingarna står för inemot 40 % av stiftets utgifter. Denegna församlingens ekonomi är bekant för de flesta på basen avde ekonomiska översikter som publiceras i församlingsbladet.Kollekten och församlingsmedlemmarnas övriga ekonomiskastöd täcker en betydande del av församlingarnas kostnader påtotalt ca 410.000 euro. Men speciellt de mindre församlingarnaär beroende av den utländska hjälp stiftet förmedlar för att kla-ra av kostnaderna för fastighetsreparationer och prästerskapetsuppehälle. Detta stöd utgjorde i fjol 83.000 euro.
För att förbättra självfinansieringen påminde biskop Paul Ver-schuren bl.a. åren 1987 och 1989 i brev som publicerades i Fi-des alla stiftsmedlemmar om deras ekonomiska ansvar. Dessabrev har tacknämligt tagits på allvar och lett till att de ekono-miska bidragen utöver kollekten till den egna församlingen ökat.Generellt sett har inkomsterna via kollekt och bidrag under desenaste tio åren ökat märkbart. Biskop Verschurens uppmaningatt  medlemmarna skulle axla sitt ansvar för Katolska kyrkan iFinland har uppföljts och upprepats med jämna mellanrum,senast år 1999 i Fides.
Även den del av kyrkans ekonomi som berör det man kundekalla för centralförvaltning var i fjol problematisk. Till central-förvaltningen räknas biskopen, biskopshuset med kansli och  isista hand även kateketiska centret, informationscentret ochverksamhetscentret Stella Maris. Till centralförvaltningen  räk-nas bl.a. kostnaderna för  prästkandidaternas skolning (i fjol16.000 e),  möteskostnader för stiftets rådgivande organ (4.700e), stiftsfesten samt biskopens och kansliets kostnader. Summanav dessa utgifter var i fjol  136.000 e, varav lönekostnader 43.000e.
Centralförvaltningens inkomster består främst av intäkter frånränteplaceringar och i mindre utsträckning aktier. På grund avfallande aktiekurser var dessa inkomster i fjol endast ca 11.000euro och övriga inkomster ca 23.000 e.
Kateketiska  centrets, informationscentrets och Stella Marisinkomster var sammanlagt ca 105.000 e, medan utgifterna stegtill ca 360.000, varav hälften löneutgifter.Det bör dock obser-veras att en betydande del av det utländska understödet är ut-tryckligen avsett för undervisning och information.
Centralförvaltningen och centren har för tillfället 8 anställda,av vilka en arbetar i biskopsgården, tre vid kateketiska centretoch två vid informationscentret resp. Stella Maris. Lönekostna-derna var tillsammans ca 220.000 e. Detta är en betydande ut-giftspost för vilket ändamål vi i allmänhet inte får utländsktstöd. Biskopen och prästerna får ingen lön. Deras uppehälle(ca 100.000 e) bekostas i praktiken med utländskt understöd.
När man dessutom beaktar kostnader på 240.000 euro somhänför sig till exempel till ekumeniska centret, ekumeniska rå-det, Caritas och finansieringen av äldre byggprojekt, beaktaren viss överlappning  stiger utgiftssumman till 1,1 milj. euro.Inkomsterna utan utländskt stöd var 0.4 milj. euro. Enligt det-ta var underskottet år 2002 för Katolska kyrkan i Finland700.000 euro eller ca 80 euro per medlem.. Fastän vi erhöll ca490.000 i utländskt stöd, främst från tyska hjälporganisationer,var stiftet tvungen att ty sig till besparingar.

Rudolf Larenz Jaakko Airava Mikael PaulStiftsekonom Medlemmar i stiftets finansråd

Jesuitordenkrymper
Jesuitorden är vår kyrkas störstaman1iga orden men minskartyvärr. Vid årets början hade den20.408 medlemmar. Det ar 333färre än förra året. Men trots detminskande antalet ger statistikenocksa glädjande uppgifter. Novi-sernas antal har från förra åretstigit med 4,5% till 929. En drygfjärdede1 kommer från Sydasi-en (260), från Latinamerika(182) och från Europa (167). Je-suiternas genomsnittsålder är nu55 år. Orden har 1.758 or-denshus i 122 länder.KATT/KO

Påvens påskbudskap:
Må Gud undvikasammandrabbningmellan religioner!
I sitt påskbudskap på påskda-gen sade påven att irakiernasjälva måste vara huvudperso-nerna i en solidarisk återupp-byggnad av Irak med stödfrån världssamfundet. Hanhoppades av världen slipper“en dramatisk sammandrabb-ning mellan kulturer och re-ligioner”.Johannes Paulus II harflera gånger gett uttryck försin rädsla för att kriget i Irakkan försämra förhållandetmellan kristna och muslimeri världen.Han riktade sin blick motIrak, Mellanöstern och Afri-ka efter påskdagens mässa iregnet på Petersplatsen i sam-band med den högtidliga väl-signelsen “till Rom och helavärlden” (Urbi et orbi) somhan bara ger på jul och påsk.“Idag ropar vi till hela värl-den och särskilt till de småoch fattiga att det finns hoppom fred,” sade påven och på-minde om 40-årsminnet avJohannes XXIII:s encyklikaom fred Pacem in terris, somhan sade är “aktuell fortfaran-de i början av det tredje årtu-sendet som förmörkas av våldoch konflikter.”“Fred i Irak! Med stöd avvärldssamfundet måste ira-kierna själva vara huvudper-sonerna i en solidarisk åte-ruppbyggnad av sitt land,”sade påven.Men Johannes Paulus IIfäste också uppmärksamhe-ten på alla andra bortglöm-da konflikter runtom i värl-den.“Fred också i alla andradelar av världen, där bortg-lömda krig och konflikter ef-terlämnar döda och sårademedan en stor del av

världsopinionen tiger ochglömmer.”Därefter fäste han upp-märksamheten särskilt på detHeliga landet och på “mån-ga länder i Afrika, som intefår lämnas ensamt”, ochnämnde “spänningar ochangrepp mot människans fri-het i Kaukasus, Asien ochLatinamerika. Hatets kedjamåste brytas av, för den ho-tar mänsklighetens utveck-ling”, sade påven, och påmin-de om sin oro för att särskiltkonflikterna i Mellanösternkan leda till spänningar mel-lan kristna och muslimer:“Må Gud befria oss frånrisken för en dramatisk sam-mandrabbning mellan kultu-rer och religioner. Tron ochkärleken till Gud måste görade troende i alla religioner tilldjärva byggare av förståelseoch förlåtelse, till tålmodigavävare av en fruktbar interre-ligiös dialog, som inleder enny tid av rättvisa och fred.”Efter påvens påskbuds-kap, som direktsändes av 80tv-kanaler i 54 länder, önska-de påven “Glad påsk” på 62språk inklusive svenska.Allra sist kom som vanligten påskhälsning på den ka-tolska kyrkans eget moders-mål latin. Den snart 83-årigeJohannes Paulus II, som påsista tiden har improviseratallt mer och under påskdagar-na med hjälp av latinska ci-tat ur påskliturgin, överraska-de med att som omväxlingsjunga påskhälsningen på la-tin: Herren har återuppståttur graven, han som för osshängdes upp på korset, hal-leluja (Surrexit Dominus de se-pulcro qui pro nobis pependit inligno. Alleluja).KATT/VATIKANRADION

PaaviVenäjälle?
Venäjän pääministeri MihailKasjanov tukee paavi JohannesPaavali II:n ilmaisemaa toivettavierailla Venäjällä. Kasjanov sa-noo, että hänen hallituksensatekee kaiken mahdollisen lieven-tääkseen ortodoksisen kirkonvastustusta.“Uskon, että ponnistelum-me kirkkojen erimielisyyksieneliminoimiseksi onnistuvat”,Kasjanov sanoi vieraillessaanRoomassa Italian pääministerinSilvio Berlusconin luona. Ber-lusconi kertoi puolestaan pyytä-neensä tapaamista Venäjän orto-doksisen kirkon johtajan, patri-arkka Aleksei II:n kanssa.Paavi haluaisi vierailla 800km Moskovasta itään sijaitsevas-sa Kazanissa elokuisen Mongo-lian vierailunsa yhteydessä. Ky-symyksessä olisi paavin ensim-mäinen vierailu Venäjän alueel-la. Pyhän isän tarkoitus on pa-lauttaa Kazanin Jumalanäiti-iko-ni Venäjän ortodoksiselle kirkol-le. Ikoni on yksi kunnioitetuim-mista Venäjällä. Se oli kadonnutbolshevikkien tullessa valtaan.Ikoni oli yksityisomistukses-sa useita vuosia, kunnes se kek-sittiin vuonna 1993 ja luovutet-tiin paaville. Siitä pitäen hän onsäilyttänyt sitä huoneistoissaan.KATT/ZENIT

Paavi nytneljänneksipitkäaikaisin
Huhtikuun 24. päivänä paavi Jo-hannes Paavali II:sta tuli neljän-neksi pisimpään Pietarin virkaahoitanut henkilö. Häntä pidem-pään paavina ovat toimineet vainpyhä Pietari (34-37 vuotta), au-tuas Pius IX (yli 31 vuotta) ja LeoXIII. Viimeksi mainitun 25 vuot-ta ja 5 kuukautta kestäneen paa-viuden nykyinen paavi ohittaamaaliskuussa 2004.KATT/KATH.NET

Kardinaali puolustaa“Vatikaaninperhesanakirjaa”
Paavillisen perheneuvostonjulkaisema 900-sivuinen ko-koomateos, jossa esitelläänkansainvälisillä areenoillamonimerkityksellisiksi muut-tuneita perheeseen, seksuaa-lisuuteen ja vastaavanlaiseenaihepiiriin liittyviä käsitteitä,on herättänyt laajaa vastakai-kua. Neuvoston puheenjoh-taja, kardinaali Alfonso Lo-pez Trujillo, on tyytyväinenkirjan saamasta huomiosta,olkoonkin, etteivät kaikkikommentit ole olleet positii-visia.

Kardinaalin mukaan kes-kustelun herättäminen olialusta asti ollutkin kirjan tar-koitus. Hänen mukaansa ny-kykulttuurilta on vaadittavapaljon: “Meidän on revittäväalas muurit, jotka sulkevatihmiset omiin subjektiivisiinajatuksiinsa.” Hän huomaut-ti myös, että kirjan tekijöidentavoitteena oli juuri “vuoro-puhelun aloittaminen maail-man kanssa”, jotta “voisimmeyhdessä löytää totuuden, siissen totuuden, joka tulee Ju-malalta.” KATT/KATH.NET
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Oremus

Rukouksen apostolaatti
Me rukoilemme ...
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.
Kesäkuu
Että yhteiskunnallista vastuuta kantavat uskovat seurai-sivat evankeliumin oppia ja kirkon yhteiskunnallisiaperiaatteita sekä puolustaisivat ja edistäisivät inhimil-listen arvojen kunnioitusta kaikissa tilanteissa.Että eri perinteitä noudattavat Intian kristityt yh-dessä todistaisivat täydestä ykseydestä ja yhteydestä sii-nä ainoassa Hengessä, joka heitä johtaa.

Böneapostolatet
Vi ber ...
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.
Juni
Att troende människor med ansvarsfulla positioner isamhället skall följa evangeliets lära och kyrkans socia-la principer samt försvara och främja respekt för mäns-kliga värden i alla situationer.Att indiska kristna som följer olika traditioner skallvittna om full enhet och gemenskap i den ende Andesom leder dem.

Hiljaisuus on palvontaa.Kun otat ristin vastaan kysymättä “Miksi?”.Hiljaisuus on palvontaa.
KALKUTAN ÄITI TERESA

Sunnuntait ja velvoittavat juhlapyhät
Maria, vardagens drottning
Maria, när vi i minnet återkallar ditt liv,tänker vi först och främst pa Ängelns besök,mötet med Elisabet, födelsen i Betlehem,bröllopet i Kana, de smärtsamma timmarnapå Golgata, Andens ankomst vid Pingsten...
Vi tänker på stora händelser.
Och ändå, ditt liv var som vårt,präglat i första hand av dagliga göromal,hundra gånger, tusen gånger upprepade,samma dagliga möten, samma glädjeämnen,bekymmer, omsorger, varje dag mottagna,accepterade, burna...
Lär oss, Maria, att leva i vardagen,med tro, kärlek och hopp.Lär oss att göra varje möte till ettmottagande, en gest av kärlek.Lär oss öppna våra dörrar för andra,för din Son, för Gud som kommer varje dag.
Maria, vardagens Drottning,lär oss att varje dag öppna oss, helt, för Guds nåd.R.D. UR  DU HEMLIGHETSFULLA ROS.

11.5. pääsiäisen 4. sunnuntai (IV)1L Apt. 4: 8-12Ps 118: 1+8-9, 21-23, 26 + 28-29. Ks 222L 1 Joh. 3: 1-2Ev.Joh. 10: 11-18Kolehti kannetaan hippakunnan pappisehdok-kaiden hyväksi.
18.5. pääsiäisen 5. sunnuntai (I)1L Apt: 9: 26-31Ps. 22: 26b-27, 28+30bc, 31-21. Ks 26a2L 1 Joh. 3: 18-24Ev.Joh. 15: 1-8
25.5 pääsiäisen 6. sunnuntai (II)1L Apt. 10: 25-26, 34-35, 44-48Ps. 88: 1, 2-3ab, 3cd-4. Ks. 2b2L 1 Joh. 4: 7-10Ev.Joh. 15: 9-17

29.5. to Herran taivaaseenastuminen, helator-stai, juhlapyhä (velvoittava)1L Apt. 1: 1-11Ps. 47: 2-3, 6-7, 8-9. Ks. 62L Ef. 1: 17-23Ev.Mark. 16: 15-20
1.6. pääsiäisen 7. sunnuntai (III)1L Apt. 1: 15-17, 20a, 20c-26Ps. 103: 1-2, 11-12, 19-20. Ks. 19a2L 1 Joh. 4: 11-16Ev.Joh. 17: 11b-19
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Pyhimys

Hiljainen suuruus: kymmenen näkökulmaa pyhään Joosefiin. 2/10
Marian neitseellinen puoliso

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

Autuaan Ursulan seurassa
Daniel Gajewskin hengen ihmeellinenpelastuminen
Daniel Gajewski (synt. Kosza-linissa 15.11.1982), joka van-hempiensa kanssa asui Kos-zalinissa, oli kesällä 1996 viet-tämässä lomaa Kuolemantus-kassa olevan Jeesuksen sydä-men ursuliinisisarten talossaOzarów Mazowieckissa Varso-van lähellä. Siellä hän2.8.1996 pelastui ihmeellisel-lä tavalla kuolemasta 220 Vjännitteisen sähkövirran iske-mänä.Onnettomuus sattui noinklo 15, kun Daniel oli niittä-mässä ruohoa talon edessäolevasta puutarhasta sähköi-sellä ruohonleikkurilla. Ruo-ho oli kosteaa, koska yöllä oliollut ukonilma ja vielä aamul-lakin satoi vettä. Leikkuri olikytketty verkkoon (töpselikappelissa) kahden jatkojoh-don avulla, joista toisessa tur-vallisuusmääräysten vastaises-ti oli molemmissa päissäänpistokkeet. Kun Daniel irrot-ti toisistaan leikkurin töpse-liin yhdistäviä jatkojohtoja,häneen johtui sähkövirta. Ku-kaan ei huomannut tapatur-maa. Sisaretkaan eivät kuul-leet pojan huutoa, koska puu-tarhaa erottaa lopusta pihas-ta ja talousrakennuksista var-sin korkea muuri. Yksi sisaroli talon toisessa päässä, toi-nen kaukana puutarhassa.Kun Daniel jo oli menettä-

mässä voimansa ja tunsi kuo-leman lähestyvän, hän huo-masi talosta tulevan ursuliini-pukuun pukeutuneen hah-mon, joka irrotti hänet virta-lähteestä. Hänen kasvojaanDaniel ei nähnyt. Hahmokatosi pian sen jälkeen.Vielä šokissa Daniel vai-voin raahautui kappeliin kiit-tämään pelastumisestaan.Hänen magnetofoninauhalle2.12.1997 rekisteröidyn selos-tuksensa perusteella tapahtu-mien jatko kulki tähän ta-paan: ”Menin tabernaakkelinluo, syleilin sitä, suutelin,aloin laulaa, huutaa, kiittää.Kun lakkasin pitämästä kiin-ni tabernaakkelista (…) kat-sahdin tietyn kunnioituksenja pelon vallassa autuaan Ur-sulan reliikkiä.”Silloin kappeliin tuli sisar,joka oli työskennellyt talontoisessa osassa. Kappelistakuuluvien outojen ääntenhälyttämänä hän tuli sinne janäki Danielin verissään jakäsi palaneena. Hän oli sillähetkellä ainut nuorempi sisarkoko talon alueella. Poikaajatteli ensin, että juuri tuosisar oli auttanut häntä.Tapaturman jälkeen Da-niel vietiin Dziekanów Les-nyyn lääninsairaalan lastenki-rurgian osastolle saamaanhoitoa sähkövirran aiheutta-

miin palohaavoihinsa – kol-mannen asteen palohaavaanoikean käden keskisormessasekä toisen asteen palohaa-vaan oikean käden nimettö-mässä ja vahingoittuneeseenoikean käden keskisormenkoukistajalihaksen jäntee-seen.Asiantuntijat, joilta pyy-dettiin teknistä arviota tapah-tumista, totesivat jatkojoh-don vääränlaisen kiinnityk-sen aiheuttaneen välittömänhengenvaaran 220 V jännit-teisen sähkövirran muodossa.He totesivat myös pelastumi-sen sellaisesta tilanteesta ole-van tajunnan osittaisen me-nettämisen yhteydessä äärim-mäisen epätodennäköistä il-man ulkopuolisen henkilönväliintuloa.Samaan aikaan kävi selvil-le, ettei yksikään talon alueel-la oleskelleista sisarista tien-nyt mitään onnettomuudes-ta ennen kuin eräs heistä löy-si Danielin kappelista. Ku-kaan sisarista ei siis voinutauttaa poikaa irrottautumaanvirtalähteestä.Danielin perhe vakuuttuipian siitä, että pojan pelastu-minen on autuaan UrsulaLedóchowskan ihmeellisenväliintulon ansiota. AutuaanUrsulan kultti on pojan per-heessä ollut poikkeuksellisen

elävää hänen syntymästäänasti.Hiippakuntatason tutki-musten valmistuttua todista-jien ja asiantuntijoiden lau-sunnot esitettiin Pyhäksijulis-tamisasioiden Kongregaatiol-le, joka kuultuaan omia asi-antuntijoitaan vahvisti autu-aan Ursulan ihmeellisen vä-

liintulon Daniel Gajewskinhengen pelastamisessa au-tenttiseksi.

Jumalan ihmiseksituleminen olimaailmanhistorian suurtapahtu-ma, jossa Jumala oli toteuttavaluomissuunnitelmansa Poikansalunastustyön kautta. Tästä het-kestä alkaen Kristus ja Hänenpyhä kirkkonsa osoittavat maa-ilman kansoille ja kulttuureilleniiden todellisen tarkoituksen.Tässä pelastustyössä NasaretinNeitsyt Maria saa ratkaisevantehtävän.“Kyllä”-vastauksensa takia,jonka hän koko ihmiskunnanedustajana antoi Jumalan pelas-tussuunnitelmalle, hänestä tuliKristuksen äiti, “Vapahtajanavustaja”, kirkon esikuva. Siksineitseellisellä Jumalanäidillä onkatolisessa uskossa etusija ennenkaikkia pyhiä, apostoleita, pro-feettoja ja jopa taivaan enkelei-tä. Jumalan kaitselmuksen ansi-osta tämä ainutkertaisesti valit-tu ja armoitettu Vapahtajan äitisai puolisokseen pyhän Joosefin.Tämä liitto Neitsyt Marian kans-

sa - samoin kuin siitä johtuvaisyys Jeesusta varten - on perus-telu pyhän Joosefin erityisellemerkitykselle ja suuruudelle.Paavi Leo XIII sanoo kiertokir-jeessään Quamquam pluries elo-kuun 15. päivältä 1889, että juu-ri “siihen perustuu [Joosefin]koko arvokkuus, hänen armon-sa, hänen pyhyytensä ja toteutu-nut kunniansa”.Ihmiseksitulemisen salaisuu-den toteutuminen toisaalta teki“neitseellisen syntymän välttä-mättömäksi, jotta korostuisi Ju-malan Poikana eläminen”, mut-ta toisaalta tarvittiin myös per-he, jotta “lapsen normaali per-soonallisuuden kehitys turvattai-siin”. Kumpaankin myös pyhänJoosefin oli annettava myöntei-nen vastaus: hänen täytyi hyväk-syä ryhtyminen Marian aviomie-heksi ja samalla puolustaa ja säi-lyttää neitsyyttä tuossa liitossa.Hänen ensimmäinen koh-taamisensa Marian kanssa olihänelle kuin kokonaan uuden

maailman kohtaaminen. Joosefei nähnyt Mariassa vain ulkoistatahrattomuutta, vaan ennenkaikkea armon täyteyden kaune-uden, Mariaan jo salaperäisestikätkeytyneen Jeesuksen, joka olialkanut loistaa äitinsä piirteissäja erityisesti tämän sielussa. Ma-riasta Joosef löysi myös neitsyy-den kiehtovuuden. Sen, niinkuin kaiken muunkin, hän ha-lusi jakaa Marian kanssa.“Ainutlaatuisella intuitiollahän valitsi Marian, joka oli täyn-nä armoa, kaunein ja rakastetta-vin kaikista naisista, tulevaksipuolisokseen.” Suostumallaavioliittoon Joosefista tuli samal-la osallinen Marian erinomai-suudesta, hänen neitseellisyydes-tään, hänen pyhyydestään ja ar-vokkuudestaan. Sama Pyhä Hen-ki, joka sai aikaan jumalanäitiy-den, oli myös kokonaan kääntä-nyt ja pyhittänyt pyhän Joosefininhimillisen rakkauden puoliso-aan kohtaan. Hän syvensi kaikeninhimillisesti kauniin ja arvok-

kaan sekä kaiken persoonientodelliseen yhteyteen kuuluvankolmiyhteisen Jumalan esimer-kin mukaan.Tällä tavoin pyhä Joosef olilähellä Mariaa toisin kuin ku-kaan muu pyhimys. Heidän sie-lujensa kesken vallitsi niin syväja pyhä yhteys, että ruumiillinenyhteys jäi toteutumatta. He “tun-sivat” toisensa - ei ruumiillisestivaan paljon syvemmin - katsel-lessaan yhdessä jumalallista las-ta, joka oli heidän rakkautensaainoa side ja heidän uskollisuu-tensa ainoa perusta. Näin, rak-kaudesta Jeesukseen, myös hei-dän inhimilliset taipumuksensajumalallistettiin ja päätettiinuudella, hienolla tavalla.Molemmat saivat armon“elää yhdessä neitsyyden karis-man ja avioliiton lahjan. VaikkaMarian ja Joosefin neitseellinenrakkausyhteisö edustaakin jota-kin täysin poikkeuksellista elä-mäntapaa, oli se silti tosi avio-liitto.”
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Paimenelta
Piispamme saarna pääsiäisyön vigiliassa 2003
Rakkaat sisaret ja veljet!

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.

Pyhiinvaellus Puolaan 2.-9.8.
Kävellen Krakovasta Czestochowaan (6 pv à 20-30 km) puolalaisen nuori-sojoukon mukana. Osallistumismaksu n. 12 eur,  sis. vakuutuksen ja yöpy-
miset. Lisäksi maksettava matkat Puolaan ja takaisin (lautalla Tallinnaan,sieltä autokyyti yhteensä n. 150 eur/hlö) sekä ruoka (n. 20 eur/hlö) ja mah-
dolliset yöpymiset matkalla. Vaelluksen järjestäjänä Krakovan dominikaani-luostari. Jos kiinnostaa, ota yhteyttä Juho Kyntäjään, puh. 040 517 6972.

I am the Way; I am Truth and Life (John 14,6)

Retreat in English | Englanninkielinen 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.

Neljänkymmenen päivänpaaston aikana olemme val-mistautuneet pääsiäiseen,joka on kristikunnan vanhinjuhla. Vietämme sitä Jeesuk-sen Kristuksen ylösnou-semusjuhlana, voitonjuhlana.Elämä on voittanut kuole-man, Jumalan rakkaus syn-nin. Tämä on suuren ilonjuhla. Ensimmäiset kristitytpitivät pääsiäispäivän tapah-tumia niin tärkeinä heidänuskolleen, elämälleen ja kir-kolle, että he ryhtyivät sapa-tin asemasta viettämään Her-ran ylösnousemuksen päivääviikon ensimmäisenä päivä-nä. Sunnuntai on uudenalun päivänä. Tuona päivänäheillä alkoi kokonaan uusiaikakausi. He saisivat elääHerransa, Jeesuksen Kris-tuksen, kanssa ikuisesti.Jeesuksen ylösnou-semuksella on ratkaisevamerkitys myös meille. Ris-tinkuolema ja ihmisen pe-lastuminen kuuluvat yh-teen. Ristillä Jeesus Kristusvoitti synnin. Ylösnou-semuksellaan hän voittisynnin seurauksen, nimit-täin kuoleman. Jeesuksenjumaluus ja hänen jumalal-linen voimansa tuli näinilmi. Mutta samalla myösmeille - kuolevaisille ihmi-sille - avautuivat uudet nä-köalat. Pyhä Paavali ilmai-si sen näillä sanoilla: ”Mut-ta nyt Kristus on herätettykuolleista, esikoisena nii-den joukosta jotka ovatkuolleet. Kun kerran kuo-lema sai alkunsa ihmises-tä, samoin kuolleiden ylös-nousemus on alkanut ih-misestä. Sillä niin kuinkaikki ihmiset Aadamista

osallisina kuolevat, niin myöskaikki Kristuksesta osallisinatehdään eläviksi” (1. Kor. 20-22).Rakkaat sisaret ja veljet!Tämä juhla on mitä suurinuskosta kumpuava ilojuhla.Riemuitsemme siitä, että syn-ti ja kuolema eivät ratkaiseenää ihmisen kohtaloa eikäkuolema ole ihmiselämän vii-meisin tapahtuma. JeesusKristus tuo meille kaikilleylösnousemuksen ja uudenelämän. Kun puhumme ylös-nousemuksestamme, ajatte-lemme ensiksi elämää biolo-gisen kuoleman jälkeen. Mut-ta Raamatun mukaan ylös-nousemus alkaa ja vaikuttaa

jo tässä elämässä. Ensin onylösnousemus elämään hen-gellisestä kuolemasta, joka onseurannut synnistä. Tämäylösnousemus tapahtuu kas-teessa. Pyhä Paavali opettaa:”Tiedättehän, että meidätkaikki Kristukseen Jeesuk-seen kastetut on kastettu hä-nen kuolemaansa. Näin mei-dät kasteessa annettiin kuo-lemaan ja haudattiin yhdes-sä hänen kanssaan, jotta me-kin alkaisimme elää uutta elä-mää, niin kuin Kristus Isänkirkkauden voimalla herätet-tiin kuolleista.” (Room. 6:3-4; vrt. myös Kol. 2:12-13)Olemme osallisia jumalal-lisesta elämästä, mutta aina,

kun syyllistymme kuoleman-syntiin, menetämme tämänarmon. Mutta kiitos Jeesuk-sen kuoleman ja ylösnou-semuksen, meille tarjotaanmyös tässä tapauksessa hen-gellistä ylösnousemusta jauutta elämää. Parannuksensakramentissa Jumalan kans-sa tehty sovinto on todellinenhengellinen ylösnousemus jasilloin pääsemme jälleen osal-lisiksi Hänen elämästään. Ilo-itsemme tänään myös tästäylösnousemuksesta, joka jonyt kuuluttaa viimeistä ylös-nousemusta. Puhdas oma-tunto synnyttää iloa ja toivoa,sillä Jeesus Kristus tarjoaameille ystävyyttään ja ikuista

elämää. Myös TaivaallinenIsämme iloitsee. Jeesus Kris-tus kertoi siitä tuhlaajapoika-vertauksessaan. Kun poikapalaa isänsä kotiin ja pyytääanteeksi, isä ei torju häntä,vaan ottaa pojan iloiten vas-taan ja antaa runsaita lahjo-ja. Isä kehotti palvelijoitaan:”Hakekaa joutuin parhaatvaatteet ja pukekaa hänet nii-hin, pankaa hänelle sormussormeen ja kengät jalkaan.Tuokaa syöttövasikka ja teu-rastakaa se. Nyt syödään javietetään ilojuhlaa! Minunpoikani oli kuollut, muttaheräsi eloon, hän oli kadok-sissa, mutta nyt hän on löyty-nyt.” Kadoksissa olleen poi-kansa veljelle isä sanoi vie-lä: ”Mutta olihan nyt täysisyy iloita ja riemuita. Si-nun veljesi oli kuollut mut-ta heräsi eloon, hän olikadoksissa mutta on nytlöytynyt.” (Luuk. 15:22-24,32)Rakkaat sisaret ja veljet!Tänään suurena juhlanahaluan toivottaa teille kai-kille paljon sitä todellistailoa, josta olen saarnassa-ni kertonut. Mikään muuilo ei ole niin syvää ja kes-tävää kuin se, minkä Jee-sus Kristus lahjoittaa meil-le kuolemansa ja ylösnou-semuksensa kautta, sillämeidän uusi elämämmeon kätketty siihen. Aamen.+ JÓZEF WRÓBEL SCJHELSINGIN PIISPA

Ikoni, ruusukko vairukoushelminauha?
24.5. klo 14-17 välisenä aikana(Unioninkatu 39)

Ekumeeninen rukousaskartelu Helsin-gin ortodoksisen seurakunnan tiloissa.Tule tutustumaan eri kirkkokuntien ru-kousperinteeseen askartelun avulla.Voit piipahtaa paikalla ja valmistaa iki-oman muistosi Kirkkopäiviltä. Ota sel-vää, mitä mahtaa kätkeytyä ikonintaakse ja millainen rukous sisältyy Ruu-sukkoon. Entä miten rukoushelminau-haa käytetään? Askarteluun osallistu-misesta peritään 2 Euron materiaali-maksu, yleinen mielenkiinto maksuton-ta. Kahvi- ja mehutarjoilu. Samalla voittutustua eri kirkkokuntien rukousperin-teestä kertovaan pieneen näyttelyyn.Klo 16.30 yhteinen hartaushetki. Tilai-suus sopii kaikille yli 7-vuotiaille, myösaikuisille.
Eri perinteiden saloihin johdattelemas-sa Suomen ekumeenisen neuvostonnuorisojaosto. Mukana myös Birgittilai-sisaret ja ortodoksisen seurakunnanväkeä. Lisätietoja ja ryhmien ilmoittau-tumiset 16.5.2003 mennessä: UllaVarkki p.050-3844 908, ulla.varkki@helsinki.fi
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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
12.5. 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.

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.
10.5. la 10.00 ensikommuunionharjoitus kirkossa, 17.40 ves-per, 18.00 aattomessu11.5. Pääsiäisen 4. sunnuntai:10.00 messu lat/ranska, 11.15päämessu/högmässa - ensim-mäinen kommuunio (2. ryh-mä), 18.00 iltamessu12.5. ma 18.30 informaatiokurssiseurakuntasalissa14.5. ke 9.30 pääsiäisajan messukoululaisille17.5. la 9.45 uskonnonopetusranskaksi, 11.00 messu, 17.40vesper, 18.00 aattomessu18.5. Pääsiäisen 5. sunnuntai:10.00 messu lat/esp, 11.15päämessu/högmässa, 12.30mässa på svenska (kyrkkaffe),15.00 messu Porvoossa,16.30 Messe auf Deutsch,18.00 iltamessu24.5. la 10.00-12.00 lastenkerho,12.00 messu, 16.00 gregori-aanisia lauluja, 17.30 vesper,18.00 aattomessu25.5. Pääsiäisen 6. sunnuntai:10.00 messu lat/engl, 11.15päämessu/högmässa, 15.00messu Tikkurilassa, 18.00 ilta-messu31.5. la ensimmäinen kommuunioranskankielisille Stella Marisis-sa, 17.40 vesper, 18.00 aatto-messu1.6. Pääsiäisen 7. sunnuntai:10.00 messu lat/engl, 11.15päämessu/högmässa, 18.00iltamessu8.6. Helluntaisunnuntai: 10.00messu lat/ranska, 11.15 pää-messu/högmässa, 18.00 ilta-messu
DiasporaTikkurila: (ort. kirkko) 27.4., 25.5.su klo 15.00Kesä- ja heinäkuussa ei ole Mes-sua Porvoossa eikä Tikkurilas-sa.
Kesä- ja heinäkuussa ei vietetäMessua ruotsiksi tai saksaksi.
Isä Marino lomalla 9.6.-30.6. jaIsä Cristiano Heinäkuussa

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.
10.5. la 18.30 iltamessu11.5. Pääsiäisen 4. sunnuntai:10.00 päämessu ja ensimmäi-nen kommuunio 1. ryhmä,12.30 messu ja ensimmäinenkommuunio 2. ryhmä, 14.00messu vietnamiksi/Mass inVietnamese, 18.30 iltamessu17.5. la 16.30 messu Riihimäellävietnamiksi/Mass in Vietname-se, 18.30 iltamessu18.5. Pääsiäisen 5. sunnuntai:10.00 päämessu, 11.30 messuenglanniksi/Mass in English,18.30  iltamessu24.5. la 18.30 iltamessu25.5 Pääsiäisen 6. sunnuntai:10.00 päämessu, 11.30 messuitaliaksi/Messa in Italiano,18.30 iltamessu29.5. to Herran Taivaaseenastu-minen - Helatorstai: 10.00päämessu suomeksi31.5. la 18.30 iltamessu1.6. Pääsiäisen 7. sunnuntai:10.00 päämessu ruotsiksi/Högmässa, 11.30 messu suo-meksi,16.00 messu puolaksi/Msza sw.po polsku, 18.30 iltamessu7.6. la 18.30 iltamessu8.6. Helluntaisunnuntai: 10.00päämessu, 11.30 messu viet-namiksi/Mass in Vietnamese,
Diaspora:Lohja: (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 16.30Soukka: (Soukan kappeli) su klo15.00
HUOM: P. Marian seurakunnankesäohjelma 15.6-31.8.2003:Su 10.00 päämessu suomeksi,kirkkokahvit, 18.30 iltamessu, ma13.30 messu, ti,  to 18.30 ilta-messu Rippitilaisuus: ti ja la18.00-18.30 ja sopimuksen mu-kaan.

Turku
PyhänBirgitan jaautuaanHemminginseurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku.Puh. 02-2314389, fax 02-2505090. Sähköpostibirgitta@catholic.fi.
10.5. la 9.30 Katekeesi ja lasten-kerho Turussa, 13.00 perhe-messu11.5. Pääsiäisen 4. sunnuntai:10.30 päämessu, ensikom-muunio17.5. la 12.00 Katekeesi Raumal-la, 16.45 Katekeesi Porissa,18.00 messu Porissa18.5. Pääsiäisen 5. sunnuntai:10.30 päämessu, 18.30 Massin English24.5. la 10.00 messu Ahvenan-maalla25.5. Pääsiäisen 6. sunnuntai:9.15 mässa på svenska, 10.30piispanmessu, vahvistuksensakramentti, 18.30 Mass inEnglish29.5. to Herran taivaaseenastu-minen: 10.30 juhlamessu1.6. Pääsiäisen 7. sunnuntai:10.30 päämessu, 12.00 mes-su vietnamiksi, 18.30 Mass inEnglish8.6. Helluntaisunnuntai: 10.30juhlamessu, 18.30 Mass inEnglish
Diaspora:Ahvenanmaa: (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.
8.5. to 14.00 seniorien kokous9.5. pe 18.00 messu Kiteellä10.5. la 9.45 uskonnonopetusJoensuussa, 11.00 messuJoensuussa (1. kommuunio),16.00 messu Varkaudessa11.5. Pääsiäisen 4. sunnuntai:10.30 päämessu, 16.00 mes-su Mikkelissä18.5. Pääsiäisen 5. sunnuntai:10.30 päämessu24.5. la lauantaikurssi, 12.30messu25.5. Pääsiäisen 6. sunnuntai:10.30 päämessu, 16.00 mes-su Kuopiossa29.5. to Herran taivaaseenastu-minen: 10.30 päämessu31.5. la 9.45 uskonnonopetusSavonlinnassa, 11.00 messuSavonlinnassa1.6. Pääsiäisen 7. sunnuntai:10.30 päämessu8.6. Helluntaisunnuntai: 10.30päämessu
DiasporaJoensuu: (ort.kirkon seurakunta-sali) 10.5. la klo 11.00 (uskon-nonopetus alkaa klo 9.45)Kitee: (luterilainen kirkko) 9.5. peklo 18.00Savonlinna: (ort. rukoushuone)31.5. la 11.00 (tavallisesti ope-tus alkaa klo 9.45)Varkaus: (ort. kirkko) 10.5. la klo16.00
Messut arkipäivinä Jyväskylänkirkossa yleensä: ma klo 18.00(sisarten kappeli), ti klo 7.00, keklo 18.00, to klo 7.00, pe klo 7.00,la klo 8.00

Seuraavina arkipäivinä ei kuiten-kaan messuja: 5.5., 6.5., 9.5.
Lasten uskonnonopetus: 24.5.

CatholicStudents’Club
Rosary and Holy Mass (Latin/Eng-lish) on the following Tuesday eve-nings at 18.00 in St. Henry’s Cat-hedral. For students and youngadults and all interested: 20.5. Wel-come! More info: plisto@siba.fi ormanuel.prado@helsinki.fi andwww.catholic.fi/soc/csc/.
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Maallikkofransiskaanit OFS
Kokouspaikka on P. Marian srk.sali, Mäntytie 2, 00270 Helsinki
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 7 ja 10.

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.
10.5. la 12.00 Piispanmessu Pie-tarsaaressa - vahvistuksensakramentti, 16.00 messuVaasassa, 18.30 messu Kuri-kassa11.5. Pääsiäisen 4. sunnuntai:10.30 Piispanmessu - vahvis-tuksen sakramentti18.5. Pääsiäisen 5. sunnuntai:10.30 päämessu, 14.00 mes-su puolaksi24.5. la 9.00 messu Lapualla,12.00 messu Pietarsaaressa,16.00 messu Vaasassa, 19.00messu Kauhajoella25.5. Pääsiäisen 6. sunnuntai:10.30 päämessu29.5. to Herran taivaaseenastu-minen: 10.30 juhlamessu1.6. Pääsiäisen 7. sunnuntai:10.30 päämessu, 15.00 mes-su Hämeenlinnassa8.6. Helluntaisunnuntai: 10.30päämessu
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: (ysy kirkkoherralta) 10.5.la klo 18.30Lapua: (kysy kirkkoherralta)24.5., 14.6. la klo 9.00 messuPietarsaari (Pyhän Mikaelin kap-peli): 24.5., 14.6. 12.00 la klo12.00; vietnaminkielinen mes-suVaasa: (ort. seurakunnan seura-kuntasali) 10.5., 24.5., 14.6. laklo 16.00 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.
8.5. to 18.00 iltamessu11.5. Pääsiäisen 4. sunnuntai:11.00 päämessu15.5. to 18.00 iltamessu18.5. Pääsiäisen 5. sunnuntai:18.00 päämessu. AutuaanUrsulan pyhimykseksi julista-minen Roomassa22.5. to 18.00 iltamessu25.5. Pääsiäisen 6. sunnuntai:11.00 P. Ursulan seurakunnannimikkojuhla, ensimmäinenkommuunio29.5. to Herran taivaaseenastu-minen: 11.00 päämessu1.6. Pääsiäisen 7. sunnuntai:11.00 päämessu5.6. to 18.00 iltamessu8.6. Helluntaisunnuntai: 11.00päämessu
DiasporaLahti: (ort. kirkko) la 14-16 uskon-nonopetus, 3.5. la klo 16.00messuLappeenranta: (ort. kirkko) 18.5.su klo 11.30 messuHamina: Huom. Toukokuussa eimessua Poitsilassa - P. Ursu-lan juhla omassa kirkossaKouvolassa
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:10.5. Yhteinen uskonnonopetus10.5. 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
10.5. la 11.00 ensikommuunionretretti11.5. Pääsiäisen 4. sunnuntai:11.00 päämessu17.5 la 11.00 vahvistuksen sakra-mentin retretti18.5. Pääsiäisen 5. sunnuntai:11.00 päämessu, 17.00 messuTorniossa25.5. Pääsiäisen 6. sunnuntai:11.00 päämessu, 17.00 messuRaahessa29.5. to Herran taivaaseenastu-minen: 11.00 päämessu,19.00 Ekumeeninen sananliturgia ortodoksisessa seura-kuntasalissa1.6 Pääsiäisen 7.sunnuntai: 11.00päämessu, 17 00 messu Tor-niossa.
DiasporaRaahe: (vaihtelee - kysy kirkko-herralta) 25.5. su klo 17.00Rovaniemi: (ort. kirkko)  3.5. laklo 15.00Tornio: (Tornion seurakunnanseurakoti) 4.5., 18.5. 1.6. suklo 17.00 (viimeisessä Fidek-sessä ilmoitus paikasta jossapidetään messu Torniossa oliväärin. Oikea osoite on: Ala-tornion seurakunnan Thurevi-kin seurakuntakoti.
Vahvistuksen sakramentin jaka-minen on siirretty 22.6.2003
Uskonnonopetus: lauantaisin klo11.00.
10.5. la 11.00 ensikommuunionretretti
17.5. la 11.00 vahvistuksensakramentin retretti
Ruusukko perjantaisin 18.00
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Pyhän Henrikin seura
Suuralennuksella opperaan!

LA TRAVIATA
Giuseppe Verdin suurenmoista musiikkia - yksi säveltäjänmaailmanmenestys yli sadan vuoden takaa. Aina yhtä suurisykähdyttävä kokemus, joka pohjautuu A. Dumasin romaa-niin ”Kamelianainen”.

Tiistaina 25.11.2003 klo. 19.00Lipunhinta vain 40 • (normaalihinta 56 •)
Pyhän Henrikin Seura on saanut myyntiin parhaat perman-topaikat, rivit 1-5 keskeltä. Lippuja on rajoitetusti, jotentoimi nopeasti.Ota ystäväsi mukaan. Lippuja myydään kirk-kokahveilla molemmissa seurakunnissa.Tuotto menee kir-kon hyväksi.
Sitovia tilauksia ottaa vastaan Rita Kaira puh. 09-491 495tai kesällä 09-8793 3870, klo 9-11.00; Aisla Hentola 09-630113, klo 9-10.00.

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.

Artikkeleita

Paimenet paimenen luona
Pohjoismaiden piispat tekevät joka viides vuosi yhteisen Ad limina apostolorum –vierailun Roomaan antaakseen paaville ja kirkonkeskushallinnolle tilannekatsauksen hiippakunnistaan sekä neuvotellakseen ajankohtaisista kysymyksistä kuurian eri osastojen kanssa.Uusin vierailu tapahtui maalis-huhtikuun vaihteessa tänä keväänä. Paikalla oli luonnollisesti myös oma piispamme Józef Wróbel SCJ.Fides kyseli piispalta vierailun sisällöstä ja merkityksestä.
Keitä vierailulla oli mukana?
”Meitä oli paikalla kaikkiPohjoismaiden piispat: Reyk-javikin piispa Joannes Gijsen,kaikki Norjan piispat eliTromssan Gerhard GoebelMSF, Trondheimin GeorgMüller SSCC ja Oslon Ger-hard Schwenzer SSCC, Köö-penhaminan Czeslaw Kozonsekä Tukholman Anders Ar-

borelius OCD ja WilliamKenney CP. Mukana olivatmyös emerituspiispat Huber-tus Brandenburg Tukhol-masta ja Hans Martensen SJKööpenhaminasta. Toki mo-nissa tilanteissa virallistenedustajien lisäksi läsnä olimyös hiippakuntamme papis-toa, sääntökuntalaisia ja Roo-massa opiskelevia seminaris-teja, merkkinä katolisen kir-

kon lupaavasta tulevaisuudes-ta kaikissa Pohjoismaissa.”
Mitä vierailu piti sisällään? ”
Lähinnä sen aiheena oli tie-tysti hiippakuntiemme sään-tömääräinen tilannekatsaus,jossa me piispat esitimmepaikalliskirkkojemme viime-aikaista kehitystä ja keskuste-limme kuurian eri osastojen

– ja myös pyhän isän! – kans-sa ajankohtaisista asioista,hiippakuntiemme hyvinvoin-nista, tarpeista ja tavoitteistasekä yleiskirkollisista teemois-ta. Haimme ja saimme neu-voja myös moniin kysymyk-siimme ja ongelmiinkin. Tär-keätä on aina myös piispojenyhteinen aika, jota vielä täy-densi vierailumme lopussapitämämme Pohjoismaiden

piispainkokouksen oma ko-koontuminen.
Pohjoismaat ovat tunnettuja
ekumeniastaan, sitä varmaan-kin käsiteltiin?
”Luonnollisesti. TapasimmeRoomassa mm. Paavillisenkristittyjen ykseyden edistä-misen neuvoston puheenjoh-tajan, kardinaali Walter Kas-

A c a d e m i c u mCathol icuminvuosikokous
AC:n vuosikokous pidettiin24.4. Puheenjohtajana jatkaaJaakko Airava. Erovuoroiset jä-senet Agneta Laurent ja LeenaRäisänen valittiin uudestaan.Terhi Kiiskisen ja Osmo Santa-mäen tilalle tuli Annukka Lind-holm ja Caterina Stenius. Muuthallituksen jäsenet ovat JouniElomaa ja Thaïs Grönfeldt.
Wilfrid von Christiersoninmuistorahaston komitean ero-vuoroinen jäsen Kalevi Vuorelavalittiin uudeksi kolmivuotis-kaudeksi ja Tom Hertell on hä-nen varamiehensä. AC:n mode-raattorina on edelleen isä TeemuSippo, Samoin jäsenmaksu 8,50e pysyi ennallaan.
Vuosikokous vahvisti 2002 tilin-päätöksen, joka osoitti ylijäämää806,50 e. Viime vuonna AC:llaoli 8 jäsenkokousta.
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perin. Hänen kanssaan kes-kustelimme pitkään ekume-nian tilasta Pohjoismaissa.Jossakin päin – Jumalalle kii-tos, ettei tällaista kokemustaole meillä Suomessa - eku-meenista kehitystä ehkäiseemm. muiden kirkkojen sisäi-nen hajanaisuus tai se, ettäkatoliselle kirkolle sysätäänepäoikeutetusti leima pelkäs-tään maahanmuuttajien kirk-kona. Kuitenkin pääsääntöi-sesti voimme ole tyytyväisiäekumenian tilasta: suuriaharppauksia ja yhteisymmär-ryksen askeleita on voitu ot-taa esim. helluntaiseurakun-tien ja muiden evankelistenryhmien kanssa. Ja positiivi-nen asia on sekin, että ihmis-ten väliset suhteet kirkkojenvälillä ovat yleensä sangenhyvät. Edellytys kaikelle eku-menialle on juuri rakkaudenja hengellisten suhteiden vuo-ropuhelu, jota ei tietenkäänvoisi olla, jos henkilösuhteeteivät toimi.”
Entä yhteinen eukaristia, sehän
on tavoitteenamme?
”Totta, mutta siihen on vieläpitkä matka. Tässä asiassavanhojen kirkkojen selkeä nä-kemys on se, ettei yhteineneukaristian viettäminen voiolla mahdollista ilman jo ole-massa olevaa kirkollista ykse-yttä. Tehkäämme siis entistäenemmän työtä ja ennen

kaikkea rukoilkaamme ainavain enemmän sen puolesta,että koko kristikunta jälleenolisi yhtä, niin kuin JeesusKristus kehottaa.”
Mitä muita huomionarvoisia
asioita kuurian tapaamisista jäimieleen?
”Sanoisin, että merkittävim-mältä tuntui diasporahiippa-kuntiemme pastoraalisentyön erikoislaadun saamahuomio, varsinkin siinä mie-lessä, että kuulimme usealtaeri taholta valmiudesta tukeaja auttaa paikalliskirkkojam-me koulutuksella sekä mate-riaalia ja konkreettista apuatoimittamalla. Esimerkkinävoisin mainita vaikkapa pap-pien kongregaation. Tapasim-me ensimmäisenä vierailupäi-vänämme tuon kongregaati-on prefektin, kardinaaliCastrillón Hoyosin, hänensihteerinsä, piispa Csaba Ter-nyákin ja isä Thomas Röh-rin. He tarjosivat auliistikongregaation apua pappienjatkokoulutuksesta lähtienaina uusien pappien löytämi-seen saakka.”
Miltä  tuo hiippakuntiemme”erikoislaatu” Roomasta katsot-
tuna näyttää?
”Pappien kongregaatio kutsuihiippakuntiamme muistaak-seni ”etnisen ja kulttuurisen

kirjon leimaamiksi diaspora-kirkoiksi sekularisoituneessaympäristössä” eikä unohta-nut sitäkään, että pappimmemonesti elävät kaukana toisis-taan, että kirkkomme ovatpääsääntöisesti köyhiä rik-kaasta yhteiskunnasta huoli-matta.”
Entäpä uskonopin kongregaatio?
”Uskonopin kongregaatiossakeskustelimme kardinaaliRatzingerin ja hänen avusta-jiensa kanssa ennalta sovitustiavioliittokysymyksistä ja pää-simme varmaankin eteen-päin ymmärryksessämme,miten nykyinen maallistunutyhteiskunta suhtautuu avio-liittoon ja sen purkamatto-muuteen. Yhdessä etsimmemyös keinoja, miten voisim-me syventää avioliiton yksey-den, purkamattomuuden japyhyyden ymmärrystä yhteis-kunnassa.
Piispa kertoi lyhyesti myösvierailuista muissa kuurianosastoissa: ”Elämän puolusta-minen nousi luonnollisestiesille mm. tapaamisessammePaavillisessa perheneuvostos-sa. Onneksi siellä vakuutet-tiin, että ilmassa on toivonmerkkejä, poliitikkoja ja mui-ta vaikuttajia, jotka tukevatkatolisen kirkon näkemystäelämän kysymyksissä. Toisaal-ta taas jouduimme totea-

maan, ettei monia katolilai-sia uhkaa – näennäisestäomantunnonvapaudesta riip-pumatta – työpaikan menet-täminen terveydenhoitoalal-la, jossa työntekijöiden vähyy-den takia katolilaiset helpos-ti joutuvat kieltäytymään tar-jotusta osallisuudesta abort-tiin.”
Entä mitä kuuluu pyhälle isäl-le?
”Sain kunnian tavata pyhänisän yhteensä kolme kertaa.Kerran tapasin hänet yksityi-sesti; sen lisäksi piispainkoko-us lounasti yhdessä hänenkanssaan ja osallistui viralli-selle audienssille vierailun vii-meisenä päivänä. Paavi kyse-li minulta paljon Suomenkuulumisia ja halusi mm. tie-tää ihmisistä, joita oli tavan-nut Suomen vierailullaanvuonna 1989. En voi muutakuin ihmetellä hänen muis-tiaan! Hän oli hyvin iloinenpaikalliskirkkomme kehityk-sestä, kun kerroin hänelle,että viime vuonna kirkkom-me kasvoi 300 henkilöllä, jatervehti lämpimästi ja huu-morintajuisesti kaikkia suo-malaisia. Hänen viestinsämeille Pohjoismaiden piis-poille ei myöskään jätä epä-selväksi hänen läheistä suh-tautumistaan paikalliskirkko-jemme tapahtumiin.”

”Haluaisin myös korostaa,että pyhän isän kohtaamises-sa ja koko Ad limina –vierai-lussa korostuu ja näkyy kau-niisti paikalliskirkkojemmesuhde yleismaailmalliseenkirkkoon. Emme olisi oikeas-taan mitään ilman uskollistayhteyttämme Roomaan. Jajuuri tästä paikalliskirkkom-mekin voi ammentaa voimaa:siitä, että olemme osa Jeesuk-sen Kristuksen perustamaakirkkoa, jota paavi apostoliPietarin seuraajana rakkau-della kaitsee.”Näin kuvaili piispammevierailuaan pohjoismaistenkollegojensa kanssa Roo-maan. Paimenemme olivatpaimenensa luona. Paikallisetkirkot osoittivat ja vahvistivatykseyttään yleismaailmallisenkirkon paimenen kanssa.KATT
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Vår Fru av La Vang påvisit i Finland
År 1798 pågick en kraftig kristendomsförföljelse i Viet-nam. Många människor hade flytt undan den till ursko-gen i Lavang. Den var oländig, sumpig och ohälsosamså flyktingarna led av feber, insekter, rovdjur och hun-ger. Mitt i detta elände visade sig Maria för dem. Hontröstade dem och lärde dem att koka te på bladen av ettvisst träd som medicin för sina sjukdomar. Hon lovadedem även att var och en som anropade henne på dennaplats skulle bli bönhörd. Ryktet om uppenbarelsen spredsig snabbt och stället blev målet för många vallfärder.Först byggdes ett kapell sedan en kyrka och ännu senareen större och finare kyrka. Den blev förstörd under detvietnamesiska inbördeskriget. De kommunistiska myn-digheterna har försökt hindra vallfärderna men har intelyckats.Som vi alla vet, finns otaliga vietnameser spridda imånga länder. Nu i år är en staty av Lavang-madonnanpa rundresa i Europa för att hälsa på dessa spridda viet-nameser. Hon har även nått Nordeuropa. Den 30.3. komhon från Stockholm till Abo och den 12.4. fortsatte hontill Mariaförsamlingen i Helsingfors. Tidpunkten varnågot misslyckad för på grund av stilla veckan kundehon efter palmsöndagen inte stå synlig i kyrkan förränfrån eftermiddagen annandag påsk. Hon stannade i Ma-riakyrkan till den 27.4. Den dagen var det kl. 14 en hög-tidlig vietnamesisk mässa. Mindre andakter har förekom-mit. Sedan fortsätter hon till Centraleuropa: Tysklandoch Schweiz och sist till påven i Rom. Att vietnameser-nas glädje varit stor kan man se av blommängden vidhennes bild. MÄRTA AMINOFF

Vietnamin Neitsyt Marianvierailu Turussa
Sunnuntaina 30. maaliskuu-ta oli suuri juhla Pyhän Bir-gitan ja autuaan Hemminginseurakunnassa, kun LavanginNeitsyt Maria tuli käymäänTurussa.Ranskalaiset katoliset lä-hetyssaarnaajat toivat kristin-uskon Vietnamin 1600-luvul-la. Kirkko sai toimia ja kas-vaa rauhassa, kunnes välit ku-ningaskunnan hallitsijoihinhuononivat ja katolilaistenvainoaminen, joka kesti noinsata vuotta, alkoi vuonna1798. Pappisseminaarit suljet-tiin ja kirkot poltettiin.Vainoista huolimatta mo-net katolilaiset säilyttivät us-konsa mm. itse Vapahtajanäidin avulla. Neitsyt Maria il-mestyi heille useamman ker-ran Lavangissa, Keski-Vietna-missa sijaitsevassa metsikössä,jonne ryhmä katolilaisia pa-keni yhdessä rukoilemaan tai-vaallista apua. Rukoillessaanruusukkorukousta, joka onikään kuin köyhien uskon-opin yhteenveto, he etsivät jalöysivät Marian avulla Vapah-tajan tuen. Siellä ikivanhanbanyan-puun katveessa rukoi-leville ilmestyi kahden enke-lin saattamana Neitsyt MariaJeesus-lapsi sylissään. Hänlohdutti kokoontunutta kan-

saa ja neuvoi heitä, miten hevoisivat selviytyä vainoamisenvitsauksista, ja opetti heitätekemään metsikön puidenlehdistä lääkkeitä haavojensaja sairauksiensa parantami-seksi. Sen lisäksi hän lupasipuoltaa heidän rukouspyyn-töjään jumalalliselle Lapsel-leen sanoen, että he saisivathädässään aina sen avun, jotahe tarvitsevat. Kesäkuussa1988 paavi Johannes PaavaliII julisti Roomassa 117 viet-namilaista tuon ajan marttyy-ria pyhimyksiksi.Vuonna 1886 uskonnon-vapaus kristityille palautui jaLavangiin rakennettiin oikeakivikirkko, joka vihittiinvuonna 1901. Lavangista olitullut ajan myötä oikea py-hiinvaelluspaikka. Vuonna1928 kirkkoa laajennettiin,mutta tämäkin kävi ajan myö-tä liian pieneksi, LavanginMarian ilmestymisen 200-vuotisjuhlan yhteydessä ha-luttiin rakentaa uusi basilika,mutta toistaiseksi valtio ei vie-lä ole antanut siihen lupaa.Vuonna 1975 Amerikanja Vietnamin välillä syttyneensodan aikana alkoi uusi vai-noamiskausi. Monet joutui-vat pakenemaan uskonnolli-sista tai poliittisista syistä naa-

purimaihin ja usein hengen-vaarallisella venematkallameriteitse monet kiittivätNeitsyt Mariaa hänen suoje-luksestaan, hänen, jota kun-nioitetaan myös Merentähte-nä.Osa 4000:sta pakolaislei-rin vietnamilaisista pääsi Suo-meen. Ensimmäiset katolisetpakolaiset Vietnamista saa-puivat vuonna 1983 Helsin-kiin, jossa Pyhän Marian seu-rakuntalaiset huolehtivatheistä edesmenneentohtori BirgitKlockarsin

Piispamme rukoilee La Vangin Neitsyt Marian patsaan äärellä Pyhän Marian kirkossa vietetyn juhlamessun jälkeen 27.4.
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Fader Robert deCaluwé 90 år

johdolla. Turkuun ensimmäi-set vietnamilaiset pakolaisettulivat vuonna 1987. Aluksiheitä oli vain 30, mutta pik-ku hiljaa yhä enemmän ja täl-lä hetkellä Turussa on noin150 katolista vietnamilaista jaSuomessa heitä on noin 450yhteensä, mukaan lukien ne,jotka ovat päässeet tulemaanmyöhemmin perheiden yh-distämisen myötä.He saivat vuonna 1993omaksi sielunhoitajakseen isäPaul Nguyenin, joka oli itsetullut pakolaisena Norjaan,jossa hänet vihittiin papiksi.Saatuaan Roomassa kirkko-lain tohtorin arvon hän tuliSuomeen. Aluksi hän asuiTurussa, mutta siirtyi pianHelsinkiin, koska suurin osakatolisista vietnamilaisistaasuu siellä.Lavangin pyhä Neitsyt-patsas tuli Suomeen Ruotsinkautta. Se on yksi niistä kuu-desta patsaasta. joiden olimäärä lähteä maailman kuu-teen maanosaan, juuri niihinpaikkoihin, joissa vietnamilai-set asuvat. Paavi JohannesPaavali II siunasi nämä pat-saat Roomassa ennen kuinne lähtivät matkaan.Lavangin Marian patsaanhahmo on siro. Hänen käsi-varrellaan oleva Jeesus-lapsion tyypillisen vietnamilaisenpikkupojan näköinen. Lap-sen vasen käsi viittaa hänenomaan sydämeensä, jonkakohdalle on yhteen kirjoitet-tuna alpha- ja omega-kirjai-met. Ne muistuttavat siitä,että Jeesus on ihmiskunnanhistorian alku ja loppu ja oi-kealla kädellään kutsuu ihmi-siä luokseen.Lavangin Maria vastaan-otettiin juhlallisesti jo kadul-la kirkon edessä, johon oli ko-koontunut suuri joukko viet-namilaisia. Jotkut heistä oli-vat tulleet jopa Kemistä, Ou-lusta, Pietarsaaresta ja Riihi-mäeltä asti. Juhlallisessa kul-

kueessa, johon osallistui myösirakilaisia ja muita turkulai-sia katolilaisia ja tietysti kokobirgittalaisluostari. Maria vie-tiin Turun Birgitta-saliin, jos-sa pidettiin erikoinen terveh-dysjumalanpalvelus. NeitsytMaria asetettiin kauniille ko-rokkeelle, rukoiltiin, laulet-tiin ja jopa tanssittiin. Viet-namilaiset nuoret olivat huo-lellisesti harjoitelleet melkeinpuoli tuntia kestävää esitystä.Esitys ilmaisi kauniisti vietna-milaisten rakkautta Vapahta-jan äitiä ja kirkon äitiä koh-taan. Pojilla oli käsissääntuoksuvia suitsuketikkuja jatytöillä pieniä kukkakimppu-ja, joita he musiikin tahdissaliikuttivat uhratessaan vilpit-tömiä liikkeitään kuin ruko-uksia Marialle ja Jeesus-lapsel-le. Tämän vaikuttavan avauk-sen jälkeen Lavangin Marialapsineen vietiin kulkueessakirkkosaliin ikään kuin Kaa-naan häissä, jossa Marian ke-hotuksesta palvelijat lähtivätpyytämään apua Jeesukselta.Seurasi juhlallinen eukaristi-an vietto, jossa käytettiin viet-namin lisäksi suomen- ja eng-lannin kieltä. Messun alussaisä Peter Gebara ilmaisi ilon-sa siitä, että koko seurakuntaoli tullut viettämään Vietna-min Neitsyt Marian kunniak-si järjestettyä juhlaa. Tästähän oli kiitollinen myös sik-si, että loppujen lopuksi Ma-ria on koko kirkon äiti.Saarnassaan isä Paul Ngu-yen selitti juhlan merkityksentulkiten vietnamilaisten senhetkisiä tunteita sanoin:”Vaikka olemme kaukana ko-timaastamme, emme ole or-poja, koska olemme yhteydes-sä monien kristittyjen kans-sa ympäri maailmaa. Pyydänteitä pappeja ja sisaria ja kaik-kia läsnä olevia täyttämäänmeidän sydämemme ilollakirkon ykseydestä, toisen ko-timaamme sydämessä, Suo-

messa. Kiitämme Jumalaa sii-tä, että Lavangin Neitsyt Ma-ria on käymässä luonammetänään ja on tullut kiittä-mään Suomen kansaa ja kris-tittyjä kaikesta avusta, jotaolemme saaneet nauttia ku-luneen kahdenkymmenenvuoden aikana”. Mutta hänlisäsi, ”ei riitä, että tänään ilo-itsemme tavattomasti NeitsytMarian vierailusta. Meidäntulee myös sitoutua henkilö-kohtaisesti siihen tehtävään,jonka hän antoi meidän esi-isillemme; rakentakaammekirkkoa paitsi aineellisestimyös hengellisesti uskonkuu-liaisuudellamme, köyhienpalvelualttiudellamme. Lojaa-lisuudellamme paavia ja piis-poja kohtaan, yhteistyölläpapiston ja sisarten kanssa jaennen kaikkea edistämälläkaikin voimin elämän kult-tuuria; tämän erityisen perhe-vuoden aikana rakentakaam-me uskonnollisia perheitä.Tehkäämme kodeistammerukouksen paikkoja. Luotta-kaamme Neitsyt Marian esi-rukoukseen. Erityisesti tänävuonna, jonka kirkko onomistanut ruusukkorukouk-selle. Säilyttäkäämme omankansamme hengelliset ja kult-tuurilliset perinteet sekä so-siaaliset arvot ja välittäkääm-me ne rakentavana panokse-na kehitykseen tässä maassa,joka niin ystävällisesti onadoptoinut meidät. Sitoutu-kaamme evankelioimistehtä-vään |a rakentakaamme en-tistä inhimillisempää ja yksi-mielisempää yhteiskuntaelä-mää apostolisen ajan yhteis-ymmärryksen ja toivon hen-gessä.”Juhla oli alusta loppuunarvokas tapahtuma. Vaikkaviime vuonna vietnamilaisettekivät kirkkoon lisäpenkke-jä noin sadalle henkilölle, La-vangin Neitsyt Maria Jeesus-lapsineen täytti Pyhän Birgi-tan kirkon niin, että monetjoutuivat tyytymään seisoma-paikkaan. Meille kaikille,niin kuin vietnamilaisillekin,oli Marian käynti unohtuma-ton kokemus. Kiitos isä Pau-lille ja kumppaneille sekä en-nen kaikkea Neitsyt Marialletästä meidän katolisen iden-titeettimme vahvistumisesta.isä Frans Voss SCJ

Den 6. maj fyller fader Ro-bert de Caluwé 90 år och iår är det 63 år sedan han kom
till Finland. När han kom hit,trodde han att Finland bara
skulle vara en etapp på vägentill ett apostolat i Sovjet. Men
den porten var stängd såapostolatet i Finland blev i
stallet en livsuppgif t forhonom.Här har han, som den se-
gaste av alla våra präster, utanstora gester utfört ett mång-
facetterat apostolat i vilkethan använt de många gåvor
vår Herre gett honom. Underdessa år har han målat iko-
nerna i tre kapell. Det förstavar det lilla kapell som han
inredde i den lokal i vilkenhan och hans kusin bodde.
När de flyttade därifrån tillstörre utrymmen i Räckhals,
tyckte myndigheterna att detvar synd att förstöra ikoner-
na, så att de trots bostadsbris-ten lät en högkyrklig lutersk
förening få utnyttja den. Enav föreningens medlemmar
var den sedermera em. ärke-biskopen Johannes. Jag har
ofta undrat om det var iko-nerna som visade honom vä-gen till den ortodoxa kyrkan.

Fader Robert målade iko-nerna i Räckhalskapellet och
när även det stället blev förlitet flyttade han till Kvarn-
träsk, där han med utländskavänners hjälp byggde det eku-
meniska centret och återmålade kapelets ikoner.

Detta center som tackvare hans stora öppna hjärta
verkligen blev ekumeniskt

har sedan varit centrum för
hans verksamhet. Där harhan regelbundet firat liturgin
med dörren öppen för alla,oberoende av trossamfund.
Där har han hållit sina kur-ser i ikonmåleri. Där har han
hållit föredrag och där hadehan även under flere år två
pensionerade polishästarsom hjälp i apostolatet. Un-der den tiden kom många
unga dit för att rida men detvar självfallet att de vid sina
besök skulle vara med omgudstjänsterna (oberoende av
trossamfund).Men han har nog även
verkat utanför centret. Flereår ledde han en katolsk scout-
kår och var likaså under fle-re år lärare vid Engelska sko-
lan. På den tiden fick elever-na i början av december glä-
da sig åt besök av St.Nikolausi biskopsskrud, en gång lär
han ha kommit dit ridande ifull mundering. Teresaföre-
ningen fick också besök avNikolaus vid sina julfester. På
AC har vi fått njuta av flereföredrag. Därtill har han sk-
rivit läroböcker i ikonmålerisom utkommit på flere språk.Det är alltså många olika
grupper som fått njuta av allade gåvor han fått och som
genom honom fått veta meraom Guds kärlek och dess ri-
kedomar. Vi har mycket atttacka för och jag för min del
gör det av hjärtat och hoppasatt de kommande åren skall
vara goda. MÄRTA AMINOFF
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Perspektiivi
Ave Maria latine dictum - latinan kielen arvo

Kirkolliskokouksen jälkeen
latina katosi nopeasti. Lati-nankielisen Ave Marian hyl-
kääminen on mielestäni su-rullista, sillä Ave Maria oli ol-
lut keskiajalta asti suorastaanyksi tavallisten rivikatolilais-
ten peruspilareista. Ave Mari-
aa on pidetty niin tyypillise-
nä katolilaisten rukouksena,että ulkopuolisetkin ovat tun-
nistaneet sen  latinankielise-nä.
Ulkomaan matkoilla osallis-tun yleensä paikallisiin kato-
lisiin messuihin, mutta parin-kymmenen viimeisen vuoden
aikana en ole kuullut latinaamissään muualla kuin Suo-

men ja Vatikaanin kirkoissa.
Messua voi tietysti seurataoudollakin kielellä, kun litur-
gia on sama kaikilla kielillä.Mukanaolon tunne kuiten-
kin lisääntyisi,  jos voisin yh-tyä latinankielellä Gloriaan,
Credoon, Sanctukseen, Pater
Nosteriin ja Agnus Deihin.
Näin tuntisin vierailijanakuuluvani vahvemmin maail-
manlaajuiseen katoliseenkirkkoon.  Silloin kun Pyhän
Henrikin katedraalin suoma-lainen messussa on latinan-kielisiä osia, messuun osallis-
tuvat ulkomaalaiset tuntuvatjakavan paremmin yhteisen
hengellisyyden kanssani.Mielestäni pyhyyden mystee-

ri vaikuttaa messun credo
osassa erityisella tavalla ja la-tinankieli tuo tunteen koko
maailman katolilaisten kuu-lumisesta yhteen missä ikinä
messua samaan aikaan viete-täänkin.
En ole koskaan opiskellut la-
tinaa enempää kuin sen, ettäminun ikäluokkani nuorten
tuli vielä 60-luvun oppikou-lussa opetella latinaksi kasvi-
en tieteelliset nimet, esimer-kiksi valkovuokko on anemo-ne nemorosa ja maariankäm-
mekkä dactylorhiza maculata.Edelleenkin tunnistan pa-
remmin ne kasvit, joiden ni-met tiedän myös latinaksi.

Minulle latina avaa ikään-
kuin tietä välittömään yhtey-teen asioiden sisäiseen tunte-
miseen samaan tapaan kuinmusiikki. Kielellä on muita-
kin merkityksiä kuin sanojenja lauseiden yksityiskohtai-
nen ymmärtäminen. Esteet-tisyyden ja tunnelman ohel-
la tutut sanat kannattavat jayhdistävät ihmisiä toisiinsa,
jopa sukupolvien ja aikakau-sien yli. Koska Franciscus
Assisilainen, Sienan Katarii-na, Ristin Johannes, AvilanTeresa ja muut pyhät rukoili-
vat latinankielisin sanoin,tunnen pääseväni lähemmäk-
si heitä käyttämällä perintei-siä latinankielisiä rukouksia.

Länsimaissa 1960-luku oli
uudistusten aikaa, niin myöskatolisessa kirkossa.  Latinan
kielikin joutui väistymään,kun Vatikaanin toinen kon-
siili päätti nostaa kansankie-len perinteisen latinan sijaan.
Tottakai uudistus oli paikal-laan ja näin painotettiin seu-
rakunnan asemaa messunkeskeisenä osallistujana.  Ave
Maria,  Salve Regina ja muutlatinankieliset rukoukset ja
laulut olivat kuitenkin vuosi-satojen kuluessa tulleet kato-lilaisille tutuiksi yli kielirajo-
jen. Tuskinpa kirkolliskoko-uksen isätkään tarkoittivat,
että latinan kieli jätettäisiinkokonaan pois käytöstä.

Arkkipiispa Bruno Bernard Heimin memoriam
Suomen katolilaisten hyväystävä, arkkipiispa Bruno Ber-
nard Heim kuoli Oltenissa,Sveitsissä 18. maaliskuuta.
Hän syntyi 5.3.1911 asema-päällikön perheeseen Olte-
nissa.Hänet vihittiin papiksi
vuonna 1938 ja neljän vuo-den seurakuntatyön jälkeen
hän aloitti ensimmäisenä ul-komaalaisena opinnot paavil-

lisessa akatemiassa, jossa kir-kollisia diplomaatteja valmis-
tuu.Vuonna 1916 hänet nimi-
tettiin Skandinavian aposto-liseksi delegaatiksi ja 1966–
1969 hän oli Suomen pro-nuntio. Näinä vuosina arkki-
piispa oli useita kertoja Suo-messa. Hän vieraili useasti
luonani Rekolassa, jossa kes-kustelimme monista asioista

ja erityisesti heraldiikasta.Muistanpa myös, kuinka hän
löysi taloni takaa korvasieniäja opetti minuakin valmista-
maan niistä herkullisia ruo-kia.

Hänen saavutuksistaanvoidaan mainita se, että kaik-
ki pohjoismaiset hiippakun-nat saivat heraldisesti puhtaat
vaakunat ja että piispojenhenkilökohtaiset vaakunat

yhdistettiin omaan hiippa-kunnan vaakunaan.
Hänen nimityksensä Eng-lannin ja Pohjois-Irlannin

Pro-nuntioksi merkitsi sitä,että hän saattoi vaikuttaa
Englannin katolisen kirkonpiispannimityksiin. Tunne-
tuin niistä oli Amplefort Ab-beyn apotin Basil Hume´in
nimitys Westminsterin arkki-hiippakuntaan vuonna 1976.

Näinä vuosina valmistuihänen kirjansa: ”Heraldry in
the Catholic Church”, jokaon koko katolisen kirkon he-
raldinen peruskirja. Se kään-nettiin viidelle kielelle. Nel-
jälle paaville ja kolmelle tu-hannelle piispalle hän suun-nitteli vaakunan. Hän kärsi
siitä, että paavi Johannes Paa-vali II ei suostunut hylkää-
mään omaa arkkipiispallistavaakunaansa, jossa oli heral-
disia virheitä.Arkkipiispa Heim oli kak-
si kertaa väitellyt tohtoriksi,hän oli Maltan Ritarikunnan
Suur-Ristin jäsen, SuomenLeijonan Ritarikunnan ko-
mentaja, PP Mauritius ja La-saran Ritarikunnan jäsen,
Konstantinuksen Ritarikun-nan Suur-Ristin jäsen, Pyhän
Haudan ritarikunnan suur-upseeri ja Johanneksen rita-
rikunnan prelaatti. Sen lisäk-si hän oli Ranskan Kunniale-
gioonan upseeri ja Saksan,Italian ja Itävallan erilaisten
ritarikuntien jäsen.Vuonna 1985 hän vetäy-tyi eläkeläisenä syntymäpaik-
kaan Olteniin, jossa hän val-misti viimeisen heraldisen
kirjansa ”Kulta ja Hopea”.

Tämän kirjan sain häneltäkaksi kuukautta ennen hä-
nen kuolemaansa.On toivottavaa, että hä-
nen heraldista linjaansa jat-kettaisiin kirkon piirissä. Hä-
nen laatimansa vaakunansaovat korkealaatuisia ja säilyvät
suoranaisina helminä kirkol-lisessa heraldiikan alueella.

ISÄ ROBERT DE CALUWÉ
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Katekeesin kaikuja
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.

Eräs karmeliittaisä on sano-
nut rukouksen kantavan ih-mistä, vaikka tämä ei joka
hetki pohtisi sanojen merki-tystä. Erityisen vaikuttavia
ovat ne sanat, joita miljoonatihmiset ovat vuosisadasta toi-
seen lausuneet rakastavinmielin ilmaisten tahtoa kään-
tyä Jumalan puoleen.
Monien maallikkojen sidelatinankielisiin perinteisiin
rukouksiin on katkennut.Iloitsen kuitenkin siitä, että
Suomen katolisessa kirkossaja erityisesti Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunnan mes-suissa latinan kieltä pidetäänvielä aktiivisesti yllä. Kunpa
lisäksi silloin tällöin voisinosallistua seurakunnan yhtei-

seen ruusukkoon, jossa Pater
noster, Ave Maria ja Gloria ru-koiltaisiin latinaksi.ANEMONE

Kulutusyhteiskunnan vaaroista
Paavi on varoittanut useaan otteeseen kulutusyhteiskunnan vaaroista. Mihin arvoihin kasvatamme lapsia ja nuoria vai kasvattavakomarkkinat heitä?
Tänä päivänä ei ole helppoolla kristitty. Välinpitämättö-myys ja ylilyövä suvaitsevuussaattavat olla uskollemmevaarallisempia kuin vainot.Maallistunut yhteiskuntam-me ei useinkaan tue kristilli-siä arvoja ja etenkin mainok-set käyttävät ihmisiä jopa hy-väkseen. Siveettömyys niinmainoskuvissa kuin –teksteis-säkin on jokapäiväistä. PaaviJohannes Paavali II varoittaa-kin, että kulutusyhteiskuntaesineellistää usein ihmisetobjekteiksi, joille olemisensijaan tärkeämpää on omista-minen.Tämä omistaminen ontullut entistä tärkeämmäksimyös lapsille. Ympäristönpainostus on suuri ja monetvanhemmat halutessaan hy-vää lapsilleen myöntyvät ehkäliiankin helposti heidän vaa-

timuksiinsa.Hiljaittain radiossa sanot-tiin, että jopa 50% prosent-tia kouluikäisten lasten van-hemmista ostaa lasten pyyn-nöstä heille merkkivaatteitaja -leluja, jotka ovat yleensäainakin 2-3 kertaa kalliimpiakuin ‘tavalliset’ lastenvaatteetja -lelut. Näin kasvatetaan lap-sia merkkitietoisuuteen jaajatteluun, johon heillä eivälttämättä aikuistuessaanedes itse ole varaa tai joihinitse asiassa vanhemmillakaanei olisi varaa. Merkkivaatteetlisäävät myös lasten eriarvoi-suutta koulussa. ‘Kaikillamuillakin on…, miksi ei siisminulla?’ Monista lastenvaat-teista on lisäksi tullut aikui-sille suunniteltujen vaattei-den pienoismalleja.Mikä tarkoitus on sillä,että alle kouluikäinen tyttö

pukeutuu kuin nuori nainen?Eikö kaikilla lapsilla ole oike-us todelliseen lapsuuteen?Vanhemmat pyrkivät aidostisuojelemaan lapsiaan muttakuitenkin antavat heidän liik-kua säädyttömän näköisissävaatteissa.Meitä kristittyjä kutsu-taan elämään maailmassa,mutta ei kuulumaan maail-maan. On mahdollista ollamuodikas ja tyylikäs vaikka eikäyttäisikään seksikkäitä vaat-teita tai edes kalliita merkki-vaatteita. Joissakin kouluissaon jo puututtu asiaan ja ase-tettu tietyt minimimääräisetpukeutumis- ja säädyllisyys-vaatimukset. Jos me emmevanhempina kasvata lapsiam-me tässä asiassa, markkinavoi-mat tekevät sen varmasti jamielellään.

Pyhä isä on viime aikoinapuheissaan kiinnittänyt use-aan otteeseen huomioita ku-lutusyhteiskunnan moninai-siin vaaroihin. Kulutusyhteis-kunnan sijaan paavi haluaatarjota vaihtoehtona rakkau-den yhteiskuntaa, jossa ‘tun-nustetaan myös ihmisen hen-gellinen ulottuvuus ja arvos-tetaan moraalisuuteen kasvat-tamista’.Paavi muistuttaa, että to-dellinen kehitys ei koskaanvoi olla pelkästään taloudel-lista ja itse asiassa taloudelli-nen kasvu ja menestys hyödyt-tävät usein vain pientä osaayhteiskuntaa. Tämä ajatteluon jo itsessään ihmisarvoaalentavaa. Etenkin köyhät,syrjäytyneet, sairaat ja van-hukset jäävät kaiken ‘menes-tyksen’ ulkopuolelle ja heitä

ajatellaan usein vain taakka-na.Kristilliset perusarvot ovathistoriallisesti olleet tarkeätEuroopan kulttuuriperinnös-sä. Tämä ei enää ole itsestään-selvyys. Eurooppa tulisikinsuurelta osin uudelleen evan-kelioida. Pyhä isä rohkaisee-kin Euroopan päättäjiä pun-nitsemaan ja tutkiskelemaankristillisyyden merkitystäkulttuurissaan. Hän painot-taa erityisesti kristillisen ope-tuksen tärkeyttä, joka puolus-taa voimakkaasti ihmisarvoaja ihmisen paikkaa Jumalansuunnitelmassa. Tämä onhaaste myös jokaiselle van-hemmalle ja opettajalle, jot-ka ovat vastuussa tuleviensukupolvien kasvattamisesta.IRENE ALVAREZ

Pater noster, qui es incaelis, sanctificetur no-men tuum: adveniat reg-num tuum: fiat voluntastua, sicut in caelo, et interra. Panem nostrumquotidianum da nobishodie: et dimitte nobisdebita nostra, sicut etnos dimittimus debitori-bus nostris. Et ne nosinducas in tentationem:sed libera nos a malo.Amen.

Ave Maria, gratia plena,Dominus tecum: bene-dicta tu in mulieribus,etbenedictus fructus vent-ris tui Iesus. Sancta Ma-ria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus,nunc et in hora mortisnostrae. Amen.

Gloria Patri, et Filio, etSpiritui Sancto. Sicuterat in principio, etnunc, et semper, et insaecula saeculorum.Amen.
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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.

Janjevon kylänavustuskuorma perillä
Fides-lehden jo aikaisemminraportoima Suomen Caritasry:n keräys helmikuulla tuot-ti 16 kuutiota avustusmateri-aalia.Caritas kiittää lahjoittajiaja Turun, Tampereen ja Hel-singin seurakuntia keräyk-seen osallistumisesta. Lisäksikiitämme P.Henrikin jaP.Marian seurakuntia ja kato-lista tiedotuskeskusta kärsi-vällisyydestä keräystavaroidentäyttäessä heidän tilojaan en-nen avustuksen lähettämistämaaliskuussa. Erityisen kii-toksen ansaitsevat myös nenuoret CSC:n jäsenet, jotka

olivat innolla lajittelemasssatavaroita ja pakkaamassa. Olioikein rattoisaa viikata vaat-teita muovipusseihein ja“imuroida” niistä vakuumi-pakkauksia.Lähetyksen vastaanotto jaluovutus isä Matejlle Janje-vossa sujui sotilaallisessa ko-mennossa, kun Suomen Rau-hanturvajoukon upseeritojensivat isä Matejlle Caritak-sen terveiset ja sotilaat purki-vat Janjevon kuorman kirkonseinustalle. Isä Matej jakaaavustukset niitä tarvitseville.Kylässä asuu albaaneja, kro-aatteja ja romaneja. Kuormas-

sa oli myös sopivaa tavaraakylän 700-vuotisjuhlassa käy-tettäväksi. Juhlia vietetään9.5.2003.Suomen pataljoonakin onauttanut Janjevon monietnis-tä kylää mm. rahoittamallanuorisokeskuksen remonttiaja avustamalla siihen tarvitta-vien materiaalien hankin-noissa.Kaikille teille tässä hank-keessa mukana olleille par-haimmat kiitokset hyvästäyhteistyöstä.SUOMEN CARITAS RYCARITAS FINLAND RF

Tiedotuksen päivä
Kirjojapuoli-ilmaiseksi!

Katolisen kirkon tiedotuksen päivä-nä Katolinen tiedotuskeskus tyhjen-tää kertyneitä kirjavarastojaan jatarjoaa niitä korkeintaan euron kap-palehinnalla halukkaille.
Sunnuntaina1.6.2003
Pyhän Henrikinkatedraaliseurakunnanseurakuntasalissa klo 11.15alkavan päämessun jälkeen.

Kapteeni Aleksi Tervamaa ja yli-luutnantti Antti Saukko tuomassaSuomen Caritaksen terveisiä isäMatejlle Janjevoon.

Isä Matej oli tyytyväinen avustus-kuorman monipuoliseen sisäl-töön.


