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Humanae vitae 35 vuotta
Paavi Paavali VI kir-joitti pitkien konsul-taatioiden jälkeenvuonna 1968 kiertokir-jeen Humanae vitae,jonka ajankohtaisuusja lopulta ”ajan hen-gen” vastaisuus herät-ti jo etukäteen suurtahuomiota – niin suur-ta, ettei se tänäänkäänole täysin sammunut.Huomion säilymisensyy on kuitenkin yksin-kertaisesti se, että kier-tokirjeen teema – syntyvyyden sääntely – on yhätäysin ajankohtainen. Ehkäisykulttuuri ei ole min-nekään kadonnut, vaan päinvastoin se on levin-nyt laajemmalle kuin koskaan huolimatta kirkonpäättäväisestä ja pysyvästä vastustuksesta.

Tämän tärkeän dokumentin juhlavuoden kunni-aksi muisteltakoon tässä, miten Paavali VI kuvaaaviollista rakkautta. Ehkä me kaikki näemme senavulla avioliiton ja perheen merkityksen ja arvonedes hieman uudesta vinkkelistä:
[Aviollinen] rakkaus on ennen kaikkea täysin inhi-millistä, toisin sanoen samanaikaisesti aistillista jahenkistä. Se ei siten ole vain vaistojen ja tunteen kiih-koa vaan myös ja ensi sijassa vapaan tahdon toimin-taa, joka pyrkii kestämään ja kasvamaan jokapäiväi-sen elämän iloissa ja suruissa niin, että aviopuolisottulevat yhdeksi sydämeksi ja yhdeksi sieluksi ja yh-dessä saavuttavat inhimillisen täydellisyytensä.Toiseksi, tämä rakkaus on täydellistä, se on erityi-nen henkilökohtaisen ystävyyden muoto, jossa avio-puolisot jakavat kaiken auliisti ilman kohtuuttomiavarauksia ja itsekästä laskelmointia. Joka todella ra-kastaa aviopuolisoaan, ei rakasta vain saadakseen jo-takin vaan iloiten puolisonsa tähden siitä, että hänitsensä lahjoittamalla voi rikastaa puolisoaan.Edelleen, tämä rakkaus on uskollista ja yksin avio-puolisoiden keskistä kuolemaan asti. Siten morsianja sulhanen sen itse asiassa käsittävät sinä päivänä,jolloin he vapaasti ja täysin tietoisina ottavat vastaanaviollisen siteen. Tämä aviollinen uskollisuus voi jos-kus olla vaikeaa, mutta kukaan ei voi kieltää, etteiköse olisi aina mahdollista, jaloa ja ansiokasta. Luke-mattomien avioparien esimerkki kautta vuosisatojenosoittaa, että tämä uskollisuus ei ole vain avioliitonluonteen mukaista, vaan että se on myös syvän jakestävän onnellisuuden lähde.Lopuksi, tämä rakkaus on hedelmällistä, sillä seei sisällä vain aviopuolisoiden välistä yhteyttä, vaansen on määrä jatkua uutta elämää herättäen. “Avio-liitto ja aviorakkaus suuntautuvat olemuksensa pe-rusteella suvun jatkamiseen ja jälkeläisten kasvatta-miseen. Lapset ovat todella avioliiton paras lahja javaikuttavat suuresti vanhempien parhaaksi.” (Huma-nae vitae, 9)

Kiertokirje on luettavissa suomeksi internetissäosoitteessa www.catholic.fi/magisterium/humanaevitae.htm

Lukijoilta/Kysy papilta
Toivomme lehtemme luki-joiden tuovan esille rakenta-via mielipiteitään sekä käyvänkeskustelua katolisen uskonsatodeksi elämisestä. Lisäksi voi-daan esittää kysymyksiä, joihinjoku asiantunteva hiippakun-tamme pappi vastaa.
Kirjoitukset tulee toimit-taa kirjekuoressa Fidesin toi-mitukseen tai sähköpostilla.Kuori merkitään tunnuksella“mielipide” tai “kysymys”,sähköposti otsikoidaan sa-moin. Mielipiteitä ei julkais-ta ilman kirjoittajan nimeäeikä niitä palauteta. Toimitusvaraa oikeuden mielipiteidenlyhentämiseen.
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Maallikoiden rooli tulee seu-raavan vuosikymmenen ku-luessa kasvamaan Sydneynseurakunnissa, sanoo Syd-neyn arkkipiispa, tri GeorgePell. Sydneyn arkkihiippa-kunnassa tulee olemaan jon-kinasteinen pappispula aina-kin seuraavien 10-15 vuodenajan.“Juuri nyt on jonkin ver-ran merkkejä siitä, että semi-naristien määrä olisi kasvus-sa, mutta uskon, että seura-kuntatyössä on turvaudutta-va osa-aikaisiin maallikoi-hin, jotka voivat kantaa vas-tuuta seurakuntien asioista.Tri Pell puhui katolistenmaallikkojärjestöjen edusta-jille tapaamisessa.Arkkipiispan mukaan ka-tolisen kirkon kasvu viimeis-ten 50–60 vuoden aikana eiole tapahtunut kirkon hierar-kian, vaan karismaattistenihmisten ja maallikoidenaloitteista.”Arkkipiispana pidäntehtävänäni tukea jokaistajärkevää ehdotusta, tai aina-kin antaa niille tilaa.”Tri Pell kiitti maallikoi-den toimintaa, kuten karis-maattisia liikkeitä, neokate-kumenaaleja, Emmanuel-yhteisöä ja Opus Deitä, kos-ka ne tarjoavat selkeää kris-tillistä opetusta, tukevat paa-via ja pappeutta ja keskitty-vät Kristukseen. Samalla netukevat yhteisöinä toinentoisiaan.

Arkkipiispa Pell toivoo
maallikoista vastuunkantajia

“Meidän on rohkaistavamaallikkoliikkeitä, jotka tuke-vat kutsumuksia ja tarjoavattukea ihmisille.“Jos syntyy todellisiahengellisiä liikkeitä, niidenon mielestäni oltava sekämariaanisia että petriinisiä,kunnioittavat pyhää Neitsyt-tä ja tukevat paaviutta. Näyt-tää siltä, että menestyksellisetliikkeet kautta maailman ovatjuuri tällaisia, mutta mikä vie-lä tärkeämpää, Kristus-keskei-siä. Useinhan ihmisiä innos-tavat muut asiat, kansallis-mielisyys, sosiaalinen oikeu-denmukaisuus, oikeus elä-mään, ympäristönsuojelu taifeminismi.”On paljonkin asioita,joita voidaan tuoda kristin-uskon piiriin, joskus hyvin-kin näkyvästi, mutta jotkausein kuin salavihkaa työn-tävät Kristuksen sivuun.”

Kristittyjen ykseyden edistä-misen neuvoston prefektikardinaali Walter Kasperinmielestä 1999 allekirjoitettuYhteinen julistus vanhurs-kauttamiopista ei ole lopul-linen päämäärä, mutta mer-kittävä edistysaskel tielläkohti kirkkojen todellistaykseyttä. Vaikka kysymyksiäon avoinna, suhteet ovat saa-neet uudenlaisen laadun jaintensiivisyyden. "Katolilai-sena vakuutan, että seisom-me allekirjoitetun asiakirjantakana. Saavutimme tärkeänvälietapin matkalla, jonkatoivomme vievän kohti yh-teistä tulevaisuutta."Kysellessään, mitkä ovatseuraavat askelet, kardinaa-li Kasper ajatteli Luterilai-sen maailmanliiton yleisko-kouksen teeman antavansuuntaa: "Maailman terveh-tymisen puolesta". Maailmatarvitsee tervehtymistä epä-

Vatikaanin tervehdys Luterilaisenmaailmanliiton yleiskokouksessa
oikeudenmukaisuuksista,sodasta, terrorismista, erot-teluista, valheista, luotta-muksen ja totuuden puut-teesta, yksinäisyydestä, toi-vottomuudesta, kaiken kaik-kiaan synnin ja pahuudenhaavoista."Kuka vielä tarvitsee sa-nomaa vanhurskauttamises-ta? On myönnettävä, ettämoni ei enää kysy, miten löy-dän armollisen Jumalan,mutta juuri siitä on tarve.Tieto vanhurskauttamisestaei ole tarpeeton. Se on Juma-lan vastaus toiveisiin ja mo-niin valmiiksi muotoilemat-tomiin kysymyksiin. Nytvastaus on sanottava kielel-lä, jota ihmiset tänään ym-märtävät liittyen nykypäivänelämäntilanteisiin."Yhteinen julistus van-hurskauttamisopista ei saajäädä kirjahyllyihin tai ollavain asiantuntijoitten asia,

sanoi kardinaali Kasper. Hä-nen mukaansa vanhurskaut-tamisesta on tehtävä tottakaikissa yhteisöissä ja ennenkaikkea ihmisten sydämissä.Sanomaa armollisesta Juma-lasta tarvitaan nyt ehkäenemmän kuin 1500-luvulla."Sen, mitä olemme saavut-taneet, on tuotettava hedel-mää yhteistyössä. Kristitytyhdessä voivat olla terveh-dyttämässä maailman haa-voja. Omat eroavuutemmeon selvitettävä ja voitettava,jotta paremmin voisimmeolla tervehdyttämässä ihmis-kunnan muita haavoja."Kardinaali Kasper mai-nitsi hengellisen ekumenianyhdeksi mahdollisuudeksipäästä tavoitteeseen. Ilmanhengellisyyttä ekumenia onakateeminen kysymys, jokaei kuulu tavallisille kristityil-le. Ilman hengellisyyttä eku-meniasta voi tulla sieluton-

Puolalainenpappipuolustaarippi-salaisuuttaoikeudessa
Krakovan arkkihiippakun-nassa toimiva isä BoleslawWawak on joutumassa oi-keudelliseen vastuuseenkieltäydyttyään paljastamas-ta rippisalaisuutta. Vuonna1999 tapahtuneesta murhas-ta epäilty 55-vuotias miesvapautettiin isä Wawakinlausunnon perusteella, mut-ta nyt Wavak kieltäytyy pal-jastamasta oikeaa tekijää oi-keudessa rippisalaisuuteenvedoten. KATT/Kath.net
Paluukirkollis-kokoukseen
Münchenin ja Freisinginarkkipiispa, kardinaaliFriedrich Wetter on kutsunutkatolilaisia palaamaan Vati-kaanin toisen kirkolliskoko-uksen todellisiin päätöksiin.Viime aikoina esiintyneetongelmat, esim. eukaristiaanliittyvät riitelyt Saksassa,piispojen ja pappien viranvirheelliset tulkinnat ja kir-kon olemuksen väärä ym-märtäminen, ovat merkkejä,jotka selkeällä tavalla osoit-tavat, kuinka huonosti kir-kolliskokouksen opetustatunnetaan.Kardinaalin mukaan "onaika oppia uudelleen tunte-maan uskomme totuudet.Kirkolliskokous auttaa mei-tä siinä suuresti. Joka ei tun-ne uskoaan, on kaiken maa-ilman ajatuksien armoilla jakaatuu siellä, missä hänenjuuri pitäisi tunnustaa us-konsa." KATT/Kath.net

KatolilaisetsaavatrakennuksiatakaisinUkrainassa
Odessan rantakaupunginhallinto Ukrainassa on päät-tänyt palauttaa katolisellekirkolle kommunistienvuonna 1917 haltuunottamatrakennukset. Vasta viimevuonna perustetun Odessan-Simferopolin hiippakunnanensimmäinen piispa Bronis-law Bernacki saa näin vih-doin omat työskentelytilat.Tiloja jää myös hiippakun-nan hallinnon ja esim. Cari-taksen käyttöön.KATT/Kath.net

ta aktivismia, loputon sarjakonferensseja, symposiume-ja ja dokumentteja, joita ku-kaan ei lue. "Tarvitsemmeyhteyden hengellisyyttä,joka merkitsee rukousta, an-teeksiantoa, sovintoa ja toi-nen toisensa hyväksymistä".Niin kauan kuin Kristuk-sen kirkko vuotaa jakautu-misen tuottamien haavojentakia kristittyjen palvelumaailmassa ei ole vakuutta-vaa ja tehokasta. Kardinaalimuistutti Jeesuksen sanois-ta "että he olisivat yhtä, jot-ta maailma uskoisi". Nyt kar-dinaali Kasperin mukaan onuskottava, että Pyhä Henkijohtaa kohti kirkkojen ykse-yttä edessä olevista vaikeuk-sista huolimatta. "Kulke-kaamme eteenpäin kärsiväl-lisesti, rohkeasti, uskoen,rakastaen ja toivoen.”KATT/KT

KATT/Kath.net

Kunnianarvoisalle
Piispa Józef Wróbelille SCJ
Helsingin piispalle

Vatikaanissa, 15. elokuuta 2003
Hiippakuntanne viettäessä Ruotsin pyhän
Birgitan, Euroopan kanssasuojelijan, syn-
tymän 700-vuotisjuhlaa pyhä isä tervehtii
hyväntahtoisesti kaikkia tähän uskonnol-
liseen tilaisuuteen osallistuvia. Hän toi-
voo, että tapahtuma edesauttaisi sisäistä
hengellistä uudistumista, jotta uskovat
antaisivat entistä voimallisemman todis-
tuksen uuden evankelioinnin hyväksi. Py-
hän Birgitan esirukouksien kautta hän
pyytää rukouksessa teille Jumalan runsaita
armolahjoja ja oman hyväntahtonsa merk-
kinä hän antaa apostolisen siunauksensa
teidän ylhäisyydellenne, papeille, sääntö-
kuntalaisille ja muille tähän tärkeään ta-
pahtumaan osallistuville.

Kardinaali Angelo Sodano
Hänen pyhyytensä valtiosihteeri

Pyhän isän tervehdys

Sydneyn arkkipiispatri George Pell
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Pyhän Marian kirkko jamuut tilat saivat kutsumatto-mia vieraita aamuyöstä 12.elokuuta. Poliisille toistai-seksi epäselvällä tavalla yöl-lä kirkkoon tunkeutuneetmurtovarkaat yrittivät väenvoimalla avata erityisesti sentabernaakkelin. Pitkälti tois-tasataa kiloa painava taber-naakkeli kuuluu kirkon van-himpaan sisustukseen.Rajusta yrityksestä huo-limatta varkaat eivät pääs-seet käsiksi pyhään sakra-menttiin.Seurakunnan kirkkoherraKazimierz LewandowskiSCJ oli murron tapahtuessavielä kesälomalla, muttapappilassa on kuitenkin ainajoku paikalla. Näin oli myösmurtoyönä.Suurehko tabernaakkelivaurioitui kuitenkin pahastija sen tilalle jouduttiin hank-kimaan toistaiseksi toinen.Vielä ei ole varmaa kuinkakauan alkuperäisen taber-naakkelin korjaaminen kes-tää. Piispamme Józef Wró-bel SCJ vieraili seurakunnantiloissa heti murtoyötä seu-ranneena päivänä. Samanpäivän iltamessu aloitettiinvanhan liturgisen perinteen

Mariankirkkoon murtauduttiin
mukaisesti katumuspsalmil-la. Varkaat ennättivät käydäsamalla reissulla myös pap-pilassa ja seurakuntasalissa,jossa he muun muassa olivatavanneet kaappien ovia japoimineet mukaansa pulloit-tain alkoholijuomia. Vauri-oitunutta tabernaakkelia jalukkojen vaihtamista lukuunottamatta murron aiheutta-

mat taloudelliset vahingotjäänevät vähäisiksi. Niistäsuurimman osan korvaa va-kuutus.Vaikka murrot kirkolli-siin kohteisiin ovat melkoyleisiä, omat seurakuntam-me ovat niistä yleensä vält-tyneet. Kummatkin Helsin-gin seurakunnan kiinteistötsijaitsevat suhteellisen vilk-kaasti liikennöidyillä pai-

”Murto oli kummallinen”,toteaa Pyhän Marian kirk-koherra, isä Kazimierz Le-wandowski.”On vaikea sanoa, mitäsiinä oikein tavoiteltiin. Seon ihmeellistä, että he ovatuskaltaneet koskea taber-naakkeliin, joka on vuosi-kymmenien varrella sen-tään jätetty rauhaan.”Tabernaakkelia on isäKazimierzin mukaan yritet-ty sinnikkäästi avata. Se eikuitenkaan onnistunut, japyhä sakramentti varjeltui.

Omalaatuinen murto
”Vaikuttimia voin vainarvailla. Vaikka kirkko jaseurakuntasali ovat var-masti murtajan kannaltapettymys, niin juuri taber-naakkelin ottaminen koh-teeksi on rahassakin mita-ten järjetöntä. Avasivathanhe kaikki seurakuntasalin-kin ovet, joten he eivät il-meisesti olleet valmiita ot-tamaan mitä vain”, isä Ka-zimierz pohtii.”Halusivatko varkaatkuitenkin päästä käsiksisakramenttiin?”

Vastaavat tarkoitukset-toman tuntuiset murrot ei-vät ole Helsingissä kovinharvinaisia. Niissä ei tavoi-tella suuria apajia, eikäedes kalliita mutta vaikeas-ti myytäviä tavaroita, vaanmitä tahansa, jonka voi hel-posti vaihtaa käteiseen jamahdollisesti edelleen huu-meisiin. Juuri tätä taustaavasten varkaiden taber-naakkelia kohtaan tuntemakiinnostus on arvoitus.

Paavisuositteleesolidaari-suustyötänuorille - japyytää sadetta
Kesäpalatsissaan Castelgan-dolfossa heinäkuun lopullapitämänsä yleisaudienssinaikana paavi Johannes Paa-vali II kehotti nuoria käyttä-mään osan kesälomastaansolidaarisuustyöhön. "Kut-sun teitä, rakkaat nuoret,omistamaan osan kesälo-mastanne merkittäville soli-daarisuuden kokemuksille",pyhä isä totesi.Kuumien säiden jatkuessa jaCastelgandolfonkin joudut-tua metsäpalon saartamaksipaavi on myös pyytänyt us-kovia rukoilemaan Jumalal-ta sadetta Eurooppaan. "Liit-täkää itsenne rukoukseenitämän helteen uhrien puoles-ta", pyhä isä sanoi ja toivoi,että ihmiset rukoilisivat Ju-malaa "antamaan janoavallemaalle vilvoittavaa sadetta".KATT/VIS/Kath.net

Hiippakunnastamme on ker-rottavissa joitakin henkilö-uutisia. Vietnamilaisten sie-lunhoitajana Suomessa kym-menisen vuotta toiminut isäPaul Nguyen siirtyy elokuunlopussa Tukholman hiippa-kuntaan. Vaikka hänen työn-sä painopiste näin siirtyykinpois Suomesta, on tarkoitus,että hän jatkossakin kävisimaassamme säännöllisesti.Rakkauden lähettiläidenHelsingin yhteisön ylisisaron myös vaihtunut. Ensim-mäisten sisarten joukossaHelsinkiin nelisen vuotta sit-ten saapunut sisar KristinMC on siirtynyt Liettuaan,jossa hän on toiminut aikai-semminkin. Uudeksi ylisisa-reksi on nimitetty sisar Flo-rie MC Tallinnasta. Hänenmukanaan Suomeen saapuimyös sisar Marianna MC.KATT
Hengenpelas-tajapappi kuoli
Italialainen pappi, isä Stefa-no Gorzegno pelasti seitse-män lasta ja nuorta vaaralli-sen myrskyisäksi käyneestämerestä ja hukkui sankaril-lisen suorituksen päätteeksiitse. Seurakunnan lastenkanssa rannalla ollut pappioli kieltänyt kaikkia mene-mästä myrskyisään mereen,mutta jotkut eivät totelleet.Mereen uskaltautuneita jasiellä apua huutaneita pelas-taessaan loistavaksi uimarik-si mainittu isä Gorzegno uu-pui lopulta niin pahoin, et-tei enää itse selviytynyt ran-nalle. KATT/Kath.net

koilla.Poliisi tutkii rikosta yhä,samoin virkavaltaa kiinnos-taa seuraavana yönä Meilah-den luterilaisen seurakunnankirkkoon tehty murto. Alus-tavien tietojen mukaan aina-kin Mariankirkon murrostaepäillään vastaavanlaisiintekoihn aikaisemminkinsyyllistynyttä mieshenkilöä.KATT Kristna ochmuslimer möts iManila
Tisdag 19 augusti samladesöver 100 religiösa ledarefrån 19 länder i Filippiner-nas huvudstad Manila för ettinterreligiöst möte om kon-fliktena mellan kristna ochmuslimer i Asien. "Att sökaefter fred och utvecklinggenom en autentisk livsdia-log mellan kristna och mus-limer i Asien" är den långatiteln på mötet, där 60 mus-limer möter 68 katolska och35 protestantiska ledare. Va-tikanen företräds av ordfö-randen för Rådet för interre-ligiös dialog ärkebiskopMichael Fitzgerald.KATT/Vatikanradion

Sandinistitkatuvatkirkonvastaisiatekojaan
Nicaraguan sandinistihallin-non johtaja Daniel Ortega onpyytänyt kirkolta anteeksivuosina 1979-1990 vallassaolleen hallintonsa tekemiävirheitä. Niistä merkittävinlienee ollut 17 papin ja yh-den piispan karkottaminenNicaraguasta. Myös paavinvierailun yhteydessä 1983tapahtuneet messuhäiriköin-nit ovat rasittaneet sandinis-tien ja kirkon välisiä suhtei-ta. Monsignor FranciscoCesar Garcia Magan Pyhänistuimen Managuan nuntia-tuurista on iloinen sandinis-tien anteeksipyynnöstä. Hä-nen mukaansa on "erittäinpositiivinen asia, kun tärkeäpoliittinen vaikuttaja ... har-joittaa puhdistautumista jatunnistaa historiassa tekemi-ään virheitä". Hän jatkoi:"Jos me julistamme Jumalanlaupeutta ja koemme saa-vamme sitä, meidän on myösoltava tuon laupeuden todis-tajia. Jumala antaa kyllä jo-kaiselle, henkilökohtaisissaasioissa, toisen ja kolman-nenkin tilaisuuden."KATT/Zenit

Isä Nguyenlähtee,sisariavaihtuu
Homoliittojenhyväksyminen onepämoraalista
Uskonopin kongragaatio jul-kaisi heinäkuun lopussa opil-lisen dokumentin, jossa oh-jeistetaan erityisesti katolisiapoliitikkoja, mutta myös kaik-kia hyvän tahdon ihmisiä,asettumaan selvästi vastusta-maan homoliittoja. Doku-mentin ovat allekirjoittaneetkongregaation prefekti, kardi-naali Joseph Ratzinger ja sih-teeri, arkkipiispa AngeloAmato.Dokumentissa todetaanmm., että kaikki lait, joidenavulla homoliitot pyritäänlaillisesti tunnustamaan ovat"syvästi epämoraalisia" eikäniiden puolesta äänestämi-nen ole mahdollista katolisil-le poliitikoille. Homoliittojenlaillinen rinnastaminen avio-liittoon on asia, jota "on vält-tämätöntä vastustaa selvälläja päättäväisellä tavalla"."Ei ole kerta kaikkiaanolemassa mitään syitä pitäähomoseksuaalisia liittoja mil-lään tavalla samanlaisina tahiedes etäisesti analogisina sensuhteen, mikä on Jumalansuunnitelma avioliitosta japerheestä. Avioliitto on pyhä,

kun taas homoseksuaalisetaktit ovat luonnollisen mo-raalilain vastaisia", dokumen-tissa todetaan. "Niitä ei mis-sään tilanteessa voi hyväksyä."Dokumentissa varotaankuitenkin sekoittamasta asi-oita. Siksi siinä mustutetaanmyös, että "kirkon opetuksenmukaan homoseksuaalisiataipumuksia omaavat miehetja naiset tulee ottaa vastaankunnioituksella, myötätun-nolla ja hienotunteisuudella"."Jokaista merkkiä epäoikeu-denmukaisesta syrjinnästäheitä kohtaan tulee välttää.Heidät on kutsuttu, kutenkaikki kristityt, elämään puh-tauden hyvettä. Homoseksu-aalinen taipumus on kuiten-kin objektiivisesti ottaen häi-riintynyt ja homoseksuaalisetteot ovat syvästi puhtaudenvastaisia syntejä."KATT/Zenit/VIS
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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 velvoittavatjuhlapyhät

Din son var så ivrig -
dig, utvald, ömsint bevarad
av kärleks skyddande händer
dig tog hän genast hem
hel och ofördärvad.
Så vet också vi
vart vi är på väg
fast resan blir lång
för oss som inte ser
- som du - det öppna ljuset.

31.8. kirkkovuoden 22. sunnuntai (II)1L 5 Moos. 4: 1-2, 6-8Ps. 15: 2-3a, 3bc-4ab, 5. Ks 1a2L Jaak. 1: 17-18, 21b-22, 27Ev.Mark. 7: 1-8, 14-15, 21-23[Tänään on keräys Pyhän Maan hyväksi.]
7.9. kirkkovuoden 23. sunnuntai (III)1L Jes. 35: 4-7aPs. 146: 7, 8-9a, 9bc+10. Ks 12L Jaak. 2: 1-5Ev.Mark. 7: 31-37
14.9. kirkkovuoden 24. sunnuntai (IV),pyhän ristin ylentäminen, juhla1L 4 Moos. 21: 4-9Ps. 78: 1-2, 34-35, 36-37, 38. Ks 7b2L Fil. 2: 6-11Ev. Joh. 3: 13-17
21.9. kirkkovuoden 25. sunnuntai (I)1L Viis. 2: 17-20Ps. 54: 3-4, 5, 6+9. Ks 6b2L Jaak. 3:16-4:3Ev.Mark. 9: 30-37

Meidän ei tarvitse mennä kauaksi
etsimään köyhiä. Heitä on kaikkialla.

KALKUTAN ÄITI TERESA

Maria hemtagen
O du barmhärtiga moder
lyft över stormiga hav:
Riv sönder de täckande molnen
sträck dig med förbönens armar
mot landsflyktens bar
tag hem också dem.

Alf Härdelin ur boken Alla
släkten skall prisa mig salig

Rembrandt: Ristiltä ottaminen, v. 1634
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Pyhimys

J akaantumattoman kir-kon kaikkein merkittävimpiin opettajin kuu-luu Aurelius Augustinus,Hän on kirkon suurista joh-tajista ensimmäinen, jonkaelinaika tiedetään päiväl-leen, Hän syntyi 13. päivä-nä marraskuuta 354 Pohjois-Afrikan Numidiassa Tagas-ten kaupungissa. Hänenisänsä Patricius oli pakana,mutta äiti Monica oli kristit-ty. Isä oli ammatiltaan decu-rio eli kymmenmiehisenkunnallisneuvoston jäsen.Tämä virka ei liene palk-kaukseltaan ollut parhaita,koska perhe näyttää jatku-vasti eläneen ahtaissa talou-dellisissa olosuhteissa. Au-gustinus ei ollut Patriciuksenja Monican ainoa lapsi. Hä-nellä oli veli, jonka nimi oliNavigius, ja sisar, jonka ni-meä ei mainita. Augustinusoli todennäköisesti vanhem-pi kuin Navigius. Augusti-nus oli vanhempiensa lem-pilapsi ja ylpeys. Häntä ra-kastettiin enemmän kuin vel-jeä ja sisarta, ja hän itse ker-too, että häntä nimitettiin“hyvien toiveiden pojaksi”.Jo poikasena hän olikin äly-käs, hänellä oli nopea käsi-tyskyky, vilkas mielikuvitusja herkkä luonteenlaatu. Sa-malla hänessä paloi milteityydyttämätön kunnianhimovarhaisvuosista lähtien.Augustinus on antanutisästään käsityksen,jonka mukaan hän eiollut siveellisesti kovinkaanesikuvaksi kelpaava, ja hänoli henkiseltä tasoltaankinkeskinkertainen. Hän oli ais-tillinen ja helposti kiivastu-va luonne, mutta samalla hy-väntahtoinen ja leikkisä.Hän harrasti yksinomaanmaallisia asioita ja oli vie-ras kristilliselle uskolle lu-kuunottamatta elämänsä vii-meistä vuotta. Hänet kastet-tiin vähän ennen kuolemaan-sa 371. Augustinus kuvailee,miten Monica palveli nöy-rästi vaikeaa miestään javoitti hänet lopulta väsymät-tömällä rukouksellaan kris-tityksi.Kristillisellä kirkolla eiolisi Augustinusta, ellei sil-lä olisi Monicaa. Niin syväja ratkaiseva on ollut tämänäidin vaikutus poikaansa.Monica oli lähtöisin kristi-tystä perheestä, ja hänet olikastettu jo Augustinuksennuoruuden aikana. Jotkuttutkijat ovat olleet kuitenkinsitä mieltä, että kun Moni-casta on tehty legendaarinenhahmo ja kristityn äidin täy-dellinen esikuva, on ainakin

osaksi yliarvioitu hänen us-konsa kypsyyttä. Kukaan eikiellä, että hän oli aina kun-niallinen, rakastettava, uh-rautuva ja viisas nainen japerheenäiti. Mutta usein ve-dotaan itse Augustinuksenäidistään piirtämään kuvaanja hänen sanoihinsa, ettävaikkakaan Monica ei liik-kunut synnin Baabelin pa-himmilla kaduilla, hän kui-tenkin vielä harhaili joillakinsen kujilla.T utkimuksessa onmyös väitetty, ettäMonican into Augus-tinuksen puolesta johtui pi-kemminkin äidin kunnianhi-mosta kuin siitä, että hänel-lä olisi ollut todellinen, va-kava huoli poikan-sa hengellisestä jasiveellisestä kehi-tyksestä. Niinpä onhuomautettu siitä,että Monica puhke-si kyyneliin vastasitten, kun Augusti-nus kääntyi mani-keolaisuuteen, tuo-hon itämaiseen se-kauskontoon, jonkapersialainen Manioli perustanut. Ma-nikeolaisuutta mai-nostettiin filosofi-sena kristinuskona,ja se väitti omista-vansa täydellisentotuuden. Se lähtimaailmassa vallit-sevasta dualismis-ta, vastakohta-ase-telmasta, jonka mu-kaan valkeus ja pi-meys, hyvä ja paha,käyvät jatkuvaataistelua keske-nään. Siveysopissavaadittiin mitä an-karinta pidättyvyyt-tä, ruumiin ylös-nousemus kiellet-tiin, koska ruumison aineellinen japaha. Vanhaa testa-menttia ei vain arvosteltu,vaan se hylättiin, ja kristin-uskon pelastuskäsitys kor-vattiin itämaisilla kosmo-gonisilla taruilla sekä filoso-fisella tiedolla ja askeesilla.Augustinus oli jo lähellä 30.ikävuottaan, kun hän vapau-tui manikeolaisuuden sensu-alistis-materialistisen sys-teemin lumouksesta. Muttasen jälkeen hän vaipui ns.uuden akatemian epäilyn fi-losofian aaltoihin. Tämänkauden päätyttyä Augusti-nuksen kehityksessä alkoiuusplatonilaisen filosofianharrastus, joka lähensi hän-tä kristinuskon ajatusmaail-maan. Uusplatonilaisen pe-

riodin katsotaan päättyneen391.Vanhempien kunnianhi-mo kohdistui Augustinuksenmenestymiseen koulussa.Hän opiskeli ensin Tagastes-sa, sitten Madaurissa ja 17-vuotiaasta alkaen Kartha-gossa. Vanhemmat halusivathänestä kaunopuheisuudenopettajaa, jolla oli vaikutus-valtainen asema senaikaises-sa yhteiskunnassa. Kuiten-kin kreikankielen opinnotolivat Augustinukselle suo-rastaan vastenmieliset. Mut-ta vanhempien toive toteu-tui, ja Augustinus valmistuiheidän valitsemaansa am-mattiin. Hengellisessä mie-lessä poika ei kuitenkaantäyttänyt odotuksia. Hän

vietti äidin suureksi suruksihyvin kevytmielistä elämää.Äiti rukoili lakkaamatta, jaJumala vahvisti häntä anta-malla rohkaisevan näyn.Hän oli unessa seisovinaankukkulalla hyvin masentu-neena. Silloin häntä lähestyiiloisena nuorukainen, jokakysyi, miksi hän oli murheel-linen. Äiti kertoi surevansapoikansa kevytmielistä elä-mää. “Käänny ympäri, niinnäet, että missä sinä olet,siellä on poikasikin.” Katso-essaan taakseen hän todellanäki Augustinuksen seiso-van samalla kukkulalla. Täs-tä näystä äiti sai voimaa nii-nä yhdeksänä vuotena, jol-

loin näytti, että rukouksistahuolimatta ei mitään tapah-tunut.Äidin suureksi suruk-si Augustinus muut-ti Roomaan 384 jasai pian sen jälkeen huomat-tavan viran Milanossa. Tä-hän valtion ylläpitämään pu-hetaidon opettajan virkaanhän tuli 30-vuotiaana. Äitihalusi poikansa mukaan uu-delle paikkakunnalle, muttaestääkseen sen Augustinuslähti yöllä salaa. Äiti seura-si häntä kuitenkin. Milanonaika merkitsi Augustinuksel-le ratkaisua. Kaupunki oliläntisen valtakunnan keskus,jossa oli myös piispanistuin.Piispana toimi tällöin Am-brosius, jonka saar-nat saivat aikaankäänteen Augusti-nuksen elämässä.Ambrosius lieneeollut se piispa, jokalausui nuo yhä elä-vät sanat: “Niinmonien rukoustenlapsi ei voi joutuahukkaan.” Viimeintuli se päivä, jonkakoittamista Monicaoli läpi pitkien vuo-sien toivoen ja us-koen rukoillut. Ju-mala herätti Augus-tinuksen synninunesta totuudentuntoon. Monica oliensimmäinen, jokasai tämän tietää.Pääsiäisenä 387piispa Ambrosiuskastoi Augustinuk-sen ja tämän epä-aviollisena synty-neen pojan Adeo-datuksen sekä hei-dän ystävänsä Ali-piuksen. Monicakiitti ja ylisti Juma-laa sanoen, että nythänelle oli suotukaikki, mitä häntässä maailmassaoli kaivannut. Pian tämänjälkeen Monica sairastui va-kavasti ja kuoli Rooman sa-tamakaupungissa Ostiassasyksyllä 387. Tämän jälkeenkuoli myös Adeodatus, to-dennäköisesti noin 390.Syksyllä 388 Augustinusoli palannut kotiseudulleenNumidiaan ja vietti synty-mäkaupungissaan Tagastes-sa hiljaisuudessa luostari-maista elämää kolme vuot-ta. Hippo Regiuksen piispaValerius vihki hänet papiksi391 . Viisi vuotta myöhem-min hänestä tuli piispan lä-hin apulainen, koadjuuttori,piispan rinnalla toimiva pre-laatti. Augustinus perusti lä-

helle Hippoa luostarin, jokaluultavasti oli Afrikan en-simmäinen, Siitä tuli merkit-tävä laitos siksi, että se pap-piskouluna toimi munkkienja papiston teologisena yh-dyssiteenä. Kun piispa Vale-rius kuoli 396, Augustinuk-sesta tuli hänen seuraajansa.Hän toimi piispanvirassaanlähes 35 vuotta laumansauskollisena kaitsijana. Elä-mänsä viimeisinä vuosinahän tajusi yhä selkeämminRooman valtakunnan sortu-misen olevan väistämättö-mästi odotettavissa. Hänkuoli Hippossa 28. elokuuta430 vandaalien joukkojenparhaillaan hyökätessä kau-punkiin. Hän oli kuollessaanvain paria kuukautta vaille76-vuotias. Monivaiheisenvaelluksensa viimeiset päi-vät hän vietti lukemalla ka-tumuspsalmeja, jotka hän olikirjoittanut huoneensa sei-nälle kiinnitetylle taululle.Kerrotaan, että hänen silmis-tään valuivat kyyneleet jokakerta, kun hän luki noitapsalmeja.Ansiokkaasti hoidet-tua piispanvirkaatärkeämmäksi on ar-vioitava Augustinuksen kir-jallinen luomistyö. Hän tais-teli kirjallisella rintamallapaitsi edellä mainittua mani-keolaista harhaoppia, varsin-kin donatolaisia ja pelagio-laisia vastaan. Donatolai-suus oli skismaattinen liike,joka sai nimensä Karthagonpiispan Donatus Suuren mu-kaan. Huomattava määräHippon asukkaistakin olidonatolaisia. Tämän liik-keen kannattajat käsittivätkirkon pyhästi elävien ih-misten yhteydeksi ja tahtoi-vat erottaa syntiset kirkonjäsenyydestä. He väittivätkatolisen kirkon piispojen japappien suorittamien toimi-tusten olevan pätemättömiä.Tosin hekin pitivät piispuut-ta välttämättömänä, muttavaativat, että piispojen tuliolla Pyhän Hengen täyttämiähenkilöitä. Augustinus huo-mautti heille, että kirkon jasen jokaisen jäsenen pyhyyt-tä ei voi vaatia nykyisen ajanpuitteissa. Samalla hän tote-si kirkosta eroamisen rak-kauden puutteeksi ja pyhänhäpäisyksi. Taistelu donato-laisuutta vastaan johti hänetselvittämään teologisesti kä-sitystään kirkosta ja sakra-menteista. Kun brittiläinenmunkki Pelagius opetti, ettäihminen syntyy synnittömä-nä maailmaan ja voi myöselää synnittömästi, Augusti-nus kehitti tältä taustalta läh-

Augustinus

Pyhimyselämänkerta on Yrjö Luojolan kirjasta Meidän ovatisät (KATT 1987). Kirjan hinta on 8,95 eur. Pyhän Augusti-nuksen muistopäivää vietetään 28.8.
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Paimenelta
Augustinus

Rakkaat hiippakuntalaiset!Tänä juhlapäivänä tun-nustamme, että Jumalanäitiotettiin maanpäällisen elä-mänsä päätteeksi taivaaseen.Hän on nyt ikuisesti Poikan-sa luona. Niin kuin Raamat-tu todistaa, hänen nimensä jaelämänsä on kaiverrettu sy-välle pelastushistoriaan. Hänuskoi Jumalan sanan ja an-tautui sille kokonaan. Vaik-ka hänelle ilmestyneen enke-lin sanat kuulostivatkin us-komattomilta, Maria vastasiuskossa ja kuuliaisuudessasanoen: ”Minä olen Herranpalvelijatar. Tapahtukoonminulle niin kuin sanot.”Lk.1:37-38.On vaikea kuvitella mitäolisi tapahtunut, jos Mariaolisi silloin sanonut ”ei”.Tuolla vastauksella olisiepäilemättä ollut ratkaise-va vaikutus ihmisen pelas-tushistoriaan, sillä Mariankyllä-vastauksesta sai alkun-sa meidän Pelastajamme,Jeesuksen Kristuksen, ihmi-seksi tuleminen.Viedäkseen pelastus-työnsä päätökseen Jumalaon alusta alkaen tarvinnutihmisiä, jotka täyttävät hä-nen tahtonsa. Tällaisia olivatAbraham, Mooses, patriar-kat ja profeetat, JohannesKastaja, apostolit ja lopultakaikki ne ihmiset, jotka ovatolleet kirkon rakennuskiviä.Jumalan tahdon toteutta-minen ei ole aina yksinker-taista. Siitä huolimatta Ma-ria ei enkelin ilmestyessävältellyt tai paennut, vaanhän suostui Jumalan tah-toon. Näin Mariasta tuli esi-merkki kaikille kristityille,joista jokainen on kutsuttuedesauttamaan pelastustyöntoteutumista. Ja meidät kaik-ki on kutsuttu olemaan us-kollisia Jumalan suunni-telmalle. -  Ei ainoastaan sil-le yleiselle suunnitelmalle,että säilytämme kirkon us-kon ja välitämme sen tulevil-le sukupolville. Meidät onkutsuttu olemaan uskollisiamyös sille suunnitelmalle,jonka Jumala toteuttaa meis-sä ja meidän kauttamme.Tämä suunnitelma merkitseepyhäksi tulemista, pyhänäelämistä, pyhänä kuolemis-ta ja ykseyttä pyhyydessäJumalan kanssa taivaassa,jossa Maria nyt on.Nykyään kuulee usein,että pyhyys on jotain van-hanaikaista tai jopa mah-dotonta. Mutta juuri näinäaikoina, joina pyhyyttä vä-heksytään tai sille jopa nau-retaan, paavi julistaa katoli-sen kirkon nimissä monia

naisia ja miehiä autuaiksi japyhiksi. Heidän elämänsätodistaa, että pyhyys onmahdollista, jopa välttämä-töntä ja että se tuo näkyväk-si ihmissielun kauneuden.Pyhät ovat kristillisenelämän esikuvia erityisestimeidän aikanamme, jonakymmentä käskyä yritetäänetäännyttää ihmisten omas-tatunnosta, lainsäädännöstäja yhteiskunnallisesta elä-mästä. Näin on tänä aikana,jolloin niin paljon syntymät-tömiä lapsia surmataan, ih-misalkioita käytetään tutki-musaineistona, avioliiton japerheen arvoa ei kunnioite-ta, köyhiä ihmisiä riistetääntai erilaiset ideologiat asete-taan ihmisoikeuksien edelle.Näitä tekoja perustellaanusein ihmisen vapaudella taisosiaalisilla välttämättö-myyksillä. Silloin kuitenkinunohdetaan, että ihmisenvapauden perusta ei ole se,että hän voi tehdä mitä ha-luaa. Vapaus perustuu sille,mikä todella on hyvää, mikäilmaisee ihmisen arvon jamikä on sopusoinnussa hä-nen tehtävänsä kanssa niinavioliitossa, perheessä, yh-teiskunnassa kuin hänensuhteessaan Jumalaankin.Siksi paavi ei julista ai-noastaan sääntökuntalaisia,pappeja ja piispoja autuaik-si ja pyhiksi, vaan myös pal-jon sellaisia maallikkoja, jot-ka ovat seuranneet Jeesuk-sen Kristuksen opetusta. Py-hiä eivät ole ainoastaanmarttyyrit, vaan yhä useam-

min tunnustajat. He ovat py-syneet uskollisina Jumalal-le, he ovat arvostaneet Juma-lan käskyjä, he ovat seuran-neet elämässään JeesustaKristusta, he ovat pitäneethäntä Mestarinaan sekäkuunnelleet hänen evanke-liumiaan ja kirkon opetusta.Heillä on ollut myös rohke-utta todistaa uskostaan mui-den edessä.Näihin pyhiin kuuluupyhä Birgitta. Tämän vuo-den aikana olemme muistel-leet hänen elämäänsä, per-soonaansa ja tekojaan. Siltipyhää Birgittaa, sen parem-min kuin muitakaan pyhiä, eitule ainoastaan ihailla. Hei-dän elämänsä ei ole ollutvain kaunista kertomusta.He ovat ihmisiä, joille kirk-ko ja yhteiskunta ovat pal-jon velkaa. Samalla he ovatihmisiä, jollaisia kirkko jayhteiskunta yhä kipeästi tar-vitsevat.Jokaisena aikakautenapyhät ovat olleet kirkon jayhteiskunnan todellisia tuki-pilareita. Juuri pyhät ovatkirkon jatkuvan uudistumi-sen ja yhteiskunnan inhimil-listämisen voimavara, koskahe ovat olleet avoimia jaherkkiä Jumalalle ja sille,mikä kuuluu ihmisen louk-kaamattomaan hyvään.Heillä on ollut myös  ter-ve käsitys kirkosta. He ovattietäneet, että kirkko ei oleinhimillinen instituutio,vaan se on Jeesuksen Kris-tuksen kirkko. Hän yksinpäättää, eivätkä ihmiset, min-

tien oppiaan synnistä ja ar-mosta.Augustinuksen kirjal-linen tuotteliaisuuson ikäänkuin ranna-ton valtameri. Omaa työtäänkriittisesti tarkastelevassakatsauksessaan Peruutuksiahän mainitsee kirjoittaneen-sa vuoteen 427 mennessä 93teosta, jotka sisälsivät 232kirjaa, vain kymmenen niis-tä on todettu hävinneen. Au-gustinuksen merkittävimpiinhengentuotteisiin kuuluuvuoden 400 vaiheilla synty-nyt autobiografia Tunnus-tukset, joka yhä puolustaapaikkaansa yhtenä maail-mankirjallisuuden luetuim-pana omaelämäkertana ja it-setilityskuvauksena. Augus-tinus paljastaa avoimesti er-heensä ja syntinsä lapsuu-tensa ja nuoruutensa päivis-tä alkaen tunnustaen varsin-kin aistillisuutensa ja epäre-hellisyytensä. Hänen usko-nopillinen pääteoksensa on15 kirjaa sisältävä, vuosina399-419 laadittu tutkimusKolminaisuudesta. Vuosilta396-397 oleva Kristityn tais-telusta rohkaisee vastusta-maan Paholaista ja synninhoukutuksia. Noin vuosina395 ja 420 syntyivät kirjoi-tukset valheesta ja valhette-lemista vastaan. Ehkä vuon-na 400 kirjoittamassaanteoksessa Munkkien työnte-osta Augustinus vaatii, ettämunkkien tulee itse työlläänhankkia toimeentulonsa.Useissa kirjoituksissaan hänylistää neitseellistä elämää,mutta myös avioliittoa. Hä-nen monista raamattutieteel-lisistä töistään on mainitta-va ennen muita teos Kristil-lisestä tieteestä, joka suurim-maksi osaksi on kirjoitettuvuosina 396-397. Vuosienvarrella hänen kynästään onlähtenyt suuri määrä Vanhanja Uuden testamentin seli-tyksiä sekä saarnoja ja pu-heita. Augustinuksen tärkeinkirjallinen aikaansaannos onkuitenkin suurteos Jumalanvaltakunnasta, joka ilmestyiosina kolmentoista vuodenaikana (413—426). Tämänhistorianfilosofisen teoksensyntyyn antoi hänelle aiheenpakanain yhä uudelleen tois-tama väite, että kristityt oli-vat suututtaneet Rooman ju-malat, jotka vihoissaan sal-livat Alarikin tuhota kaupun-gin 410. Augustinus kumo-aa pakanain väitteet ja osoit-taa, ettei heidän uskonnos-taan ja jumalistaan ole ke-nellekään hyötyä. Jumalanvaltakunta-ajatukseen kes-(jatkuu sivulla 10)

kälainen hänen kirkkonsa onja mitkä periaatteet sitä kos-kevat. Jos kirkko ei ole uskol-linen tehtävälleen ja tekeevirheitä, niiden syynä ei oleJumala, vaan ihmiset, jotkakuuluvat kirkkoon ja edusta-vat sitä. Silloin nämä syyllis-tyvät syntiin ja vääristävätomalla elämällään JeesuksenKristuksen työtä ja opetusta.Raamattu painottaa sel-västi ja myös kirkkohistoriaosoittaa, että  todellinen kir-kon uudistuminen toteutuuainoastaan silloin, kun senjäsenet tekevät parannuksenja palaavat evankeliumiin jaapostolien uskoon. Näinpaavi toteaa viimeisessäapostolisessa kehotuskir-jeessään Kirkko Euroopas-sa. Kirkon uudistuminen al-kaa pyhien elämästä ja esi-merkistä.Meillä on ollut moniapyhiä paaveja, piispoja japappeja, jotka ovat säilyttä-neet apostolisen opetuksenja siten näyttäneet tien py-hyyteen ja yhä vielä näyttä-vät. Samoin meillä on ollutlukemattomia pyhiä maalli-koita, jotka ovat kulkeneetevankeliumille uskollistatietä ja yhä kulkevat. Nimen-omaan he ovat antaneet kir-kolle sisäistä voimaa ja tu-keneet paavia, piispoja japappeja. Näihin pyhiin kuu-luvat esimerkiksi pyhä Hen-rik, pyhä Franciscus, pyhäDominicus, pyhä Birgitta japyhä Katariina Sienalainen.Tällaisia pyhiä on elänytmyös meidän aikanamme,kuten esimerkiksi autuaspaavi Johannes XXIII, pyhäUrsula Ledóchowska, Kal-kutan autuas Äiti Teresa,autuas birgittalaissisar Ma-ria Elisabeth Hesselblad,pyhä kapusiini-isä Pio taipyhä Josemaria Escrivá,Opus Dein perustaja. Olenvakuuttunut siitä, että tällai-sia pyhiä elää myös edelleenkirkossa, esimerkiksi paa-vimme, lukuisat lähetys-työntekijät tai ne kristityt,joita tänäänkin vainotaan.Olen vakuuttunut myös sii-tä, että pyhiä ihmisiä eläämyös meidän hiippakunnas-samme ja he ovat kirkkom-me rakennuskiviä. Näistäkaikista pyhistä tuomme tä-nään Marian kautta kiitok-sen Jumalalle. Samalla mepyydämme, että Maria olisiesikuvamme tiellä pyhyy-teen ja että hän aina pysyisipuoltajanamme. Aamen.+ JÓZEF WRÓBEL SCJHELSINGIN PIISPA

Piispamme saarna hiippakunta-juhlassa Stella Marisissa
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Kalenteri
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 9.45 missa latina,11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja ja perhe-messu, 18.00 iltamessu;ma,ke,pe, messu 18.00, ti,tomessu 7.30. (ke) 17.30 ruus-ukkorukous, (pe) 17.30 ado-raatio. (ke,la) 19.30 neokat.yhteisön liturgia. Rippiaika la17.00-17.45 ja sopimuksenmukaan.  Huom!  Lihavoidutmuuttuneita aikoja.
31.08. su Kirkkovuoden 22. sun-nuntai: 10.00 lat/engl, 11.15päämessu/högmässä, 18.00iltamessu06.09. la 10.00 lauantaikurssienglantilaisessa koulussa,9.30 lördagskursen i försam-lingssalen, 17.40 vesper,18.00 aattomessu.07.09. su Kirkkovuoden 23. sun-nuntai: 9.45 lat/engl, 11.00päämessu/högmässä, 12.30messu italiaksi, 18.00 iltames-su.13.09. la 9.30 messu ja lähtö Hat-tulaan.14.09. su pyhän Henrikin kated-raalin vihkiminen, 9.45 lat/ranska, 11.00 päämessu/hög-mässa, 12.30 perhemessu,18.00 iltamessu.15.09. ma 18.30 informaatiokurs-si seurakuntasalissa.20.09. la 17.40 vesper, 18.00 aat-tomessu.21.09. su Kirkkovuoden 25. sun-nuntai: 9.45 lat/engl, 11.00päämessu/högmässa, 12.30messu ruotsiksi, 16.00 messuPorvoossa, 18.00 iltamessu.22.09. ma 18.30 informaatiokurs-si seurakuntasalissa.24.09. ke 20.00 kirkkokonsertti.
DiasporaPorvoo: su 21.9. klo 16.00

PyhänMarianseurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki.Puh. 09-2411633, fax 09-2411634. Sähköpostimaria@catholic.fi. Kotisivumaria.catholic.fi.
Su 10.00 päämessu suomeksi(1. sunn. ruotsiksi/suomeksi),kirkkokahvit; 11.30 messu (1.sunn. suomeksi/ruotsiksi, 2.sunn. suomeksi/vietnamiksi,3. sunn. englanniksi, 4. sunn.saksaksi, (5. sunn. suomeksi),kirkkokahvit; 18.30 iltamessu.
Ma 13.30 messu; ke, pe 7.15aamumessu; ti, to, la 18.30iltamessu; ti 18.00 ruusukko-rukous, to 18.00 adoraatio/vesper. Rippitilaisuus ti ja la18.00-18.30 sekä ennen mes-sua ja sopimuksen mukaan.
30.8. la 18.30 aattomessu31.8. kirkkovuoden 22. sunnuntai:10.00 päämessu, 11.30 perhe-messu, 8.30 iltamessu3.9. ke 18.00 seurakuntaneuvos-ton kokous6.9. la 18.30 aattomessu7.9. kirkkovuoden 23. sunnuntai:10.00 päämessu ruotsiksi/högmässa, 11.30 päämessusuomeksi, 16.00 messu puo-laksi, 18.30 iltamessu8.-11.9 ei ole messua kirkossa13.9. la 18.30 aattomessu14.9. kirkkovuoden 24. sunnuntai,pyhän ristin ylentäminen:10.00 päämessu suomeksi,11.30 messu suomeksi/vietna-miksi/Mass in Finnish/Vietna-mese, 18.30 iltamessu20.9. la 18.30 aattomessu21.9. kirkkovuoden 25. sunnuntai:10.00 päämessu suomeksi,11.30 messu englanniksi/Massin English, 18.30 iltamessu

Turku
PyhänBirgitan jaautuaanHemminginseurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku.Puh. 02-2314389, fax 02-2505090. Sähköpostibirgitta@catholic.fi. Kotisivubirgitta.catholic.fi.
31.8. kirkkovuoden 22. sunnuntai:9.15 mässa på svenska, klo10.30 päämessu, klo 18.30mass in English6.9. la klo 12.00 katekeesi Rau-malla, klo 16.45 katekeesi Po-rissa, klo 18.00 messu Porissa7.9. kirkkovuoden 23. sunnuntai:10.30 päämessu, klo 18.30mass in English13.9. la klo 10.30 lastenkerho, klo12.30 messu14.9. kirkkovuoden 24. sunnuntai,pyhän ristin ylentäminen:10.30 päämessu, klo 18.30mass in English16.9. ti klo 19.00 informaatiokurs-si20.9. la klo 9.30 katekeesi, klo13.00 perhemessu21.9. kirkkovuoden 25. sunnuntai:10.30 päämessu, klo 18.30mass in English
DiasporaPori: la 6.9. klo 18.00

Jyväskylä
PyhänOlavinseurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväsky-lä. Puh. 014-612659, fax 014-612660. Sähköposti olavi@catholic.fi. Kotisivupyhaolavi.webhop.org.
Su 10.30 päämessu. Ke 18.00iltamessu. Tiedot muiden arki-päivien messuista puhelimitseja kirkon ovelta. Rippitilaisuussopimuksen mukaan.
30.8. la lauantaikurssi, 12.30pyhä messu31.8. kirkkovuoden 22. sunnuntai,kirkon vihkimisen vuosijuhla:10.30 päämessu7.9. kirkkovuoden 23. sunnuntai:10.30 päämessu8.-12.9. ei messuja12.9. pe 18.00 messu Kiteellä13.9. la 9.45 uskonnonopetusJoensuussa, 11.00 messuJoensuussa, 16.00 messuVarkaudessa14.9. kirkkovuoden 24. sunnuntai,pyhän ristin ylentäminen:10.30 päämessu, 16.00 mes-su Mikkelissä20.9. la lauantaikurssi, 12.30pyhä messu21.9. kirkkovuoden 25. sunnuntai:10.30 päämessu27.9. la 9.45 uskonnonopetusSavonlinnassa, 11.00 messuSavonlinnassa

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! Pyhiinvaellus Hattulaan

Academicum Catholicum ry. ja dominikaaniyhteisö jär-
jestävät perinteisen Hattulan Pyhän Ristin pyhiin-
vaelluksen lauantaina 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.

Catholic Students' ClubRosary and Holy Mass inLatin&English on the followingTuesday evenings inSt. Henry's Cathedral:
September 9 and 23October 7 and 21November 4 and 18December 2 and 16

All students and young adults andothers interested in the CatholicFaith, welcome!
Contact us: chairman Mrs. PilviListo-Tervaportti, 040-5296576,plisto@siba.fi; chaplain rev. Ma-nuel Prado, 09-611643,manuel.prado@sci.fi. For moreinformation visit our site atwww.catholic.fi/soc/csc/

Pyhän Henrikin Seura
Syksyn ohjelma
24.9. ke JUCUNDARE JUGITER -kirkkokonsertti alkaen klo
20.00 Pyhän Henrikin katedraalissa. Ohjelma 5euroa.
Myydään kirkkokahveilla ja ovella.
Tervetuloa mukaan ystävinesi!
22.11. la retretti, jonka johtaa isä Teemu Sippo SCJ. Al-
kaen klo 10.00 Pyhän Henrikin katedraalissa ja seura-
kuntasalissa. Osallistumismaksu 15 euroa, joka on ruo-
kailun ja iltapäiväkahvin hinta. Sitovat ilmoittautumiset
Marian seurakunnan pappilaan 13.11. mennessä ruoka-
tilausten vuoksi. Puh. 09-2411633.

Diaspora
la. klo 11.00 (uskonnonopetusalkaa klo 9.45) (Ort. rukous-huone, Erkonkatu 11)Kuopio: 28.9.; 26.10; 23.11. sunn.klo 16 (Ort. tuomiokirkon srk.-sali, Snellmaninkatu 8)

Lasten uskonnonopetus vuonna2003 (syyskausi):30.8.; 20.9.; 18.10.; 15.11.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.

Kitee: 12.9.; 10.10.; 7.11. pe. klo18.00 (Ev.- Lut. kirkko; Kappe-lintie 4)Joensuu: 13.9.; 11.10.; 8.11. la.klo 11.00 (uskonnonopetusalkaa klo 9.45) (Ort. kirkonsrk.-sali, Kirkkokatu 32)Varkaus: 13.9.; 11.10.; 8.11. la.klo 16.00 (Ort. kirkko, Taipa-leentie 26)Mikkeli: 14.9.; 12.10.; 9.11. sun.klo 16.00 (Ev. - Lut. tuomiokir-kon krypta, Savilahdenkatu20)Savonlinna: 27.9.; 25.10.; 22.11.
Tervetuloa perhemessuun!
Syksyn ensimmäiset perhe-
messut järjestetään Helsingin
seurakunnissa seuraavasti:
P. Maria su 31.8. klo. 11.30
P.Henrik su 14.9. klo. 12.30
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Kalenteri
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

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.
31.8. Kirkkovuoden 22. sunnun-tai: 11.00 päämessu4.9. to 18.00 iltamessu5.9. pe 18.00 iltamessu7.9. Kirkkovuoden 23. sunnuntai:11.00 päämessu11.9. to 18.00 iltamessu13.9. pe 13.00 lasten messu14.9. Kirkkovuoden 24. sunnun-tai: 11.00 päämessu18.9. to 18.00 iltamessu21.9. Kirkkovuoden 25. sunnun-tai: 18.00 messu25.9. to 18.00 iltamessu
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. 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 ollessa Kou-volassa toimivat papit:1.9.-31.10. isä Teemu Sippo SCJ,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.
6.9. la 9.30 katekeesi, 14.15messu7.9. su 10.30 päämessu, 15.00Messu Hämeenlinnassa13.9. la 10.30 lähtö Hattulaan14.9. su 10.30 seurakuntammenimikkojuhlan messu20.9. la 9.00 messu Lapualla,12.00 messu Pietarsaaressa,16.00 messu Vaasassa, 18.00messu Kurikassa21.9. su 10.30 päämessu, 14.00messu puolaksi
DiasporaHämeenlinna: (ort. seurakunnanseurakuntasali) 7.9. 15.00Kauhajoki: (kysy kirkkoherralta)Kurikka: (kysy kirkkoherralta)20.9. 18.30Lapua: (kysy kirkkoherralta) 20.9.9.00Pietarsaari: (Pyhän Mikaelin kap-peli) 20.9. 12.00Vaasa: (ort. seurakunnan seura-kuntasali) 20.9. klo 16.00

Oulu
NasaretinPyhänPerheenseurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh/fax 08-347834, Sähköpostiperhe@catholic.fi. Isä PaoloBerti, 041-5731595
Su 11.00 päämessu. Ma, ti,ke, pe 18.30 iltamessu. Ke, la19.00 neokatekumenaaliyhtei-sön liturgia. Rippitilaisuus pe17.30-18.30, puoli tuntia en-nen päämessua ja sopimuk-sen mukaan. Kirkko avoinnaarkisin 10.00-12.00. Ruusukkoperjantaisin 18.00.
29.8 pe, klo. 19.00 katekeesi ai-kuisille.02.09 ti, klo 19.00, katekeesi ai-kuisille.05.09 pe, klo 19.00, katekeesiaikuisille.07.09 su, kirkkovuoden 23 sun-nuntai, 11.00 päämessu,17.00 messu Torniossa.09.09 ti, klo 19.00, katekeesi ai-kuisille.11.09 to, klo. 19.00, Heinäpäänseurakuntatalossa, Ekumeeni-nen Sanan Jumalanpalvelu. pe, klo 19.00, katekeesi aikuisil-le.13.09 la, klo 11.00, koululaisilleuskonnonopetuksen vuodenalku. (8-13 –vuotiaille).14.09 su, kirkkovuoden 24 sun-nuntai; Pyhän Ristin ylentämi-nen, juhla. 11.00 päämessu,17.00 messu Rovaniemellä. ti, klo 19.00, katekeesi aikuisille. pe, klo 19.00, katekeesi aikuisil-le.21.09 su, kirkkovuoden 25 sun-nuntai, 11.00 päämessu,17.00 messu Torniossa. ti, klo 19.00, katekeesi aikuisille. pe, klo 19.00, katekeesi aikuisil-le.
DiasporaRovaniemi: 14.09 su klo 17.00ortodoksisessa kirkossaTornio: 07.09 su klo 17.00, 21.09.klo 17.00, Alatornion seura-kunnan Thurevikin seurakun-takodissa

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.

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

Academicum Catholicumin ohjelma syksyllä 2003. Ellei muuta mainita kokous pidetään Studium Catholicumissa,Ritarik. 3b A, Helsinki. Tilaisuudet ovat avoimet kaikille.
Lauantai 13.9. retki Hattulaan ristin ylentämisen johdosta. Kello 9.30 messu P. Henrikin kirkossa, jonka bussilähtee Hattulaan. Kello 12 ristin kantaminen. Ilmoittautuminen puh. 09-660901/Utfärd till Hattula med anledningav det heliga korsets upphöjning.
Torsd. 25,9, kl. 18.30 föredrag av dominikanfader Jean Paillard: Vem är vår anmoder - Eva eller Luci? Måste vivälka mellan bibeln och Darwin?/ Isä Jean Paillard  kysyy onko raamatun kertomukset ja Darwinin opit toistensavaihtoehdot?
Lauantai 4.10. kello 15 alkaen P. Henrikin  seurakuntasalissa seminaari teemasta: Mitä merkitsee olla ihminen?Alustuspuheenvuorot Marjatta Jaanu-Schröder, Heimo Langinvainio ja Markku Vähätalo./ Seminarium kring te-mat  om arr vara människa.
Tprstai 16,10. klo 18.30 kirjailija Torsti Lehtinen: Suhteeni uskontoon./ Torsti Lehtinen om en författares syn på sinreligion.
Lauantai 18.10. kello 10 retki Turkuun Aboa Vetus, jossa P. Birgitan juhlavuoden näyttely/18.10. besöker vi Nor-diska Museets Birgitta-utställning i Åbo.
Torsd. 20.11. kl. 18  mässa till minne av AC:s avlidna, kl. 18.30 dominikanfader Anders Piltz om livet i den heligatreenigheten/Isä Anders Piltz esitelmä ruotsiksi pyhästä kolminaisuudesta.
Torstai 11.12. klo 18.30 yleisvikaari Tuomo T. Vimpari selostaa väitöskirjansa aihetta: Katolinen kirkko oikeushen-kilönä Pohjoismaissa - kanonisia ongelmia ja tulevaisuuden näkymiä,/ generalvikarie fader Tuomo T. Vimpari omkatolska kyrkans ställning enligt kanononisk rätt.
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Artikkeleita

Miles Jesu (Jeesuksen soti-las) on maallikoille tarkoitet-tu kirkollinen yhteisö, jonkatarkoitus on "juurruttaa maa-ilmaan katolisia tavoitteita japäämääriä, jotta Kristuksenvaltakunta voimistuisi ja Hä-nestä tulisi kaiken ihmiselä-män keskus". Kaksi yhteisönjäsentä käytti kesällä Suo-mea ponnahduslautanaanmatkallaan Venäjälle. Hei-dän tarkoituksensa on sielläavata hoitokoti katulapsille.Mutta mikä on tuon uu-den kirkollisen todellisuu-den historia? Mistä kaikki onsaanut alkunsa? Mitkä seikatyhteisön hengellisyydessäkorostuvat.
Historiaa ...
Miles Jesun perusti espan-jasta Yhdysvaltoihin siirty-nyt sääntökuntapappiAlphonsus Maria Duranvuonna 1964. Perustamiseenjohti isä Duranin kokemusCursillo-liikkeestä, jonkaidea yksinkertaistettuna onkristinuskon perusteiden kä-sitteleminen yleensä viikon-lopun kestävissä tapaamisis-sa ja evankelioimisen omak-suminen.Isä Duran halusi syven-tää tätä lähestymistapaa us-koon erityisesti maallikko-jen kutsumuksena ja ottiCursillo-liikkeen ja pyhänAntonius Maria Claretin aja-tukset perustamansa MilesJesu -maallikkoinstituutinlähtökohdaksi. Liikkeenmaallikkojen kutsumustapyhyyteen ja evankeliuminlevittämiseen korostava hen-ki sopi erinomaisesti 60-lu-vun mullistuksia täynnä ole-vaan ja sen jälkeiseen ai-

kaan. Korostihan myös Va-tikaanin II kirkolliskokousvain vähän myöhemmin täs-mälleen samoja ajatuksia.Hiukan alle neljässäkymme-nessä vuodessa Miles Jesuon levinnyt 13 maahan. Sii-hen kuuluu hieman yli tuhatjäsentä.
... ja tätäpäivää
Miles Jesun toiminta maal-likkojen kutsumusta tukeva-na yhteisönä lähtee luonnol-lisesti liikkeelle siitä, minkä-laisessa elämäntilanteessakukin jäsen on. Sen jäsenis-töön kuuluu joitakin pappe-ja ja piispoja, mutta valtaosaon tavallisia maallikoita,perheellisiä tai yksineläviä.He kuuluvat kaikki samaan"uskon perheeseen", konsek-roituina, tyypillisesti mies-ten tai naisten yhteisöissäasuvina jäseninä, tai vastaa-vasti joko naimisissa olevi-na tai naimattomina jäseni-nä.Yhteinen spiritualiteettivahvistuu jäsenten "yksey-destä tavoitteissa, hengessä,rakkaudessa, rukouksessa jasekulaarin maailman kristil-listämisessä". Heidän hen-gellisyytensä keskeiset tun-nuspiirteet ovat selvät:Tärkeimpänä he pitävättaipumatonta uskollisuuttapyhälle isälle ja kirkon ope-tusviralle uskossa ja moraa-lissa. He korostavat juurisiksi olevansa yksinkertai-sesti "katolisia, ei konserva-tiiveja eikä liberaaleja".Heitä leimaa myös py-hyyden jano, jonka pitäisinäkyä kullekin ominaisenatapana olla käytettävissä.

"Jeesuksen sotilaita"Suomessa
Eukarististista Kristusta hepalvovat ja kunnioittavathartaasti. He rakastavat suu-resti myös Neitsyt Mariantahratonta sydäntä. Heidäntoimintaansa pitäisi aina lei-mata todellisen maallikkou-den ja maailman Jumalansuunnitelman mukaiseksimuuttamisen henki.Jokaisen jäsenen ensisi-jainen kutsumus on elääomaa elämäänsä omien ka-tolisten ihanteidensa mukai-sesti. Tämän lisäksi MilesJesun tyypillisiin työmuotoi-hin kuuluvat katolista uskoakäsittelevien pienjulkaisujentuottaminen ja jakaminen,köyhien ja kodittomien aut-taminen, pojista ja tytöistähuolehtiminen sekä heidänkouluttamisensa.Yksi erikoinen piirre onkuningatar Isabellan autu-aaksijulistamisprosessinedistäminen.
Jatkuvuutta
Yksi mielenkiintoinen jaehkäpä näkyvin osa Miles

Jumalan palvelija, kuninga-tar Isabella Katolinen (1451-1504) oli Kastilian kuninga-tar, josta vuonna 1479 tulimiehensä Ferdinandin kans-sa Espanjan kuningas ja ku-ningatar. Hänet tunnetaanetevänä Kastilian hallitsija-na, joka osoitti suurta hurs-kautta ja rohkeutta. Hän vai-kutti mm. inkvisition käyt-töönottoon ja kannatti Ko-lumbuksen retkiä.

Isabella Katolilainen

Jesun toimintaa ovat joka-vuotiset Path to Rome -kon-ferenssit (www.pathtorome.com), joissa katolilaisiksikääntyneet vaikuttajat kerto-vat uskostaan ja kääntymyk-sensä syistä. Seuraava kon-ferenssi järjestetään marras-kuun alkupuolella WienissäItävallassa.Englannissa Miles Jesuon perustamansa Continuity-liikkeen kautta saanut paljonhuomiota. Liike tukee kato-lisuuteen kääntymässä ole-via tai uskonsa jossakin vai-heessa menettäneitä palaa-maan takaisin "isiensä us-koon". Sen kautta katolisuu-teen on päätynyt myös esi-merkiksi Lontoon entinenanglikaanipiispa, nykyinenmonsignor Graham Leo-nard, joka toteaa kääntymyk-sestään näin: "Paavin virkaantaa kirkolle keskeisen auk-toriteetin, joka on sekä yleis-maailmallinen että samallamyös henkilökohtainen ...Katoliseksi tuleminen muut-ti suhteeni Jumalaan."MARKO TERVAPORTTI

kittyvän teologian suurenaklassisena edustajana Au-gustinus ei ole tähän päiväänmennessä menettänyt ajan-kohtaisuuttaan. Hänen suu-ri teoksensa kuvaa jykevinvedoin kahden toisiaan vas-taan taistelevan valtakun-nan, Jumalan vihollisten yh-teisön eli maallisen valtion(civitas terrena) ja Jumalanvaltakunnan (civitas Dei)rajua taistelua. Kun Augus-tinus samaistaa Jumalan val-takunnan ja katolisen kirkonsen ajallisena ilmenemis-muotona, hän on siten ratkai-sevasti vaikuttanut rooma-laiseen kirkko-oppiin. Var-sinkin skolastiikan kirkko-opissa ilmenee Augustinuk-sen ajatus Rooman kirkonsuuresta tehtävästä Jumalanvaltakunnan orgaanina.Kun on arvioitava Au-gustinuksen opillisiakatsomuksia, hänes-sä on nähtävä yhtä hyvin fi-losofi kuin teologi. Hänenajatusmaailmansa on filoso-fisten ja teologisten aattei-den yhdistelmä. Hän on py-synyt aina uusplatonilaisena,kuitenkin niin, että uuspla-tonilaisuus on muuntunutkristilliseksi elämänkatso-mukseksi. AugustinuksenJumala-kuvassa erottuu kak-si piirrettä: Jumala on toi-saalta rakastava ja armahta-va tahto, toisaalta puhdas,kaiken yläpuolelle korotettu,olemassaolevan absoluutti-nen alkusyy. Maailman syn-nyn Augustinus ymmärtääRaamatun luomiskertomuk-sen mukaisesti: Jumala onluonut kaiken tyhjästä.Perisynnin luonteen Au-gustinus esittää selväpiirtei-sesti Aadamin lankeemustaseuranneena yleisenä turme-luksena ja syyllisyytenä. Pe-risyntiä hän luonnehtii yl-peytenä ja röyhkeytenä, Ju-malasta, muuttumattomastahyvästä luopumisena jakääntymisenä muuttuvaisenja aistillisen hyvän puoleen.Jokainen lapsi on jo siites-sään perinyt synnin. Augus-tinus sanoo, että ihmissuvunosaksi on tullut Aadaminsynnin kirous, ja koko ihmis-kunta on kadotuksen jouk-koa (massa perditionis). Pe-risynnin seurauksia ovat yl-peys (superbia) ja syntinenhimo (concupiscentia).Kristuksesta Augustinusopettaa, että hänessä on kak-si luontoa: hän on sekä Ju-mala että ihminen, muttayksi persoona. Syntisen ih-misen lunastuksesta hän sa-noo, että Saatana saattoi Aa-damin lankeemuksen tähdenesittää jonkinlaisen oikeu-dellisen vaatimuksen saadaihmiset haltuunsa, muttaKristus teki ristinkuolemal-

laan tyhjäksi tämän vaati-muksen.Lunastuksemme ja pelas-tuksemme perustuu viimekädessä Jumalan armoon.Armo-oppi oli Augustinuk-selle niin hallitseva, ettäkirkko on antanut hänellekunnianimen “armon opetta-ja” (doctor gratiae). Jumalanarmon koko täyteys on Kris-tuksessa Jeesuksessa. KunKristus tuli ihmiseksi ja kär-si ristinkuoleman nöyränäJumalan Karitsana, hän onsiten sovittanut meidän yl-peytemme, antanut itsensäuhriksi ja suorittanut vel-kamme. Augustinus tähden-tää mitä voimakkaimmin Ju-malan armon vastustamatto-muutta ja järjenvastaisuutta,paradoksaalisuutta, kun se

kohdistuu heikkoihin ja ar-vottomiin. Tämä armo saa-daan kasteessa, ripissä jaehtoollisessa. Sakramenttei-hin kätketty Jumalan armoilmenee uskovalle ihmiselleainoana pelastuksen toivona.Armo on todella valtava,vastustamaton voima, jokaliikuttaa koko maailman-kaikkeutta. Armo lahjoittaasyntien anteeksiantamuksense vapauttaa ihmisen tahdonsynnistä ja rakkaudesta syn-tiin.Augustinuksen armo-opin kulminaatiokohta onJumalan ennaltamääräys,predestinaatio. On sanottu,että predestinaatio-opin sy-vin syy on pelastusvarmuus.Pelastuksen asiassa ei mi-tään voida jättää ihmisen va-

raan, sillä silloin kaikkimuuttuu epävarmaksi. Pelas-tus ei ole riippuvainen ihmi-sen tahdosta, vaan yksin-omaan Jumalasta, joka joiankaikkisuudessa on säätä-nyt tietylle määrälle valittu-ja pelastuksen. Näissä vali-tuissa Jumalan armo vaikut-taa vastustamattomasti jättä-mättä heitä koskaan. He ovatsaaneet hellittämättömyydenja kestävyyden armon, mut-ta kadotetut lankeavat, kos-ka heiltä puuttuu tämä armo.Kuitenkaan Augustinus eivoi tyydyttävästi selittää,miksi Jumala tahtoo toistenpelastuvan, mutta ei kaikki-en. Viittaus siihen, että Ju-mala on majesteetti, joka eiole päätöksistään ja teois-taan vastuussa kenellekään,

on ristiriitainen ja riittämä-tön.Kun on kysymys Augus-tinuksen merkityksestä, eiole unohdettava hänenosuuttaan kristillisen valtio-käsityksen luojana. Valtiokuuluu Jumalan maailman-hallinnan piiriin. Luodes-saan ihmisen Jumala muok-kasi hänen sielunelämänsäniin, että hänestä tuli kehit-tyä yhteiskunnallinen olen-to. On syystä torjuttava väi-te, että Augustinus katsoovaltion synnin seuraukseksi.Hänen mukaansa valtiontehtävänä on rauhan ja jär-jestyksen säilyttäminen jasellaisten elinolosuhteidenluominen, että ihminen voiajallisen elämänsä puitteis-sa kypsyä iäisyyttä varten.

(jatkuu sivulta 7)
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Föreningens namn Respektpekar på dess arbete att spri-da respekt för människolivetallt frän befruktningsögonb-licket till den död som Gudavsett för varje individ.Rigmor Stain jämfördemed andra dödsorsaker, t.ex.trafikolyckor (600 dödsfall/är) och arbetsolyckor (100/är) - i de sammanhangenläggs det ned Stora belopp påförebyggande insatser ochdär finns en offentlig debattkring nollvisioner.Bengt Säfsten efterlystejust en nollvision för suicid.Hän är intermedicinare vidAkademiska sjukhuset i Upp-sala, som varje dygn tar emoti genomsnitt två fall av patie-nter som tagit en överdos.Bengt framhöll att suicidofta resulterar i att anhörigaförlorar inte bara den somtagit livet av sig utan även

Respekt-seminarium efterlyser nollvision för självmord
Suicidstatistik för Sverige
l 1500/år tar sitt liv (år 2000)
l 15000/år försöker ta sitt liv (stort mörkertal)
l 150000 har allvarliga tankar kring suicid
l 1 miljon kommer i kontakt med någon, som förloraten närstående genom suicid (= självmord).
Siffrorna presenterades av Rigmor Stain, docent vid Ka-rolinska Institutet och medlem i SPES (Suicid Preven-tion och Efterlevandes Stöd). Det skedde under ett ny-ligen genomfört Respekt-seminarium om suicid.

vänner, bekanta och iblandäven den naturliga försam-lingsgemenskapen.Susanne Ringskog, psy-kiater verksam vid Nationelltsamfund för suicidforskningoch prevention, redogjordeför erfarenheterna av euta-nasi i Oregon(USA), Austra-lien, Nederländerna och Bel-gien.Hon satte ljuset på denfalska bild av en ”värdig” dödsom ofta ges av eutanasi. l själ-va verket resulterar insatsen isju procent av fallen i kram-per/kräkningar för den döen-de. i 16 % av fallen dör intepatienten som beräknat, utanman måste göra ett andra för-sök .Susanne Ringskog varna-de även för det ”sluttandeplan” man upplevt i Neder-länderna. Eutanasi omfatta-des där frän början av ett st-

rikt regelverk. Nu har dettaluckrats upp så att även dep-rimerade, handikappade ochmentalt efterblivna barn ochtonåriga dödas.Susann Ringskog sa ock-så att mänga får eutanasi utanatt ha efterfrågat det; i Neder-länderna förekommer ca1000 fall av eutanasi per är,där den drabbade aldrig bettom att fä dö. Susanne Ring-skog berättade att den pallia-tiva (lindrande) värden iNederländerna blivit svårteftersatt, som resultat av lan-dets liberala inställning tilleutanasi.Pater Johannes-MariaStörksen, karmeliterbroder iNorraby och psykiater, me-nade att suicid är ett resultatav den s.k. dödskultur vi le-ver i; relationsaspekten harfördunklats, vi ser människo-liv som redskap och elimine-

rar varandra i stället för atthjälpa varandra. Hän me-nade att svaret ligger i det fjär-de budet (Du skall älska dinnästa såsom dig själv), samt iden gyllene regeln (allt vad nivill att människorna skallgöra för er, det skall ni ocksågöra för dem).

Seminariearrangör varRespekt och man höll till påErsta sjukhus Stockholm.Ovanstående har KM saxatur Respekts eget referat.MÄRTA AMINOFF

Jag har flere gånger berättatom olika former av hjälpverk-samhet som organisationenHjälp för kyrkan i nöd ägnatsig at. Organisationens grun-dare premonstratenspaternWerenfried van Straaten, dogi januari men da hän pågrund av sjukdom överlåtit det praktiska arbetet ia n d r a händerför nå-got ärsedan,fortsät-terverk-sam-he-tennuutanavbrott

i hans anda.När organisationen grun-dades på 1940-talet gälldehjälpen i första hand mat atsvältande katoliker i Öst-Eu-ropa. Senare har tryckpunk-ten gått över till andlig föda.En av de viktigaste formernaför denna hjälp är den lillabarnbibeln som tryckts påotaliga språk i upp till 40 mil-lioner exemplar och somäven funnits hos oss. Den harnu följts av en liten katekes iliknande utförande. Denthailändska biskopen GeorgePhimphisan, som kallas flyg-fältsöversättaren, för att hänutnyttjar alla väntestunder tillatt översätta religiösa böcker,

Hjälp för kyrkan i nöd
har översatt båda dess böckertill thailändska. En biskopfrän Myanmar har översattkatekesen till burmesiska.Barnbibeln kom nyligen utpå pidgin-engelska och spredsda till 18 stift på Papua/NewGuinea samt till Salomonsö-arna. Översättningen till Ka-zakiska fick man färdig justföre påvens besök i landet.Denna lilla bok som nuföljs av ka-

tekesen har alltså enspridning och en betydelsesom vi inte har i Finland rik-tigt kan begripa. I mänga fat-tiga länder är den barnensenda egna bok. Förutom attden ger barnen tillfälle attlära kanna Gud, har den ock-så ofta varit barnens förstaläsebok i vilken de lärt sigläsa. Om landet är så fattigtatt det ej kan uppehålla etttillräckligt tätt nät av skolorfaller det helt naturligt på för-samlingarna att ge barnenden första skolgrunden. Desmå bibelböckerna som kom-mer som gåva till stiftet får da

sin dubbeluppgift. l en av or-ganisationens bulletiner sägjag en bild av en ung prästmed den lilla Bibeln i sinhand. l bildtexten sade hänatt hän både lärt sig läsa urdenna bok och fått sin präs-tkallelse ur den.För att fortsätta böc-ker-nas goda inverkan gör orga-nisationen sitt bästa för attunderstöda seminarier ochseminarister. I Ukrai-na bygger den nu ett semina-rium för 150

stu-den-t e r .D e tblir endel avett cen-ter förhögre teo-l o g i s k as t u d i e r .Understö-den går atmänga olikahåll. Är2001 understödde organisti-onen 16.865 seminarister. Avdem var 1229 frän Afrika,950 frän Asien, 4.964 fränLatinamerika och 9.722 fränÖst-Europa. Allt detta arbe-te bygger på gåvor och under-stöd av vanliga enskilda män-niskor. Jag tycker att vi bör beför arbetet, så att källornainte sinar. MÄRTA AMINOFF

Hiippakuntaamme kan-
tautui heinäkuun lopussa
tieto pitkään Suomessa
toimineen kalleimman
veren sisar Claremarie
Weaverin kuolemasta Yh-
dysvalloissa. Hän oli yksi
neljästä ensimmäisestä
Suomeen tulleesta sääntö-
kuntansa jäsenestä hoiva-
ten täällä mm. lapsia ja
vanhuksia vuosina 1939-
1945. Toisen maailman-
sodan päätyttyä hän oli
myös mukana Englanti-
laisen koulun perustami-
sessa. Aina eläkkeelle jää-
miseensä saakka vuonna
1980 sisar Claremarie

IN MEMORIAM
SisarClaremaria Weaver CPPS2.4.1912-27.7.2003

omisti elämänsä opet-
taakseen useille sukupol-
ville matematiikkaa, mu-
siikkia ja muita aineita.

Tunnustuksena ansi-
oistaan sisar Claremariel-
le on myönnetty esim.
Suomen Valkoisen Ruu-
sun Ritarikunnan jäsen-
merkki sekä Sotainvalidi-
en Veljesliiton kultainen
ansiomerkki. Hän oli an-
tanut luostarilupauksensa
vuonna 1933.

KATT

”The earth is full of
goodness of the Lord”.

Psalm 33:5
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Mutta miksi avata seminaa-ri Suomessa juuri nyt? Py-hän Henrikin katedraaliseu-rakunnan kirkkoherra ja uu-den seminaarin rehtori, isäMarino Trevisini antaa vas-tauksen: ”Satoa on paljon,mutta sadonkorjaajia vähän.Myös Euroopassa, jossa se-kularisaatio on kestänyt jopitkään, kirkko on heikko jase on vaikeassa tilanteessa.Perheen tilanteen vaikeutu-minen on siitä selvin merk-ki. Siksi neokatekumenaali-

Redemptoris Mater -seminaari aloitti toimintansa

Hiippakunnassamme aloittaa tänä syksynä
toimintansa kansainvälinen Redemptoris
Mater –pappisseminaari. Vastaavanlaisia,

neokatekumenaalisen tien tukemia
hiippakuntiin perustettuja seminaareja on

kymmeniä eri puolilla maailmaa,
Pohjoismaissa vastaava seminaari aloitti

toimintansa Tanskassa jo ennen
vuosituhannen vaihdetta.

den kirkollisten todellisuuk-sien toiminnassa.” Hän mie-tiskelee ja sanoo vielä:”Luulen, että tämä on syynäsiihen, että piispamme halu-si perustaa seminaarin – vas-tatakseen kouriintuntuvallatavalla paavin pyyntöön jamyös hiippakuntamme tar-peita ajatellen.”
Palvelualttiinakaikkiallemaailmaan
”Tällä hetkellä hiippakun-nassamme toimii kaksi Re-demptoris Mater –seminaa-rin Roomassa käynyttä pap-pia, isä Paolo (Berti) Oulus-sa ja isä Cristiano (Magag-na) Helsingissä. Heidän ko-kemuksensa ovat myös aut-taneet seminaariajatuksenedistymisessä.” Isä Trevisinitoteaa vielä, että ”aluksi ajat-telimme lähinnä yhteistyötäKööpenhaminan seminaarinkanssa, mutta lopulta kävi il-meiseksi, ettei heillä ollut tar-vittavia valmiuksia toimin-tansa laajentamiseen.” Siksiajatus pikkuseminaarin pe-rustamisesta myös Suomessakypsyi.Yksi kansainvälisen pap-pisseminaarin eduista on senvalmius palvella kirkkoakaikkialla maailmassa. Muu-

sen tien perustajat ovat py-hän isän toiveiden mukaises-ti nähneet tarpeelliseksi uu-sien pappiskutsumusten jalähetystyötä tekevien perhei-den tukemisen uuden evan-kelioinnin hengessä.”Isä Trevisini jatkaa vielä:”Juuri tämän uuden evanke-lioinnin takia ensimmäisetRedemptoris Mater –semi-naarit perustettiin. Niidenperusta on paavin profeetal-lisessa visiossa ja kirkollis-kokouksen jälkeen syntynei-
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Ensi sijassa Joosef, pyhän neitsyen puo-liso, on oikeudenmukainen. Hän on oikeu-denmukaisuuden mies. Hänen persoonalli-suutensa rikkaus ja syvyys tulevat näkyviintuossa yhdessä sanassa, jonka evankeliumithänelle osoittavat. ”Ihmisen todellista arvoaei voi mitata viettelevistä menestyksistäsaadun katinkullan, vaan sisäisen järjestyk-sen ja hyvän tahdon määrällä.”Kuka on oikeudenmukainen? Oikeu-denmukainen on se, joka kunnioittaa toisenoikeuksia, ennen kaikkea Jumalan oikeuk-sia. Oikeudenmukainen on se, josta tuleeJumalan käskyjen täydellinen seuraaja. Ollaoikeudenmukainen tarkoittaa olla täysintosi, täysin vilpitön ja puhdas, ilman petok-sen henkäystäkään. Olla oikeudenmukainentarkoittaa, ettei koskaan julista ennenaikai-sia, epäoikeudenmukaisia tuomioita – eisanoin eikä ajatuksin.Oikeudenmukaisen ihmisen sanaan voiluottaa, hänen mielenlaatunsa on selkeä javarma, kestävä ja päättäväinen, niin ettei-vät vallalla olevat mielipiteet päivästä toi-seen heittele häntä sinne tänne. Oikeuden-mukainen ihminen tietää olevansa sidottutotuuteen, hän perehtyy siihen täydellä voi-malla ja seuraa sitä luottavaisesti.Tätä kaikkea on olla oikeudenmukainen.Ja tätä kaikkea pyhä Joosef oli. Hän oli oi-keudenmukainen, koska hän jatkuvasti pyr-ki noudattamaan rakkauden lakia.

Hiljainen suuruus: kymmenennäkökulmaa pyhään Joosefiin. 5/10Oikeudenmukaisuuden mies

Hiljainen suuruus on kymmenosainen mie-tiskely pyhästä Joosefista. Se on alunperinilmestynyt itävaltalaisessa St. Josef -leh-dessä (Heft 6, 2001).

Redemptoris Mater -seminaari aloitti toimintansa

alta tulevat seminaristit ovattavallaan jo Suomessa lähe-tystyössä. Sama tilanne tois-tuu, jos tulee tilanne, jolloinpiispaa pyydetään lähettä-mään hiippakuntansa pappe-ja auttamaan toisia paikallis-kirkkoja – ja jos hänellä onmistä valita. ”Silloin hiippa-kunta on kuin lähetystyössäitsekin”, isä Trevisini innos-tuu.
Kuusikutsumusta
Seminaarissa opiskelee tänävuonna kuusi opiskelijaa.Kaksi on kotoisin Domini-kaanisesta tasavallasta, muutChilestä, Espanjasta, Equa-dorista ja Puolasta. Heidänopintonsa alkoivat vuosi sit-ten Sveitsin Luganon teolo-gisessa tiedekunnassa, jotavarten he edelleen opiskele-vat. Siksi tie vie välillä in-tensiivikursseille Luganoon,välillä taas joku professorikäy luennoimassa Suomes-sa. ”Ehkäpä luennoitsijoitavoisi saada omastakin takaa,onhan papistossamme myöstohtoreita”, isä Trevisini

pohdiskelee.Toistaiseksi seminaristitasuvat hajasijoitettuina eripuolilla Helsinkiä. Tavoittee-na on luonnollisesti riittävänsuuri huoneisto, jossa kaikkivoisivat olla yhdessä. Opiske-lu on kuitenkin pääsääntöi-sesti itsenäistä. Hengellistäohjausta ja myös ohjaustaopinnoissaan seminaristitsaavat esim. isä Magagnalta.Heillä on edessään nyt toinenvuosi filosofiaa, sen jälkeenalkaa kolmivuotinen teologi-an opiskelu. Isä Trevisini täh-dentää vielä: ”Lopuksi, en-nen vihkimyksiä heillä onedessään vielä pari vuotta pas-toraaliharjoittelua.”Suomeenkin tulleiden se-minaristien taustalla häämöt-tää neokatekumenaalinentie. Siinä – ja paavin koollekutsumissa maailman nuor-tenpäivissä - on heidän kut-sumuksensa kasvualusta.He ovat ilmaisseet valmiu-tensa palvella kirkkoa mis-sä tahansa päin maailmaa, jasen tien he ovat nyt aloitta-neet. ”He ovat tulleet muu-alta maailmasta Suomeen.Mutta he ovat myös valmii-

ta lähtemään takaisin maail-maan, lähetystyöhön, sinne,missä heitä milloinkin tarvi-taan.” MARKO TERVAPORTTI

Lue myös selventävä Denverin
arkkipiispa Charles ChaputinOFM.Cap. haastattelu interne-
tissä:http://www.archden.org/
archbishop/docs/6_04_03_redemptoris_mater.htm

Kirkkoherra Marino Tre-visini selittää: ”Se onhiippakunnan pappi-skandidaattien koulutus-ta varten perustettu lai-tos, seminaari, jolla onkolme tunnuspiirrettä: Seon hiippakunnallinen,piispan perustama, ja setoimii samalla yhteisym-märryksessä neokateku-menaalisen tien johdonkanssa noudattaen hiip-pakunnallisten seminaa-rien normeja. Se on myösmissionäärinen, lähetys-henkinen, sillä sen val-mistamat papit ovat piis-pan pyynnöstä valmiitalähtemään kaikkiallemaailmaan. Ja lopulta seon myös kansainvälinen,koska seminaristit tule-vat monista eri maista ja

maanosista. Tämä on sel-vä osoitus toisaalta kir-kon katolisuudesta ja toi-saalta seminaristien val-miudesta palvella kokoyleismaailmallista kirk-koa.”Hän jatkaa: ”Toivon,että tämä seminaari voi-si ohjata seminaristejakasvamaan papillisenkoulutuksensa myötä tiu-kassa yhteydessä paikal-liseen kulttuuriin ja pas-toraaliseen työhön hiip-pakunnassamme. Samal-la heillä on suora yhteyssiihen kristillisen kasva-tuksen tiehen, jossa hei-dän kutsumuksensa onsyntynyt, kuten paavineuvoo apostolisessa ke-hotuksessaan Pastoresdabo vobis (n. 68.).

Mikä onRedemptoris Mater–seminaari?

Seminaarin rehtori isä Marino Trevisini ja vararehtori isä Cristiano Magag-na keskustelemassa.
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Katekeesin kaikuja

Perspektiivi
Lapsuusvuosina oma äition se henkilö, jolle lapsikertoo surunsa ja pyytää äi-tiään joskus välittämäänasian myös perheen isälle.Jeesuksen äiti on kaikkienäiti, ja hänelle voin kertoatuskani hädän hetkellä.Voin luottaa siihen, ettäpyhä Maria ymmärtää huo-leni, sillä hän tuntee ihmis-lapsen ilot ja surut oltuaanitsekin äiti maan päällä elä-essään. Tiedän, että enke-lit kuljettivat Pyhä Mariansielun Jumalan syliin, javoin pyytää häntä rukoile-maan puolestani Jumalaasiinä kuin täällä maailmas-sa eläviä ystäviänikin.Surujen neitsyt, materdolorosa, tuo minulle mie-leen Medjugorjen.  Kävin

Surujen Maria
muutamia vuosia sittenBosnia Herzegovinassa,entisen Jugoslavian alueel-la sijaitsevassa Medjugor-jen kylässä. Neitsyt Mari-an uskotaan vuonna 1981ilmestyneen siellä viidellenuorelle kyläläiselle. Med-jugorjeen tulleista pyhiin-vaeltajista jäi mieleeni se,miten lähes jokaisella olirukousnauha kädessä taikaulassa heidän kiivetes-sään kivikkoista vuorenrin-nettä kohti Podbdron huip-pua. Minäkin ostin matka-muistomyymälästä kaksipientä rukousnauhaa, vaa-leansinisen ja kullanväri-

sen. Rukousnauhat eivät ol-leetkaan tuttuja viiden de-kadin nauhoja, vaan niissäoli seitsemän kolmen hel-men sarjaa.Vein vaaleansinisen ru-kousnauhan tuliaiseksi ys-tävälleni. Hän kertoi, ettärukousnauha oli Marianseitsemän surun rukoustavarten. Seitsemän surunruusukossa uskontunnus-tuksen jälkeen luetaan seit-semän kertaa Isä meidän,Terve Maria ja Kunnia.Ennen kunkin triadin alkuamainitaan yksi Marian seit-semästä surusta: 1. Sime-nonin profetia, kun Jeesus-

lapsi vietiin ympärileikat-tavaksi (”miekka on käyväsydämesi lävitse”)  2. pakoEgyptiin 3. Jeesuksen ka-toaminen temppelissä 4.Jeesuksen kohtaaminenmatkalla Golgatalle  5. Ris-tiinnaulitseminen 6. ristil-tä ottaminen  7. KristuksenhautaaminenKirkon historian mu-kaan enkelin tervehdystäMarialle luettiin jo 500-lu-vulla, mutta sen käyttöyleistyi keskiajalla ja sil-loin siihen lisättiin sydän-täsärkevä pyyntö: ”Pyhä
Maria, Jumalan äiti, rukoi-le puolestamme nyt ja kuo-

lemamme hetkellä.”  Kuo-lema ei ollut 1300-luvunpuolivälistä lähtien mikäänyllätysvieras, kun Euroo-passa riehunut ruttotauti”musta surma” vei kuole-maan miljoonia ihmisiä.Tauti surmasi Suomenkinasukkaista lähes kolmas-osan. Ave Maria rukouk-sessa Pyhän Marian toivot-tiin levittävän suojelevanviittansa syntisten yli javarjelevan kuoleman jahelvetin kauhuilta.Matkat paikkoihin, jois-sa on mahdollisuus nähdäaitoja keskiajan tauluja javeistoksia, ovat suorastaansielunhoitoa nykyajan ih-miselle.  Kristilliselle tai-teelle oli 1300-luvulla omi-naista voimakas tunnelata-

Nuoret pyhiinvaelluksella LourdesissaYhtä kansaakaikista kansoista
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Katekeesin kaikuja

Perspektiivi

Vuoden pastoraaliteema tulipyhiinvaeltajien monikan-sallisuuden lisäksi esille eri-tyisesti messuissa esim. uh-rilahjoissa, rukouksissa sekäkoristeluissa. Itse asiassajuuri messut osoittautuivatyhdeksi matkamme koho-kohdista niin nuorten kuinaikuistenkin mielestä.Kansainvälisissä mes-suissa koki koko universaa-lin kirkon läsnäolon: piispo-ja, pappeja ja maallikkojaympäri maailmaa sekä ter-veitä että  sairaita, nuoria javanhoja ihmisiä, kukin saa-punut Lourdesiin omine ru-kousaiheineen. Messuihinoli helppo osallistua kieli-vaikeuksista huolimatta jatunnelma oli todella upea.Ensimmäisenä iltana

osallistuimme kansainväli-seen nuorten messuun yh-dessä n. 4000 nuoren kans-sa. Oli hienoa kuulla kunSuomenkin ryhmä toivotet-tiin erikseen tervetulleeksimessun alussa.
Pyhiin-vaellukseenkuuluu pieniävastoin-käymisiäkin
Lourdesin matka tuntui to-delliselta pyhiinvaellukseltavaikka matkustimmekin pai-kanpäälle lentokoneella.Koko vaelluksen aikana olierityisen kuumaa (n. 40 °C)ja asuimme vielä korkeanmäen päällä, jonne kiipeämi-

nen oli todellinen haaste.Ruoka ja majoitus vaati-mattomassa nuorisokylässämuistuttivat nuorten mieles-tä ajoittain ”vankilaolosuh-teita”. Stelliksen kesäleirit jaateriat tulivat usein mieleentodellisena luksuksena! Nä-köala Pyreneille oli kuiten-kin mahtava kuten myösmahdollisuus asua niin mo-nen katolisen nuoren kanssaympäri maailmaa.Loppujen lopuksi jopanuorisokyläänkin teki mielipalata uudelleen. Yhdessäopettelimme näkemäänoleellisen.
PilkahdusLourdesinsanomaan
Tutustuimme Lourdesin sa-nomaan sanktuaarion nuori-sovastaavien ja -pappien

avulla mm. kiertokävelyillä,ristintiellä ja hartaushetkis-sä. Näimme myös videonBernadetten elämästä. Kä-vimme jopa kylpemässäLourdesin vedessä sekäteimme pienen pyhiinvael-luksen 4 km päähän Bartre-siin, jossa Bernadette asuilapsena kahteen eri ottee-seen.Parasta ehkä kuitenkinoli mahdollisuus palvella tu-tustumamme amerikkalais-ryhmän mukana ja kutsuma-na vapaaehtoisina muuta-man päivän ajan. Pääsimmeheidän kanssaan tutustu-maan erilaisiin sanktuaarionpalvelutehtäviin kuten oh-jaamaan väkijoukkoa Mari-an kynttiläkulkueessa, rukoi-lemaan ruusukkoa (myössuomeksi!) ja laulamaan esi-rukoilijoiden kanssa niinkulkueen aikana kuin kylpyi-

us ja syvästi inhimillinensävy. Lempeä äiti lapsensakanssa, neitsyt Maria jaJeesus-lapsi kuvattiin lä-heisyyttä ja keskinäistärakkautta hehkuen.Myös Kristuksen kärsi-myskuolemaa korostettiinja lempeästä äidistä tuliTuskien äiti,  Mater Dolo-rosa,  joka vuodatti kyyne-liä poikansa ristin juurella.Neitsyt Maria oli mukanakoko kristityn elämässä,mutta kenties läheisin kuo-leman ympäröimälle kristi-tylle oli surujen neitsyt,joka poikansa kanssa kan-toi ihmiskunnan yhteistäkärsimystä. Sekä äidin rak-kautta että  kärsimystä ku-vaa Rooman Pietarin kir-kossa renessanssiajalta pe-

räisin oleva MichelangelonPieta-veistos, jossa ristiltäalasotettu Kristus lepää äi-tinsä Marian käsivarsilla.Vaikka missä hyvänsävoi rukoilla, niin erityisenmieluisaa on rukoilla pai-koilla, joissa on tapahtunutihmeitä. Katolinen kirkkoei ole vahvistanut parin-kymmenen vuoden takais-ten Marian ilmestysten ai-toutta, mutta siitä huoli-matta ajattelen usein Med-jugorjen Neitsyt Mariaa,joka ilmestyi varoittamaanmaailmaa uhkaavista sodis-ta. Bosnialaiset nuoret oli-vat hämmentyneitä yliluon-nollisia tapahtumien edes-sä ja pyysivät neuvojaerään näkijän isoäidiltä.Isoäiti kehotti nuoria etsi-

mään totuutta rukoilemal-la Marian seitsemän surunrukousta ja jättämään asi-an Pyhälle Marian sydä-melle. Isoäiti kuului var-maankin siihen sukupol-veen, jonka lapsuuskodis-sa oli tapana lukea iltaisinperheen yhteinen ruusuk-korukous.  Ruusukkoa voitoki rukoilla yksinkin, mut-ta yhdessä rukoilemisessaon aina se erityinen vaikut-tavuus lupauksesta, jonkamukaan siellä missä kaksitai kolme kokoontuu yh-teen Kristuksen nimessä,siellä Hän on heidän kes-kellään. Ja tukena on lisäk-si Pyhä Maria - surujenymmärtäjä.
         Anemone

Rosarium
Pater noster; qui es in caelis, sanctificetur no-men tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntastua sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quo-tidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debitanostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nosa malo. Amen.
Ave Maria gratia plena, Dominus tecum. Bene-dicta tu in mulieribus et benedictus fructus vent-ris tui Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.Amen.
Gloria  Patri et filio et spiritui Sancto - sicut eratin principio et nunc et semper- et in saecula sae-culorum. Amen.

hin jonottaneiden kanssakin.Ryhmämme jäseniä oli myöskylvettämässä pyhiinvaelta-jia sekä kuljettamassa juna-asemalla rullatuoli- ja sänky-potilaita junasta bussiin.Kaikki palvelutehtävätaloitettiin aina yhteisellä ru-kouksella. Oli erityisen kau-nista nähdä kuinka lämpi-mästi sairaat ja kärsivät ih-miset otettiin vastaan ja mi-ten heitä palveltiin kristilli-sellä rakkaudella ja ilolla!On selvää että juuri sairaatja syrjityt kuuluvat Lourde-sin Vip-asiakkaihin. Heissävoimme nähdä Kristuksenkasvot ja heidän avullaanvoimme palvella Kristustamuissa ihmisissä.Se on mahdollisuus, jotatoivoisi mahdollisimmanmonelle hiippakuntammejäsenelle! IRENE ALVAREZ

Lourdesin 2003 vuoden pastoraaliteema on ’yhtä kan-
saa kaikista kansoista’. Siksi on hienoa, että juuri tänä
vuonna suomalaiset nuoret saivat edustaa paikallis-
kirkkoamme yhdessä merkittävimmistä Neitsyt Ma-
rian ilmestymispaikoista ja kokea itse samalla konk-
reettisesti kuuluvansa ’Jumalan kansaan kaikista kan-
soista’ – niihin  5-6 miljoonaan pyhiinvaeltajaan, jot-
ka saapuvat vuosittain Ranskan Lourdesiin.

Ryhmäkuva Munchenin lentokentällä matkalla Lourdesiin - pallotuolit oli-vat tosi kivoja!

Kohta se sairaalajuna tulee - ryhmän nuoret kuljettivat sairaita juna-asemalla
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Ajassa

Hela juli har varit ovanligtvarm t.o.m. här långt i norr iÖsterbotten. Vi har fått höra,att det är varmare här än iSudan i Afrika! De som pås-tår detta är äkta sudaneseroch det bor över hundra per-soner i Vasa och Karleby till-sammans. De första kom re-dan för två år sedan menstörsta delen först denna vårtill oss. De är kvotflyktingar,vilket betyder, att de får stan-na i Finland. Alla är kristna;största delen är katoliker.Några har hunnit studera 4 -5 år teologi i prästsemina-rium och kan i framtiden blitill stor hjälp för oss. Alla ärunga, många är gifta och haren mängd bruna små barnrunt sig.Vi har firat mässa medfader Zenon och dessa su-daneser i olika luth. kyrkor i

Hälsningar från diasporan!

Karleby. Till fredagen den25 juli hade vi inbjudit Vasasudaneserna till oss för attfira mässa. Vi visste inte hurmånga som skulle kommaoch till vår förvåning var denbeställda bussen full: 58 per-soner allt som allt och därib-land ca 20 barn.Undertecknad for medbuss på förhand till Vasa ef-tersom jag anade, att detkunde bli problem under denlånga resan. Allt gick i allafall bra men det svåraste varatt få alla barn in i bussen,då det fanns en så trevlig lek-park i närheten. Den 2-tim-mar långa resan gick fintmed sånger och psalmer frånAfrika. Böner lästes på ara-biska och varje bön slutademed orden ”Kokkolassa,amen”. Också jag lärde mignågra refränger på lokalt af-

rikanskt språk, då de uppre-pades så ofta. I Karleby fi-rade vi mässa på engelska iförsamlingshemmet Koivu-risti i Björkhagen, var su-daneserna bor en bit utanförsjälva staden. Fader Zenonvälkomnade alla och ävenvår diakon var emot oss.Denne sistnämnda anadeföga vad församlinghem-mets sal en gång skulle an-vändas till, när han ritadeden för ca 20 år sedan.Våra egna sudaneserkom hundra procentigt i kyr-kan (50 pers.) och de hadeverkligen planerat alltmycket bra på förhand. Sån-gerna hade övats fint och allavar fulla av entusiasm: takethöll på att lyftas mot himlen.Också fader Zenon var djuptinspirerad och höll sin pre-dikan om ”Två fiskar och

fem bröd” såsom Jesus engång mitt i människohopen.Mässan räckte över entimme så téet och saften medlämpligt tilltugg smakadebra efteråt. Sudaneserna ficklära känna varandra och ro-ligt hade de: det skrattadesoch diskuterades livligt.Så kom avskedets stundoch ett varmt tack till alla –i synnerhet Tammerfors för-samling för busskjutsen.Ännu vet vi inte när nästastora afrikanska mässa skallfiras men åtminstone skall viförsöka få våra egna su-daneser till kapellet i Jakob-stad den 30 aug., då vår kyr-koherde åter kommer på be-sök.Gud vare tack för dessanya katoliker!A-M. KORPELA

Katolisen kirkoninformaatiokurssi
Helsingissä järjestetään lu-kuvuoden kestävä luento-sarja katolisesta uskostasekä siitä muuten kiinnostu-neille että sellaisille, jotkaitse tahtovat tulla katolilai-siksi. Ilmainen kurssi alkaamaanantaina 15.9. klo18.30 Pyhän Henrikin ka-tedraaliseurakunnan tilois-sa, Pyhän Henrikin aukio 1(Puistokadun ja Tehtaanka-dun kulma). Lisätietoja puh.0208 350715 taiinfo@catholic.fi. Katsomyös www.catholic.fi.
15.9. Johdanto kurssiin
yleisiä tietoja katolisesta
kirkosta

22.9. Usko kolmiyhtei-
seen Jumalaan uskonnon-
opettaja Marjatta Jaanu-
Schröder

6.10. Jeesus Kristus isä
Marino Trevisini

20.10. Kirkko isä Teemu
Sippo SCJ

3.11. Raamattu, traditio,
paavius, opetusvirka isä
Rudolf Larenz

17.11. Kirkon liturgia,
kirkkovuosi, kirkkoraken-
nuksen esittely isä Tuomo
T. Vimpari

1.12. Rukous sisar Marta
Koltko SJK

15.12. Neitsyt Maria ja py-
hät tiedottaja Marko Terva-
portti

-- Kevätlukukausi 2004 --

12.1. Ihminen - Jumalan
kuva, kuolema, viimeiset
tapahtumat sisar Theresa
Jezl CPPS

26.1. Katolisen moraali-
opetuksen lähtökohdat
piispa Józef Wróbel SCJ

9.2. Sakramentit - kaste ja
vahvistus uskonnonopet-
taja Irene Alvarez

23.2. Eukaristia isä Kazi-
mierz Lewandowski SCJ

8.3. Avioliitto isä Manuel
Prado

22.3. Synti, parannuksen
sakramentti, sairaiden
voitelu uskonnonopettaja
Juho Kyntäjä

19.4. Pappeus isä Cristia-
no Magagna

3.5. Luostarit ja muut
hengelliset yhteisöt sisar
Marja-Liisa OSSS

17.5. Katolilaisena Suo-
messa ja maailmassa isä
Tuomo T. Vimpari

Våra egna sudaneser kom hundra procentigt
i kyrkan. Sångerna hade övats fint och alla

var fulla av entusiasm. Fader Zenon var
djupt inspirerad.


