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Pyhyys jaloukkaamattomuus
Kroatian vierailullaankesäkuussa pyhä isäm-me korosti erityisestikahta teemaa. Yksi kos-ki pyhyyttä kaikkienkristittyjen kutsumuk-sena, toinen oli vetoo-mus perheen vakaudenja kehityksen turvaami-seksi. “Pyhyyden juurion kasteessa, ja muutsakramentit - erityises-ti pyhä eukaristia - kut-suvat meitä siihen yhäuudestaan.” Meidät kaikki on kutsuttu pyhyyteen,paavi vahvisti, “nuoruutemme keväänä, kypsyytem-me kesänä, sitten vielä vanhuutemme syksynä, vii-mein kuolemamme hetkenä ja sen jälkeenkin”. Ker-rattuaan kirkon opetuksen viimeisistä asioista pyhäisä esitti kuulijoilleen kysymyksen: “Mitä olen teh-nyt kasteellani, mitä vahvistuksellani? Annankopäivän mittaan rukoukselle sille kuuluvan paikan?Pidänkö elämääni kutsumuksena ja ‘missiona’?”

Siinä lyhyt omantunnontutkiskelu, joka sopii meis-tä kiireisimmällekin! Kysymyksiä voi esittää lisää-kin, näin kesälomien pian loppuessa: Onko Juma-lalla paikka arkipäivässäni? Osoitanko hänelle sitäarvostusta ja luottamusta, jota hän minulta odot-taa - osoitanko hänelle, että todella uskon häneen,Kaikkivaltiaaseen Luojaan? Entä rakastanko lä-himmäisiäni todella pyyteettömästi ja varauksetta?Onko avun antamisen halu ja toisten palveleminenminulle sydämenasioita, vai ainoastaan suuria lu-pauksia? Vai olenko vain välinpitämätön, teenkövain sen, mikä on inhimillisesti välttämätöntä, jot-ta saisin sitten jäädä omaan rauhaani?
Viimeisin kysymys vahvistuu samalla siitä, mitäpyhä isä sanoi perheiden puolesta: “Tänä päivänäperhe tarvitsee erityistä huomiota ja konkreettisiaohjelmia, jotka edistävät ja puolustavat sen olemus-ta, kehitystä ja vakautta. . Älkää pelätkö esittäämuille, kaikkein ensimmäiseksi elämänne todistuk-sen avulla, Jumalan suunnitelmaa perheitä varten,jotka perustuvat avioliittoon eli miehen ja naisenväliseen vakaaseen ja uskolliseen liittoon. He ovatliittyneet toisiinsa siteellä, joka on julkisesti ilmais-tu ja tunnustettu.” Tälle kaikelle paavi antaa esi-kuvan: “Mietiskellessämme Jeesuksen, Marian jaJoosefin elämää Nasaretissa mieliimme tulee kris-tillisen perheen elämän karu kauneus ja yksinker-taisuus, pyhyys ja loukkaamattomuus.”
Pyhyys ja loukkaamattomuus! Näinä päivinä kato-linen kirkko on paavin johdolla toistuvasti puolus-tanut perheen arvoa ja merkitystä sitä uhkaaviayhteiskunnallisia ja lainsäädännöllisiä ilmiöitä vas-taan. Eikä loppua näy. Mutta joutuuko pyhä isäkäymään taistelun yksin vai voiko hän laskea mei-dän tukemme varaan? Eikö kutsumuksemme ja‘missiomme’ tässä ajassa ja yhteiskunnassa voisijuuri olla tuon tuen osoittaminen ja välinpitämät-tömyyden välttäminen - perheen pyhyyden ja louk-kaamattomuuden puolustaminen avoimesti ja vank-kumattomasti? Siinä lienee yhdenlainen pyhyydenmitta.

Helsingin piispa Józef
Wróbel SCJ on tehnyt seu-
raavat nimitykset, jotka as-
tuivat voimaan 1.8.2003:
isä Tuomo T. Vimparin
yleisvikaariksi, samanai-
kaisesti hän toimii assis-
tenttina Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunnassa;
sekä
kirkkoherra Marino Trevi-
sinin piispanvikaariksi
hengellisiä liikkeitä koske-
via asioita varten.
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Uutisia
Ecclesia in Europa -
Paavin kirje Euroopasta ilmestyi
Paavi Johannes Paavali IIjulkaisi kesäkuun 28. päivä-nä Euroopan piispojen syno-din jälkeisen apostolisen ke-hotuksen Ecclesia in Euro-pa, Kirkko Euroopassa. Sii-nä hän ohjaa Euroopan kirk-koja vuonna 1999 pidetynsynodin keskustelujen tee-moja seuraten.Synodin teeman mukai-sesti pyhä isä on vakuuttu-nut siitä, että "Jeesus Kris-tus elää kirkossaan" ja ettäjuuri siinä on "Euroopan toi-von lähde". Paavin kirjettäkommentoivat Vatikaanissapidetyssä tiedotustilaisuu-dessa synodin pääsihteeri,

kardinaali Jan P. Schotte,Madridin arkkipiispa, kardi-naali Antonio Maria RuocoVarela sekä Birminghaminarkkipiispa Vincent GerardNichols ja Lublinin arkki-piispa Jozef Mirosaw Zy-cinski.Kardinaali Ruoco Vare-lan mukaan kirkko on va-kuuttunut siitä, että sillä ontärkeä aarre tarjottavanaanEuroopalle, itse asia maan-osan ainoa aarre ja toivo:Jeesus Kristus. Mitään pa-rempaa ei Euroopan raken-tamiseksi voi antaa.Arkkipiispa Nichols puo-lestaan korosti kolmea asia-

kirjan teemaa: selkeää näke-mystä "eurooppalaisestahankkeesta" ja kristinuskonroolista siinä; kutsua kään-tymykseen ja uudistumi-seen, niin yhteisönä kuin lä-hetystyössäkin; sekä uskonja uskontojen suhdetta yhtei-seen eurooppalaiseen julki-seen elämään.Dokumentissa paavi ke-hottaa Euroopan katolilaisiatosissaan elämään evanke-liumin sanomaa todeksi, sil-lä niin paljon on nähtävissämaallistumista kirkollisessa-kin elämässä. Hän kutsuu us-kovia säilyttämään kristilli-sen identiteettinsa ja vahvis-

tamaan sisäistä elämäänsäsekä yhteyttä välillään. Vie-lä pyhä isä ehdottaa kirkonja valtion välisiin suhteisiin"tervettä yhteistyön henkeä".Lopuksi hän vielä muistut-taa, ettei Euroopan unionil-la ole "vakautta, jos se jääpelkäksi alueelliseksi ja ta-loudelliseksi kokonaisuu-deksi".Kirjeensä lopussa paavijättää koko Euroopan kirkonsekä maanosan kaikkiennaisten ja miesten tulevai-suuden Neitsyt Marian hal-tuun. KATT/VIS/EWTN

KardinaaliCassidylletunnustusSuomesta
Kristittyjen ykseyden edistä-misen neuvoston entinenprefekti, kardinaali EdwardIdris Cassidy sai kesällä kor-kean tunnustuksen "Suomenja Pyhän istuimen sekä Roo-malaiskatolisen kirkon jaSuomen evankelis-luterilai-sen kirkon välisten yhteyk-sien rakentamisesta".Tasavallan presidentinmyöntämän Suomen Leijo-nan Ritarikunnan suurristinluovutti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiis-pa Jukka Paarma sunnuntai-na Turussa. Tilaisuudessaläsnä oli myös Suomen suur-lähettiläs Pyhän istuimenluona Antti Hynninen.KATT/KT

Påvenefterlyserkristetsamarbeteför atterkännaEuropasandligarötter
Påven uppmanar Europasortodoxa att samarbeta föratt se till att Europas andli-ga rötter blir erkända. Detsade Johannes Paulus II 28juni till den ortodoxa dele-gation från Istanbul som var-je år företräder patriarken avKonstantinopel Bartolome-os I under Vatikanens firan-de av apostlarna Petrus ochPaulus högtid 29 juni."I Europa måste Herrensefterföljare samarbeta närdet gäller att erkänna och genytt liv åt de andliga rötter-na till denna kontinents his-toria och kultur," sade påven."Europas enhet och identitetkan förstärkas bara om dekristna spelar den roll somär deras i den europeiska int-regrationen och försoningen(...). Kristi kyrka är nämli-gen kallad att först ochfrämst vittna inför världensom en förebild när det gäl-ler harmoni, fördragsamhetoch nästankärlek, som visaratt Guds nåd kan övervinnaalla splittringar mellan män-niskor."Vatikanen brukar återgäl-da besöket genom att sändaen delegation till Istanbul föratt fira aposteln Petrus brorAndreas 30 november.KATT/Vatikanradion

Påven sade 2 juni till Israelsnye Vatikanambassadör attdet kan bli fred i Mellanös-tern först när det finns tvåsjälvständiga och suveränastater. Han fördömde varjeform av terrorism men beto-nade att svaret på terrorismmåste respektera både moraloch lag."Det råder absolut ingettvivel om att folk och natio-ner har rätt att leva i säker-het. Men denna rätt för medsig en motsvarande plikt: attrespektera andras rätt," sadeJohannes Paulus II."Terrorhandlingar måstealltid fördömas som brott

Israels nye Vatikanambassadörberömmer Johannes XXIII
mot mänskligheten," beto-nade han. "Varje stat har rättatt försvara sig mot terro-rism. Men denna rätt måstealltid utövas i respekt förmoraliska och juridiskabegränsningar både för desssyfte och dess medel.""Heliga Stolen är överty-gad om att den pågåendekonflikten kan lösas först närdet finns två självständigaoch suveräna stater," fortsat-te Johannes Paulus II, sombesökte Israel i mars 2000.Israels ambassadör påpe-kade att det nu är något heltnormalt att en israelisk am-bassadör överlämnar sitt

kreditivbrev till påven. "Ochändå måste vi komma ihågatt det inte var länge sedansom detta slags ‘normalitet'verkade avlägsen och oupp-nåelig."Det var först efter den"grundläggande överens-kommelsen" mellan Vatika-nen och Israel 30 december1993 som Israel och Vatika-nen utväxlade ambassadörer.Israels ambassadör påpe-kade vilken viktig roll somspelats av påven JohannesXXIII, som gick bort förexakt 40 år sedan."Påven Johannes XXIIIsammankallade och inspire-

rade det andra vatikankonci-liet, där den heliga synodenav biskopar med lysande vi-sionärer som Agostino Beaoch Johannes Willebrandsskrev och antog deklaratio-nen Nostra aetate, som bana-de vägen för ett nytt förhål-lande mellan den katolskakyrkan och det judiska fol-ket," sade Israels Vatikanam-bassadör Oded Ben-Hur,som bland annat var kultu-rattaché på Israels ambassadi Italien 1989-1994.
KATT/Vatikanradion

Lourdesin Neitsyt Marianpyhäkkö tarjoaa Internetissäpalvelun, jonka avulla usko-vat voivat lähettää esiru-kouspyyntöjään sähköpostit-se. Pyynnöt asetetaan sittenpyhän Neitsyen ilmestysluo-laan, jossa niitä luetaan päi-vittäin klo 15.30. Luola onsama, jossa Neitsyt Mariailmestyi pyhälle Bernadette

Kardinaali Francesco Cola-suonno, yksi Pyhän istuimenja Venäjän välisten diplo-maattisten suhteiden luomi-sen arkkitehdeista kuoli 78-vuotiaana toukokuun lopus-sa. Kardinaali Colasuonnotoimi apostolisena nuntiuk-sena Neuvostoliitossa ja sit-temmin Venäjällä vuosina1990-1994.Hän oli kerännyt koke-musta Itä-Euroopasta jo ai-kaisemmin toimiessaan nun-tiuksena Jugoslaviassa vuo-

Lourdesiin voilähettää sähköisiäesirukouspyyntöjä
Soubirousille vuonna 1858.Esirukouspyynnöt voi toi-mittaa Lourdesiin joko verk-kosivulta www.lourdes-france.org/gb/gbpriere.htmtai lähettämällä sähköpostiaosoitteeseen
intention@lourdes-france.com. KATT/Zenit

Idänsuhteidenasiantuntija,kardinaaliColasuonno kuollut
desta 1985. Venäjän komen-nuksen jälkeen paavi Johan-nes Paavali II nimitti hänetnuntiukseksi Italiaan. Hänetluotiin kardinaaliksi konsis-torissa 1998.Colasuonnon kuolemanjälkeen kardinaalikollegios-sa on 167 jäsentä, joista 111on tällä hetkellä alle 80-vuo-tiaita ja siten kelvollisiaosallistumaan paavinvaaliin(konklaaviin) sellaisen sattu-essa. KATT/Zenit



4 - Fides 8/2003

Uutisia

Pyhän istuimen lehdistö-osaston johtaja Joaquin Na-varro-Valls kommentoi tuo-reeltaan ehdotusta Euroopanunionin konstituutioksi. En-siksi hän kiitti luonnostamm. siitä, että siinä otetaanhuomioon Amsterdamin so-pimuksen lisäys jatkuvastavuoropuhelusta kirkkojen ja

Wienin arkkipiispa, kardi-naali Christoph SchönbornOP tukee voimakkaasti aja-tusta siitä, että kirkot pidet-täisiin avoimina yön yli.Näin "uskovilla olisi koskatahansa mahdollisuus tullapyhän sakramentin ääreenhiljentymään ja rukoile-maan". Näin hän sanoi karis-maattisen Emmanuel-yhtei-sön alulle paneman Kansain-välinen uuden evankelioin-nin ja kaupunkilähetyksen

Paavi Johannes Paavali IIvieraili loppukevään ja alku-kesän aikana kolmessa eriEuroopan maassa. Kaikkial-le pyhä isä keräsi suuria us-kovien massoja.Toukokuussa paavi kano-nisoi Madridissa miljoonanihmisen läsnäollessa viisiespanjalaista autuasta: Ped-ro Povedan, José María Ru-bion, Genoveva Torresin,Ristin Angelan ja Jeesuksen

Suomessakin toimivan Jee-suksen pyhän sydämen pap-pien veljeskunnan (dehoni-aanien) yleiskapituliin Roo-massa osallistui kesäkuussanoin 130 edustajaa sääntö-kunnan eri provinsseista jaregioista. Suomesta paikal-la oli isä Kazimierz Lewan-dowski SCJ. Yleiskapitulinnäkyvimpänä päätöksenä oliuuden yleisesimiehen valit-seminen. Argentiinalaisenisä Virginio BressanellinSCJ seuraajaksi tuli portuga-lilainen isä Jose Ornelas

Jeesuksen pyhänsydämen veljeskunnan125-vuotisjuhla
Carvalho SCJ.Samassa yhteydessä py-hän sydämen papit viettivätveljeskuntansa perustamisen125-vuotisjuhlaa osallistuenmm. paavin audienssille.Pyhä isä rohkaisi heitä seu-raamaan dehoniaanista ka-rismaansa, jota "leimaavatjatkuva Jeesuksen pyhän sy-dämen kontemplaatio, tietoi-nen osallistuminen Jeesuk-sen sovitusuhriin ja innokasJumalan valtakunnan julista-minen sieluille ja yhteiskun-nassa yleensä, koska Juma-

lan rakkauden hylkääminenon maailmassa olevan pa-huuden perustavin syy".Pyhä isä jatkoi: "Toimin-tanne tiedon ja uskonnolli-sen aineiston välittäjänä onmyös tunnettu. Seuraatte tar-koin 'ajan merkkejä'; älkääkuitenkaan koskaan antakouskollisuutenne katolistaoppia ja kirkon opetusvirkaakohtaan heikentyä, jottamyös julkaisujenne avullapalvelisitte totuutta, rakkau-den ensimmäistä muotoa."KATT/VIS

Kirkot auki yötä myöten
kongressin innoittamana.Seuraavina vuosina vastaa-vat kongressit järjestetäänPariisissa, Lissabonissa jaBrysselissä.Kardinaalin mukaan"Euroopan pääkaupunkientulisi hyödyntää kauniidenhistoriallisten kirkkojensaantamat mahdollisuudet. Pi-tämällä niiden ovet auki vuo-rokauden ympäri ihmisetvoisivat tulla sinne hiljenty-mään ja rukoilemaan. Ih-

meellisiä kokemuksia voisitapahtua." Nämä "armonyöt" voivat olla Schönborninmielestä tärkeä kaupunkilä-hetyksen muoto. Papit voi-vat silloin puhua ihmistenkanssa avoimesti uskon ky-symyksistä. Nämä hetketvoivat myös johtaa "lukui-siin kääntymyksiin", kardi-naali uskoo.
KATT/Zenit

Vatikaani tyytymätön Euroopanunionin konstituutio-luonnokseen
uskonnollisten yhteisöjenkanssa.Toisaalta Navarro-Vallspitää suurena yllätyksenä,ettei luonnoksen johdannos-sa mainita erikseen kristilli-syyttä yhtenä eurooppalai-sen perinnön tärkeänä osate-kijänä. Sen takia "me jaam-me niiden vaikutusvaltaisten

konventin jäsenten mielipi-teen, jotka ovat jo ehdotta-neet tämän tekijän lisäämis-tä johdannon seuraavaanversioon, kunnioituksestasekä historiallista totuuttaettä entistä tasapainoisem-paa tekstiä kohtaan".
KATT/VIS

Paavin matkat toiselle sadalle
Maravillasin.Kesäkuun alussa paavijulisti autuaaksi kroatialai-sen Marija Petkovicin. Kro-atian vierailunsa aikana,joka oli pyhän isän sadasvierailu ulkomailla, hänmyös vietti helluntaimessunRijekassa. Juhannuksen ai-kaan pyhä isä vieraili Bos-nia-Herzegovinassa, jossahän julisti autuaaksi IvanMerzin.

Seuraavaksi paavin ontarkoitus matkustaa syys-kuussa Slovakiaan, jossa hänjulistaa autuaiksi kaksi tota-litarismin uhria. Toisaaltanäyttää koko ajan epätoden-näköisemmältä, että pyhä isävoisi matkustaa Mongoliaanlähiaikoina, vaikka matkas-ta onkin jo pitkään puhuttu.
KATT/VIS

Vatikaanin museotverkossa

Kesäkuun lopussa Vatikaa-nin museot saivat omat verk-kosivunsa. Sivut ovat erit-täin monipuoliset ja odote-

tut. Tutustuminen onnistuuosoitteessahttp://mv.vatican.va/StartNew_EN.html

Israelilaiset tutkijat ovat laa-jojen tutkimusten perusteel-la osoittaneet, ettei keväälläotsikoihin päässyt Jaakobinossuariumin kylkeen kirjoi-tettu teksti ole aito. Tekstis-sä luki: "Jaakob, Joosefinpoika, Jeesuksen veli". (vrt.Fides 12/2002, s. 15)."Luulipas on aito, muttateksti ei", toteaa Israelinmuinaismuistoviraston joh-taja Shuka Dorfman. "Jokuon siis vain ottanut lippaanja väärentänyt päälle tekstiä,ehkäpä antaakseen sille us-

Luulippaan teksti eiollut aito
konnollisen merkityksen."Väärennöksen seurauksenasuomalaisessakin lehdistös-sä vakuutettiin avoimesti -katolisen kirkon selkeän kä-sityksen vastaisesti - Jeesuk-sella olleen veljiä.Arkeologeista koostu-neen tutkimusryhmän johta-ja Gideon Avni vahvisti vi-raston kannan: arkeologien-kin yksimielinen näkemysoli, että ossuariumin tekstion väärennös.

KATT/Zenit

För andra året i rad får påvenJohannes Paulus II avstå frånsin privata alpsemester. Istället skall han tillbringasommaren på det påvligasommarstället Castel Gan-dolfo med att skriva en nybok. Det berättade 25 junihans presstalesman JoaquinNavarro-Valls, samtidigtsom han dementerade ryktenom att den 83-årige påvenskulle genomgå en knäope-ration."Påven åker till CastelGandolfo 10 juli. Bland an-nat vill han avsluta en bokom sina mänskliga och pas-torala erfarenheter som bis-kop," sade Navarro-Valls.Tidigare i år publiceradeJohannes Paulus II en dikt-samling med titeln "Ro-mersk triptyk." Det var förs-ta gången han publicerade

Ingen alpsemesterför påven i år - hanskall skriva en bok
poesi sedan han blev påve.Förutom en mängd lärodo-kument har han under sin tidsom påve bland annat publi-cerat minnesboken Gåva ochmysterium 1996 (Catholica1997) till 50-årsminnet avsin prästvigning, och inter-vjuboken Våga hoppas 1994(Fischer & Co 1995).Tidigare år har påven all-tid sett till att få minst ett parveckors privat semester i deitalienska alperna, men re-dan i fjol hoppade han överdet för att förbereda sig förvärldsungdomsdagen i To-ronto i Canada i slutet avjuli.Troligen stannar han kvarpå sitt sommarställe till mit-ten av september, då hanskall besöka Slovakien.

KATT/Vatikanradion
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Oremus
Rukouksen apostolaatti

Me rukoilemme ...
Elokuu

Että luonnontieteen ja teknologian alan tutkijat hyväksyisi-
vät kirkon jatkuvat vetoomukset saavutustensa käyttämiseksi
vastuullisesti ja viisaasti.

Että nuorten kirkkojen katekeetat todistaisivat opetuksessaan
uskollisuudestaan evankeliumille.

Syyskuu
Että sodasta, terrorismista ja väkivallasta kärsivät maat löy-
täisivät tien sovintoon, yksimielisyyteen ja rauhaan.

Että Keski-Aasian kristilliset yhteisöt, jotka elävät lukuis-
ten muiden uskontojen ympäröiminä, sitoutuisivat hyvän
sanoman levittämiseen Jumalan valtakunnasta uskonsa ak-
tiivisella todistuksella.

Böneapostolatet
Vi ber ...
Augusti

Att forskare inom naturvetenskaperna och teknologin skall
acceptera kyrkans ständiga vädjan om ett ansvarsfullt och
klokt användande av sina upptäckter.

Att kateketerna i unga kyrkor i sin undervisning skall vittna
om sin trohet gentemot evangeliet.

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

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

Sunnuntait ja velvoittavatjuhlapyhätVigningsbön på Mariahögtider
O Immaculata, himmelens och jordens drottning, syndarnas tillflykt ochmin allrakäraste Moder åt vilken Gud har velat anförtro sin Son och där-med hela förvaltarskapet av sin barmhärtighet - jag ber dig ödmjukt att fåtillhöra dig helt och fullständigt.
Gör med mig - min kropp, min själ, mitt liv, min död och mitt eviga liv -såsom du vill. Använd precis som du vill hela mitt jag - utan reservationer.Låt mig få bli ett användbart redskap i dina obefläckade och barmhärtigahänder för att fördjupa och befästa Guds härlighet bland vilsegångna ochlikgiltiga människor och på det sättet - så snart som möjligt - utbreda JesuHjärtas välsignade herradöme. Där du är skänker du frikostigt omvändel-sens och helgelsens nåd - ty varje nåd går genom dina händer - från Jesuallraheligaste Hjärta till oss. Låt mig prisa dig, o allraheligaste Jungfru. Gemig kraft att stå emot Guds fiender.
Efter Helige Maximilian Kolbewww.katolik.nu

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
15.8. pe autuaan Neitsyt Marian taivaaseenottaminen,juhlapyhä (velvoittava)1L Ilm. 11: 19a; 12: 1-6a, 10abPs. 45: 10, 11-12, 16. Ks 10b2L 1 Kor. 15: 20-27Ev.Luuk. 1: 39-56
17.8. kirkkovuoden 20. sunnuntai (IV)1L San. 9: 1-6Ps. 34: 2-3, 10-11, 12-13, 14-15. Ks 9b2L Ef. 5: 15-20Ev. Joh. 6: 51-58
24.8. kirkkovuoden 21. sunnuntai (I)1L Joos. 24: 1-2a, 15-17, 18bPs. 34: 2-3, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23. Ks 9b2L Ef. 5: 21-32Ev.6: 60-69

Olkaamme puhtaita ja nöyriä niinkuin Maria; silloin olemme myöspyhiä niin kuin Jeesus.
KALKUTAN ÄITI TERESA
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Henkilö

Lähes viisikymmentävuotiashiippakuntamme ja sitä edel-tänyt apostolinen vikaari-kunta saivat historiansa en-simmäisen suomalaissyntyi-sen yleisvikaarin, kun piis-pamme Józef Wróbel SCJnimitti tehtävään 1. elokuu-ta alkaen isä Tuomo T. Vim-parin. Roomassa keväälläkanonisen oikeustieteen toh-toriksi väitellyt 34-vuotiasisä Vimpari on samalla epäi-lemättä yksi koko kirkonnuorimmista yleisvikaareis-ta. Uuden tehtävän lisäksihän jatkaa Katolisen tiedo-tuskeskuksen johtajana sekäaloittaa assistenttina PyhänHenrikin katedraaliseura-kunnassa.Suomala i suudes taanhuolimatta isä Tuomo T.Vimpari on ehtinyt elää kol-manneksen elämästään ulko-mailla. Hän on kirjoittanutylioppilaaksi katolisesta poi-kakoulusta Ranskassa jaTampereen ruotsinkielisestäyhteiskoulusta. Hän on suo-rittanut Helsingin yliopistos-sa valtiotieteiden maisterintutkinnon pääaineenaan kan-sainvälinen politiikka, erityi-sesti ihmisoikeudet. Samal-la hän ehti toimia JuventusCatholican puheenjohtajanaja sihteerinä sekä vuosikau-det piispallisten liturgistenviettojen seremoniamestari-na.Roomassa, missä isäVimpari on suorittanut kir-kolliset opintonsa Paavilli-sessa Gregoriaanisessa yli-opistossa, hän on avustanutetenkin kaupungin saksan-kielistä seurakuntaa. Myösteologian lisensiaattityö onvalmiina odottamassa loppu-kuulustelua: se käsitteleekirkon äidillisyyttä. Kielitai-toa on ehtinyt kertyä kym-menen kielen verran. Omis-sa seurakunnissamme isäVimpari on hoitanut lähinnäkesäsijaisuuksia, viimeksiTurussa.
Tuliko nimitys yllätykse-nä ?
Kyllähän se! Toisaalta enollut ehtinyt arvuutella tule-via tehtäviäni. Väitöskirjanvalmistaminen vei niin pal-jon aikaa.
Millainen on yleisvikaarintoimenkuva?
Tärkeintä on piispan avusta-minen hiippakunnan johta-

misessa ja sen hallinnon kai-kissa asioissa. Yleisvikaaritoimii myös piispan sijaise-na tämän ollessa tilapäisestipoissa. Tehtäväkenttä on siishyvin laaja. Piispammekanssa olemme kuitenkinsopineet sellaisista asioista,joihin paneudun tarkemmin.Lisäksi meitä avustaa onkolme piispanvikaaria, jotkahoitavat erityiskysymyksiä.
Mikä on tärkein ominai-suus tätä tehtävää ajatel-len?
Varmasti toisten kuuntelemi-nen. Toivon kovasti, ettähiippakuntalaiset ja muutkinottavat tarvittaessa yhteyttäja muutenkin uskaltavat roh-keasti “tarttua hihaani”.
Miten suomalaisuus vai-kuttaa tehtävän hoitoon?
Arvelisin että se helpottaasitä – mutta ei kuitenkaanolennaisesti.
Takana on yhdeksän Roo-man vuotta. Miltä hiippa-kuntamme tilanne näyt-t ää ?
Valoisalta! Jumala on todel-la siunannut meitä lahjoil-laan: meillä on lukumääräm-me nähden paljon kutsumuk-sia, perusteilla on kokonai-nen oma pappisseminaari, jaetenkin seurakunnissamme

on paljon aktiivisia maalli-koita. Piispamme Józef Wró-bel näkee kovasti vaivaahiippakuntamme kehittämi-seksi, ja uusista seurakunnis-takin on ollut jo puhetta.
Millaisia hankkeita tule-vaisuuteen liittyy?
Niistä päättää tietenkin piis-pa. On selvää, että joskustulevaisuudessa tarvitsemmemuun muassa suomenkieli-sen katolisen koulun jonne-kin Helsinkiin, vanhainko-din ja muita “tavallisen”hiippakunnan elämään kuu-luvia perusinstituutioita.Nämä kaikki ovat luonnolli-sesti myös resurssikysymyk-siä.Tärkeimpinä pitäisin kui-tenkin seurakuntia ja hengel-listä kasvua niissä. Uutenahaasteena paikalliskirkkom-me on nopeasti tullut hyvinmonikansalliseksi: läheskaikki kastamani lapset olenkastanut espanjaksi! Siltitoivon kirkon juurtuvan en-tistä syvemmälle maammetodellisuuteen tullen myösnäkyväksi vaikuttajaksi.Olemme olleet täällä pyhänHenrikin ajoista lähtien, eikämeidän tarvitse pyydellä an-teeksi olemassaoloamme.
Entäpä ongelmat?
Tämänhetkisenä murheenk-ryyninä on hiippakunnan ta-

lous. Uskon vakaasti, ettäsekin asia saadaan vielä kun-toon. Tämä edellyttää mei-dän kaikkien yhteistä panos-tusta. Oman kirkon ja seura-kunnan avustamisen tulisiolla jokaiselle katolilaiselleitsestään selvää, oikein sydä-men asia.Ongelmia syntyy ajoit-tain myös siellä, missä eiosata tai tahdota kasvaa us-kossa ja muissa kristillisis-sä hyveissä. Muistan piispaPaul Verschurenin korosta-neen usein, ettei kukaanmeistä ole täydellinen kato-lilainen. Meistä jokaisen tu-lee vielä kasvaa, myös mi-nun itseni.
Onko Katoliselta tiedotus-keskukselta luvassa jota-kin uutta?
Kehitämme jatkuvasti työ-tämme. Meillä on aivan suu-renmoinen tiimi. Useimmatnäkevät vain Fidesin, muttasuurin osa työstämme onnäkymätöntä taustatyötä jaesimerkiksi  yhteydenpitoamedioihin.

Miltä kirkkomme suhteetvaltioon näyttävät?
Uusi uskonnonvapauslakioli meidän kannaltammepettymys. Täällä ei tahdotavieläkään tunnustaa maam-me uskonnollista moninai-suutta, vaan käytännössä pi-detään kynsin hampain kiin-ni valtionkirkkojärjestel-mästä, joka muualla on us-kallettu heittää historian ro-mukoppaan. Silti rakentavadialogi on tärkeää. Ajanmyötä asiat saattavat vieläkehittyä.Ongelmiakin kuitenkinon, jopa vakavia. Niihin kuu-luu perheiden asema. Kirkonmielestä avioliiton ja per-heen arvoa ei tunnusteta ainasillä painolla, jota ne edel-lyttävät.
Kuuluuko ekumenian rin-tamalle mitään uutta?
Kyllä kuuluu. Itse osallistunkatolis-luterilaiseen teologi-seen vuoropuheluun, jonkaaloitimme viime vuonna yh-dessä Ruotsin kanssa. Sen

Uusi yleisvikaari tarttuitoimeen

Yleisvikaari isä TuomoT. Vimparin toimistosijaitsee Katolisessatiedotuskeskuksessa:puh. (09) 61294710,fax (09) 61294770,GSM (050) 5475663yleisvikaari@catholic.fi

Generalvikarie faderTuomo T. Vimparisbyrå finns vid Katolskinformationstjänst: tel.(09) 61294710, fax(09) 61294770,  GSM(050) 5475663yleisvikaari@catholic.fi

Isä Tuomo T. Vimpari on ensimmäinen suomalaissyntyinen yleisvikaari.
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Katekeesin kaikuja
alku vaikuttaa hyvin lupaa-valta. Käytännön asioissaekumenia on jo arkipäivää.
Jääkö yleisvikaarin tehtä-viltä aikaa “tavallisille”papin tehtäville?
Onneksi näin todellakin on!Pyhän messun viettäminenon jokaisen päiväni koho-kohta. On myös suuri iloavustaa aivan tavallisissaseurakunnan tehtävissä,viettää muita sakramentteja,vierailla sairaiden luona jaoppia tuntemaan ihmisiä.Tahtoisin aloittaa pienen ru-kouspiirin, järjestää erityis-sielunhoitoa ja pitää retret-tejä.Juuri rukous on kaikenalku ja loppu: avautumallaJumalalle ja hänen työlleenmeissä voimme todellaavautua muille. Marian elä-mä osoittaa tämän niin sel-västi. Siksi on jotakin suur-ta, että paavimme on julis-tanut kuluvan vuoden ruus-ukkorukouksen vuodeksi.
Onko suomalaisuudessaerityishaasteita papille?
Meitä suomalaisia vaivaajoskus taipumus nähdä toi-set ihmiset ja asiat kielteises-sä valossa. Olen vakuuttunutsiitä, että elävä usko muut-taa tällaisen asenteen aidos-ti myönteiseksi.Toisaalta suomalaiset ra-kastavat hiljaisuutta ja sano-vat syvimmät tunteensa mie-luummin sydämellä ja teoil-la kuin sanavuodatuksilla.Se on ehkäpä suurin kansal-linen hyveemme, jos nyt täl-laista käsitettä voidaan käyt-tää.
Jääkö kaiken työn jälkeenaikaa vielä harrastuksille?
Vaihtelevasti. Ainakin urhei-lemaan yritän ehtiä säännöl-lisesti. Olen hyvin kiinnos-tunut kielistä, klassisestamusiikista, erityisesti kon-serteista sekä kuvataiteesta.Teatteri ei vetoa yhtä paljon.Ehkäpä tässä voisin mainitamyös perheeni ja sisareni,joihin pidän tiiviisti yhteyt-tä.
Luvassa on paljon kohtaa-misia ihmisten kanssa.Mikä on tärkein viesti heil-le?
Jumalan rakkaus on paljonsuurempi kuin meidän sydä-memme. Se yllättää meidätjoka päivä.

KATT

Leirien asema hiippakuntamme katekeesissa on tärkeä.
Leireille ei mennä pelkästään pitämään hauskaa - vaikka
sitäkin toki on, niin lapsille kuin ohjaajillekin - mutta
ennen kaikkea elämään ja harjoittamaan katolista usko-
amme. Leireillä saattaa olla lapsia, jotka leirin aikana käy-
vät messussa useammin, kuin miltei koko vuonna yhteen-
sä tai jotka pitävät ensimmäistä kertaa ruusukkoa kädes-
sään. Leireillä kaikki lapset saavat yhtä lailla mahdolli-
suuden osallistua kirkkomme rikkaaseen rukousperintee-
seen niin liturgiassa kuin muissa hartaushetkissäkin. Näin
ruusukon vuonna tämän kesän teemana olivat erityisesti
ruusukon salaisuudet. Lisäksi järjestettiin mm. sakramen-
tin palvontaa, Neitsyt Marian kynttiläkulkueita, litanioi-
ta jne.

Leireillä voi kokea elävän katolisen yhteisön, jossa jae-
taan niin ilot kuin surutkin ja pyritään elämään katolisten
arvojen mukaista elämää - joka toivottavasti ulottuu jos-
sain muodossa myös leirien jälkeiseenkin aikaan. Emme
voi aina vaikuttaa kaikkeen tai jokaiseen. Usein kuiten-
kin unohdamme, että jokainen sielu on Jumalalle korvaa-
maton. Näin pienetkin työt ovat merkittäviä Jumalan val-
takunnassa. Tästä muistutti, myös sporttileirillä hiippa-
kunnan seminaristin Trin pitämä aamuhartaus, joka si-
sälsi mm. seuraavan pienen opettavaisen tarinan.

IRENE ALVAREZ

Leirikesä on ohi– oliko siitä jotakin hyötyä?

Eräänä aamuna, myrsky-yön jälkeen, aurinko nousi kirkkaa-
na idästä. Vanha mies lähti aamukävelylle pitkin valkohiek-
kaista meren rantaa.

Hän näki edessään pikkutytön, joka oli hänen laillaan ran-
nalla kävelemässä. Silloin tällöin tyttö kumartui poimimaan
meritähtiä heittääkseen niitä kauas meren aaltoihin.

Koska tyttö usein pysähtyi matkan varrella, vanha mies
saavutti hänet pian ja kysyi tytöltä hämmästyneenä:

“Miksi teet noin?”
“Pelastan näitä meritähtiä, joita suuret meren aallot ovat

viime yönä heittäneet rannalle, kuivalle maalle. Kun aurinko
nousee korkealle, hiekka tulee liian kuumaksi ja meritähdet
kuolevat.”

Vanha mies huokasi syvästi, pudisti päätään vaivautuneesti
ja sanoi:

“Merenranta on kymmenien kilometrien pituinen. On tu-
hansia meritähtiä jotka ovat joutuneet kuivalle maalle. Sinun
hetkellinen puuhastelusi aamukävelysi aikana on hyödytön-
tä. Se on turhaa työtä.”

Tyttö piti meritähteä yhä kädessään, heitti sen turvallisesti
meren aaltoihin ja vastasi miehelle:

“Hyvä mies, ainakin minun työni on hyödyllistä tälle yh-
delle meritähdelle.”
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Pyhän Henrikin Seura
Syksyn ohjelma
24.9. ke JUCUNDARE JUGITER -kirkkokonsertti alkaen klo
20.00 Pyhän Henrikin katedraalissa. Iki-ihanaa Piae
Cantiones -musiikkia Suomesta ja muualta. Ohjelma 8
euroa. Myydään kirkkokahveilla ja ovella.
Tervetuloa mukaan ystävinesi!
22.11. la retretti, jonka johtaa isä Teemu Sippo SCJ.
Alkaen klo 10.00 Pyhän Henrikin katedraalissa ja seu-
rakuntasalissa. Osallistumismaksu 15 euroa, joka on
ruokailun ja iltapäiväkahvin hinta. Sitovat ilmoittautu-
miset Marian seurakunnan pappilaan 13.11. mennessä
ruokatilausten vuoksi. Puh. 09-2411633.
Tervetuloa hiljentymään!
25.11. ti klo 19.00: Suomen Kansallisoopperan LA TRA-
VIATA. Ks. alla

Suuralennuksella oopperaan: LA TRAVIATA
Tiistaina 25.11. klo. 19.00. Hinta vain 40 e (normaali
56 e). Sitovia tilauksia ottaa vastaan Rita Kaira puh.
09-491495 tai kesällä 09-8793870, klo 9-11.

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. Rippiai-ka la 17.00-17.45 ja sopimuk-sen mukaan.
10.08. su Kirkkovuoden 19. sun-nuntai: 10.00 lat/ranska, 11.15päämessu/högmässa, 18.00iltamessu.16.08. la Autuaan Neitsyt MarianTaivasaseenottaminen. Hiip-pakunnan juhla Stella Marisis-sa.17.08. su Kirkkovuoden 20. sun-nuntai: 10.00 lat/esp, 11.15päämessu/högmässä,15.00 messu Porvoossa, 18.00iltamessu.24.08. su Kirkkovuoden 21. sun-nuntai: 10.00 lat/engl, 11.15päämessu/högmässä, 15.00messu Tikkurilassa, 18.00 ilta-messu.31.08. su Kirkkovuoden 22. sun-nuntai: 10.00 lat/engl, 11.15päämessu/högmässä, 18.00iltamessu.

PyhänMarianseurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki.Puh. 09-2411633, fax 09-2411634. Sähköpostimaria@catholic.fi. Kotisivumaria.catholic.fi.
Kesäohjelma 15.6-31.8.2003:Su 10.00 päämessu suomek-si, kirkkokahvit, 18.30 iltames-su, ma 13.30 messu, ke, pe7,15 aamumessu; ti, to 18.30iltamessu. Rippitilaisuus: ti jala 18.00-18.30 ja sopimuksenmukaan.
9.8. la 18.30 iltamessu10.8. Kirkkovuoden 19. sunnun-tai: 10.00 päämessu, 18.30iltamessu16.8. la Hiippakuntapäivä StellaMariksessa, 18.30 iltamessu17.8. Kirkkovuoden 20. sunnun-tai. Autuaan Neitsyt Mariantaivaaseen ottaminen: 10.00päämessu, 18.30 iltamessu23.8. la 18.30 iltamessu24.8. Kirkkovuoden 21. sunnun-tai: 10.00 päämessu, 18.30iltamessu

Turku
PyhänBirgitan jaautuaanHemminginseurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku.Puh. 02-2314389, fax 02-2505090. Sähköpostibirgitta@catholic.fi. Kotisivubirgitta.catholic.fi.
10.8. Kirkkovuoden 19. sunnun-tai: 10.30 päämessu, 18.30Mass in English16.8. la Hiippakunnan päivä Stel-la Marisissa17.8. Kirkkovuoden 20. sunnun-tai: 10.30 päämessu, 18.30Mass in English24.8. Kirkkovuoden 21. sunnun-tai: 10.30 päämessu, 18.30Mass in English

Jyväskylä
PyhänOlavinseurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväsky-lä. Puh. 014-612659, fax 014-612660. Sähköpostiolavi@catholic.fi.Kotisivupyhaolavi.webhop.org.
Su 10.30 päämessu. Ke 18.00iltamessu. Tiedot muiden arki-päivien messuista puhelimitseja kirkon ovelta. Rippitilaisuussopimuksen mukaan.
10.8. Kirkkovuoden 19. sunnun-tai: 10.30 päämessu15.8. pe Autuaan Neitsyt Mariantaivaaseen ottaminen: 18.00messu17.8. Kirkkovuoden 20. sunnun-tai: 10.30 päämessu24.8. Kirkkovuoden 21. sunnun-tai: 10.30 päämessu30.8. la Lauantaikurssi, 12.30messuKirkkoherra lomalla 21.7.-9.8. jajoskus elokuussa. Silloin ei olemessuja viikon aikana ja sun-nuntaina messu on klo 17.00.ma klo 18.00 (sisarten kappeli); tiklo 7.00; ke klo 18.00; to klo7.00; pe klo 7.00; la klo 8.00.Poikkeukset: seuratkaa kirkonilmoitustaulua.

Pyhiinvaellus Hattulaan
Academicum Catholicum ry. ja dominikaaniyhteisö jär-
jestävät perinteisen Hattulan Pyhän Ristin pyhiin-
vaelluksen perjantaina 13.syyskuuta.
Kokoontuminen Pyhän Henrikin katedraalissa Helsin-
gissä, jossa messu klo 9.30 ja lähtö bussilla noin klo
10.00. (bussimatkan hinta 15 euroa).
Ristin kantaminen ja Pyhän Ristin hartaus alkaa Hattu-
lassa klo 12.00 isä Wieslaw Swiechin SCJ johdolla.
Hattulan evankelis-luterilainen seurakunta tarjoaa kirk-
kokahvit. Sitovia ilmoittautumisia bussimatkalle ote-
taan vastaan vain Studium Catholicumissa arkisin, puh.
09 &#8211; 660 901.
Ilmoittautumisen voi jättää myös ääninauhalle tai lä-
hettää sähköpostitse osoitteeseen
studium.catholicum@catholic.fi.

Lauluyhtye Versio
Renessanssipolyfoniaa Pyhän Henrikin kirkossalauantaina 9.8 klo 19:00.
Ilmainen sisäänpääsy, ohjelma 5 eur
Tervetuloa!

Nunnankaulat jafransiskukset
Tampereen Pyhän Ristinseurakunnassa on julkais-tu keittokirja “Nunnankaulat ja fransiskukset -katolista ruokaa ennen janyt”. Kirjan on koonnut jatoimittanut Elina Grön-lund. Kirjaan sisältyyvanhojen perinneruokienreseptejä ja muutamia uu-dempiakin ruoanvalmis-tusohjeita. Lisäksi muka-na on kulttuurihistoriaatrappistioluiden valmis-tuksesta Belgiassa, tunne-tuimpiin pyhimyksiin liit-tyvistä ruoista ja joiden-kin paavien lempiruoista.Kirjaa saa tilata pappilas-ta puh. 03-212 7280 taisähköpostillaristi@catholic.fiPainos on rajoitettu, kii-rehtikää ostoksille. Tulotkäytetään lyhentämättö-minä kirkon kattoremont-tiin.

KUKA TIETÄÄ TAI MUISTAA?
Ostin turkulaisesta antiikkiliik-
keestä seinälautasen, jossa on
paavi Paavali VI:n kuva. Arabian
tehdas, joka on tehnyt lautasen
sanoo, ettei heillä ole siitä mitään
dokumentteja tallella, koska teet-
täjä on ollut yksityinen taho. Sel-
laisten tietoja ei arkistoida. Jos
joku tietäisi jotakin asiaan liitty-
vää, pyytäisin ystävällisesti soitta-
maan puh. 03-253 0935 / Elina
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Keskukset
Ekumeeninenkeskus
Myllyjärvi, 02740 Espoo. Puh.(09) 8557148.
Su 11.00 liturgia, kirkkokahvit.To, pe 9.00-18.00 ikonimaala-uksen 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.

Katolinentiedotus-keskus
Pyhän Henrikin aukio 1,00140 Helsinki. Puh.0208350751, fax (09) 650715.Sähköposti info@catholic.fi.

www.catholic.fi

Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjär-vi. Puh. (019) 335793, fax(019) 335892.

StudiumCatholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsin-ki. Puh. (09) 660901, fax (09)68712244. Sähköpostistudium.catholicum@catho-lic.fi

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

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

Syksy 2003 (alustava)
Torstai 11.9. yhteisön kokous, iltamessu klo 18.30 (syksyn ensim-
mäinen kokous)

Tiistai 30.9. iltamessu 18.30, sen jälkeen syksyn ensimmäinen
esitelmäilta

Teresa ry
Teresa ry järjestää perinteisen eläkeläispäivän lauantaina
30.8.2003 Stella Marisissa. Kuten ennenkin, lähetämme kai-
kille henkilökohtaisen kutsun, jossa on kerrottu päivän ohjel-
ma. Sydämellisesti tervetuloa!

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.
10.8. Kirkkovuoden 19. sunnun-tai: 11.00 päämessu17.8. Kirkkovuoden 20. sunnun-tai: 11.00 päämessu24.8. Kirkkovuoden 21. sunnun-tai: 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 11.00Uskonnonopetus Kouvolassa 11-13, messu 13.00. Päivämää-rät: 13.9., 11.10., 8.11., 13.12.,10.1.Uskonnonopetus Lahdessa:16.9., 4.10., 1.11., 6.12., 3.1.,klo 14-16. Messu klo 16.00Syystalkoot 11.10 klo 13.00Pyhän Ursulan kirkon vihkimisen10-vuotisjuhla ja vahvistuksensakramentti 14.12. klo 11.00
Kirkkoherran poissa ollessaKouvolassa toimivat papit:1.9.-31.10. isä Teemu SippoSCJ, puh 050-52539171.11.-4.1.2004 isä WieslawSwiech SCJ, puh. 09-6877460

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.
9.8. la 09.00 messu Lapualla,12.00 messu Pietarsaaressa,16.00 messu Vaasassa10.8. Kirkkovuoden 19. sunnun-tai: 10.30 päämessu16.8. la hiippakuntapäivä StellaMarisissa17.8. Kirkkovuoden 20. sunnun-tai: 10.30 päämessu24.8. Kirkkovuoden 21. sunnun-tai: 10.30 päämessuDiaspora:Hämeenlinna: (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

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. Ruusukkoperjantaisin 18.00.
10.8 su, kirkkovuoden 19 sun-nuntai, 11.00 päämessu,17.00 messu Rovaniemellä.15.8 pe, Autuaan Neitsyt Mariantaivaaseen ottaminen, juhlapy-hä (velvoittava), 18.30 messu.17.8 su, kirkkovuoden 20 sun-nuntai, 11.00 päämessu,17.00 messu Torniossa.24.8 su, kirkkovuoden 21 sun-nuntai, 11.00 päämessu,17.00 messu Raahessa.26.8 ti, klo. 19.00 katekeesi aikui-sille.29.8 pe, klo. 19.00 katekeesi ai-kuisille.
DiasporaRaahe: 27.07, 24.08, su klo.17.00.Rovaniemi: 10.8, su klo 17.00ortodoksisessa kirkossaTornio: 3.08, 17.08, su klo. 17.00,Alatornion seurakunnan Thu-revikin seurakuntakodissa.

Verbi Dei sonoSchola cantorum

Gregoriaanista laulua häi-
hin, hautajaisiin ja muihin
tilaisuuksiin. Edulliset
laulupalkkiot tilauksen
mukaan.
Gregorian chant for wed-
dings, funerals and other
occasions. Reasonable
charges depending on oc-
casion.
Yhteys/Contact: Markus
Mäkelä 040-7178833
Tue katedraalikuoroam-
me! Please support the
Cathedral Choir!

Pyhän Dominicuksenmessu
Maallikkodominikaanit ja Studium Catholicum kutsu-vat viettämään pyhän Dominicuksen messua perjantai-na 8.elokuuta klo 9.00 Studium Catholicumin kappe-liin, Ritarikatu 3b A 4, Helsinki.
Tervetuloa!

KirjallisuuspiiriHelsingissä
Kirjallisuuspiiri kokoontuu Studium Catholicumissa Ri-tarikatu 3 b A tiistaina 9.9. klo 18.30.
Ensimmäisellä kerralla keskustellaan Georges Bernan-osin Maalaispapin päiväkirjasta. Kaikki kiinnostuneettervetuloa!
Lisätietoja: Eva Airava, puh. 0400 810044 tai TuulaLuoma, puh. 09-8767671.
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English Camp oppi ja lauloi Announcements, Announcements...
Artikkeleita

Leiriä vetänyt Irene Alvarezkertoo, että tarkoitus onenemmänkin antaa tuntumaaenglanninkieleen, kuin var-sinaisesti opiskella. Vetäjäteli Irenen lisäksi englantilai-nen Keith ja amerikkalainenMiro sekä isoiset Leena,Salha, Diana ja Emil puhu-vat kaiken aikaa englantia,lapset kuitenkin keskenäänsuomea. Vaikutus on silti lä-hes kielikylpymäinen.”Lasten suhtautuminenkieleen muuttuu leirin kulu-essa”, Irene sanoo.”Lapset saattavat alkaapuhua englantia keskenään,jopa sellaiset jotka eivätaluksi puhu lainkaan. Jopaomat lapseni ovat alkaneetpuhua minulle englanniksi.”
Poika-enemmistö,kerrankin
On mielenkiintoinen kysy-mys, miksi juuri tällä leiril-lä tyttöjä on viisi mutta poi-kia peräti yhdeksän - kerran-kin. Irene Alvarezin mukaanmuilla leireillä aina urheilu-leiriä myöten tyttöjä on sel-vä enemmistö ja poikia vainkourallinen. Mahtaako syyolla sama kuin omalla pojal-lani, joka valitsi koulussavapaaehtoisen englannin,jotta tietokonepelit sujuisi-vat paremmin...Mutta miten lapset suh-tautuvat vetäjään, jonka tie-

tävät puhuvan aivan hyvinsuomea?”Hyvin!” sanoo Irene Al-varez.”Se kuuluu täällä asiaan,eikä siitä ole kukaan valitta-nut.”Katolinen sanasto, ruko-ukset ja messu tulevat lap-sille tutuiksi leirin aikana.Sen ei siis ole tarkoitus ollaekumeeninen vaan katolinentapahtuma, mutta palveleeehkä mutkan kautta ekume-niaakin. Mukana on nimit-täin peräti viisi ei-katolilais-ta. Se on paljon enemmänkuin täysille leirille onyleensä voitu ottaa. Heillekielileiri on myös tutustumi-nen katolisuuteen sisältä-päin. Se on Suomen oloissaperäti harvinainen tilaisuus,joita toivoisi lisää - tiedontaso on Suomessa niin alhai-nen, että keskivertotoimitta-ja uskoo voivansa kirjoittaakatolisuudesta täysin päte-vää tekstiä pelkillä koulutie-doillaan.
Arvot näkyvissä
Vetäjät pyrkivät selkeästituomaan arvoja leirielämänarkeen. Kaikenlaisia jakoja

pyritään välttämään. Känny-köitä ei pidetä mukana, kos-ka tarkoitus on keskittyä etu-päässä läsnä oleviin ihmi-siin. Omia karkkeja ei syö-dä ellei jaeta muillekin, jamuiden huomioon ottamistakorostetaan muutenkin kai-kin tavoin.Irene Alvarez toteaa, ettäjokainen leiri on erilainen, janiillä on oma ainutkertainentunnelmansa. Tällä leirilläikäjakauma on ollut suuri,mutta hienoa on, että isom-mat leiriläiset ovat hyväksy-neet pienemmät ja pitäneetheistä huolta.”Se on paljon, kun pojateivät usein tule tällaista aja-telleeksi.”Myös uskonelämän ke-hittäminen tapahtuu pieninaskelin ja lapsille sopivasti.Asioista puhutaan kristilli-seltä kannalta, lapset saavatosallistua tavallista enem-män liturgiaan, ilta- ja aamu-rukous kuuluvat tietysti oh-jelmaan kiinteästi. Kirkko-vuosi kulkee mukana siltäosin kun se sattuu leiriviikol-le, eli tällä kertaa JohannesKastajan syntymän juhlapy-hän ja Pyhän sydämen juh-lapäivän verran.

Lomanviettoa sekä kielen ja katolisen uskon oppimista samalla kertaa. Sitäoli kesäkuun lopulla Stella Marisissa järjestetty English Camp, katolinenlasten kielileiri. Oppimisesta ei tosin otettu paineita. Viikon leirillä oli tar-peeksi aikaa saada aiheisiin tuntumaa muutenkin. Tärkeintähän oli nauttiakesästä, ja mikä oli nauttiessa loistosäiden suosiessa leiriläisiä.
Aamulla voidaan antaamietiskelyaihe päiväksi hau-tumaan. Miksi jokaisessahuoneessa on krusifiksi?Meidät on kutsuttu pyhyy-teen, mitä se tarkoittaa?

Lasten tasolla
”Asiat tulevat silloin lastenomalla tasolla. Isot voivatkäsitellä niitä filosofisesti japienet sanovat niistä useinhirveän nasevasti”, IreneAlvarez kertoo.Tarkkaavaisia lapsia, jostämän kaiken oppivat. Eikölasten keskittymiskyky tosi-aan koskaan herpaannu, Ire-ne?”Välistä kyllä tuntuu, ett-eivät ne kuuntele ollenkaan!Mutta meidän olympialais-ten tietokilpailussa kaikkiosasivat hirveän hyvin juurine asiat, jotka ovat täällä ol-leet esillä.”Asioita omaksutaan, sii-tä pitää leirielämän koko-naisvaltaisuus huolen. Tur-kuun suuntautuneella retkel-lä isä Zenon StrykowskiSCJ kertoi Pyhän Birgitankirkosta ja sisar VioletaOSsS birgittalaissisarten elä-mästä. Joka ainut heistä

muisti köyhyyslupauksen.”Se teki todellakin vaiku-tuksen lapsiin, että kaikkiylimääräinen pitää antaapois”, Irene Alvarez muiste-lee huvittuneena.
Olympialaiset -kuka voitti?
Vierailupäivänäni leirillä pi-detään olympialaiset. Lajiteivät ole ylen määrin vaka-via, ja pienemmät saavat ta-soitusta. Kilpailuhenki onluonnollisesti mukana kuvi-oissa, mutta edes pienimmänleiriläisen osallistuminennaamiaisjuoksuun ei herätäprotesteja, vaikka sen pa-remmin pukeutumisestakuin suorituksestakaan eitaatusti ole luvassa joukku-eelle muuta kuin kunnia sii-tä, että kaikki osallistuvat.Se kunnia on kuitenkinkestänyt tällä leirillä hyvin.Kestävyyttä koettelee pi-kemminkin lämmin kesäsääkuin joukkuehengen puute,mutta kun päivä kallistuu joselvästi iltapäivän puolelle,olympialaisten pölyt jäte-tään uimarantaan. Sitten tan-kataan ruokapöydässä, jottakaikki jaksavat odottaa illanrantajuhlia.Kesää ei voita mikään,paitsi kesä ja katolinen kie-lileiri!

OLLI ORKONEVA

Naamiaisjuoksussa pärjäävät vikkelimmät, mutta asioita opitaan myös arvottamaan kaiken kiireen keskellä: osallistuminen ja auttaminen ovat arvoja sinänsä.
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Miten saada ilmoitettua asia vilkkaille ja asioidensa kanssa hääräävillelapsille? Laulamalla! Vierailija kuulutetttiin leirille tervetulleeksi ja samallakaikkien leiriläisten tietoon tällä viisulla, jonka joku aloittaa ja johon kaikkiyhtyvät.

Olympialaiset menossa ja jo ramasee. No, kohta päästään uimaan ja niin - onhan illalla ne rantajuhlat....

Mitä olikaan vihkivesiastia englanniksi? Kielileirin mainio puoli on se, ettävarsinaisen oppimisen aihe voi olla aivan muuta kuin kieli - sehän alkaasujua itsekseen, kun aihe on tarpeeksi kiinnostava!

Stella Marisin kirkon kaunis Mariankuva toivottaa lapset tervetulleiksimessuun, jossa lasten osallistuminen ja vastaanottokyky on pyritty otta-maan huomioon.

Popot valmiina lähtöön!

Kunnon leirielämään kuuluvat kunnon eväät ja vasta ulkoa tuotu sudennälkä. Stella Marisista on helppo löytääkumpiakin. On kokeiltu.

“Köyhyyslupaus onnykymaailmassa niin kovajuttu, että sen muistaabirgittalaissisartenekskursiolta jokainen lapsi.”
“Lauluja laulettiin kuulemmavielä kotonakin. Meillä oli omasävelmä, jota sovellettiinkaikkeen: ‘Sorry’, ‘Welcome’,‘Announcements’...”
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A tt göra en pilg-rimsfärd till Santia-go de Compostela Inorra Spanien har blivit enmodefluga under de senastefem sex åren. Det finns nå-got I dagens samhälle somgör att vi moderna välutbil-dade medelklass män ochkvinnor tar oss ut på stigar-na och vägarna I Europa.Man räknar med att 100.000-tals personer årligen gördenna pilgrimsfärd. Det kannog stämma för hotellen,värdshusen, de kommunala« gites » eller vandrarhem-men, klostren och t.o.m. kyr-korna är fulla av folk somalla vandrar mot Santiago deCompostela.En pilgrimsfärd är ingenturistresa eller semester.Dess natur har inte juständrats under de senaste1000 åren. Man går. Endelrider, många cycklar. Detfinns inga andra sätt att göraen pilgrimsfärd. För att bliregistrerad som pilgrim mås-te man välja dessa färdfor-mer, andra är inte godkänn-da. I princip skall en pilg-rimsfärd inledas och slutfö-ras under ett kalenderår.Men man är flexibel. Allahar inte möjlighet att varaborta från sin familj ellerarbetsplats I två till fyra må-nader.Det finns personer somgjort pilgrimsfärden till San-tiago de Compostela mångagånger. Man kan ju alltidvälja en ny väg. Man kanstarta I Paris, I Vezeley, I LePuy och I Arles. Le Puy-vä-gen är den älsta. Men mankan också starta från Köpen-hamn, Geneve, Liege ja Ipraktiken varifrån som hälst.Alla vägar leder till Ronce-vaux och Puente-la Reina ISpanien för att sedan gåigenom Galitsien till Santia-go de Compostela.I dag gör man naturligt-vis en pilgrimsfärd för sam-ma orsaker som man gjordepå Medeltiden, men vissanya former har kommit till.Två damer från Norge gjor-de pilgrimsfärden för att G8länderna skulle förlåta u-län-dernas deras internationellaskulder. Flera ensammakvinnor gick för sina män.För att männen inte skullebahandla dem dåligt, intebegå äktenskapsbrott ellerför att de skulle sluta supa.Många gick som en bön försina barn, att de skulle slutaanvända narkotika eller få enbättre behålling av livet.Andra gick för vänner som

har narkotikaproblem, försjuka eller avlidna släktingareller vänner och som en vitt-nesbörd om Guds stora kär-lek.M ålet för pilg-rimsfärden ärSantiago de Com-postela och aposteln Jakobsgrav. Enligt traditionen varden helige Jakob en av Jesuapostlar. Efter Kristus upps-tåndelse gjorde han en miss-lyckad missionsresa tillnorra Spanien och återvän-de till Jerusalem för att därhalshuggas av Herodes Ag-rippa II år 44. Hans huvud-lösa kropp fördes sedan medbåt genom Medelhavet, elleregentligen på släp, till norraSpanien till Galitsien. Enligttraditionen begravdes han Istaden Ivria Flavia vid Ullafloden.En begravningsplats kal-lades på den tiden « compos-tum » som omformats till detmoderna spanska ordetCompostela (Courtes G.1999). Choycheras(1997 :33) åter hävdar attordet Compostela har sittursprung I keltiskan - ordet« llwybr » som betydde vägoch ordet « dudum » sombetydde hög eller högt. Plat-sen var en traditionell hed-nisk helig ort var man dyr-kade den nedgående solen -–vastissimum idolum. Dekristna hade helt enkelt,såsom på många andra orter,övertagit denna ort för sinareligiösa ändamål. Ortenhade tidigt en omfattandebefolkning och bebyggelse,som dominerades av militä-ra romerska och religiösabyggnader. Orten var ocksåen betydande semesterort förförmögna romare.Den första kristna be-gravningsplatsen grundadesI Compostela I början av300-talet. Den första kristnagraven har daterats till år 260(Choycheras 1997 :34-35).Den första kristna församlin-gen grundades år 297. Mende stora förändringarna komår 325 då romarriket offi-ciellt blev kristet.Men så enkelt är det inte.Pericard-Mea (2002) somskrev en doktorsavhandlingom pilgrimsfärderna till San-tiago de Compostela ochprofessor Choycheras(1997) från univeritetet IGrenoble hävdar vardera attvi talar om en myt. ApostelnJakob har aldrig jordfästs IGalitsien. Gaven är tom. Påsamma sätt som vi gör pilg-

rimsfärden till Kristus tom-ma grav I Jerusalem så van-drar vi även till en tom gravI Santiago de Compostela. Ivardera fallen är vägen vik-tigare än målet. Flecher(1998) hävdar att det sam-manbindande elementet ärbönen. De döda helgonenlever på sätt och vis kvar Isina tomma gravar.« Though dead in thebody the saints were there,living in the tomb…all the-se and numberless otherswere active, vital forcestransmitting waves of spiri-tual energy into miracles andhealing human suppliants. »(Flecher 1998 :258)Det sammanbindandeelementet är bönen, somsammanband de olika klost-ren, kyrkorna och alla de tro-ende under Medeltiden medvarandra. Pilgrimsfärdenmåste sålunda ses som enbön som håller oss sammanmed varandra och med dedöda.Myten eller legendenkring aposteln Ja-kob anses höra tillde s.k. populära legendernasom måste ses I ett historisktperspektiv och I sambandmed Medeltidens religiösamentalitet, politik och tran-sportmönster. (Choycheras1997 :13-14) Redan underhednisk tid gjorde man pilg-rimsfärder till « heliga » or-ter. De kristna pilgrimsfär-derna anses börjat mot slu-tet av 300-talet. Den främs-ta målsättningen var att äramaryrerna som genom sindöd vittnat om Kristus underde fruktanssvärda förföljel-serna. De första pilgrimsfär-derna gjordes redan på 200-talet till Jerusalem och tillRom. Kyrkans liturgiska ka-lender från år 354 omfattar29 pilgrimsorter. Mycketsnabbt ökade antalet pilg-rimsorter till flera hundra.Redan tidigt gjorde manockså pilgrimsfärder till ere-miter framförallt i Egypten(Encyclopaedia Britannica1975 :1006). De första do-kumenterade pilgrimsfärder-na till Galitsien är från åren381 och 384 ( Choycheras1997 :45). Det var I synner-het den tidens intellektuellaoch adel som gjorde pilg-rimsfärder.Med begreppet pilgrimförstås främling ellervandringsman (Pericard-Mea 2002 :12). Begreppetsymboliserar människansfärd genom jordelivet, Vi är

främlingar och vandare härpå jorden på väg mot våregentliga destination som ärhimmelen och gemenskapenmed Kristus.En pilgrimsfärd blir ensymbol för hela vårexistens. Den symbo-loserar vårt jordeliv, med allsina mödor och lidanden.Det är av betydelse att maninte fick stanna längre än 24timmar på någon enstaka ort.Man måste vidare, man fickinte bli kvar. Kvar blev en-dast de döda eller de somhöll på att dö (de sjuka).Genom döden hade man junått målet d.v.s. himmelriket.Vid hospits fanns ofta engravgård. Hospitsen sköttesav riddarordnar bl.a. denHelige Gravens Orden, Mal-teserna och Röda Svärdsor-den. En pilgrimsfärd var ochär farlig.«  Je suis tombe au mil-leu des brigands…mes baga-ges m’aient ete voles…j’etemis en prison…me suis trou-ve a deux doigt demort…une maison dans la-quelle ja me trouvais a prisde feu et, alors tout mesbiens etaient consumes… »(Pericard-Mea 2002 :16)I apostlagärningarna(27 :1-10) noteras Paulusresor I Medelhavet. Cho-ycheras (1997 :23-24) påvi-sar att det var till Galitsiensom en del judar flydde för-följelser. Där fanns, enligthonom, en livlig judisk ko-loni. Det var till denna kolo-ni som aposteln Jakob komför att predika Kristi buds-kap, var han misslyckadesoch måste återvända till Je-rusalem.Enligt Choycheras varstaden Gades (dagens Cadixeller Guadalquivir) in norraSpanien ett tidigt mål förkristen missionsverksamhet.Den följde ju Medelhavetstraditionella färdleder ochrutter vilka skapats av fe-nicierna redan under förhis-torisk tid. Det var sålundanaturligt att transportknut-punkten I norra Spanienskulle bli centrum för kris-ten missionsverksamhet.På 300 – 500 -talen blevdet populärt att allabetydande orter skul-le ha sin egen apostel ;apostlarna Peter och Paul IRom, Matteus I Etiopien,Thomas I Persien, Andreas IPalestina och Jakob I Galit-sien. Aposteln Jakob I för-hållande till Spanien nämns

för första gången I slutet av400-talet. Tidigare hade manförsökt introducera andraapostlar/helgon som Spani-ens nationalhelgon (Cho-ycheras 1997 :60-62). Dyr-kan av apostel Jakob upp-kom som en populär folkligtradition kring staden Iria.Det var också där som apos-telns grav enligt traditionenlåg.Den katolska kyrkan haralltid insett den populärabetydelsen av pilgrimsfär-der. Pilgrimsfärder jämförsmed andra former av religi-öst liv och gudsdyrkansåsom prossessioner och ro-senkransbönen (Chapman1994 :374). Kyrkan stöderatt en kristen såsom en delav sitt religiösa liv och per-sonliga gudsdyrkan förbin-der sig att göra en pilg-rimsfärd någon gång undersitt liv. (Chapman1994 :457) Samtidigt somkyrkan varnar för överdrivenoch konstlag religiositet(Chapman 1994 :550 ochEncyclopaedia Britannica1975 :1006).På 650-talet noteradesapostel Jakob för förs-ta fången I officiellaspanska skrifter (Choyche-ras 1997 :87). En ny popu-lär tradition skapades. Mendet var först 100 år senare783 – 788 som aposteln Ja-kob blev Spaniens skydd-shelgon. Detta skedde I sam-band med enandet av denspanska nationalstaten ochkampen mot morerena.Det var också på 700-ta-let som kyrkor överallt I Eu-ropa dedikerades till apos-teln Jakob. Keisar Karl denStore (Charlemagne) stöddeofficellt den nya traditionen.Jakob blev nu Spaniens of-ficiella kristnare (evangeli-sateur) . Kulten kring apos-teln Jakob förstatligades.Samtidigt upkom ett antal le-gender och populära berät-telser om honom. Campos-telle blev också vid denna ti-dpunkt en officiell pilgrim-sort.Den första dokumentera-de pilgrimsresan till Santia-go de Compostela gjordesåren 950-951 av le Puys bis-kop Godelscalc. År 962 gjor-de även biskoppen av Mon-serrat en pilgrimsfärd dit.Fransiskus av Assissi gjorde,enligt traditionen, sammapilgrimsfärd 1213. Ocksåden Heliga Birgitta vandra-de till Santiago de Compos-tela.  Den första reseguiden

Santiago de Compostela  - en historik
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« Guide du Pelerin de Saint-Jacques-de-Compostela »publicerades redan 1130.Muslimerna (Almans-sour) jämförde 988 Santia-go de Compostella som pil-grimsort I samma klass medMecca. En stark pilgrimstra-dition hade uppkommit somlever, än idag , mer än 1000år senare.Under de följande årenbyggde kyrkan ett system avhospital, kyrkor, kloster,vägmärken I form av sten-kors längs med rutterna tillSantiago de Compostela.Pilgrimsfärden blev en ins-titution. Formellt bekräftadeRom år 1887 pilgrimsorten.I vår tid har pilgrimsfär-den till Santiago deCompostela åter popula-riserats. Här spelar påven Jo-hannes Paulus II’s vädjan tillatt återuppta pilgrimsfärdensom en religiös tradition enstor betydelse.  Påven skri-ver vackert :« …o vieille Europe ja telance un cri plein d’amour :retrouve toi toi-meme, soistoi-meme, decouverte tesorigines, renouvelle ta vi-geur te racines, revit ces va-leurs authentique qui couv-rirent de gloire ton histoireet firent benefique presencesans les autres continents. »(Pericard-Mea 2002 :65)Påven vädjan har hör-sammats. Det kan jag självvittna om. 100 000-tals, jamiljoner personer, gör idagpilgrimsfärden till Santiagode Compostela. Vägarna ärfulls med människor. Det ärsvårt att få plats på hospits,hotellen och klostren. Mendet var inte alltid så.Efter Medeltiden och denfranska revolutionen samtupplysningens tidevarv föllantalet pilgrimer till Santia-go de Compostela kraftigt.På Medeltiden gjorde enfransman på 2000 (1/2000)pilgrimsfärden till Santiagode Compostela någon gångunder sitt liv. Enligt CodexCalixtus kom pilgrimernafrån alla kända länder I värl-den – från Europa, Asien ochAfrika. Codex nämner vidnamn bl.a. danska, norrmänoch ryssar men inte svens-kar eller finländare.Nedgången I antalet pil-grimer tilltog hastigt på1400-talet och denna ned-gång fortsatte långt in på1900-talet. På 1800-talethade pilgrimernas antal bli-vit obetydligt (Tabell 1.).Vissa år fanns det inga pilg-

rimer alls till Santiago deCompostela.

Tabell 1. Pilgrimer till Santia-
go de Compostela enligt Pe-
ricard-Mea 2002

 År Antal pilgrimer

1802 2931
1803 0 (jubileumsår)
1819 578 (jubileumsår)
1807-25 2902
1925-44 5775
1830 ca. 300
1845 ca. 300
1879 35
1880 64 (jubileumsår)
1885 112 (jubileumsår)
1886 113 (jubileumsår)
1887 247 (jubileumsår)

1884-1905 233/år i
medeltal

På slutet av 1990-talet,egentligen under de senastefem sex åren, har antalet pil-grimer till santiago de Com-postela tagit Medeltida om-fattning. På 1500-talet re-gistrerades årligen ca. 500000 pilgrimer (Courtes1999 :4). Idag räknar manmed lika många. FinancialTimes (8-9.2.2003) talart.om. miljoner pilgrimer perår som promenerar, ridereller cycklar. De som farmed bil eller med andra me-kaniska fordon räknas intemed I statistiken. Vi kan idagtala om en folkrörelse. En-ligt uppskattning går mångarutten, kansake mer än hälf-ten, som en nöjes- eller tu-ristresa. Anda gör den somen ren idrottsprestation ellerför att förbättra sin hälsa(Helsingin Sanomat 16.8.2002).Orsakerna till att pilg-rimsfärden till Santiago deCompostela årerfått sin for-na betydelse är givetvis mån-ga. Den katolska kyrkan hargjort sitt. Aposteln Jakobsreliker återfanns 1979, anta-let heliga år har ökats ochinte minst påven JohannesPaulus II’s aktiva stöd.Rutten har klassifiseratssom UNESCO världsarv(Centier de Saint-Jacques-de-Compostela, ref 651 :20).Den franska turistorganisa-tionen « Les Sentiers deGrande Randonnee «  pro-moverar rutten I Frankrike,betydande internationellaoch nationella media skriverom rutten.Det finns en anda I detmoderna samhället var män-niskan, den välutbildade,

den intellektuella, söker nå-got nytt I det gamla. Deträcker inte med att bara skaf-fa sig saker och att arbeta.Man vill att livet skall ha endjupare mening som maninte finner I dagens kultur-och filmutbud. Man vill upp-leva det som tiotal genera-tioner upplevde på Medelti-den. Människan kan inteleva utan Gud.« Ni trolösa, vet ni inte attvänskap med världen bety-der fiendeskap med Gud ?Den som vill vara vän medvärlden blir fiende till Gud.Eller tror ni att det är tommaord när skriften säger :Svartsjukt kräver Gud åt sigden ande han har låtit bo Ioss ? Större är dock den nådhan ger oss. Därför heterdet : Gud står emot högmo-diga, men de ödmjuka visarhan nåd. Böj er alltså underGud. Stå emot djävulen, ochhan skall f ly er. Närma erGud och han skall närma sig

Santiago de Compostela  - en historik

Pyhä Joosef pääsi osalliseksi JeesuksenKristuksen jumaluuden ja ihmisyyden sa-moin kuin Marian neitseellisen äitiyden sa-laisuudesta. Siksi hän sai lahjaksi mahdol-lisuuden elää hyvin lähellä Mariaa ja Jee-sus-lasta. Hän sai myös armon, jonka avul-la hän kykeni elämään heidän kanssaan sy-vällisessä rakkauden ja kohtalon yhteisös-sä. Tämä tosiasia korottaa Joosefin selvästimuiden pyhimysten yläpuolelle. Siksi ihmi-set myös kunnioittavat häntä niin paljon japyytävät hänen apuaan täynnä luottamusta.Pyhän Joosefin kunnioituksen päämää-ränä on loppujen lopuksi rakkauden kasvat-taminen Jumalaa kohtaan, sillä Joosef joh-dattaa meidät Marian ja Maria Jeesuksenluo. Kukaan ei ole rakastanut Jeesusta jaMariaa enempää kuin hän. Jos joku, niinjuuri pyhä Joosef on opettaja, joka varmas-ti osaa välittää meille tuon rakkauden. Sul-hasen kunnioittaminen herättää meissämyös rakkauden hänen morsiantaan ja tä-män jumalallista lasta kohtaan.Joosefin läheisyys Kristukseen tarkoit-taa jatkuvaa yhteyttä Jumalan salaisuudenkanssa! Siitä juontaa myös hänen sisäinenelämänsä, vaikenemisensa, auliutensa jaomistautumisensa Jumalan tahdolle sekähänen jumalanpelkonsa. Hän näyttää tienkaikille uskoville. Sääntökuntalaisille hänon hengellisen elämän johdattelija. Ja pap-pien kannattaa kääntyä hänen puoleensa,“koska hän sai olla niin lähellä Jeesusta”.

Hiljainen suuruus: kymmenennäkökulmaa pyhään Joosefiin. 4/10Jeesuksen ja Marian luotettu

er. » (Jakobsbrevet 4-8)De följande jubileumså-ren är 2004, 2010 och 2021.Påven Leo den XIII lova-de I sin bulla av 1.11.1884« Annoncant a Eglise la re-decouverte des reliques desaint Jacques a Composte-la » förlåtelse för pilgrimessynder och straffet både påjorden och I skärselden. Manmåste givetvis ha bekänntsina synder I bikt och ångratdem. En pilgrimsfärd tillSantiago de Compostela ären viktig och värdefull gåvasom kyrkan gett oss.
JAN-PETER PAUL
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Hiljainen suuruus on kymmenosainen mie-tiskely pyhästä Joosefista. Se on alunperinilmestynyt itävaltalaisessa St. Josef -leh-dessä (Heft 6, 2001).
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toisten lähtiessä tutustu-maan Roomaan. Luennotolivat pääsääntöisesti itali-aksi, mutta ne tulkattiinmonille kielille. Illalla  osameistä meni messuun San-ta Maria Maggioreen, do-minikaani-isien hoitamaanseurakuntaan. Kaiken kaik-kiaan suomalaisessa dele-gaatiossa meitä oli kymme-nen aikuista ja yksi vauva.Kuusi oli suomalaisia, li-säksi joukkoomme kuuluipuolalainen isä Wieslawsekä kolmihenkinen perheja yksi henkilö Slovakias-ta. Kaikki mukana olleet

ovat olleet myös innok-kaasti mukana CatholicStudents’ Clubin toimin-nassa. Tosin ”oma” nuori-sopappimme isä Manuel einyt päässyt mukaan.Perjantaina oli kokopäivä erilaisia luentoja.Kritiikkiä meissä herättierityisesti opiskelijoidenvälisen interaktiivisen kon-taktin puuttuminen. Luen-not hoidettiin ”perinteisel-lä” tyylillä, kyllä monestiihan mielenkiintoisista ai-heista kuulimme.Lauantaina oli päivänretki Pyhän Isän kesäpalat-siin Castelgandolfoon.

Univeritsita et Chiesa- kon-ferenssi pidettiin pääsään-töisesti Lateraaniyliopis-tossa.  Saavuimme hikiseenRoomaan to 17.7, joka olikokouksen ensimmäinenpäivä. Menessämme il-moittautumaan huomasim-me, kuinka etelämaalaisenkaoottisesti järjestelyjähoidettiin.Toiset meistä jäivätkuuntelemaan luentoja
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Puolitoista tuhattaosallistujaa, kymme-niä piispoja ja pappe-ja sekä varmaankinsatoja yliopisto-opetta-jia oli kokoontunutRoomaan keskellä hei-näkuun helteitä pohti-maan kirkon ja yli-opiston suhdetta pan-eurooppalaisella tasol-la. Aihe olisi voinut ollakiinnostavakin, kunajatellaan vaikkapaEuroopan unioninkonstituutioluonnok-sen tekijöiden jäärä-päisyyttä pitää mai-ninta kristinuskostakokonaan poissa luon-nostekstistä. Aivannäin syvälle ei kuiten-kaan päästy.
Rooman La Sapienza -yli-opiston 700 vuotta sitten ta-pahtuneen perustamisen juh-linta jatkui vihdoin 17.-20.heinäkuuta. 39:n euroopanmaan katolisten yliopistojenja opiskelijajärjestöjen edus-tajat kokoontuivat Paavilli-sessa lateraaniyliopistossa,jossa hieman sekavista jär-jestelyistä huolimattaKirkko ja yliopisto -sym-posium pääsääntöisesti pi-dettiin Euroopan piispainko-kousten konferenssin(CCEE) ja Italian piispain-kokouksen järjestämänä yh-teistyössä Italian opetus-,

yliopisto- ja tiedeministeri-ön kanssa. Lauantaina 19.7.luentoja oli paavin audiens-sin jälkeen koko päivän Cas-telgandolfossa, josta palat-tiin Roomaan vasta myöhäänillalla.Symposiumin puitteetolivat mahtavat. Lateraani-yliopiston tarjoamat salit,ruokailut yliopiston pihalla,hetkipalvelukset ja messutlateraanibasilikassa sekäkoko “ikuisen kaupungin”henki takasivat osallistujillesuuria elämyksiä. Ikävä kyl-lä luentopainoitteisen ohjel-man välissä eri puolilta Eu-rooppaa saapuneiden dele-gaattien keskinäiseen tutus-tumiseen jäi hyvin vähänmahdollisuuksia.
Opiskelua jatutkimustauskon valossa
Avajaispäivän puheenvuo-roista tärkeimmän piti Sak-san piispainkokouksen pu-heenjohtaja, kardinaali KarlLehmann. Hän pyrki osoit-tamaan, mikä oikeastaanerottaa katoliset yliopistotmuista. Hänen mukaansaeron aiheuttaa uskon valo,jonka avulla katoliset yli-opistot toteuttavat tehtä-väänsä.”Katoliset yliopistot ovatkuin muutkin. Ne ovat vas-tuussa opiskelusta ja tutki-muksesta, mutta sen ne teke-vät kristillisen julistuksenvalossa”, kardinaali totesi jajatkoi: “Todistuksen uskot-

tavuus ja kyky käydä vuoro-puhelua ovat yliopistomaa-ilmassa erityisen välttämät-tömiä.”Teologian merkitys yli-opistolle kardinaali Lehman-nin mukaan on siinä, että sepitää esillä “kysymystä alku-perästämme ja kohtalostam-me, maailman ja historianmerkityksestä. Teologia pal-velee kirkkoa, mutta myöstieteitä ja maailmaa.” Kardi-naali myös kannusti etsi-mään uusia lähestymistapo-ja kirkosta vieraantuneidenja epäuskoisten kanssa käy-tävää keskustelua varten.Puheista mieleen jäivätmyös erityisesti MoskovanJumalanäidin arkkihiippa-kunnan metropoliitan, arkki-piispa Tadeusz Kondrusie-wiczin Castelgandolfonsaarnassaan esittämät kerto-mukset katolilaisena elämi-sen vaikeuksista entisessäNeuvostoliitossa ja paavilli-sen kulttuurineuvoston pre-fektin, kardinaali Paul Pou-pardin saarna lateraanibasi-likassa. Siinä Poupard ko-rosti eukaristian keskeisyyt-tä kristityn elämässä ja kut-sui kaikkia “luovuutta hy-väksi käyttäen viemään uu-sin voimin Kristuksen äly-kästä ja kestävää julistustakaikille”.
Tasokkaitaluentoja
Perjantaina käsiteltiin seu-raavia aihekokonaisuuksia:“Ihmisen persoona: genealo-

gia - biologia - biografia”,“Ihmisen kaupunki: yhteis-kunta - ympäristö - talous”,“Tieteiden näkökulma: löy-töjä - keksintöjä - teknolo-gioita” sekä “Luovuus jamuisti: kuva- ja näytelmätai-de - kirjallisuus - musiikki”.Luennoitsijoina toimi kut-suttuja professoreita ja asi-antuntijoita myös Italian ul-kopuolelta. Kaikki luennotolivat kuitenkin italiankieli-siä mutta ne oli tulkattu jokoenglanniksi, espanjaksi tairanskaksi. Luentojen teematmuodostivat koko sympo-siumin pääsisällön. Niidenlisäksi tärkeänä voi pitäämyös yhteistä työasiakirjaa(Instrumentum laboris), jokayksin vastasi eri teemojenyhteensovittamisesta jonkin-laiseksi harmoniseksi koko-naisuudeksi.
Ihmistä,kulttuureja jaomaatuntoakunnioittaen
Instrumentumin Suomenkannalta ehkä mielenkiintoi-sin osa liittyi kristittyjen läs-näoloon yliopistolla. Siinämuistutettiin: “Hoitaessaantehtäväänsä kirkko kunnioit-taa yliopiston erityistä luon-netta instituutiona, vakuuttu-neena siitä, että kristillinenusko ... on hyvin hyödyllinenpyrittäessä saavuttamaanyliopiston todelliset tavoit-teet.” Sitä paitsi “kirkko te-kee vain ehdotuksia, se eipakota mihinkään: se kunni-

oittaa ihmisiä ja kulttuurei-ta ja pysähtyy omantunnonpyhäkön edessä” (Redemp-toris missio, 39).Työasiakirjan mukaankristillinen läsnäolo yliopis-tolla tulee näkyviin eri ta-soilla, tosin toisiinsa tiiviis-ti punoutuen: inspiraationa,hiivana ja suolana; yksilöi-den todistuksena; kristillis-ten liikkeiden ja ryhmien ak-tiivisuutena; kirkollisenavastuullisuutena; ja kulttuu-rin rikastuttajana.Yliopistojen tulisi sitenvastata pysyviin, myös käy-tännön tasoa vähän syvem-piin tavoitteisiinsa: Avoi-muus tiedolle, totuuden jat-kuva etsiminen ja inhimilli-sen elämän tunteminen ovatarvoja, joiden avulla yliopis-tot täyttävät tarkoituksensa.Niistä voi tulla autenttisenhumanismin (humanitas) ai-ruita, joissa tietoa syvenne-tään elämän sisäiseksi kehit-tämiseksi, toiminnan vii-saaksi perustaksi ja ihmisenarvokkuuden yhä suurem-maksi turvaksi.Näinhän pitää ollakin.Kristinuskon uskottavuus -erityisesti akateemisessamaailmassa - perustuu järjenja uskon yhteensovittamisel-le. On osattava antaa vakuut-tava todistus siitä, että elä-mä uskosta ei ole ristiriidas-sa totuuden tavoittelun kans-sa vaan päinvastoin tukee jatäydentää sitä. Toisaalta siel-lä, missä tieteelliset teoriatovat ristiriidassa kristinus-kon kanssa, on kristittyjen
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Osallistujan mietteitä

Isä Wieslaw Swiech SCJ viettilähtöpäivän aamuna pyhänmessun Pietarinkirkon kryptas-sa Pyhien Kyrilloksen ja Meto-dioksen kappelissa.
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Päivä oli kuumaakin kuu-mempi ja paavi näytti kär-sivän kuumasta myös. Hänvaikutti väsyneeltä, muttapuhui silti meille innosta-vasti. Pyhää messua vietet-tiin luentotilassa koskaemme olisi mahtuneet pai-kalliseen kirkkoon. Kaikenkaikkiaan meitä opiskeli-joita oli puolisentoista tu-hatta.Sunnuntaina osallis-tuimme laudekseen Late-raanissa  aamulla. Oli iha-naa, että yhteisen rukouk-sen kieli meille kaikille erimaista tuleville Kirkon lap-sille oli latina. Se toi yhtei-syyden ja pyhyyden tunnet-ta.  Messu oli vasta puolil-ta päivin. Eräät meistä kä-vivät messussa muualla, al-

lekirjoittanut piti kovasti”Gesù e Maria” –kirkontraditionaalisesta liturgias-ta.  Myös muusikkona olinilahtunut kongressin pai-koin hyvinkin korkeatasoi-sesta musiikillisesta annis-ta. Messuissa lauloi hyväkuoro, ja urkuri oli myöserinomainen. Sunnuntai-il-tana vietimme myös läksi-äisiä ja söimme hyvin. Ko-kous loppui sunnuntainmessuun, joten iltapäivällämeillä oli tilaisuus kolutakaupunkia kunnolla.Maanantaina, lähtöpäi-vänä, kävimme vielä muu-tamia nähtävyyksiä. Aja-tuksia herättävin lienee it-selleni ollut kapusiini-munkkien ”luukirkko”, Pe-risynnittömälle Neitsyelle
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todistus ja tieteellinen työentistäkin tärkeämpää.
Hajamietteitä
Suuri eurooppalainen tapaa-minen Roomassa herättää

tietysti monenlaisia kysy-myksiä ja toiveita. Huomiokiinnittyy myös moniin yk-sityiskohtiin. Niin nytkin.Yksi mielenkiintoinen seik-ka oli muutos, jonka monetRoomassa aikaisemminkin

vierailleet olivat huomaavi-naan: vaikka kysymys olilähinnä nuorista aikuisista,vietettiin yhteiset liturgiatlähes kokonaan latinaksi.Joitakin vuosia sitten tämäolisi tuntunut vielä miltei

mahdottomalta. Nyt puhut-tujen kielten rikkaus sai kau-niin, tasa-arvoisen kehyk-sen: mikä muu kieli olisi-kaan paremmin yhdistänytosallistujia toisiinsa ja vah-vistanut heidän yhteenkuu-

luvuuttaan koko kirkonkanssa?Harmittavaa sen sijaanoli se, ettei eri maista tule-ville delegaateille tarjoutu-nut suoria tilaisuuksia pääs-tä vapaaseen keskusteluunkollegojensa kanssa. Luen-not olivat luentoja, ja muu-ten liikuttiin lähinnä maa-ryhmittäin. Näin Euroopanyhdentymisen tavoittelukäytännön tasolla jäi haa-veeksi. Samalla varsin tiuk-ka aikataulu teki lähes mah-dottomaksi monien, köyhis-tä “uuden” Euroopan mais-ta tulevien nuorten syvälli-semmän tutustumisen itseRoomaan, kirkon keskuk-seen ja upeaan historialli-seen kaupunkiin.Sinänsä symposiuminteema oli ajankohtainen jakiinnostava. Sanottava on,että enemmänkin siitä olisivoinut saada irti. Jo pelkäs-tään tarjoamalla opiskelijoil-le mahdollisuuksia keskinäi-seen ajatusten vaihtoon tu-lokset olisivat voineet ollapaljon hedelmällisemmät. Jakieltämättä keskustelu kris-tinuskon asemasta Euroopanunionin konstituutiossa oli-si ollut sekä kiinnostava ettätarpeellinen.
MARKO TERVAPORTTI

Symposiumin kotisivut ovat
osoitteessa:

www.universitas2000.org

omistettu, jonka kryptassaoli munkkien luita useiltavuosisadoilta. Lentokentäl-le ajoimme jo neljän ai-kaan, vaikka lentomme läh-tikin vasta seitsemän mais-sa. Se olikin viisasta, silläitalialainen Check in kestitriplasti niin kauan, kuinsuomalainen.  Puoli kah-deltatoista suomen aikaaolimme jo kotimaan kama-ralla ja kiitimme toisiammekuin myös erityisesti Kai-ken Hyvän Antajaa onnis-tuneesta matkasta.
PILVI LISTO-TERVAPORTTI

Kirjoittaja soittamassa Lateraa-nibasilikan urkuja. Lupa heltisisitkeydellä ja sinnikkyydellä.

Suomen delegaatio Castelgandolfossa (vas.): Eeva Sauri, Julius Saitz, Slavomir Seman edessään pikku-Samuel, Marko Tervaportti, isä Wieslaw SwiechSCJ, Marianna Semanova, Aki Rogel, Pilvi Listo-Tervaportti, Teemu Heiramo ja Gary Klaukka.
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Touko-kesäkuun vaihteessaRuotsin Vadstenassa vietet-ty pyhän Birgitan 700-vuo-tissyntymäpäiväjuhla avasiBirgitalle omistettujen kesä-juhlien sarjan. Jo seuraava-na sunnuntaina eli 8. kesä-kuuta Suomen evankelis-lu-terilainen kirkko muisti py-hää Birgittaa Turussa ja Tal-linnassa, Piritassa taas juh-littiin vuorostaan 23. heinä-kuuta.Vadstenan pääjuhla kestikaksi päivää. Se näkyi Vad-stenan katukuvassa, ei vainbirgittalaissisarten määränlisääntymisenä vaan myösmitä moninaisimpina mu-siikki- ja teatteriesityksinä.Lauantaipäivä alkoi juhla-markkinoilla ja ilmassa alkoiolla suuren kansanjuhlantuntua, johon keskiaikaisetja pyhiinvaeltaja-asut toivatväriä. Iltapäivällä seurasim-mea ruotsalaisten, tsekki-läisten kuin puolalaistenkoululaisten taidokkaitanäytelmiä pyhän Birgitanelämästä ja hänen ilmestyk-sistään.Virallisesti juhla avattiinvanhan luostarin pihalla.Avajaispuheen piti juhlatoi-mikunnan puheenjohtajaLars Bergquist. Läsnä oli-vat myös Linköpingin piis-pa Martin Lind, maaherraBjörn Eriksson ja Vadste-nan kunnan edustajia, jotkaesittivät puolestaan omat ter-vehdyksensä. Musiikista pitihuolen Vadstenan oma tor-visoittokunta.
Monteverdiäavajaisjuhlassa
Avajaisjuhlaa seurasi juhlal-linen vesper luostarikirkos-sa. Ruotsin radion kuoro jaosa sen muusikoista esittivätClaudio Monteverdin sävel-tämän, Neitsyt Marialleomistetun vesperin. Vesperoli kuuluisan säveltäjänsätasoinen, eikä esitys jäänytsiitä vähääkään jälkeen.Kuoroa ja orkesteria johtikapellimestari Stefan Park-man. Illalla Vadstenan kun-ta tarjosi vielä halukkailleNorrköpingin sinfoniaorkes-terin konsertin vanhassa ku-ninkaan linnassa. Orkesterinjohtajana toimi kapellimes-tari Mats Rondin.Sunnuntaina juhlallisuu-det alkoivat  pyhän Birgitannimeä kantavan luostarimu-seon avajaisilla. Museonavasi juhlallisesti itse Ruot-sin kuningas Kaarle XVIKustaa. Museossa voi tutus-tua itse pyhään Birgittaan jasiihen, miten nunnat ja mun-

kit elivät keskiajalla.
Rukousmaailmanrauhan puolesta
Ekumeeninen Juhlajumalan-palvelus alkoi heti avajais-ten jälkeen birgittalaissisar-ten johtamalla juhlallisellakulkueella Luostarikirkossa.Liturgian toimitti piispaMartin Lind ja saarnan pitiarkkipiispa K. G. Hammar.Ekumeenisen säväyksen Ju-malanpalvelukselle antoikardinaali Walter Kasperinpitämä saarna, jossa hän pu-hui oman kristillisen uskontodistamisen tärkeydestä tä-män päivän maailmassa. Esi-rukousten aikana eri kirkko-kuntien edustajat kokoontui-vat rukoilemaan yhdessäpyhän Birgitan reliikkienäärelle erityisesti maailmanrauhan puolesta.Katolilaisten lisäksi pai-kalla oli myös ortodoksien javapaakirkkojen edustajia.Arkkipiispa Jukka Paarmaedusti itse Suomen Evanke-lisluterilaista Kirkkoa.Muista arvovieraista mainit-takoon, että Ruotsin kunin-gaspari, Tanskan prinsessaBenedicte ja Suomen presi-dentti Tarja Halonen puo-lisoineen kunnioittivat juh-laa läsnäolollaan.
Hämmentävämessu
Juhlajumalanpalvelus televi-sioitiin suorana lähetyksenäja näkyi myös meillä Suo-messa. Ehkä joitakin katse-lijoita kuten paikalla olleitakatolilaisia hieman häm-mensi ja oudoksutti, ettämessuna käytettiin VIII mes-sua eli de Angelis, vaikkamuuten pitkälti noudatettiin-

kin Ruotsin kirkon omaa jär-jestystä.Juhlalounaan jälkeenvuorossa oli pyhä messu,joka keräsi yli 5000 katoli-laista Vadstenan linnan sisä-pihalle auringon paistee-seen. Pyhiinvaeltajia oli saa-punut niin Tanskasta kuinNorjastakin. Tulijoita olisiollut enemmänkin ja siksiTukholman piispa AndersArborelius OCD keräsi si-sään päässeiltä lippuja takai-sin antaakseen niitä porttienulkopuolelle jääneille! Py-hän Messun vietti kardinaa-li Walter Kasper yhdessäkardinaali Francis GeorgenOMI, Tukholman piispa An-ders Arboreliuksen, apulais-piispa William KenneynCP, emerituspiispa Huber-tus Brandenburgin, Köö-penhaminan piispa CzeslawKozonin ja lähes koko Ruot-sin papiston kanssa. Messunaikana luettiin mm. PyhänIsän Johannes Paavali II:nlähettämä onnittelusähke.Iloinen yllätys odotti myöskutsuvierasaitiossa: sielläistui Ruotsin kuningaspariyhdessä Tanskan prinsessaBenedicten ja Suomen pre-sidenttiparin kanssa.Illalla oli vielä tarjollaLuostarikirkossa juhlienpäätöskonsertti, jonka aihee-na oli hiljaisuus. Siellä esi-tettiin nykymusiikin säveltä-jä Tommie Haglundin tul-kinta Birgitan ilmestyksistä,teos nimeltään “Äänten ty-tär”. Musiikki oli todella vai-kuttavaa ja kaunista. Kon-sertti sopi tilaisuuden tun-nelmaan ja se tuntui kosket-tavan ihmisiä.
Birgittalais-perhe koossa
Oman värinsä juhlille ja kau-

punkikuvaan toivat tietystiitse birgittalaissisaret, joitapaikalla oli yhteensä 70.Heitä oli tullut aina Intiasta,Meksikosta, Perusta ja Vene-zuelasta saakka. Edustettui-na olivat kaikki kolme erihaaraa ja lisäksi birgittalais-perheen uusin tulokas, 80-luvulla syntyneet lähetyssi-saret, joilla on luostarit Mek-sikossa ja Venezuelassa.Juhlien aikana saattoi nähdämyös kaksi birgittalaisvel-jeä, luostarinjohtajan veliStevenin ja veli Martinin,jotka olivat saapuneet Yh-dysvaltain Oregonista.  Juh-lien jälkeen sisarilla ja vel-jillä oli vielä pari päivää kes-tävä tapaaminen.Tämä oli toinen kertasääntökuntien historiassa,kun kaikki sen eri haarat oli-vat läsnä. Ensimmäinen vas-taavanlainen tapaaminen jär-jestettiin Roomassa 1991,kun juhlittiin pyhän Birgitanpyhäksi julistamisen 600-vuotisjuhlaa.
Ev.-lut. kirkkomuisti p.Birgittaa
Viikon kuluttua Vadstenanjuhlista eli sunnuntaina 8.6.Suomen evankelis-luterilai-nen kirkko muisti pyhää Bir-gittaa Turun tuomiokirkossavietetyllä juhlajumalanpal-veluksella. Liturgian toimittituomiorovasti Rauno Hei-kola ja arkkipiispa JukkaPaarma piti saarnan. Tilai-suuteen osallistuivat myösoma piispamme Józef Wró-bel SCJ, Nikean metropoliit-ta Johannes ja birgittalais-sisarista sr. Karin ja sr.Marja-Liisa, jotka kävivätlaskemassa kukat pyhälleBirgitalle omistetulle altta-rille, joka nykyään tunnetaan

Pyhää Birgittaa on juhlittu ja muistettueri puolilla Pohjolaa
Pyhän haudan kappelina.Katolisella ajalla siellä vie-tettiin päivittäin pyhää mes-sua. Jumalanpalvelusta seu-rasi kahvitilaisuus, jossaprofessori Päivi Setälä pitiesitelmän pyhästä Birgitas-ta tarkastellen häntä histori-an ja kansanperinteen näkö-kulmasta. Piispa Józef Wró-bel ja Nikean metropoliittaJohannes esittivät omienkirkkokuntien tervehdyksenja sr. Karin puolestaan välittiäiti Teklan terveiset Roo-masta ja luovutti tuomansakalkin, jonka vastaanottiarkkipiispa Jukka Paarma.Juhlaa  kunnioitti läsnäolol-laan myös Suomen PyhänIstuimen suurlähettiläs AnttiHynninen, joka lyhyessäpuheenvuorossa kertoi pää-asiassa omasta työstään jahyvistä suhteista, jotka val-litsevat Suomen ja Vatikaa-nin välillä.Tallinnassa, Piritan bir-gittalaisluostarissa vietettiinpyhän Birgitan 700-vuotissyntymäpäiviä 23. heinäkuu-ta. Ohjelmassa oli eku-meeninen juhlallinen vesper,jonka toimittamiseen osallis-tuvat Baltian-maiden nun-tius  Peter  StephanZurbriggen , yleisvikaarimonsignor Philippe Jour-dan, kappalainen, monsig-nor Vello Salo, Tallinnan jakoko Viron metropoliittaStephanos ja Viron luterilai-sen kirkon piispa Einar Soo-ne. Läsnä olollaan juhlaakunnioittivat joukko kutsu-vieraita, joiden joukossa olimm. Viron kulttuuriministerija äiti Barbara muutamanmuun nunnan kanssa Kure-mäen ortodoksisesta luosta-rista. Lähes 100 henkeä olikokoontunut juhlimaan py-hää Birgittaa.Turussa 23. heinäkuutavietettiin birgittalaismaallik-kojäsenten ideoimana poik-keuksellisesti pyhää messuapyhän Birgitan kunniaksiTurun linnassa Sturen kir-kossa. Messun vietti kirkko-herra Peter Gebara SCJ yh-dessä isä Frans Vossin SCJkanssa. Isä Peter oli lisäksipukeutunut vanhanaikaiseenmessukasukkaan. Lähes 60henkeä oli saapunut paikal-le kauniin sään saattelema-na. Aikaisemmin ainakinkerran 60-luvulla on linnas-sa vietetty pyhää messua,mutta silloin paikkana oliNunnan kappeli.

SISAR MARJA-LIISA OSSS

Piispamme tulossa Turussa pyhän Birgitan kunniaksi vietetystä ekumeenisesta jumalanpalveluksesta yhdessäNikean metropoliitta Johanneksen kanssa.


