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Ryhdy Caritas-kummiksi!
Hyvä tapa antaa lapselle tulevaisuus myös kehitysmaissa ontoimia kummina lapsille. Nyt Sinulla on mahdollisuus ryh-tyä Caritas-kummiksi ugandalaiselle AIDS-orvolle! Saat kum-milapsen tiedot ja hänen valokuvansa sekä kuvauksen työstä, jota Caritas te-kee hänen yhteisössään. Kahdesti vuodessa uutiskirjeen, joka sisältää kuulu-miset kehitystyön vetäjältä sekä henkilökohtaisen tervehdyksen lapselta. Kum-mi voi myös kirjoittaa lapselle.
Työ lapsen yhteisössä rahoitetaan kummin suorittamin kummimaksuin (25euroa/kk). Lisäksi rahoitusta saadaan Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyö-varoista.
Kummiksi voit ryhtyä myös yhdessä ystäviesi kanssa.
Lisätietoja Caritas-kummiudesta saat soittamalla Suomen Caritaksen toimis-toon, puh. 09-135 7998 tai www-sivuiltamme www.caritasfinland.fi.
Kummius on iloinen asia!

Kesäntullessa
Kerrotaan, että kerrankesäpäivän tullen Herraja pyhä Pietari olivatmatkalla ja saapuivataina syrjäiseen Suomeensaakka. Heidän koke-muksensa maastamme,vaikka luontomme oli-kin karu, oli, että kan-san sydän on silti kaunisja lämmin. Mutta minkä kansan? Suomalaisten, suo-menruotsalaisten vai kaikkien muiden?

Kaikkien, sanon minä, sillä sydäntemme kauneus pe-rustuu tietenkin täsmälleen ja vain siihen, missä mää-rin ne loistavat Jumalan valoa ja rakkautta. Ja siinäei maallisella kansallisuudella ole merkitystä. Juma-lan valtakunnan kansalaisuudella sen sijaan on. Roo-massa, kanonisaatiojuhlallisuuksissa ja muutenkin,tämä taivaan kansalaisuuden ensisijaisuus ja “yliluon-nollinen yhteenkuuluvuus” tulee väkevästi esille. Tot-takai suomalaisuus yhdistää osaa meistä sen lisäksi.
Yksi niistä tekijöistä, joista Suomessa erityisesti saanauttia, on kesä. Luonnon säteillessä on helppo elleiperäti pakko omaksua kiitollinen asenne Luojan edes-sä. Voiko hän enää selvemmin tuoda itseään ja teko-jaan esille, silmiemme ja aistiemme arvioitaviksi?Tuskin, mutta mitä sitten?
Jumala tarjoaa meille hyvyytensä ja rakkautensamonella eri tavalla. Sakramentit, elämä ylipäänsä jatosi, pyyteetön rakkaus kaikessa laajuudessaan ovatkaikki osoituksena siitä. Miksemme siis kesän tulles-sa edes hetkeksi pysähtyisi kiittämään Jumalaa kai-kesta hyvästä ja jopa miettisi, miten voisimme sopi-vasti itsekin osallistua Hänen rakkautensa tekoihin,jotta Hänen valtakuntansa voisi levitä - ja siunattukesä jatkua aina vaan...
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Uutisia
Paavi kanonisoiäiti Ursulan
83 vuotta täyttänyt paavipohdiskeli myös kuolemaansa.

Kyrka i Rom överlämnad tillbulgarisk-ortodoxerPåven viger 31 nya präster
Totalt är de 400.000 och återväxten är god
Söndag 11 maj vigde påven Johannes Paulus II 31 nya präster i Peterskyrkan ochuppmanade dem att sprida Guds ord i överensstämmelse med Kyrkans lära.
“Prästen är Ordets man,”sade påven i sin predikan tillde 31 nya prästerna. “Det ärhans uppgift att förkunnaevangeliet för sin tids mänoch kvinnor. Han måste göradet med en stor ansvarskäns-la och bemöda sig om att all-tid göra det i full överensstäm-melse med Kyrkans lära.”De 31 nya prästerna vig-des för stiftet Rom och varnästan allihop födda på 1970-talet, förutom sju från 1960-talet och en 53-åring från Ca-lifornia i USA. Den yngstevar 24 år. 17 kommer från Ita-lien varav nio från Rom, fem

från USA, en från Canada,två från Colombia och envardera från Uruguay, Alba-nien, Frankrike, Tyskland,Sydkorea och Elfenbenskus-ten.11 maj firade den katols-ka kyrkan den 40:evärldsböndagen för kallelser,samma söndag som man imässan läser det stycke ur Jo-hannesevangeliet där Jesusliknar sig själv vid den godeherden.Enligt den senaste till-gängliga statistiken fanns deti slutet av 2001 405.067 ka-tolska präster i hela världen,

vilket är en nedgång medomkring 15.000 jämfört med1978, då det fanns 420.971.Men återväxten är bättreidag än 1978: 2001 fanns det63.882 prästkandidater me-dan de i slutet av 2001 näs-tan hade fördubblats till112.244. Störst är tillväxten iAfrika, där seminaristernahar fyrdubblats under de sen-aste 25 åren. En liten tillväxthar man kunnat konstateraockså i Europa, som har gåttfrån 23.915 år 1978 till25.908.KATT/VATIKANRADION

24 maj överlämnades en kyr-
ka i Rom till den bulgarisk-ortodoxa kyrkan för att fira
den första årsdagen av påvenJohannes Paulus II:s besök i
Bulgarien, som gav ny vind iseglen åt den katolska kyr-
kans dialog med den bulga-risk-ortodoxa kyrkan.

Kyrkan heter Santi Vincen-
zo e Anastasia och ligger vid
den berömda Trevi-fontänen.Därmed har påven upp-fyllt ett löfte han gav till leda-
ren för den bulgarisk-ortodo-xa kyrkan patriarken Maxim.
Med på den högtidliga invig-ningen var också Bulgariens
premiärminister. Ceremonin

direktsändes på tv i Bulgarien
med hjälp av Vatikanens tv-produktionsavdelning CTV.

26 maj tog påven emotden bulgariska delegationen
och sade till dem att “medanBulgarien nu öppnar sig för
framtiden och ett utvidgatEuropa, måste man samtidigt
ge nytt liv åt det rika arv avtro och kultur som Bulga-
riens kyrka och folk har ge-mensamt.”KATT/VATIKANRADION

EkumeenisiaAd limina-vierailuja?
Entinen Canterburyn arkki-piispa ja koko anglikaanisenkirkon pää George Carey onesittänyt toivomuksen, ettäpaavi voisi säännöllisesti ottaavastaan ei-katolisten kirkko-jen johtajien vierailuja sa-maan tapaan, kuin katolistenpaikalliskirkkojen paimentenAd limina -vierailut toimivat.Näin hän totesi Paavillisenlateraaniyliopiston järjestä-mässä paavi Johannes Paava-li II:n pitkää pontifikaattiakäsitelleessä seminaarissa.Arkkipiispa Carey sanoiolevansa vakuuttunut siitä,että “Ad limina -vierailut, joi-ta paavi pitää viiden vuodenvälein kaikkialta maailmastasaapuvien piispakollegoiden-sa kanssa, ovat merkityksel-tään suuria”. Siksi voisi kysyä,“miksei paavi Johannes Paa-vali II pitäisi epävirallisia kon-sultaatioita aina silloin tällöinmyös muiden kirkollisten yh-teisöjen johtajien kanssa”.Anglikaanien entisen joh-tohahmon näkemyksen mu-kaan ekumenia perustuu jat-kossa kahteen seikkaan: “ris-tin nöyryyteen” ja “anteliai-suuteen”, jolla voidaan saadahankituksi kristittyjen yhtei-nen todistus evankeliuminjulistamisessa. KATT/ZENIT

Ei ole olemassatodellista rauhaailman elämänkunnioittamista!

Yhteisöillä juhlien aiheita

Paavi Johannes Paavali II ta-pasi toukokuun 22. päivänäitalialaisia pro life -järjestöjenjäseniä, joita hän kannustijatkamaan toimintaansa ih-miselämän puolesta. Se onpyhän isän mukaan yksi kes-keisimmistä rakkauden sivili-saation arvoista.“Auttakoon Jumala teitätyöskentelemään lakkaamat-ta, jotta kaikki ihmiset, usko-vat ja muut, ymmärtäisivät,että ihmiselämän suojelemi-nen, hedelmöittymisestä läh-tien, on välttämätöntä ihmis-arvoisen tulevaisuuden ra-kentamiseksi.” Pyhä isä muis-teli myös Kalkutan äiti Tere-san sanoja todetessaan:“Abortti on käytäntö, jokavaarantaa rauhan maan pääl-lä. ... Ei voi olla olemassa to-dellista rauhaa ilman elämänkunnioittamista, erityisestiviattoman ja puolustuskyvyt-tömän elämän, kuten synty-mättömien lasten tapaukses-sa. Ei ole mahdollista etsiärauhaa puolustamatta elä-mää. Jokainen rauhan saavut-

tamiseksi tehty teko jää hyö-dyttömäksi, ellei yhtä suurel-la innolla vastusteta hyökkä-yksiä elämää vastaan sen kai-kissa vaiheissa.”Italian lainsäädäntöeli-missä käydään parasta aikaakeskusteluja monista vaikeis-ta moraalikysymyksistä. Oh-jeenaan paavi sanoi, että elä-män puolustajien tulisi kai-kessa pyrkiä sen periaatteentoteutumiseen, että (myössyntymättömien) lasten oi-keudet menisivät aikuistenhalujen edelle. Hän rohkaisielämän puolustajia vielä jauudisti kutsunsa erityisestinaisille sanoen: “Puolustakaanaisten ja elämän välistä liit-toa. Edistäkää uutta feminis-miä, joka hylkää houkutuk-sen matkia miehisiä ylivalta-malleja. Silloin voitte tunnis-taa ja vahvistaa naisten todel-lisen suuruuden kaikessa yh-teiskunnallisessa elämässä javoittaa naisiin kohdistuvansyrjinnän, väkivallan ja riistä-misen’.” KATT/VIS

Pyhän Henrikin katedraalion saanut olla monen iloisenjuhlan tapahtumapaikkanaviime aikoina.Fatiman Neitsyt Marianmuistopäivänä, tiistaina 13.5.piispa Józef Wróbel SCJ viet-ti juhlamessun neokatekume-naalisen tien sääntöjen hyväk-symisen johdosta. Messuunoli saapunut suuri joukkoneokatekumaalisen tien ystä-viä Suomesta Oulua myöten

ja myös muualta Pohjoismais-ta. Samoin sunnuntai-iltana25.5. piispa vietti messun ka-tedraalissa yhdessä isä Cristi-ano Magagnan, isä Guy Bar-bierin ja Kosovosta tulleen isäMatej Palicin kanssa. Juhlanaiheena oli äiti Ursula Le-dochowskan viikkoa aikai-semmin tapahtunut kanoni-saatio. KATT

Paavi Johannes Paavali IIkanonisoi sunnuntaina 18.5.
Pietarinkirkon aukiolla neljäautuasta, joista yksi oli Suo-
messakin ennen itsenäisyy-den aikaa toiminut äiti Ursu-
la Ledochowska. Äiti Ursulas-ta tuli näin todennäköisesti
ensimmäinen reformaationjälkeen Suomessa elänyt ja
toiminut pyhäksi julistettukatolilainen.

Kanonisaatiomessuunosallistui Suomesta kymme-
niä uskovia, joista suurin osaoli Roomassa ursuliinisisar-
ten järjestämällä pyhiinvael-lusmatkalla. Paikalla olivat
myös mm. Helsingin piispaJózef Wróbel SCJ, Suomen
Pyhän istuimen suurlähettiläsAntti Hynninen puolisoi-
neen sekä monia hiippakun-tamme pappeja.Messun aluksi uskonopin
kongregaation prefekti, kardi-naali Joseph Ratzinger kui-
tenkin kiitti 50.000 uskovankanssa tuona päivänä 83
vuotta täyttänyttä pyhää isääseuraavin sanoin: “Haluan
ilmaista sydämeni pohjastakiitollisuutemme kaikesta,
mitä teette, ja vahvistaa ru-koustemme tuen sekä pyytää,
että Jumalan hyvyys seuraisiTeitä kaikkina päivinä ollen
valona tiellänne.”Polttavan auringon alla
vietetty messu oli riemullinen

mutta harras kokemus kaikil-le läsnäolijoille. Saarnassaan
paavi kutsui pyhää Ursulaaoman aikansa uuden evanke-
lioinnin apostoliksi ja evan-keliumin rakkauden jatkuvan
autenttisuuden, luovuuden jatehokkuuden todistajaksi
omassa elämässään ja toimin-nassaan.

Paavi sanoi myös, että py-hältä Ursulalta “voimme op-
pia, kuinka Kristuksen kans-sa saamme rakennetuksi hu-
maanimman maailman, jos-sa esim. oikeudenmukaisuu-
den, vapauden, solidaarisuu-den ja rauhan arvot ovat yhä
enemmän kunniassa”.Muut kanonisoidut olivat
autuaatJózef Sebastian Pelc-zar, Maria de Mattias ja Vir-
ginia Centurione Bracelli.Päivää myöhemmin pitä-mällään audienssilla pyhä isä
viittasi puheessan omaanikäänsä ja sanoi tietävänsä,
että “lähenee päivä, jolloinolen Jumalan edessä tehdäk-
seni tiliä elämästäni, vuosis-ta Wadowicessa ja Krakovas-
sa sekä Roomassa. Jättäydyntäysin Jumalan laupeuden ja
pyhän Jumalansynnyttäjänkäsiin.”

KATT/VIS/KATH.NET
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Uutisia

En präst medsinnesnärvaro
En präst i Roms Trasteverehade tillräckligt sinnesnärva-ro att förhindra ett utpress-ningsförsök.Enlig tidningen La Repub-
lica hade en 35 årig man urhans församling hotat att of-fentligt beskylla honom förpedofili, ifall han ej betaladeen större summa. Prästen fö-regav att han gick med på kra-vet men underrättade genastpolisen. Utpressaren kom påöverenskommen tid till kyr-kans sakristia, där prästen gavhonom 2.000 euro. Vidkyrkdörren väntade polisenpå utpressaren och anhöllhonom genast. KATT/KO

Muslimer ochkristna bertillsammans
Muslimer och kristna har iFrankrike startat gemensam-ma bönemöten, meddelarKNÄ. Enligt franska medierdeltog biskopen av Evry,Michel Dubost, i fredagsbö-nen i stadsdelens moské, me-dan Khalid Merroun, mos-kéns ledare var med om sön-dagsmässan.Även på andra orter harkristna och muslimer ordnatgemensamma tillställningaroch därigenom uppmanat tilltolerans och fred.KATT/KO

Henkilöuutisia StudiumCatholicumissa
Studium Catholicum Säätiönhallitus on piispa Józef Wró-belin SCJ ja dominikaanivel-jeskunnan Ranskan provinsi-aalin isä Bruno Cadorén OPsuostumuksella nimittänytkulttuurikeskus StudiumCatholicumin toiminnastavastaavaksi varajohtajaksi isäTeemu Sipon SCJ. Säätiönhallituksen varsinaiset jäsenetovat dominikaani-isät JeanPaillard OP (puheenjohtaja)ja Pascal-René Lung OP sekäemeritusprofessori KaleviPöykkö.Kirjaston- ja arkistonhoi-tajana jatkaa Outi Kecskemé-ti ja kirjaston luettelointityös-tä vastaavina assistentteinaMarkku Koponen ja SatuLehtonen. Inger Honkaran-ta siirtyy opintovapaalle 1.6.alkaen. Arkistoassistentin ja

toimistosihteerin tehtäviähoitaa Leena Palonen.Toukokuun loppuunsaakka kirjasto on yleisölleavoinna joka keskiviikko klo14-18. Kesäkauden 1.6.-2.9.kirjasto on kiinni ja avoinnataas keskiviikkona 3.9. Kes-kuksessa kokoontuvat sään-nöllisesti maallikkodomini-kaanit ja karmeliittamaallikotsekä Academicum Catholi-cum ry. Myös muut katolisetja ekumeeniset ryhmät ovattervetulleita. Keskuksessa ontoimiva kappeli pyhän mes-sun viettoa, rukoushetkiä jamuita liturgisia tilaisuuksiavarten.Yhteydenotot: puh: 09-660 901, fax 09-6871 2244,sähköposti studium.catholicum@catholic.fi.KATT

Uusi latinansanakirja
Vatikaani on hiljattain jul-kaissut yksiosaisen, laajan la-tinan sanakirjan, jossa esite-tään käännöksiä uusimmilleitalian kielen sanoille. Tutki-jat päivittävät jatkuvasti kir-kon virallisen kielen sanastoa,mutta uuden sanakirjan val-mistaminen kesti silti lähes50 vuotta.Jalkapallon latinalainennimi on nyt “pediludium”,joka tarkasti käännettynä tar-koittaa “jalkapeliä”. Maali-vahti on “januarius” ja hyök-kääjä “triarius”. Lexicon recen-tis latinitatis -nimistä teostamyydään Vatikaanin verkko-kirjakaupassa (uusi osoite:www.paxbooks.com) 120 eu-ron hintaan. KATT/ZENIT

Lapsen onsaatavakasvaaterveessä jakotoisassaympäristössä
Paavillisen terveydenhuolto-neuvoston puheenjohtaja,arkkipiispa Javier LozanoBarragán on kiinnittänyt va-kavaa huomiota lasten kasvu-ympäristöön. WHO:n istun-nossa Genevessä puhunutarkkipiispa muistutti lastenvaikeista oloista, erityisesti ke-hitysmaissa ja sotaa käyvilläalueilla, mutta myös rikkaim-missa maissa, joissa joka kuu-des lapsi silti elää köyhyysra-jan alapuolella.“Moni lapsi jätetään yksinja moni perhe lyö laimin kas-vatustehtävänsä. On kiinni-tettävä erityistä huomiota äi-tien ja lasten terveydenhoi-toon, varsinkin riskialttiissatilanteissa”, arkkipiispa Loza-no Barragán sanoi.“Meidän on taisteltavaköyhyyttä vastaan globalisoi-tuvan talouden oloissa. Eriar-voisuutta on mahdoton hy-väksyä sen paremmin kehit-tyneissä kuin kehittyvissä-kään maissa. Yhtä tärkeää onohjata lapsen henkistä kehi-tystä. Lapsen on tiedettäväkuka hän on, mitä hän halu-aa, mitä hän voi rakentaa jatuhota. Hän tarvitsee selvänsuunnan elämälleen.”Itseymmärryksen kehityk-sen edellytyksenä on kiinty-mys ja rakkaus sekä vanhem-pien elämälle antama vakaasuunta, arkkipiispa totesi.Koulun on tuettava vanhem-pia tässä työssä. KATT/VIS

“Vanha messu” ei ole vain historiaa
Toukokuun 24. päivänä Paa-villisen Ecclesia Dei -toimi-kunnan puheenjohtaja japappien kongregaation pre-fekti, kardinaali DaríoCastrillón Hoyos vietti  tri-dentiinisen messun SantaMaria Maggioren basilikassaRoomassa. Kysymyksessä oliensimmäinen kerta Vatikaa-nin II kirkolliskokouksen jäl-keen, kun virassa olevakongregaation prefekti viet-tää liturgiauudistusta edeltä-neen ajan messun julkisestiroomalaisessa basilikassa.Messuun ja sitä edeltänee-seen ruusukkorukoukseen,joita vietettiin erityisesti paa-vin pontifikaatin 25. juhla-vuoden kunniaksi, osallistuiyli 2.000 uskovaa ympäri maa-ilmaa. Mukana oli myös mui-ta kardinaaleja ja runsas jouk-ko papistoa.

Sattumaa tai ei, SantaMaria Maggioreen on hau-dattu myös pyhä paavi Pius V(+1572), joka Trenton kirkol-liskokouksen yhtenä seurauk-sena julkaisi Roomalaisenmessukirjan (Missale Roma-num). Sitä käytettiin pieninmuutoksin aina vuoteen1970 saakka. Sen jälkeenkintätä ns. vanhaa messua on lu-vanvaraisesti saanut viettää.Vuonna 1988 paavi Jo-hannes Paavali II toivoi ark-kipiispa Marcel Lefebvrenekskommunikaation yhtey-dessä, että kirkon piispat tar-joaisivat hiippakunnissaanriittävästi mahdollisuuksiaperinteisten liturgian muoto-jen viettämiseen, jotta laajem-malta skismalta vältyttäisiin.Tätä tehtävää helpottamaanja valvomaan pyhä isä asettiEcclesia Dei -toimikunnan,jonka puheenjohtaja kardi-

naali Castrillón Hoyos nyton. Toimikunnan toistaisek-si merkittävin saavutus onsuuren brasilialaisen lefebvris-tiryhmän kirkon täydelliseenyhteyteen palauttamisen val-misteleminen viime vuonna.Neuvotteluja myös muidenarkkipiispa Lefebvren seuraa-jien kanssa jatketaan.Saarnassaan kardinaaliCastrillón Hoyos painottimm., “ettei pyhän Piuksenkodifioimaa riitusta voi pitääkuolleena”. Hänen mukaan-sa “pyhä isä on auktoriteetil-laan toivottanut lämpimästitervetulleiksi kaikki uskovat,jotka ovat kiintyneitä aikai-sempaan riitukseen ja jotkasaavat siitä pätevää hengellis-tä ravintoa pyhittymisensätiellä tunnustaen kuitenkinsamalla uudistetun roomalai-sen riituksen laillisuuden”.“Siksi vanha roomalainen rii-

tus ansaitsee kansalaisoikeu-det kirkossa muiden katolis-ten riitusten joukossa”, kardi-naali päätti.Paavin terveiset messuunosallistuneille välitti Vatikaa-nin valtiosihteeri kardinaaliAngelo Sodano kirjeitse. Paa-vi on hänen mukaansa suu-resti kiitollinen heidän “sydä-mellisestä uskollisuudestaanPietarin seuraajalle ja rukouk-sistaan hänen pontifikaattin-sa 25. vuosijuhlan kunniak-si”.Santa Maria Maggiorenmessua seurasi suuri julki-suus, sillä monissa piireissäepäillään nyt, että vanhanmessun näin julkinen arvon-nousu olisi nähtävä enteenäarkkipiispa Lefebvren aiheut-taman traditionalistiskismanmahdollisesta päättymisestä.KATT/VIS/KATH.NET

Kirkkomusiikin suojelemiseen oma kuurian osasto?
Liturgisella musiikilla on suu-ri merkitys katoliselle kirkol-le. Sen vuoksi Vatikaanin oli-si perustettava laitos sitä suo-jelemaan, sanoo monsignorValentín Miserachs Grau,Paavillisen kirkkomusiikininstituutin rehtori, jota onhaastateltu pyhän Pius X:njulkaiseman, kirkkomusiikinsuuntaviivoja määritelleenasiakirjan “Tra le sollecitudi-ni” satavuotisjuhlan johdos-ta. Tällä hetkellä kirkkomu-siikista ei vastaa suoraan mi-

kään Vatikaanin kongregaa-tio tai neuvosto, vaikkakinsitä sivutaan monien erikongregaatioiden päätöksis-sä. Lähinnä siitä vastaavatpiispainkokoukset, jotkamuokkaavat tekstejä ja työs-tävät liturgisen musiikin oh-jelmistoa. Yleisiä rajoja anne-taan toki esim. Vatikaanin IIkirkolliskokouksen dogmaat-tisessa konstituutiossa pyhäs-tä liturgiasta “SacrosanctumConcilium”.Myös ”Maestrona” tun-nettu monsignor Miserachs

Grau on toiminut nykyisessätehtävässään vuodesta 1995alkaen. Viimeiset viisi vuottahän on työskennellyt myösPietarinkirkon urkurina,minkä ohella hän on säveltä-nyt yli 2.000 teosta. Hän pai-nottaa, että “kirkkomusiikkiei ole esteettinen kysymys,vaan se on olennainen osakirkon elämää: Lex orandi, lex
credendi (rukouksen laki onuskon laki)”. Siksi kirkollisko-kouskin kieltäytyi hylkäämäs-tä gregoriaanista laulua japyhää polyfoniaa. Innovaati-

ollakin on kuitenkin paik-kansa perinteen rinnalla.Monsignor vahvistaa vie-lä sanoen: “Gregoriaaninenlaulu on yleismaailmallista, seon katolisuuden instrument-ti... Lluis Mollet, säveltäjäkotimaastani, tapasi sanoa,että gregoriaaninen laulu jakansanmusiikki ovat anonyy-mistä musiikkia juuri siksi,että ne ovat molemmat läh-töisin taivaasta.”KATT/ZENIT



Fides 7/2003 - 5

Oremus
Rukouksen apostolaatti
Me rukoilemme ...
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.
Heinäkuu
Että hallitukset ja ne, jotka ovat vastuussa maailmantaloudellisesta hyvinvoinnista, yrittäisivät löytää tapojaja edellytyksiä, jotka takaavat kaikille ihmisille tarvitta-vat mahdollisuudet ihmisarvoiseen elämään.Että kaikki Afrikan sairaat - aidsin ja muiden vaka-vien sairauksien uhrit - voisivat lääkäreiden ja muidenlääkintähenkilöiden huolehtivassa hoidossa kokea Ju-malan lohtua ja rakkautta.
Elokuu
Että luonnontieteen ja teknologian alan tutkijat hyväk-syisivät kirkon jatkuvat vetoomukset saavutustensa käyt-tämiseksi vastuullisesti ja viisaasti.Että nuorten kirkkojen katekeetat todistaisivat ope-tuksessaan uskollisuudestaan evankeliumille.

Böneapostolatet
Vi ber ...
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.
Juli
Att regeringarna och de som ansvarar för det ekono-miska välståndet i världen skall försöka finna sätt ochförutsättningar för att garantera alla människor det sombehövs för ett människovärdigt liv.Att alla sjuka i Afrika - alla offer för aids och andraallvarliga sjukdomar - i den omsorg som läkare och an-nan vårdpersonal ger dem skall få uppleva Guds tröstoch kärlek.
Augusti
Att forskare inom naturvetenskaperna och teknologinskall acceptera kyrkans ständiga vädjan om ett ansvars-fullt och klokt användande av sina upptäckter.Att kateketerna i unga kyrkor i sin undervisning skallvittna om sin trohet gentemot evangeliet.

Jeesuksen sydän onavoin sydän. Kulutaaikaasi siinä.
KALKUTAN ÄITI TERESA

Sunnuntait ja velvoittavat juhlapyhät
8.6. helluntaisunnuntai (II)
1L Apt. 2: 1-11Ps. 104: 1ab+24ac, 29bc-30, 31+34. Ks 302L 1 Kor. 12: 3b-7, 12-13Ev.Joh. 20: 19-23[pääsiäisaika päättyy kompletoriumin jälkeen]
15.6. kirkkovuoden 11. sunnuntaipyhä Kolminaisuus (III)
1L 5 Moos 4: 32-34, 39-40Ps. 33: 4-5, 6+9, 18-19, 20+22. Ks 122L Room. 8:14-17Ev.Matt. 28: 16-20
22.6. kirkkovuoden 12. sunnuntai,Kristuksen p. ruumiin ja veren juhla (IV)
1L 2 Moos. 24: 3-8Ps. 116: 12-13, 15+16bcd, 17-18. Ks 132L Hepr. 9: 11-15Ev.Mark. 14: 12-16, 22-26
29.6. kirkkovuoden 13. sunnuntaipyhät apostolit Pietari ja Paavali (I)
1L Apt. 12: 1-11Ps. 34: 2-3, 4-5, 6-7, 8-9. Ks 5b2L 2 Tim. 4: 6-8, 17-18Ev.Matt 16: 13-19
6.7. kirkkovuoden 14. sunnuntai (II)
1L Hes. 2: 2-5Ps. 123: 1-2a, 2bc, 3-4. Ks 2c2L 2 Kor. 12: 7-10Ev.Mark. 6: 1-6

13.7. kirkkovuoden 15. sunnuntai (III)
1L Aam. 7: 12-15Ps. 85: 9ab-10, 11-12, 13-14. Ks 82L Ef. 1: 3-14Ev.Mark. 6: 7-13
20.7. kirkkovuoden 16. sunnuntai (IV)
1L Jer. 23: 1-6Ps. 23: 1-3a, 3b-4, 5, 6. Ks 12LEv.
27.7. kirkkovuoden 17. sunnuntai (I)
1L 2 Kun. 4: 42-44Ps. 145: 10-11, 15-16, 17-18. Ks vrt. 162L Ef. 4: 1-6Ev.Joh. 6: 1-15
3.8. kirkkovuoden 18. sunnuntai (II)
1L 2 Moos. 16: 2-4, 12-15Ps. 78: 3+4bc, 23-24, 25+54. Ks 24b2L Ef. 4: 17, 20-24Ev.Joh 6: 24-35
10.8. kirkkovuoden 19. sunnuntai (III)
1L 1 Kun. 19: 4-8Ps. 34: 2-3, 4-5, 6-7, 8-9. Ks 9b2L Ef. 4: 30 - 5: 2Ev.Joh. 6: 41-51

Vi har sett det sanna ljuset,vi har fått ta emot Anden frånovan, vi har funnit den san-na tron och har tillbett denodelade Treenigheten, somhar frälst oss.
Må vår mun vara uppfylld avditt lov, o Herre, så att visjunger din härlighet, ty duhar funnit oss värdiga att fådel av dina heliga, gudomli-ga, odödliga och livgivande

mysterier. Bevara oss i dinhelighet så att vi hela dennadag handlar med rättfär-dighet. Halleluja, halleluja,halleluja.
Låt oss stå upprätta, vi somhar fått del av Kristi outsägli-ga hemligheter, av de gudom-liga, heliga, obef läckade,odödliga, himmelska och liv-givande mysterierna, och låtoss värdigt tacka Herren.

För att denna dag må bli full-komlig, helig, fridfull ochutan synd, låt oss anförtro osssjälva, varandra och hela vårtliv åt Kristus, vår Gud .
Ty du är vår helighet och vilovprisar dig. Fader, Son ochhelig Ande, nu och alltid ochi all evighet. Amen. OREMUS

Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala,sinä olet antanut meilleviisikymmentä päivää kestävän juhla-ajanpääsiäissalaisuuden viettämiseksi.Kokoa hajalleen joutuneen ihmiskunnankaikki kansat ja kielet uudelleen yhteentunnustamaan sinun pyhää nimeäsi.
HELLUNTAIAATON ILTAMESSUN PÄIVÄN RUKOUKSESTA
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Hiljainen suuruus: kymmenen näkökulmaa pyhään Joosefiin. 3/10
Jeesus-lapsen todellinen isä

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

Aina välillä kysytään, olikoMarian ja Joosefin välinensuhde todellinen avioliitto.Kaikki suuret teologit ja myöspaavit ovat vastanneet yksise-litteisesti myöntävästi. Silläkaikki edellytykset, joista avio-liitto muodostuu, toteutuvatJeesuksen Kristuksen van-hempien kesken: jälkikasvu,avioliiton uskollisuus ja sakra-mentaalisuus. Jo pyhä Augus-tinus totesi:“Aivan niin kuin Mariaon äiti ilman lihan himoja,niin on myös Joosef isä ilmanlihallista yhteyttä.”Juutalaisessa perinteessäkihlaukseen kuuluivat samatoikeudet kuin avioliittoon -paitsi yhteiselo. Kun nyt Py-hän Hengen vaikutuksestaMarian äitiys oli jo alkanut,halusi Joosef jättää hänet hil-jaisuudessa, mutta silloinHerran enkeli antoi hänelletehtäväksi hyväksyä kotiinsapyhä neitsyt ja hänen kohtun-sa hedelmä: “Älä pelkää ottaaMariaa vaimoksesi.” Koskatuolloin lihallinen ja laillinenisyys oli oikeudellisesti täysin

rinnastettu, muotoutui todel-lisesta avioliitosta Mariankanssa myös perusta Joosefintodelliselle isyydelle. Hän eiole toisaalta pelkkä adoptio-tai kasvatti-isä, vaan juuriNeitsyt Marian kanssa solmi-mansa avioliiton siteen perus-teella pyhä Joosef on osalli-nen “todellisesta eikä vainnäennäisestä” isyydestä Jee-sus-lasta kohtaan.Paavi Johannes PaavaliII:n mukaan Joosefin isyys onviime kädessä seurausta hy-postaattisesta unionista, eliJeesuksen Kristuksen yhdes-sä persoonassa olevien kah-den luonnon - jumalallisen jainhimillisen - ykseydestä. Tul-lessaan ihmiseksi Kristus ni-mittäin otti vastaan kaiken,mikä on inhimillistä, erityi-sesti perheen ja siihen liitty-en myös Joosefin isyyden.Tämä isyyden hoitaminenhänelle nimenomaisesti osoi-tettiin, kun hän sai enkeliltätehtävän antaa lapselle ni-meksi Jeesus. Se oli toimi,joka kuului yksinomaan lail-liselle isälle. Myös Jumalanäi-

ti itse - vaikka hän tiesikinlapsen salaperäisestä syntype-rästä - kutsui pyhää JoosefiaKristuksen isäksi: “Isäsi jaminä olemme etsineet sinua,ja me olimme jo huolissam-me.”Isyys on muutakin kuinpelkkä biologinen funktio.Jeesuksen ei Jumalan Poika-na tarvinnut oppia mitään.Hän tiesi, kuka hän oli. Tai-vaallisen Isän tieto ja kaikki-valtius olivat myös hänen tie-toaan ja kaikkivaltiuttaan.Mutta koska Jumalan Poikaoli tullut nyt myös ihmisen,inhimillisen äidin pojaksi, olihänessä myös todellista edis-tystä tiedoissa ja taidoissa.Hän oppi kävelemään, puhu-maan ja rukoilemaan niin,kuin muutkin lapset. Samal-la Jeesus oli oppinut asioitaäidiltään, myös omaksunutpaljon tämän olemuksesta jatavoista, olihan Jeesus Mari-an lihaa ja verta.Mutta Jeesus-lapsi oppimyös pyhältä Joosefilta. Tämäoli lapsen silmissä taivaallisenIsän hyvyyden ja rakkauden

kuva, se, jonka Jumala oli va-likoinut toimimaan “isyydentäydellisenä ruumiillistuma-na”. Siinä, että Jumala kutsuipyhän Joosefin palvelemaanvälittömästi Jeesuksen per-soonaa ja tehtävää, Joosefsaattoi osallistua pelastustyö-hön lunastuksen suuressa sa-laisuudessa.Tietenkin Joosef opettiJeesus-lasta, mutta sitäkinenemmän hän itse oppi Ju-malan Pojalta. Maria ja Joo-sef opettivat lapselle Vanhantestamentin tekstejä, muttaJeesus avasi heille kirjoitustensyvemmän merkityksen. Po-jan vähitellen kasvettua nuo-reksi mieheksi Joosefin tehtä-vä loppuu. Tästedes häneenpätee lause: “Hänen täytyykasvaa ja minun täytyy kutis-tua!!!” Juuri tämä vapaaehtoi-nen itsensä kokonaan unoh-taminen ja tämä täydellinenvetäytyminen muodostavatsen suuruuden, jotka tekevätpyhästä Joosefista niin ihail-tavan ja esikuvallisen monil-le ihmisille.

Den helige Benediktus av Nursia
Det västerländska munklivets fader

Den helige Benediktus föd-
des omkring år 480 i en för-näm familj i Nursia. Han var
en begåvad gosse och sändesdärför till Rom för att skolas.
Han var då 13-15 år gammal.Tiden kring sekelskiftet 400-
500 var en råddig och oroligtid. Folkvandringarna hade
splittrat den västromerska ri-ket. Rom hade förlorat sin
betydelse då kejsaren fanns iByzans och Italien bröts upp
i flere mindre riken som re-gerades av mer eller mindre
kristna barbarer.Benediktus var from allt
sedan sin barndom och kun-de snart inte stå ut med det
lösaktiga liv som fördes i Romoch beslöt att lämna staden.Han flydde till en by som låg
i bergen circa 20 km frånRom. Där bodde han en tid
hos ortens präst men kändesnart att Gud kallade honom
att helt överge världen ochleva i ensamhet. Så han tog
igen till flykten ända tills hankom till den ort som nu kal-
las Subiaco. På vägen mötte

han en munk, Romanus, för
vilken han berättade om sinlängtan efter att få leva som
eremit och ge sig helt åt Gud.Romanus såg att det var hans
allvar, klädde honom tillmunk och visade honom en
beboelig håla i berget. Därbodde Benediktus i tre år
utan att träffa någon annanän Romanus som regelbun-
det försåg honom med brödoch andlig vägledning.

Helgon lyckas inte i läng-den gömma sig. Det spred sig
ett rykte om honom och folkbörjade komma till honom
för att få råd och förbön ochsnart fick han lärjungar som
ville dela hans liv. Det växteupp ett litet kloster av hyddoromkring honom och han
började arbeta på en regel fördem. När de blev för många,
delade han upp dem i tolvgrupper som fick var sin ab-
bot och order att bygga sig ettkloster av trä i närheten. Be-
nedikt behöll ändå högstaledningen över klosterbyn
samt utbildningen av noviser-

na för sig. Detta var alltså
början till benediktinorden.Huru länge han levde där
på detta sätt vet man ej. Endag kom munkar från ett
kloster i grannskapet och badhonom bli deras abbot. Han
var rätt ovillig att åta sig re-form av ett existerande klos-
ter med egna vanor men gavtill slut efter för deras tjat.
Men han varnade dem att omde ville ha honom till abbot
måste de också ta emot hansklosterdisciplin. Men mun-
karna fann snart att den varalldeles för hård för dem så
de grep till den desperata lös-ningen att försöka förgifta
honom. Men när de vid mat-bordet räckte honom bägarenmed det förgiftade vinet, gjor-
de han korstecknet över denoch då sprang den i stycken.
En blick på brödernas förfä-rade ansikten sade honom
resten. Han reste sig lugntfrån bordet och sade: Jag sade
ju från början, att vi inte skul-le passa ihop. Farväl, skaffa
er nu en abbot efter er egen

smak. Och så återvände han
till Subiaco.Där stannade han denna
gång inte länge. Han organi-serade klostren så att de kun-
de klara sig utan honom ochbegav sig med en liten grupp
bröder, omkring år 530, motsydost till berget Casinum, nu
Monte Cassino, halvvägsmellan Rom och Neapel. Det
var en trakt där det kyrkligalivet låg nere och den gamla
hedendomen ännu var levan-de med ett antikt Apollotem-
pel på bergets topp som me-delpunkt.

De kom just till fastansbörjan, höll denna strängt i
tystnad men firade påskenmed glada Alleluian skällan-de ut över omgivningen. Där-
på satte Benediktus och hansbröder i gång med ivrig mis-
sion. Folket blev kristet ochApollotemplet ersattes av två
kapell och munkarnas bonin-gar. Detta var början till be-
nediktinernas missionsverk-samhet som under de när-
maste seklen kristnade stora

delar av Europa. Augustinus
i England, Bonifatius i Tysk-land, Ansgar i Norden, alla
var de benediktiner. De vannmänniskorna genom att pre-
dika Guds ord och leva efterdet i brödragemenskap.

Klostret växte och nyakloster grundades från det.
Huru många munkar därfanns på Benediktus tid vet
man ej, men ett stort klostervar det. Det var där han dog
år 547 den 21. mars. Den da-gen var också hans festdag
ända till den misslyckade ka-lenderreformen efter andra
Vatikankonciliet. Då flytta-des den till den 11. juni för
att frigöra fastetiden från sto-ra helgonfester.Benediktus omtalas ofta
som det västerländskamunklivets fader. Det sker ej
för att han skulle ha varit denförsta som grundade kloster
i västerlandet, det fanns mån-ga på olika håll när han grun-
dade sina, utan för att hansordensregel blev den domine-
rande i västerlandet. Den var
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så klok, fordrande men icke
översträng - han rubriceradeden själv som en regel för
nybörjare - att han med denverkligen kunde nå det mål
han strävade till: att åstad-komma fred och stabilitet i
sina kloster. Med det ville hanmotverka den dåvarande tid-
sandan. Under förra hälftenav 400-talet hade det skrivits

EKUMENIAA NUORILLE
Suomen Ekumeenisen Neuvoston nuorisojaosto ja Kristilli-nen Opintokeskus aloittavat lokakuussa 20. KETKO-kurssinekumeenisista kysymyksistä kiinnostuneille nuorille.KETKO on Kansainvälisen ja Ekumeenisen ToiminnanKoulutusohjelma, joka on suunnattu 18 vuotta täyttäneillenuorille, opiskelijoille ja nuoriso-, sekä opetustyötä tekeville.Koulutukseen kuuluu neljä kurssiviikonloppua, jotka järjeste-tään Helsingissä, eri kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen tilois-sa. Kouluttajina kurssilla toimivat oman alansa asiantuntijatja eri kirkkojen edustajat.KETKO antaa tietoja ekumeenisesta liikkeestä, sen histo-riasta ja sen käsittelemistä ajankohtaisista kysymyksistä.Kurssilaiset viettävät viikonloput eri kristillisten kirkkokuntienvieraana, tutustuvat niiden toimintaan ja osallistuvat jumalan-palveluksiin. Eri alojen asiantuntijat vierailevat kurssilla jakertovat nuoria koskevista kirkollisista ja yhteiskunnallisistaasioista. KETKO antaa myös välineitä kulttuurienväliseenkohtaamiseen, valmentaa kansainväliseen kohtaamiseen jaantaa tietoa nuorten kansainvälisestä ekumeenisesta toimin-nasta.KETKOn tavoitteena on kannustaa kurssilaisia paikallis-tason ekumeeniseen toimintaan ja kohtaamiseen. ToisaaltaKETKO antaa myös perusvalmiudet niille nuorille, jotkaedustavat maataan tai kirkkoaan erilaisissa yhteyksissä niinkotimaassa kuin ulkomaillakin.KETKO on kurssilaisille ilmainen. Pääkaupunkiseudunulkopuolelta tulevat opiskelijat voivat anoa matka-avustustaSuomen Ekumeenisen Neuvoston nuorisojaostolta. Seuraa-van kurssin koulutusviikonloput ovat: 17.-19.10.2003, 22.-23.11.2003, 23.-25.1.2004, 5.-7.3. 2004.Kurssisihteeri Anna-Maija Viljanen-Pihkala (p. 050 3080159, email anna-maija.viljanen@helsinki.fi antaa lisätietoja jaottaa vastaan ilmoittautumisia 1.10. 2003 mennessä.

Pyhän Ursulan seuralaiset
Samassa kanonisaatiomessussa, jossa paavi JohannesPaavali II julisti pyhäksi äiti Ursula Ledochowskan,nostettiin alttarien kunniaan myös kolme muutaautuasta. Seuraavassa heidät esitellään lyhyesti.

åtminstone tre regler. Den
helige Cassianus grundadeett kloster i Marseille och gav
det en regel. Detsamma gjor-de den helige Honoratus på
klosterön Lerins. Dessa bådebyggde i högsta grad på
Pachomius egyptiska regel.Det var från Lerins som St.
Patrik förde klosterregeln tillIrland. De iriska klostren lik-

nade länge de egyptiska öken-
klostren. En mera väster-ländsk regel skrev den helige
Augustinus av Hippo för depräster han samlat omkring
sig för klosterliv i sitt stift.Den är den enda av dessa
som överlevt.När påven på 1200-talet
ansåg att det fanns tillräckligtmed regler och därför påbjöd
att nya ordnar skulle väljabland dem, valde många t.ex.
klarissorna Benediktus regelmedan sådana som ville få
med egna detaljer i regelnofta valde Augustinus regel.
Den var icke lika detaljeradsom Benediktus regel. Detta
gjorde t.ex. dominikanernaoch birgittinerna.Under de närmaste seklen
efter Benediktus död över-gick många gamla kloster,
bland annat Lerins kloster tillBenediktus regel. Den blev
alltså så dominerande att be-nämningen det västerländska
munkväsendets fader intekan anses överdriven. Bene-
diktinerna och senare cister-cienserna som bygger på sam-
ma regel spred sig under me-deltiden över hela Europa.
Jag undrar om inte Finlandär det enda land till vilket de
aldrig kom. På 1930-talethade benediktinerna från
Pannonhalma gärna grundatnågot hos oss men biskop
Cobben var ej intresserad avförslaget.

MÄRTA AMINOFF

Benedikt och liturgien
“Liturgien har tagit sin rot iKyrkan, den kristna gudsfa-miljen, och samlar sig kringdet eukaristiska offret. Dä-rifrån strålar den ut, dit förden fram. Den lyfter själen, ivilken den blir levande, ochallt som den berör till enhögre sfär, till livet i Gud. Li-turgien är bärare av Gudsnåd: den genomlyser denkristnes hela jordeliv fråndopet till graven med förkla-rande ljus. Att munkens livmåste omstrålas av detta ‘gu-domligörande ljus’ ligger imunkkallets väsen, som är attfjärran från världen strävamot den eviga förklaringen iGuds rike.”

UR: ILDEFONS HERWEGEN OSB
DEN HELIGE BENEDIKT.STOCKHOLM 1945.

Józef Sebastian Pelczar(1842-1924)
Józef Pelczar oli puolalainenpiispa, joka perusti Jeesuksenpyhän sydämen palvelijasisar-ten sääntökunnan. Saarnas-saan paavi sanoi pyhän Józe-fin osoittaneen uskonsa“yleismaailmallisessa kutsussapelastukseen. Hänen elämän-sä motto oli: ‘Kaikki Jeesuk-sen pyhälle sydämelle kaik-keinpyhimmän Neitsyen tah-rattomien käsien kautta.’”

Maria de Mattias(1805-1866)
Maria de Mattias oli italialai-nen sisar, joka perusti Kris-tuksen veren palvojien sään-tökunnan. “Hänessä”, pyhäisä totesi, “rakkaus ristiinnau-littua Kristusta kohtaanmuuttui intohimoksi sielujakohtaan ja nöyräksi omistau-tumiseksi veljiä ja sisaria, ‘ra-kasta naapuria’, varten.”

Virginia CenturioneBracelli (1587-1651)
Virginia Centurione Bracel-li oli italialainen maallikko,joka “ylhäisestä suvustaanpiittaamatta omistautui eri-tyisen suurella epäitsekkyydel-lä syrjäytyneiden auttami-seen”. Paavin mukaan pyhänVirginian innoittajana oli“ehdoton kuuliaisuus Juma-lan tahdolle. Sitä hän ravitsijatkuvalla Jumalan sananhuolellisella kuuntelemisellaja kontemplaatiolla.”
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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!

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.
8.6. Helluntaisunnuntai: 10.00messu lat/ranska, 11.15 pää-messu/högmässa, 18.00 ilta-messu15.6. Kirkkovuoden 11. sunnuntaiPyhä Kolminaisuus: 10.00messu lat/esp, 11.15 päämes-su/högmessu, 18.00 iltamessu22.6. Kirkkovuoden 12. sunnuntaiKristuksen Pyhän Ruumiin jaVeren Juhla: 10.00 messu lat/engl, 11.15 päämessu/hög-mässä, 18.00 iltamessu24.6. ti Pyhän Johannes Kastajansyntymä: 18.00 iltamessu28.6. la Pyhät apostolit Pietari jaPaavali: 18.00 iltamessu29.6. Kirkkovuoden 13. sunnun-tai: 10.00 messu lat/engl,11.15 päämessu/högmässa,18.00 iltamessu6.7. Kirkkovuoden 14. sunnuntai:10.00 messu lat/engl, 11.15päämessu/ högmässa, 18.00iltamessu13.7. Kirkkovuoden 15. sunnun-tai: 10.00 messu lat/ranska,11.15 päämessu/ högmässa,18.00 iltamessu20.7. Kirkkovuoden 16. sunnun-tai: 10.00 messu lat/esp, 11.15päämessu/ högmässa, 18.00iltamessu27.7. Kirkkovuoden 17. sunnun-tai: 10.00 messu lat/engl,11.15 päämessu/ högmässa,18.00 iltamessu3.8. Kirkkovuoden 18. sunnuntai:10.00 messu lat/engl, 11.15päämessu/ högmässa, 18.00iltamessu6.8. ke Herran Kirkastuminen:18.00 iltamessu
Kesä- ja heinäkuussa ei ole Mes-sua Porvoossa eikä Tikkurilassa.
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.
7.6. la 18.30 iltamessu8.6. Helluntaisunnuntai: 10.00päämessu, 11.30 messu viet-namiksi/Mass in Vietnamese,18.30 iltamessu13-15.6. Köyliön vaellus14.6. la 18.30 iltamessu15.6. Kirkkovuoden 11. sunnun-tai: 10.00 päämessu, 18.30iltamessu21.6. la 18.30 iltamessu22.6. Kirkkovuoden 12. sunnun-tai. Kristuksen Pyhän Ruumiinja Veren juhla; juhlapyhä:10.00 päämessu suomeksi,18.30 iltamessu28.6. la 18.30 iltamessu29.6. Kirkkovuoden 13. sunnun-tai: 10.00 päämessu suomek-si, 18.30 iltamessu5.7. la 18.30 iltamessu6.7. Kirkkovuoden 14. sunnuntai:10.00 päämessu suomeksi,18.30 iltamessu12.7. la 18.30 iltamessu13.7. Kirkkovuoden 15. sunnun-tai: 10.00 päämessu, 18.30iltamessu19.7. la 18.30 iltamessu20.7. Kirkkovuoden 16. sunnun-tai: 10.00 päämessu, 18.30iltamessu26.7. la 18.30 iltamessu27.7. Kirkkovuoden 17. sunnun-tai: 10.00 päämessu, 18.30iltamessu2.8. la 18.30 iltamessu3.8. Kirkkovuoden 18. sunnuntai:10.00 päämessu, 18.30 ilta-messu9.8. la 18.30 iltamessu
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.
8.6. Helluntaisunnuntai: 10.30juhlamessu, 18.30 Mass inEnglish15.6. Kirkkovuoden 11. sunnun-tai: Pyhä Kolminaisuus: 10.30päämessu, 18.30 Mass inEnglish22.6. Kirkkovuoden 12. sunnun-tai: Kristuksen pyhän ruumiinja veren juhla:  10.30 päämes-su; 18.30 Mass in English29.6. Kirkkovuoden 13. sunnun-tai: 9.15 Mässa på svenska,10.30 päämessu, 18.30 Massin English6.7. Kirkkovuoden 14. sunnuntai:10.30 päämessu, 12.00 mes-su vietnamiksi, 18.30 Mass inEnglish13.7. Kirkkovuoden 15. sunnun-tai: 10.30 päämessu, 18.30Mass in English20.7. Kirkkovuoden 16. sunnun-tai: 10.30 päämessu, 18.30Mass in English24.7. to 18.00 messu Turun lin-nassa27.7. Kirkkovuoden 17. sunnun-tai: 9.15 Mässa på svenska,10.30 päämessu, 18.30 Massin English3.8. Kirkkovuoden 18. sunnuntai:10.30 päämessu, 18.30 Massin English
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.
8.6. Helluntaisunnuntai: 10.30päämessu15.6. Kirkkovuoden 11. sunnuntaiPyhä Kolminaisuus; Juhlapy-hä: 10.30 päämessu22.6. Kirkkovuoden 12. sunnuntaiKristuksen Pyhän Ruumiin jaVeren juhla: 10.30 päämessuja adoraatio24.6. ti Pyhän Johannes Kastajansyntymä; Juhlapyhä: 18.00iltamessu27.6. pe Jeesuksen Pyhä Sydän;Juhlapyhä: 18.00 iltamessu jaadoraatio29.6. Kirkkovuoden 13. sunnuntaiPyhät apostolit Pietari ja Paa-vali; Juhlapyhä 10.30 päämes-su6.7. Kirkkovuoden 14. sunnuntai:10.30 päämessu13.7. Kirkkovuoden 15. sunnun-tai: 10.30 päämessu20.7. Kirkkovuoden 16. sunnun-tai: 10.30 päämessu27.7. Kirkkovuoden 17. sunnun-tai: 17.00 päämessu3.8. Kirkkovuoden 18. sunnuntai:17.00 päämessu
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
Kirkkoherra lomalla 21.7.-9.8. jajoskus elokuussa. Silloin ei olemessuja viikon aikana ja sunnun-taina messu on klo 17.00.

Pyhiinvaellus Puolaan 2.-9.8.
Kävellen Krakovasta Czestochowaan (6 pv à 20-30 km) puo-lalaisen nuorisojoukon mukana. Osallistumismaksu n. 12eur,  sis. vakuutuksen ja yöpymiset. Lisäksi maksettava mat-kat Puolaan ja takaisin (lautalla Tallinnaan, sieltä autokyy-ti yhteensä n. 150 eur/hlö) sekä ruoka (n. 20 eur/hlö) jamahdolliset yöpymiset matkalla. Vaelluksen järjestäjänäKrakovan dominikaaniluostari. Jos kiinnostaa, ota yhteyt-tä Juho Kyntäjään, puh. 040 517 6972.

Pyhän Henrikin Seura
Syksyn ohjelma
24.9. ke JUCUNDARE JUGITER -kirkkokonsertti alkaen klo20.00 Pyhän Henrikin katedraalissa. Iki-ihanaa Piae Can-
tiones -musiikkia Suomesta ja muualta. Liput 8 euroa. Myy-dään kirkkokahveilla ja ovella.
22.11. la retretti, jonka johtaa isä Teemu Sippo SCJ. Alka-en klo 10.00 Pyhän Henrikin katedraalissa ja seurakunta-salissa. Osallistumismaksu 15 euroa, joka on ruokailun jailtapäiväkahvin hinta. Sitovat ilmoittautumiset Marian seu-rakunnan pappilaan 13.11. mennessä ruokatilausten vuok-si. Puh. 09-2411633.
25.11. ti klo 19.00: Suomen Kansallisoopperan La Travia-ta. Ks. viereisen sivun ilmoitus.
Alkuvuoden 2004 ohjelma
24.1. la iloiset karnevaalit24.3. ke vuosikokous26.-28.3. Kulttuurimatka Riikaan

Jeesuksen pyhänsydämen juhla
perjantaina 27.6.2003Pyhän Marian kirkossa
18.00 adoraatio18.30 pyhä messu(kirkkokahvit)

Tervetuloa!
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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

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.
Hiippakunnan päivä 16.8.2003.Katso erillistä ilmoitusta s. 13.

StudiumCatholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsin-ki. Puh. 09-660901, fax 09-68712244. Kirjasto on kiinnielokuun loppuun saakka. Säh-köpostistudium.catholicum@catholic.fi

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

Toimistomme on suljettu 9.6 -11.8.2003 välisenä aikana.Juhannukseen asti päivystys-tä hoitaa pj. Maila Berchtold,050-520 29 16. Hyvää kesää!
Vuosikokous pidettiin 10.4. Pu-heenjohtajana jatkaa Maila Berch-told. Hallituksen muut jäsenet: JanKrook, varapuheenjohtaja; EsaErävalo, sihteeri; Pekka Lindholm,rahastonhoitaja (uudelleen valittu);Tytti Dadu; Larissa Franz (uudel-leen valittu), sisar Theresa JezlCPPS (uudelleen valittu) ja KaleviSidebras. Moderaattorina jatkaaisä Kazimierz Lewandowski SCJ.

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.
8.6. Helluntaisunnuntai: 10.30päämessu14.6. la 9.00 messu Lapualla,12.00 messu Pietarsaaressa,16.00 messu Vaasassa, 19.00messu Kauhajoella15.6. Kirkkovuoden 11. sunnun-tai: Pyhä kolminaisuus: 10.30päämessu, 14.00 messu puo-laksi22.6. Kirkkovuoden 12. sunnun-tai: Kristuksen pyhän ruumiinja veren juhla: 10.30 päämes-su29.6. Kirkkovuoden 13. sunnun-tai: Pyhien apostolien Pietarinja Paavalin juhlapyhä: 17.00päämessu6.7. Kirkkovuoden 14. sunnuntai:17.00 päämessu13.7. Kirkkovuoden 15. sunnun-tai: 17.00 päämessu20.7. Kirkkovuoden 16. sunnun-tai: 10.30 päämessu26.7. la 09.00 messu Lapualla,12.00 messu Pietarsaaressa,16.00 messu Vaasassa27.7. Kirkkovuoden 17. sunnun-tai: 10.30 päämessu3.8. Kirkkovuoden 18. sunnuntai:10.30 päämessu9.8. la 09.00 messu Lapualla,12.00 messu Pietarsaaressa,16.00 messu Vaasassa
DiasporaHämeenlinna: (ort. seurakunnanseurakuntasali)Kauhajoki: (kysy kirkkoherralta)Kurikka: (kysy kirkkoherralta)Lapua: (kysy kirkkoherralta)26.7., 9.8. la klo 9.00 messuPietarsaari (Pyhän Mikaelin kap-peli): 26.7., 9.8. la klo 12.00;vietnaminkielinen messuVaasa: (ort. seurakunnan seura-kuntasali) 26.7., 9.8. la klo16.00 messu
Isä Zenon Strykowski SCJ onlomalla 30.6 – 18.7. Kirkkoherranloman aikana isä Zdzislaw HuberSCJ tulee Jyväskylästä viettä-mään kanssamme pyhää messua6.7. ja 13.7. klo 17.00.

Kouvola
PyhänUrsulanseurakunta
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.
5.6. to 18.00 iltamessu8.6. Helluntaisunnuntai: 11.00päämessu15.6. Kirkkovuoden 11. sunnun-tai: Pyhä Kolminaisuus: 11.00sunnuntain liturgia ja ehtoolli-nen22.6. Kirkkovuoden 12. sunnun-tai: Kristuksen pyhän ruumiinja veren juhla: 11.00 sunnun-tain liturgia ja ehtoollinen29.6. Kirkkovuoden 13. sunnun-tai: 11.00 sunnuntain liturgia jaehtoollinen6.7. Kirkkovuoden 14. sunnuntai:11.00 sunnuntain liturgia jaehtoollinen13.7. Kirkkovuoden 15. sunnun-tai: 11.00 sunnuntain liturgia jaehtoollinen20.7. Kirkkovuoden 16. sunnun-tai: 11.00 sunnuntain liturgia jaehtoollinen27.7. Kirkkovuoden 17. sunnun-tai: 11.00 päämessu3.8. Kirkkovuoden 18. sunnuntai:11.00 päämessu
DiasporaLahti: (ort. kirkko) la 14-16 uskon-nonopetus, 6.9., 4.10., 1.11.,6.12., 3.1. la klo 16.00 messuLappeenranta: (ort. kirkko)  21.9.,19.10., 16.11., 21.12., 18.1. suklo 11.30 messuHamina: (Poitsila) 28.9., 26.10.,23.11., 28.12., 25.1. klo 11.00
Uskonnonopetus Kouvolassa 11-13, messu 13.00. Päivämäärät:13.9., 11.10., 8.11., 13.12., 10.1.
Uskonnonopetus Lahdessa:16.9., 4.10., 1.11., 6.12., 3.1., klo14-16. Messu klo 16.00
Syystalkoot 11.10 klo 13.00
Pyhän Ursulan kirkon vihkimisen10-vuotisjuhla ja vahvistuksensakramentti 14.12. klo 11.00
Kirkkoherran poissa ollessa Kou-volassa toimivat papit:
1.9.-31.10. isä Teemu Sippo SCJ,puh 050-5253917
1.11.-4.1.2004 isä WieslawSwiech SCJ, puh. 09-6877460

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
8.6. Helluntaisunnuntai: 11.00päämessu, 17.00 messu Ro-vaniemellä15.6. Kirkkovuoden 11. sunnun-tai: Pyhä Kolminaisuus: 11.00päämessu, 17.00 messu Tor-niossa21.6. la 11.00 konfirmaatioretretti22.6. Kirkkovuoden 12. sunnun-tai: Kristuksen pyhän ruumiinja veren juhla: 11.00 päämes-su, huom. ei ole messua Raa-hessa29.6. Kirkkovuoden 13. sunnun-tai: pyhät apostolit Pietari jaPaavali: 11.00 päämessu6.7. Kirkkovuoden 14. sunnuntai:11.00 päämessu, 17.00 messuTorniossa13.7. Kirkkovuoden 15. sunnun-tai: 11.00 päämessu, 17.00messu Rovaniemellä20.7. Kirkkovuoden 16. sunnun-tai: 11.00 päämessu, 17.00messu Torniossa27.7. Kirkkovuoden 17. sunnun-tai: 11.00 päämessu, 17.00messu Raahessa
DiasporaRaahe: (vaihtelee - kysy kirkko-herralta) 27.7. su klo 17.00Rovaniemi: (ort. kirkko) 8.6.,13.7. la klo 17.00Tornio: (Alatornion seurakunnanThurevikin seurakuntakoti)15.6., 6.7., 20.7. su klo 17.00
Vahvistuksen sakramentin jaka-minen on 22.6. Piispa on tulossa.
Isä Paolo on lomalla 24.6.-11.7.Isä Paul Nguyen viettää messutsunnuntaina 29.6. ja 6.7.

RAKKAUDEN LÄHETYSSISARET
Adoraatio maanantaisin klo 18-19. Pyhä messu torstaisin klo18.30. Tervetuloa! Kesällä kannattaa soittaa ensin.
Osoite: Kaarikuja 2 K 60, 00940 Helsinki (Kontula). Puh. 09-3403795.

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.

Liput alkavat loppua!
Suuralennuksellaoopperaan: LATRAVIATA
Tiistaina 25.11. klo. 19.00.Hinta vain 40 e (normaali 56e). Sitovia tilauksia ottaa vas-taan Rita Kaira puh. 09-491495 tai kesällä 09-8793870, klo 9-11.

PYHÄN HENRIKIN SEURA
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Paimenelta
Kiertokirje Ecclesia de Eucharistia
Piispamme Józef Wróbelin SCJ artikkeli uudesta kiertokirjeestä.
Paavi Johannes Paavali II:n14. kiertokirjettä Ecclesia de
Eucharistia on mielestäni pi-dettävä yhtenä hänen tär-keimmistään. Tällä tarkoitanniin asiakirjan teologista kuinsen kirkollista merkitystä.Joku voisi ajatella, ettei uusikiertokirje tuo mitään uutta,koska Trenton kirkolliskoko-uksen jälkeen pääsääntöises-ti kaikki dogmaattiset kysy-mykset ovat olleet selvitetyt.Osittain tämä pitääkin paik-kansa, minkä vuoksi paavi eiesitä kiertokirjeessään mitäänuusia dogmaattisia totuuksia.Silti ei saa unohtaa, että jo-kaisella aikakaudella on omathaasteensa, jotka edellyttävätselkeitä kannanottoja kirkol-liselta auktoriteetilta. Sellai-nen on myös tämän kiertokir-jeen tarkoitus.
Jo kiertokirjeen otsikko viit-taa sen pääteemaan: kysymyson kirkon ja eukaristian väli-sestä molemminpuolisestayhteydestä. Asiakirjan keskei-sin sanoma on, että eukaris-tian sakramentti on arvok-kain Jumalan Pojassaan Jee-suksessa Kristuksessa kirkol-le antamista lahjoista. Tästäsakramentista kirkko raken-tuu. Eukaristia näet muodos-taa ja rakentaa ykseyden sa-malla sekä Jumalan ja ihmis-ten välille että ihmisten kes-ken.
Eukaristian arvo on myös sii-nä, että se tuo Jeesuksen pe-lastustyön tähän hetkeen.Eukaristiassa olemme todel-la osallisia Jeesuksen kärsi-myksestä, kuolemasta ja ylös-nousemuksesta. Hän itse onsieluineen ja ylösnousseineruumiineen siinä läsnä ollak-seen ravintona veljilleen, jot-ka vaeltavat läpi historiankohti iankaikkista elämää.Näin eukaristia on lupausiankaikkisesta elämästä: ”Sil-lä, joka syö minun lihani jajuo minun vereni, on ikuinenelämä, ja viimeisenä päivänäminä herätän hänet” (Joh. 6:54).
Eukaristian teologinen todel-lisuus vaatii kirkolta ja kristi-tyiltä vastaavanlaista suhtau-tumista. Paavi lausuu yksise-litteisesti eukaristian olevankorkeimman kunnioituksenja palvonnan arvoinen. Sa-malla hän torjuu kaikki tä-män sakramentin väärinkäy-tökset ja välineellistämispyrki-mykset.
Kiertokirjeestä eivät voineetjäädä puuttumaan ekumeeni-

set huomiot. Paavi ei todella-kaan ole epämääräinen erikristittyjen välisen ns. inter-kommuunion kysymysten edes-sä. Pietarin seuraaja valittaakristittyjen keskinäisen ha-jaannuksen tilaa, jokamyös estää eukaristiayhtey-den heidän välillään. Niinkauan, kuin kristityt eivätmuodosta yhdessä yhtä, jaka-matonta Kristuksen ruumista(eli yhtä kirkkoa), he eivät voimyöskään ottaa yhdessä osaaJeesuksen eukaristiseen ruu-

miiseen (eli eukaristiaan, eu-karistian kommuunioon).Tosiasiassa kristittyjen ha-jaannus on ristiriidassa sentodellisuuden kanssa, jotaeukaristia nimenomaan itses-sään ilmentää yhteen kirk-koon kuuluvien ihmisten yk-seyden merkkinä ja toteutu-mana.
Käsitellessään käytännöllisiäongelmia paavi muistuttaaedelleen voimassa olevistaperiaatteista, siis ns. Commu-
nicatio in sacris –säännöstä.Sen perusteella yhteinen eu-karistian vietto on kiellettyäsellaisten kirkkojen edustajil-ta, jotka eivät ole kirkon täy-dessä ykseydessä. Sallittua eiole myöskään tavallinen jasäännöllinen kommuuniolleosallistuminen toisissa kir-koissa; se voisi antaa vääränja vahingollisen käsityksenykseydestä. Pyhä isä ei kuiten-

kaan sulje pois tiettyjä poik-keuksia. Ne johtuvat sielun-hoidollisista tilanteista, tar-kemmin sanottuna sellaisista,jotka sielujen pelastus todel-la edellyttää. Niinpä katolilai-set voivat todellisissa hätäta-pauksissa (eli jos on fyysisestitai moraalisesti mahdotontatavoittaa katolista pappia)osallistua kommuuniolle toi-sissa kirkoissa, mikäli eukaris-tian sakramenttia vietetäänniissä Pyhän istuimen mu-kaan pätevästi. Katolinen

pappi saa myös samankaltai-sissa todellisissa hätätapauk-sissa jakaa kommuunion sel-laisille kristityille, jotka usko-vat eukaristian sakramentinja joille sen vastaanottaminenon mahdollista.
Kuten jo mainitsin, ei kysy-mykseen interkommuuniostavoi antaa vastausta ottamat-ta huomioon kahta tärkeääedellytystä. Ensimmäinenedellytys on eukaristian päte-vyys. Paavi viittaa eukaristianja pappeuden sakramentinerottamattomaan yhteyteen,jossa apostolisella suksessiol-la on ratkaiseva merkitys. Jo-hannes Paavali II painottaasiksi, että ”seurakunta, jokakokoontuu eukaristian viet-toon, tarvitsee välttämättävihityn papin, joka sitä joh-taa, jotta kyseessä todella voi-si olla eukaristinen kokous.Toisaalta seurakunta ei itse

voi tarjota itselleen vihittyäviranhaltijaa. Kysymyksessäon lahja, jonka se saa piispo-jen apostoleihin asti ulottuvan
suksession kautta. Juuri piispaasettaa pappisvihkimyksensakramentin kautta uudenpapin tehtäväänsä ja välittäähänelle vallan pyhittää euka-ristian” (n. 29). Siksi pappis-vihkimyksen sakramentti onensimmäinen ja tärkein edel-lytys eukaristian pätevälleviettämiselle; siksi myös apos-tolinen suksessio on yksi tär-

keimmistä aiheista käytäessäekumeenisesta keskusteluakristittyjen välisestä interkom-
muuniosta.
Toinen edellytys koskee euka-ristian ymmärtämistä: kuntahdotaan osallistua eukaris-tiaan täydellisesti ja tunteaaidosti interkommuuniota,on myös ymmärrettävä oi-kein, mistä eukaristiassa jaeukaristisessa kommuuniossatodellisuudessa on kysymys.Niinpä paavi painottaa, ettäinterkommuunio, joka ym-märrettäisiin pelkkänä ”ta-paamisena veljellisellä aterial-la” (n. 10), vähentäisi epäoi-keutetusti eukaristian todelli-suutta ja pyhyyttä. Tosiasias-sa eukaristia on niin suuriaarre, ettei tällaisia kaksimie-lisyyksiä tai vähättelemisiävoida mitenkään suvaita (vrt.n. 10). Ja silti paavi esittäämyös, että ekumeeninen vuo-

ropuhelu johtaa vielä täyteenykseyteen ja että kristityt ker-ran vielä voivat viettää euka-ristiaa yhdessä ja osallistuasamaan kommuunioon.
Paljon tilaa paavi antaa euka-ristian merkitykselle kristitty-jen elämässä. Eukaristia onkaikkien sakramenttien huip-pu, koska se saa aikaan syvänyhteyden kolmiyhteisen Ju-malan ja ihmisten välille (vrt.n. 35-). Yhteys Jeesuksen Kris-tuksen kanssa onkin nimen-omaan ensimmäinen edelly-tys todelliselle uskon elämäl-le, käskyjen sekä kaikkienmuiden uskosta ja kasteestajohtuvien velvoitteiden täyt-tämiselle (vrt. esim. n. 35).Tätä totuutta Jeesus Kristuspainottaa Johanneksen evan-keliumissa, kun hän sanoo:”Pysykää minussa, niin minäpysyn teissä. Eihän oksa pys-ty tuottamaan hedelmää, el-lei se pysy puussa, ja samoinette pysty tekään, ellette pysyminussa. Minä olen viinipuu,te olette oksat. Se, joka pysyyminussa ja jossa minä pysyn,tuottaa paljon hedelmää. Il-man minua te ette saa aikaanmitään” (Joh. 15: 4-5).
Eukaristia myös rakentaa us-kovien yhteyttä. Sen todelli-suudella on syvä mystinenulottuvuus, sillä juuri eukaris-tia rakentaa kirkkoa ja takaasen sisäisen elämän dynamii-kan. Jo kiertokirjeen ensim-mäisessä virkkeessä pyhä isäkirjoittaa, että ”kirkko elääeukaristiasta” (n. 1). Sen alt-tarin ympärille, jolla piispa japapit viettävät eukaristiaa,uskovat kerääntyvät ja muo-dostavat siten yhden perheenJeesuksessa Kristuksessa. Täl-laisen eukaristian toimivuu-den todellisuuden voimmetuntea itsekin erityisestiomassa maassamme, missäyksittäiset katolilaiset eläväthajallaan todellisessa diaspo-rassa sekä käytännössä vaineukaristian vietossa kirkossatuntevat yhteisyyttään ja jaka-vat keskenään uskon todis-tuksen.
Kaksi edellä mainittua perus-tetta viittaavat eukaristianmerkitykseen uskovien elä-mässä. Tästä merkittävyydes-tä seuraa eukaristiaan (py-hään messuun) osallistumi-sen välttämättömyys. Kirkko,jolle Jeesus Kristus jätti vas-tuun ihmisten pelastuksesta,muistuttaa uskovia jatkuvas-ti eukaristiaan osallistumisenvelvollisuudesta vähintään-kin sunnuntaisin. Siksi pyhä
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Väitösjuhla Roomassa
Rooman tunnetun Fontanadi Trevi -suihkulähteen tun-tumassa sijaitsevassa Paavilli-sessa Gregoriaanisessa yliopis-tossa historian tuulet puhal-sivat 17. toukokuuta, kun isäTuomo T. Vimpari väittelikanonisen oikeustieteen toh-toriksi.Vaikka Vatikaanin alai-suuteen kuuluva maailman-kuulu jesuiittayliopisto perus-tettiin jo 1551, isä Vimparinväitös rekisteröitiin siellä en-simmäisenä suomalaissyntyi-sen katolisen papin tohto-raattina sitten keskiajan. Yli300-sivuinen englanninkieli-nen väitöskirja käsittelee en-nen tutkimatonta alaa: kato-lista kirkkoa oikeushenkilönäkaikissa viidessä Pohjoismais-sa kanonisen oikeustieteennäkökulmasta.Yliopiston tohtorinväitös-ten juhlasalissa lauantai-ilta-päivänä pidetyn väitöstilai-suuden puheenjohtajana toi-mi yliopiston kanonisen oike-ustieteen tiedekunnan dekaa-ni, professori GianfrancoGhirlanda SJ, moderaattori-na professori Paolo C. Ferra-ri da Passano SJ ja vastaväit-täjänä professori Carlos Cor-ral Salvador SJ. Vastaväittäjäoli kutsuttu Madridissa sijait-sevasta Universidad Pontifi-cia Comillas -yliopistosta.Tilaisuuteen osallistuivateturivissä piispamme JózefWróbel SCJ, Suomen suurlä-hettiläs Pyhän istuimen luo-na Antti Hynninen puolisoi-neen sekä lukuisia Roomas-sa opiskelevia tai työskentele-viä pappeja, mm. ruotsalaisenpappiskollegion rehtori mon-signor Furio Cesare. Läsnäolivat myös yleisabbedissa äiti

Tekla Famiglietti OSSS bir-gittalaissisartensa kanssa, sisa-ria muista sääntökunnistasekä Roomassa asuvia suoma-laisia. Luonnollisesti mukanaolivat niin ikään siellä opis-kelevat hiippakuntammepappiskandidaatit. Tilaisuu-teen osallistui myös autuaanUrsulan pyhäksijulistamiseensaapunut joukko suomalaisiapyhiinvaeltajia, heidän jou-kossaan Katolisen tiedotus-keskuksen kummatkin tie-dottajat Marko Tervaporttija sisar Marja-Liisa OSSS.Latinankielisellä rukouk-sella avattu italiaksi pidettyväitöstilaisuus alkoi isä Tuo-mo T. Vimparin puheella,jossa hän seikkaperäisesti se-losti väitöskirjansa taustaa,rakennetta ja tärkeimpiä tu-loksia, ja jota mukana olleetsaattoivat seurata kaikille ja-etusta suomennoksesta. Hy-vin juridiselta kuulostavaaihe avaa hieman yllättäenmyös mielenkiintoisia histo-riallisia ja teologisia näkökul-mia, kun kanonisen oikeu-den ja siviilioikeuden yhteen-sopivuuden tai -sopimatto-muuden syitä maissammeryhdytään seikkaperäisestitutkimaan. Väittelijää kiitet-

tiin seuranneessa keskustelu-osuudessa, varsinaisessa “väi-töksessä”, nimenomaan tästäanalyyttisestä otteestaan. Var-sinaista kritiikkiä jäätiin odot-tamaan turhaan!Tilaisuuden lopuksi isäVimpari kiitti lämpimästi läs-näolleita aloittaen piispas-tamme sekä yliopistoaan, jos-sa hänen yhdeksän vuottakestäneet kirkolliset opinton-sa ovat nyt onnellisesti päät-tyneet. Juhlallista väitöstilai-suutta seurasi vakiintuneenperinteen mukaan vastaanot-to yliopiston kahvilassa.Kymmenen päivää myö-hemmin isä Tuomo T. Vim-pari julistettiin virallisesti ka-nonisen oikeustieteen tohto-riksi summa cum laude (elisuomalaisittain laudatur),kun hänen väitöskirjansa jul-kistettiin korkeimman aka-teemisen oppiarvon edellyttä-mällä tavalla. Väitöskirja Thejuridical personality of the Cat-
holic church in Scandinavia -canonical problems and pros-
pects ilmestyy myöhemminkokonaisena laitoksena to-dennäköisesti kansainvälises-sä oikeustieteellisessä kirjasar-jassa. KATT

Haluan kiittää lämpimästi kaikkia, jotka rukouk-sin, läsnäolollaan ja lahjoin osallistuivat tohto-rinväitökseeni 17. toukokuuta 2003.
Härmed vill jag innerligt tacka alla dem, som ibön, med sin närvaro och genom gåvor deltog imin doktorsdisputation den 17 maj 2003.

TUOMO T. VIMPARI

Helpottunutta hymyä väitöksen jälkeen. Vasemmalta oikealle: dekaani, professori Gianfranco Ghirlanda SJ, isäVimpari, piispa Wróbel, moderaattori, professori Paolo C. Ferrari da Passano SJ ja vastaväittäjä professori CarlosCorral Salvador SJ.

Kiertokirje Ecclesia de Eucharistia
Piispamme Józef Wróbelin SCJ artikkeli uudesta kiertokirjeestä.

isä kirjoittaa kiertokirjeessä:”Tässä yhteisöä edistävässä,ainutlaatuisessa vaikutukses-sa, joka on eukaristialle niinominainen, on nähtävissäyksi peruste sunnuntaimes-sun merkitykselle. Siitä jamuista syistä, jotka tekeväteukaristiasta perustavanlaa-tuisen kirkon ja yksittäistenuskovien elämälle, olen mai-ninnut apostolisessa kirjeessä-ni Dies Domini sunnuntainpyhittämisestä. Siinä muistu-tin muun muassa, että usko-villa on velvollisuus osallistuamessuun milloin vakavat syyteivät sitä estä. Siksi paimen-ten velvollisuus on puoles-taan tarjota kaikille tilaisuusnoudattaa tuota käskyä.Apostolisessa kirjeessä Novo
millennio ineunte, jossa jonkinaikaa sitten viitoitin kirkonpastoraalista tietä kolmannenvuosituhannen alussa, halu-sin painottaa sunnuntaiseneukaristian erityistä merkitys-tä. Nostin silloin esiin senyhteisöä vahvistavan vaiku-tuksen: ’Se on’ – näin kirjoi-tin – ’erinomainen paikka,jossa yhteisöllisyyttä juliste-taan ja hoivataan. Juuri euka-ristiaan osallistumisen kauttaHerran päivästä tulee myös
kirkon päivä, jolloin se voi te-hokkaasti täyttää tehtävän-sä ykseyden sakramenttina’”(n. 41).
Kiertokirje muistuttaa myösvaatimuksesta osallistua euka-ristiseen kommuunioon ar-vollisesti. Koska eukaristinenkommuunio yhdistää meidätJumalan kanssa, täytyy kom-muunioon osallistuvan ihmi-sen olla ilman kuolemansyn-tiä. Pyhä isä toistaa kirkonpysyvän opetuksen: ”Sen,joka on tietoinen vakavastasynnistä, on otettava vastaanparannuksen sakramentti,ennen kuin hän saa osallistuakommuuniolle. Sen tähdentoivon, että kirkossa on japysyy aina voimassa se sään-nös, jolla Trenton kirkollisko-kous selvensi apostoli Paava-lin vakavaa kehotusta (vrt. 1Kor. 11: 28) pitäessään kiin-ni siitä, että ’ripin täytyy edel-tää arvollista eukaristiaa, mi-käli joku on tietoinen kuole-mansynnistä’” (n. 36). Sittenpyhä isä lainaa pyhän Johan-nes Krysostomoksen sanoja,jotka ilmaisevat kirkon keho-tuksen muuttamattomana:”Pyhään pöytään [ei saa] as-tua likaisella ja turmeltuneel-la omallatunnolla. Sellaistalähestymistä ei voi todella-kaan koskaan kutsua kom-muunioksi, ei vaikka koski-

simme Herran ruumista tu-hat kertaa, vaan kadotuksek-si, piinaksi ja rangaistustenlisääntymiseksi” (n. 36).
Tähän liittyen kiertokirje pai-nottaa myös kirkon vastuutapyhän kommuunion arvolli-sessa vastaanottamisessa: ”Ar-mon tilan arvioiminen onluonnollisesti jokaisen itsen-sä tehtävä, koska kysymys onomantunnon asiasta. Moraa-lisen normin vastaisen, vaka-van, avoimen ja jatkuvan ul-koisen käytöksen kohdallakirkko, kantaessaan pastoraa-lista huolta hyvän järjestyksenturvaamisesta yhteiskunnassaja kunnioituksesta sakra-menttia kohtaan, ei voi kui-tenkaan olla tuntematta vas-tuutaan. Kanonisen oikeu-den lakikirja viittaa tällaiseenilmeiseen moraalisen kestä-mättömyyden tilanteeseen,kun se toteaa eukaristisellekommuuniolle pääsemisenolevan mahdotonta niille,jotka ’uppiniskaisesti pysyvätjulkisesti tunnetussa vakavas-sa synnissä’” (n. 37).
Lopuksi on vielä sanottava,ettei tämän pääsemättömyy-den tarvitse olla lopullista.Jokaista ihmistä kehotetaankääntymykseen ja jokaiselleihmiselle tarjotaan sovintoaJumalan kanssa parannuksensakramentissa. Keneltäkään,joka kääntyy ja katuu synte-jään, ei kielletä papin anta-maa synninpäästöä. SovintoJumalan kanssa on juuri senaidon toivon perusta, jostaJeesus Kristus itse puhuu ver-tauksessa kadonneesta lam-paasta: ”Minä sanon teille:näin on taivaassakin. Yhdes-tä syntisestä, joka kääntyy,iloitaan siellä enemmän kuinyhdeksästäkymmenestäyh-deksästä hurskaasta, jotka ei-vät ole parannuksen tarpees-sa” (Luuk. 15: 7).

+ JÓZEF WRÓBEL SCJHELSINGIN PIISPA

Kuvassa piispamme kiiras-torstain iltamessun sakra-menttikulkueessa PyhänHenrikin katedraalissa tänävuonna.
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Hiippakunnan päivä
Stella Maris

lauantaina 16. elokuuta
10.00 tervetulokahvit11.00 pyhä messu12.30 lounas13.00 vapaata ohjelmaa: kirpputori ja kirjamyyn-tiä, lapsille ongintaa; näyttelyitä: Pyhän Bir-gitan syntymästä 700 vuotta, Caritaksen or-polapsiprojekti Ugandassa14.00 äiti Elisa Famigliettin OSSS esitelmä pyhäs-tä Birgitasta; musiikkia: Aleksandra Eliatz,viulu15.00 rukoushetki Neitsyt Marian kunniaksi; kah-vi ja kotiinlähtö
Ilmoittautumiset seurakuntiin 10.8. mennessä. Juh-lan järjestävät birgittalaissisaret.

Tervetuloa!

 Maailman    vanhin ikonimaalari
Isä Robert de Caluwé täytti 90 vuotta

Itäisen riituksen mukainen
jumalanpalvelus on alkanutEspoon Myllyjärven Eku-
meenisessa keskuksessa. Läs-nä on pieni, uskollinen kuu-
lijakunta, joka osallistuu toi-mitukseen kykynsä mukaan.
Itäisen riituksen mukainenjumalanpalvelus muistuttaa
ulkoisesti enemmän ortodok-sista kuin tuttua katolista
messua, aina musiikkia myö-ten. Sen maallisena keskipis-teenä on Ekumeenista kes-
kusta vetävä isä Robert deCaluwé, jonka omista tai
oppilaidensa käsistä ovat pe-räisin myös kappelin melkein
kaikkia pintoja peittävät iko-nit. Tuttuakin jumalanpalve-
luksesta löytyy, esirukoustenaikana rukoillaan myös paa-
vin puolesta.Isä Robertin ääni on yhä
kirkas ja selkeä, vain kävely-keppi muistuttaa 90 vuoden
iästä. Sekin unohtuu, kunsaarnana kuullaan elävä ker-
tomus kohtaamisesta valoku-

vaajan kanssa, joka osui todis-
tamaan asfaltin rakoilua jamurtumista, kun sen alta sa-
teen jälkeen nousi tavattom-alla voimalla sieniä, kuin to-
distaen elämän voimaa kuol-leen materian yli.

Kristillisyys on täällä sitämikä yhdistää, ei sitä mikä
erottaa. Kirkkokahveilla he-rää vilkas keskustelu amis-
heista, Yhdysvalloissa eläväs-tä luterilaistaustaisesta, eristy-neestä uskontokunnasta,
joka ei hyväksy modernia tie-dettä ja teknologiaa, eläen
sukupolvesta toiseen melkeinmuuttumattomissa oloissa
hevoskulkuneuvoineen kaik-kineen.

Ikoneita on täällä päära-kennuksessakin, ne peittävät
jopa osan kirjahyllystä. Ja iko-neiden varassa keskus tietys-
sä mielessä toimiikin. Se onalusta pitäen ollut omavarai-
nen: isä Robert maalaa iko-neja ja kirjoittaa ikoneista, ja
siitä koituvat tulot mahdollis-

tavat toiminnan ilman ulkois-
ta apua.Ikonimaalaus on peruja
isä Robertin alkuperäisestäkutsumuksesta, joka kirkastui
silloiselle hollantilaiselle kan-sakoulunopettajalle vuonna
1932, kun Venäjältä kantau-tui tieto uskovien vainoista ja
nälänhädästä. Keskustelutrippi-isän kanssa johtivat
Roomaan pappisseminaariin,joka valmisti pappeja Venäjäl-le.

”Opiskelin kuusi vuottaortodoksisen kirkon kulttuu-
ria ja idän kirkkoisiä. Se onvaltavan rikas perinne, ja
olen kiitollinen siitä, ettäolen saanut tutustua siihen”,
isä Robert muistelee.Kun pappisseminaari jäi
taakse, oli Venäjä kuitenkinsulkeutunut ulkomaailmalta.
Isä Robert kutsuttiin Suo-meen vuonna 1940, välirau-
han aikaan. Ensimmäinen it-senäisempi tukikohta ja taval-
laan Ekumeenisen keskuksen
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 Maailman    vanhin ikonimaalari
Isä Robert de Caluwé täytti 90 vuotta

edeltäjä oli vuonna 1951 vi-
hitty Rekolan kappeli - pienirukoushuone, jonka kohtalo-
na oli kärsiä huonoista naa-puruussuhteista. Kirkko ja
asuinhuone jopa siirrettiintien toiselle puolelle, mikä ei
sekään tuonut lopullista so-pua.

”Nyt kappelia ei enää ole,paikalla on tie. Siitä on muis-
toja enää Tikkurilan museos-sa, Tikkurilan vanhan rauta-
tieasemarakennuksen tilois-sa.”

Lopullinen ratkaisu olipaikka Espoon Myllyjärvellä,
jota tultaisiin kutsumaanEkumeeniseksi keskukseksi.Myllyjärven kirkko valmistui
vuonna 1964, ja isä Robertyhdessä toisen jo Rekolassa
vaikuttaneen papin, TheodorRohnerin kanssa oli päättä-
nyt omistaa paikan ekumeni-

alle - asia, joka oli katolisessa
kirkossa silloin varsin uusi,monen mielestä ylellisyyttä.
Samana vuonna vihittiin kui-tenkin Helsingin apulaispiis-
paksi Paul Verschuren, jokaoli asennoitumiseltaan eku-
meeninen, uusille asioilleavoin, ja josta tuli lisäksi isä
Robertin hyvä ystävä.Vatikaanin II kirkollisko-
kouksen jälkeinen aika lieneeollut keskuksen vilkkainta.
Vierailijoita oli silloin jopa12-13.000 vuosittain.

Vuonna 1971 isä Theodorlähti Brasiliaan lähetystehtä-
viin. Sen jälkeen Ekumeeni-seen keskukseen tuli vielä yksipappi, isä Guy Barbier, jon-
ka isä Robert kutsui opiske-lemaan venäjää - itäisen rii-
tuksen talossa nimittäin pu-huttiin venäjää, aina keskuk-
sen apulaista, sisar Paraske-

vaa myöten. Sittemmin isä
Guy kutsuttiin Emmaus-työ-hön, mutta hän osallistui yhä
keskuksen jumalanpalveluk-siin. Nyttemmin myös sisar
Paraskeva on siirtynyt luosta-riin, ja keskuksen apulaisena
toimii Sirkku Lehtinen, joka”osaa kaiken”.

Isä Robertin käsitys on,että Ekumeenisen keskuksen
toimintaa kunnioitetaan laa-jalti. Käsitys vahvistui äskeisil-
lä 90-vuotispäivillä, joihinosallistui katolilaisten lisäksi
myös Espoon luterilaisia seu-rakuntia ja monia ortodokse-
ja kauempaakin. Se tosiasia,että jumalanpalvelus muistut-taa ortodoksista jumalanpal-
velusta, ja sekin, että isä Ro-bert itse elää kuten ortodok-
si, voi kuitenkin ärsyttää, jopapelottaa.

”Monet luulevat, että

käännytän ihmisiä”, hän sa-
noo. ”Kuudenkymmenenvuoden aikana ei kuitenkaan
ole ilmaantunut yhtään kään-nynnäistä. Olemme yksi kirk-
ko kasteen kautta, ja meidänon oltava hyviä oman kirk-
komme jäseniä, muita vihaa-matta.”

Isä Robert kertoo itse löy-täneensä muista kirkoista pal-
jon kunnioitettavaa sitä mu-kaa, kun on oppinut ne tun-
temaan. Ortodoksisessa kir-kossa hän arvostaa erityisesti
sen rakastavaa suhtautumis-ta ihmiseen ja sen ihmiselle
tämän heikkouksineenkinosoittamaa ymmärtämystä.Pappien naimattomuuden
suhteen hän tuntuu lähenty-vän ortodoksisen kirkon lin-
jaa, mikä tosin ei ole myös-kään katoliselle kirkolle opil-
linen vaan käytännöllinen

kysymys.
Ekumeniassa isä Robertlähtee perusasioista, yhdestä

kasteesta ja yhdestä Herrasta,ja näkisi tästä näkökulmasta
siksi mielellään kirkkojentuovan esiin uskoaan ja käy-
täntöään henkilöimättä niitävoimakkaasti johtajiinsa.
Näin annetaan yhdistävilletekijöille kenties nykyistä pa-
remmat mahdollisuudetnousta esiin.

”Myös suomalainen lute-rilaisuus on läheistä. Olen
ekumeniaa ajatellen oppinutheiltäkin paljon”, isä Robert
sanoo. OLLI ORKONEVA
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Artikkeleita

Perspektiivi
Pyhän esimerkki ja apu
Julia, luostarinimellä Ursulaeli tavallista elämää, mutta olijoissakin asioissa epätavalli-sen antautunut ja onnistuityössään. Hänessä näkyy Ma-ria, mutta Martta paljastuurohkeudessa ja kyvyssä tarttuatilanteen vaatimaan toimin-taan innolla ja tehokkaasti.Uskomme, että hän ensinkuunteli Jeesusta ja sittennäki, mitä on ruvettava teke-mään. Tienviitta osoitti useinuusiin maisemiin ja toimiin,vaikeisiin ja suuriinkin, mut-ta hän uskalsi lähteä liikkeel-le.
P. Ursula puhuu valosta, au-ringosta ja tähdestä. Jeesus on

hänen tiensä valo, samoinNeitsyt Maria, joka viittaakoko ajan Jeesukseen. Kuvavalosta on puhutteleva. Olenkulkenut koulutietäni kirjai-mellisesti tähtien, kuun jaauringon valaistessa. Pimey-den aikana on yksikin tähtipitänyt yllä toivoa ja uskoavalon kasvamiseen. Päiväkoitti aina. Jeesus on elämäs-sä kuitenkin varsinainen”valo valkeudesta”. Valonyhteydessä tulee mieleen läm-pö, joka liittyy rakkauteen.Joku on valon ja lämmön ih-minen. Silloin toisten onhyvä olla.

P. Ursula kirjoittaa pahoistaajatuksista. Nekin haavoitta-vat Jeesusta piikkikruununpistävinä piikkeinä. Jeesuksel-la oli ihmisveljistään rauhanja rakkauden ajatuksia, ei ar-vostelun ja tuomion mieltä.Jos kuvittelemme, miltä elä-mämme näyttää Jumalan sil-missä, arvostelun henki heik-kenee.
P. Ursula kehottaa usein kes-tävyyteen rukouksessa. Senavulla me pidämme Jeesuk-sesta kiinni, säilytämme yhte-yden Jumalaamme. Kestävyyson sitäkin, että anotaan hel-littämättä Jumalalta jotakintiettyä asiaa. Siihen liittyy

luottamus, että Isän tahto onihmiselle parasta elämäneväiksi.
Kerrottaessa P. Ursulan lap-suudesta mainitaan hänenoppineen molemmilta van-hemmiltaan ajatuksia ja asen-teita sekä monia taitoja.Tämä valaisi häntä näke-mään mitä lahjakkuuden la-jeja hän oli saanut. Aikuise-na P. Ursulalla riitti rohkeusvarsin moniin asioihin. Onkiehtovaa huomata, että hänyksinkertaisesti ryhtyi teke-mään sellaista, mikä oli tar-peen. Hän huomasi tilanteet,joissa oli tartuttava toimeen.Maria hänessä näki ja kuulos-

Ursuliinisisarten ylisisaren kirje äiti Ursulan kanonisaatiosta
Varsova 25.3.2003

Hyvät äiti Ursula Ledóchows-
kan ja sisarkuntamme ystävät,sisaret ja veljet,
Muutaman viikon kuluttuaJohannes Paavali II korottaapyhien joukkoon äiti UrsulaLedóchowskan, Kuoleman-tuskassa olevan Jeesuksen sy-dämen ursuliinisisarten sään-tökunnan perustajan. Pyhäk-si julistamisjuhlallisuuksiavietetään Roomassa 18.5.2003. Tämä suuri ja riemul-linen tapahtuma muodostuuosaksi Puolan paikalliskirkonkiitosta pyhän isän, historianensimmäisen slaavilaisen japuolalaisen paavin, 25-vuoti-sesta pontifikaatista. Se onmyös paavin syntymäpäivä.Haluamme jakaa tämäilomme myös Teidän kans-sanne, rakkaat ystävämme,perheenjäsenemme, sisarem-me ja veljemme. Samallameillä on tilaisuus pohtiahetki yhdessä tämän pyhäksijulistamisen merkitystä. Epäi-lemättä monikin meistä kyse-lee tällaisessa tilanteessa sitä,minkä viestin voi nykyajanihmiselle tuoda tämä tulevapyhä, vaatimaton, harmaasääntökuntasisar, joka mei-dän tavallamme eli vaikeitaaikoja. Mitä voimme häneltäoppia? Miten hän voi tuodaapunsa usein hankalaan joka-päiväiseen elämäämme?Hän eli vuosisatojen ja ai-kakausien vaihteessa (1865 –1939). Euroopan historiankartta muuttui hänen silmi-ensä edessä. Aikaisemmatkeisarikunnat kaatuivat jaesiin nousi uusi poliittinen,yhteiskunnallinen ja kulttuu-

rinen järjestelmä. ItsenäinenPuola syntyi uudelleen. Maa-ilmassa tapahtuvat muutok-set toivat paljon toivoa, mut-ta myös huolta. Mielelleen jasydämelleen tyypillisellä tark-kaavaisuudella äiti UrsulaLedóchowska havaitsi tämänEuroopan ja maailman hen-gellisen tilan. Hän teki siitäoikean diagnoosin ja osoittielämällään tien ulos kulttuu-rin ja yhteiskunnan kriisistä.Hän kirjoitti 1930–luvul-la: Tänään, kun maailma pa-kanallistuu yhä enemmän,kun materialismi yhä enem-män erottaa sieluja Jumalas-ta, kun erilaiset väärät filoso-fiat pyrkivät peittämään meil-tä jumalallisen totuuden pil-katen sitä, mikä meille onpyhintä – uskoamme, onmeidän kiinnitettävä katse-emme pyhien elämään. Eri-tyisesti katsokaamme niitäpyhiä, jotka elivät meidän lail-lamme, joiden elämä ei eron-nut meidän elämästämmemillään ennenkuulumatto-malla tavalla, jotka täyttivät –ja tämä on heidän pyhyyten-sä ominaisuus – mitä tavalli-simpia pieniä velvollisuuksiaepätavallisella tavalla rakasta-en, yliluonnollisella innolla.Ja siksi: Me tarvitsemme py-hiä, jotta he, kuten ammoin-kin, anoisivat valon ja armoneksyville, anteeksiannon sy-vyyksistä laupeutta huutavil-le. He ovat ihmisiä, jotka pa-lavin sydämin, epätavallisenrakkauden innoittamina ovatsitoutuneet perheeseensä,työhönsä, yhteiskunnalliseenja poliittiseen elämään ja ky-kenevät muuttamaan maail-man. Sellaisia ihmisiä on tar-vittu aina, heitä tarvitaan

kovasti tänäänkin.Äiti Ursula piti ihmisenkasvatusta, hänen kaikinpuo-lista kehittämistään, tärkeim-pänä toimintana ihmisten,maailman ja Kirkon hyväksi.Puheessaan opettajille hänsanoi: Meillä on kasvatustyös-sä kahdenlainen tehtävä: en-sinnäkin kasvattaa lapsia Ju-malalle, taivaalliselle isän-maallemme, ja toiseksi kasvat-taa lapsia yhteiskunnalle,maalliselle isänmaallemme.Hän oli lahjakas opettaja jakasvattaja. Hän rakasti lapsiaja nuoria ja toivoi heidän to-dellista parastaan. Hän etsitapoja ja menetelmiä kasvat-taakseen kaikin tavoin kypsiäihmisiä, jotka kykenevät otta-maan vastuun itsestään jaheidän haltuunsa uskotuistaihmisistä.Samanaikaisesti hän ym-märsi, mikä korvaamatonrooli perheellä on kasvatuk-sessa. Hän itse kasvoi perhees-sä, jossa hän sai paljon läm-pöä ja viisasta, vaativaa rak-kautta, lukuisan sisaruspar-ven keskellä, perheessä, jokaoli vahva Jumalassa. Erityi-nen rooli hänen perheessäänoli äidillä: hän oli hyvä, rakas-tava, hurskas nainen, jokapiti tarkkaa huolta siitä, että– kuten hän kirjoitti päiväkir-jassaan – saisi siirrettyä lap-siin uskon periaatteet. Josonnistun siinä, voin rauhas-sa sulkea silmäni. Näin var-maan äidistään ajatteli Ursu-lakin, kun hän kerran sanoikatolisille naisille: pyhän äi-din sylissä kasvavat hurskaatpapit, urheat valtion virka-miehet, sankarilliset isän-maan puolustajat. Meidän ai-kanamme tarvitaan niin ko-

vasti hyviä, rakastavia perhei-tä, viisaita ja vastuullisia van-hempia, isiä ja äitejä, kasvat-tajia, katekeettoja ja opettajia.Nuorille ovat kovin tarpeenympäristöt, joissa he tuntevatrakkautta ja hyväksyntää, jos-sa he saavat hyvää ohjausta,viisaita ystäviä ja oppaita kyp-sän elämän tielle.Tänään, kun koko maail-ma on ihmiselämän tarkoi-tuksen ja päämäärän väärän-laisen ymmärtämisen aiheut-tamassa kriisissä ja siitä aiheu-tuvassa kasvatuksellisessa krii-sissä, on äiti Ursulan erityisenarvokkaana ja pysyvänä pa-noksena hänen kasvatustoi-mintansa esimerkki. Tämätoiminta ei koskenut vain lap-sia ja nuoria, vaan myös kas-vattajia, opettajia ja katekeet-toja. Tärkeä on myös hänenkristillinen, dynaaminen japositiivinen kasvatusmenetel-mänsä, jonka perusperiaateon, että kasvatus on tärkein-tä evankelioimistyötä.Me elämme maailmassa,joka on usein kaaoksen, vä-kivallan, rauhattomuudensekä ilon ja tasapainon puut-teen ahdistama. Meidän onvaikea uskoa tai luottaa ke-henkään… Äiti Ursula kirjoit-ti: Annan tässä teille aposto-laatin, joka ei vaadi teiltäsuurta kieltäymystä tai vaivo-ja, sellaisen, joka erityisestinyt meidän aikoinamme onhyvin tarpeellinen ja tehokas,nimittäin hymyn apostolaa-tin. Hymy karkottaa sieluunkertyneet pilvet. Hymy hyvän-tuulisilla kasvoilla kertoo Ju-malaan liittyneen sielun sisäi-sestä autuudesta. Hymy kas-voillasi sallii lähestyä sinuapelkäämättä, pyytää sinulta

jotain tai kysyä. Monestihymy voi masentuneeseen sie-luun vuodattaa uuden elä-män, toivon, että paremmatajat odottavat, että Jumala onvalveilla. Hymy on usein setähti, joka osoittaa, että tuol-la ylhäällä sykkii Isän sydänaina valmiina armahtamaanihmisiä heidän kurjuudes-saan. Jumala on varannut it-selleen oikeuden tehdä ihmi-sistä pyhiä ristin kautta. Meil-le hän on antanut tehtävänauttaa toisia heidän tuskalli-sessa vaelluksessaan ristin tiel-lä jakamalla ympärillemmepieniä onnen ja ilon säteitä.Me voimme tehdä sen usein,antaa toisille rakkauden jahyvyyden hymyjä, hymyjä, jot-ka kertovat Jumalan rakkau-desta ja hyvyydestä. Tarvit-semme tänään kovasti hyväätuulta niin itsellemme kuinlahjaksi muille; hyvää tuulta,joka tietää, että viime kädes-sä tämän päivämme ja huo-misemme Herra on Jumala.Eräässä kirjeistään sääntö-kunnallemme Johannes Paa-vali II sanoi äiti Ursulasta:Autuas Ursula Ledóchowskaoli omana aikanaan uudenevankelioinnin apostoli, jokaantoi elämällään ja toimin-nallaan todistuksen siitä,kuinka evankelinen rakkauson aina ajankohtaista, luovaaja tehokasta.Olkoon äiti Ursulan py-häksi julistaminen meille kut-su itsemme, perheidemme,työpaikkojemme, isänmaam-me ja koko Euroopan uuteenevankeliointiin. Kehotammesydämellisesti teitä tutustu-maan tähän uuteen pyhään,kääntymään hänen puoleen-sa kaikissa tarpeissa. Kutsum-
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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.

teli. Martta tiesi, mitä on aloi-tettava ja keksi keinot miten.Rukous ja mietiskeleminenjohtivat toimeliaisuuteen.
Katsomme P. Ursulassa uut-teraa, lahjojaan käyttävää ih-mistä, sellaista, jonka toimin-nasta Jeesus puhuu vertauk-sessaan palvelijoille uskotuis-ta rahoista. Hänelle sanottiin:”Olet hyvä ja luotettava pal-velija. Vähässä olet ollut us-kollinen, minä panen sinutpaljon haltijaksi. Tule herra-si ilojuhlaan.” Tämä sopii P.Ursulaan. Hänessä on oikeinhyvä esikuva, kun ihminenetsii paikkaansa ja kyseleesyntymänsä tarkoitusta jakoko elämän merkitystä.

P. Ursula haki sitä aidosti jatahtoi myös löytää. Yhtenäpäivänä hän lähti kulkemaankuuliaisena sille, mikä oli val-jennut. Askeleita ottaessaanhän kuunteli Isän tahtoa jauskalsi eteenpäin. Kerran py-häksi tulevalla oli tie edessäänja se vei harvinaisen moniintehtäviin. Rukous ja kuuliai-suus olivat oppaina joka päi-vä. Rauha ja rohkeus ovat seu-rausta kuuliaisuudesta. Tässämeille esimerkkiä ja opetus-ta. Hän on myös apu ja tukipyytäessämme Jumalalta voi-maa ja varjelusta toisille ja it-sellemme. Pyhä Ursula, rukoi-le puolestamme.ANJA PURHONEN

me teitä myös osallistumaanpyhäksi julistamiseen Roo-massa, ja jos se on mahdoton-ta, niin hengelliseen yhtey-teen kanssamme kiitoksenamaailman ja koko Kirkonuudessa pyhässä saamasta lah-jasta.Pyhät ovat ystäviämme –kirjoitti äiti Ursula kerran –he ymmärtävät huolemme jarukoilevat puolestamme Ju-malan valtaistuimen edessä.Kannamme sydämellisesti tei-dät kaikki, rakkaat ystäväm-me, äiti Ursulan esirukoustensaattelemana Jumalan valtais-tuimen eteen. Anokoon hänteille ne armolahjat, joita itsekukin teistä, perheenne, ystä-vänne ja sydämessänne kan-tamanne ihmiset tarvitsevat.Samanaikaisesti pyydämmeesirukousta meidän, tulevanpyhän hengellisten tyttärien,puolesta, että hänen pyhäksijulistamisensa olisi meillekutsu elää entistä täydemminperustajamme meille antami-en ohjeiden ja esimerkinmukaan.
Sydämellisin terveisin, kunnioit-taen ja rukouksin,
ÄITI JOLANTA OLECH, YLISISAR
YHDESSÄ KUOLEMANTUSKASSA

OLEVAN JEESUKSEN SYDÄMEN
URSULIINISISARTEN KANSSA

Lapset ja rukous
Kesä on hyvä mahdollisuus kasvaauskossa yhdessä lasten kanssa.
Tuudittaudumme helpostikuvitelmaan, että lapset voi-vat uskonnonopetuksessajoko seurakunnassa tai kou-lussa saada riittävät eväätoman uskonnon harjoittami-seen. Näin ei kuitenkaan ole.Vanhempien esimerkki onkorvaamaton. Arkielämänkiireessä tuntuu usein kuiten-kin siltä, että perheissä ei olekunnolla aikaa ja rauhaa ja-kaa edes kaikkia käytännönasioita. Kesä on siksi loistavamahdollisuus pysähtyä het-keksi ja miettiä myös perheenhengellistä kasvua. Pelkäs-tään kesäinen luonto tarjoaalukemattomia mahdollisuuk-sia ylistää ja ihmetellä Luojantekoja. Mitä jos päättäisittänä kesänä tutustuttaa lasta-si paremmin kirkon rukous-elämään. Tässä muutamiavinkkejä:
- Seurakuntasi odottaa teitäsunnuntaimessun viettoon.Yritä tehdä sunnuntaimes-suista koko perheelle positii-vinen kokemus. Vältä kiiret-tä ja hermostunutta ilmapii-

riä matkalla kirkkoon. Äläkritisoi pappeja, musiikkia,kirkkoa tai seurakuntaa vaanosoita iloa ja kiitollisuutta sii-tä, että saat osallistua yhtei-seen eukaristian viettoon las-tesi kanssa vaikka et pystyi-sikään kunnolla keskitty-mään kaikkeen, mitä ympä-rilläsi tapahtuu. Tehkää yh-dessä jotakin kivaa messunjälkeen.
- Yrittäkää järjestää mahdol-lisuus yhteisiin aterioihin jarukoilkaa ruokarukous yhdes-sä. Anna lastenkin joskus joh-taa yhteistä ruokarukousta.
- Hanki lapsellesi hänenikäänsä sopiva Raamattu jatutustuta häntä pyhimysker-tomuksiin.
- Kun lapsesi kysyvät neuvoaongelmatilanteissa, älä tyydypelkästään neuvomiseenvaan sano, että rukoilet myösoikean ratkaisun löytämisek-si ja kehoita lasta itsekin ru-koilemaan vaikeuksien kes-kellä.

- Pyydä esirukouksia lapsilta-si – sotkematta kuitenkaanheitä omiin aikuisten ongel-miisi.
- Tehkää pieni pyhiinvaellusesim. johonkin keskiaikaisis-ta kirkoistamme ja retkeilkääsamalla lähimaastossa.
- Rukoile joka päivä lastesipuolesta.
- Anna itse elävä esimerkkirukouselämästä.
- Rukoilkaa yhdessä: Perhe,joka rukoilee yhdessä, pysyymyös useimmiten yhdessä.
- Pidä kodissa esillä esineitä,jotka kutsuvat rukoukseenesim. Raamattu, ikoni, us-konnollinen kuva tai patsas,kynttilä, ruusukko yms.
Lopuksi muista, että voit vainyrittää parhaasi. Me tarvit-semme koko yhteisöamme tu-tustuttamaan lapsiamme us-kon salaisuuksiiin. Ei yksinseurakunta, ei yksin koulu, ei

Suomen ursuliinisisaret ovat avanneet pyhästä Ursulasta kertovat internetsivut osoitteessaursuliinit.catholic.fi/ursula/

yksin perhe, ei yksin vanhem-mat, ei yksin liturgia, ei yksinRaamattu, ei yksin opetus-suunnitelma eikä yksin opet-tajat – vaan kaikki nämä yh-dessä, kehdosta hautaan,opettaen, oppien ja osallistu-en yhdessä matkalla kohtiJumalan valtakuntaa. Muistamyös, että Jumala on ainavalmis auttamaan ja johdat-tamaan tällä matkalla. Emmekoskaan ole yksin.IRENE ALVAREZ
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Ajassa

Linja-autolla HelsingistäKöyliöön
Tilausbussi lähtee sunnuntaina 15.6. Pyhän Henrikin kated-raalin edestä klo 9.00 ja Pyhän Marian kirkolta n. klo 9.15.Paluu n. klo 17.00. Ilmoittautumiset Marian seurakunnan kans-liaan, puh. 09-2411633. Matkasta peritään korvaus (alle 20 eu-roa) bussissa.

KirkkopäivätHelsingissä
Suomen evankelisluterilaisen kirkon järjestämät kirk-kopäivät pidettiin tänä vuonna Helsingissä teemalla“Isä meidän, joka olet kaupungissa”. Kolmipäiväi-sen tilaisuuden järjestelyihin osallistui mm. Suomenekumeeninen neuvosto (SEN), ja monissa tapahtu-missa oli mukana myös katolilaisia.
Perjantaina 23.5. kirkkopäi-vät huipentuivat Rautatiento-rilta alkaneeseen ekumeeni-seen marssiin, joka päättyiSenaatintorille runsaidenmusiikkiesitysten ja kuvaelmi-en keskelle. Marssilla oli mu-kana tuhansia kristittyjä japrosentuaalisesti edustavamäärä katolilaisiakin, mm.piispamme Józef WróbelSCJ, isä Marino Trevisini jaisä Teemu Sippo SCJ sekäjoukko aktiivisia seurakunta-laisia.Lauantaina 24.5. oli tilai-suus mm. keskustella uskon-tojenvälisistä suhteista taiosallistua SEN:n nuorisojaos-ton järjestämään askartelu-hetkeen, jossa birgittalaissisa-

ret ohjasivat kävijöitä pyhänruusukon saloihin. Katolisenkirkon esittely iltapäivällä ke-räsi yleisöä Pyhän Henrikinkatedraaliin salin täydeltä, jakuten esittelijänä toiminutkatedraalin urkuri MarkoPitkäniemi totesikin, “oli ilohuomata, että suuri osa jäikuuntelemaan myös gregori-aanista konserttia esittelynjälkeen”.Sunnuntain 25.5. kirkko-päivien osallistujat pyhittivätjumalanpalveluksille, muttakohtasivat toisensa lopuksimyös Senaatintorilla järjeste-tyssä “Sirkus Pyhässä”, tapah-tumassa, joka oli tarkoitettulapsille ja koko perheelle.Helsingin kirkkopäivät

keräsivät tapahtumiinsa yh-teensä arviolta melkein satatuhatta kävijää. Katekeettisenkeskuksen johtaja MarjattaJaanu-Schröder, joka edustaaKatolista kirkkoa Suomenekumeenisen neuvoston hal-lituksessa ja neuvostossa, kiit-ti kirkkopäivien tunnelmaamyös siitä, että jo niiden jär-jestelyjä leimasi avoin pyrki-mys ottaa aidosti huomioontoisten kirkkojen panos.“Lisäksi kirkkopäivienesiinnostama uskontojen- ja

kulttuurienvälinen ulottu-vuus ilahdutti minua suures-ti, koska näissä asioissa onvielä paljon opittavaa ja teh-tävää”, Jaanu-Schröder tote-aa. Monissa tilaisuuksissa olimukana myös vt. yleisvikaariMarino Trevisini. Hänenmielestään “oli myönteistä,että vaikeistakin asioista kes-kusteltaessa myös katolisenkirkon opetuksen perustelui-ta kuunneltiin ja kunnioitet-tiin”.

Kaisaniemen puistossajärjestettiin monia tilaisuuk-sia erityisesti lapsille ja nuo-rille. OpetuskoordinaattoriIrene Alvarez osallistui las-tensa kanssa mm. Raamattu-aiheisiin nukketeatteriesityk-siin. Alvarezia ilahdutti kirk-kopäivissä mm. se, että “nii-den kautta myös maammevähemmistökristityt voivatkokea kristinuskon suuruut-ta ja voimaa”.MARKO TERVAPORTTI


