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Sydämen asia
Jos kohta katolinenuskomme onkin järke-vää, on se ennen kaikkeakuitenkin sydämen asia.Silloinkin, kun on kysy-mys yhteisten asioidenhoidosta, politiikasta,on tarpeen, ettei sydä-memme sisältö jää pii-loon. Pelkästä omanedun tavoittelusta taitakinkääntämisen avul-la saavutetusta hetkelli-sestä hyödystä tuskinkukaan todella kasvaa – ainakaan pyhyydessä.Kansanedustaja Timo Soinin esimerkki pitkänlinjan poliittisena vaikuttajana muistuttaa meitä sii-tä, ettei katolilaisten todellakaan ole tarkoitus lin-noittautua omiin gettoihinsa vaan osallistua kokosydämestään yhteiskunnallisten asioiden hoitoon.Vaikka emme eläkään tästä maailmasta, elämme sil-ti tässä maailmassa. Ja tulihan Kristuskin juuri va-laisemaan maailman kaikki kolkat. Miten voisimmetoteuttaa kristillistä kutsumustamme, ellemme itseosallistu evankeliumin (uuteen) levittämiseen kaik-kialle ympäristöömme, myös ja nimenomaan sinne,missä yhteisistä asioista päätetään?Ensi vuoden europarlamentti- ja kunnallisvaalitantavat jokaiselle mahdollisuuden täyttää aloittaa.Ehkäpä sitä ennen ehdimme vaikuttaa vielä ”juma-lattomaan” EU:n perustuslakiluonnokseenkin? –Olisiko siinä neuvoa-antavan kansanäänestyksen paik-ka, vai olemmeko kaikki muka sellaisen perustus-lain kannalla, jossa kristinuskon merkitystä Euroo-palle ei edes mainita?Niin tai näin, nämä yhden tunnetun, asioista pe-rillä olevan arkkipiispan sanat on hyvä pitää mieles-sä: ”Poliittista vapautta ei voi perustaa relativistiseenajatteluun, jonka mukaan kaikki käsitykset ihmisenhyvästä olisivat samanarvoisia.” Juuri niin, siksi mei-dänkin on aika avata sydämemme ja mennä kaik-keen maailmaan.

Kardinaali Walter Kasper viettäähiippakunnan Birgitta-juhlavuodenpäätösmessun
Kardinaali Walter Kasper viettää Pyhän
Henrikin katedraalissa juhlallisen pon-
tifikaatiomessun suinnuntaina 12. lo-
kakuuta klo 11.00 pyhän Birgitan juh-
lavuoden päätteeksi. Kardinaali Kasper
vierailee Suomessa mm. tutustumassa
maamme ekumeeniseen tilanteeseen.
Lisää aiheesta sivulla 13.

Tervetuloa!
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Uutisia

Rauhan asia, joukkotiedotusja uskonnonvapauslainsää-dännön kehittäminen nousi-vat keskeisiksi asioiksi, kunkristinuskon, juutalaisuudenja islamin suomalaiset johto-henkilöt tapasivat 4. syyskuu-ta arkkipiispa Leon kutsustaOrtodoksisen kirkkokunnankeskustalossa Kuopiossa. Ka-tolista kirkkoa keskusteluissaedusti piispa Józef WróbelinSCJ edustajana yleisvikaariisä Tuomo T. Vimpari.Kuopiossa järjestettäväänkeskustelutilaisuuteen osallis-tuivat myös luterilaisen kir-kon arkkipiispa Jukka Paar-ma, puheenjohtaja GideonBolotowsky Helsingin juuta-laisesta seurakunnasta, pu-heenjohtaja Okan DaherSuomen Islam-seurakunnas-

Uskonnot keskustelivat Kuopiossa
ta, imaami Khodr ChehabSuomen islamilaisesta yhdys-kunnasta sekä Suomen eku-meenisen neuvoston pääsih-teeri Jan Edström. Tapaami-set saivat alkunsa vuonna2001, kun tasavallan presi-dentti kutsui eri uskontojenedustajat neuvonpitoon syys-kuun 11. päivän terrori-isku-jen jälkeen.Yhteisten keskustelujenteemoina olivat muun muas-sa uskontojen käsitykset so-dasta ja rauhasta, uskonto jajoukkotiedotus sekä uskon-nonvapaus. Foorumin osallis-tujat olivat yksimielisiä siitä,että uskonnot ovat väline rau-halle eikä konfliktille, niidentulee olla ongelmien ratkaisi-joita eikä niiden aiheuttajia.Uskontojen edustajat

myös korostivat uskontojenvälisen solidaarisuuden mer-kitystä. “Meille tärkeää on,ettei uskontojen välinen soli-daarisuus jää vain kauniidenpuheiden tasolle. Uskonto-kunnat voisivat työskennelläyhdessä muun muassa maam-me uskonnonvapauslainsää-dännön kehittymiseksi nyt,kun se on jäänyt muista Poh-joismaista selvästi jälkeen”,sanoo isä Vimpari.Yleisvikaari Tuomo T.Vimpari huomauttaa, ettäuskontojen välisessä dialogis-sa katolinen kirkko ja erityi-sesti paavi Johannes PaavaliII ovat olleet uranuurtajia:“Näin voimme tarjota omankokemuksemme myös Suo-messa käytävään dialogiin”.Hän vastasi kokouksen yhtey-

dessä järjestetyssä lehdistöti-laisuudessa esitettyihin kysy-myksiin, etteivät pedofilia jamuut moraaliset ongelmatjohdu uskosta tai uskonnois-ta. “Niillä ei saa olla kertakaikkiaan mitään sijaa kirkontai ylipäätään minkään us-konnon elämässä”, hän ko-rosti.Yhteisiä neuvotteluja pää-tettiin jatkaa seuraavan ker-ran ensi vuoden tammikuunlopulla juutalaisen seurakun-nan vieraana. Seuraavaankokoontumiseen mennessävalmistellaan uskontojenväli-sen keskusteluorganisaationlaajentamista, jotta jatkossapäästään entistä syvempäänvuoropuheluun.
KATT/OT

Uskontojen edustajat kokoontuivat pohtimaan mm. rauhan asiaa ja uuden uskonnonvapauslain merkitystä.

Uusinuntiatuuri-sihteeri
Pyhän istuimen suhteita Poh-joismaihin hoitavan Aposto-lisen nuntiatuurin nuntia-tuurisihteeri on vaihtunut.Uusi nuntiatuurisihteeri onmonsignor Gábor Pintér un-karilaisesta Vácin hiippakun-nasta. Nyt 38-vuotias Pintérastui Pyhän istuimen diplo-maattipalvelukseen kahdek-san vuotta sitten ja on ennennykyistä sijoituspaikkaansatoiminut Haitissa ja Bolivias-sa. Hän seuraa tehtävässäänmonsignor Stephan Stocke-ria, joka on siirretty nuntia-tuuriin Berliinissä. -KATT/KI

Abbé PierreRanskanrakastetuin- 17. kerran

91-vuotias Emmaus-liikkeenperustaja abbé Pierre valittiintänä kesänä jo 17. kerranRanskan "rakastetuimmaksipersoonallisuudeksi" Journaldu Dimanche -lehden järjes-tämässä gallupissa. Näin rans-kalaiset pitävät häntä suosi-tumpana kuin esim. kuului-saa Real Madridissa palloile-vaa Zinedine Zidane'ia.-KATT/Kath.net

PappejavaiennetaanMeksikossa
Kaksi meksikolaista pappiaon saanut maan hallituksel-ta varoituksen, jossa edellyte-tään, ettei saarnastuolista saavaikuttaa uskovien poliittisiinpäätöksiin vaaliuurnilla.Maan papit olivat saarnois-saan kehottaneet uskovia ole-maan äänestämättä sellaisiapuolueita, jotka eivät puolus-ta elämää ja perheitä.Meksikon sisäministerion ihmettelyyn antamassaanvastauksessa todennut, etteivaroitettuja kuitenkaan aiotasyyttää oikeudessa, koska eiole olemassa todisteita vaali-lainsäädännön rikkomisesta.Se ei kuitenkaan estänyt hal-litusta lähettämästä varoitus-kirjeitä. -KATT/Kath.net

Kirkon lähetystyöhön ja Py-hän istuimen ylläpitoon tar-koitettu perinteinen ns. pie-tarinpenninki on mahdollis-ta maksaa nyt myös luottokor-tilla lähettämällä telekopio(fax) numeroon +39 0669883954. Faxiin tulee täl-löin liittää luottokortin(American Express, Visa,Diners Club, Mastercard)

Johannes Paulus II ägnadestörre delen av sina söndags-funderingar med pilgrimeroch besökare i Castel Gan-dolfo åt Europa. Han kons-taterade att det är viktigt attge det gamla och trötta Euro-pa nytt hopp."Kyrkans uppdrag i Euro-

Påven: Ge Europa nytt hopp
pa är att tjäna hoppets evan-gelium. Kyrkan genomför sittuppdrag genom att förkunnahoppet tillsammans med kär-leksgärningar. Så har det all-tid varit genom historien,"sade påven."Evangelisationen har all-tid stöttats av socialt arbete.Kyrkan har alltid brytt sig omnästan och har på så sätt gettnäring åt en solidaritetenskultur och bidragit till att geliv åt de universella värdensom gör att människor kanleva tillsammans."Påven betonade att idag ärdet särsilt viktigt att ge nytthopp åt de fattiga, "för närman tar emot och tjänar defattiga, är det Kristus självsom man tjänar." JohannesPaulus II fäste uppmärksam-heten särskilt på arbetslösa,sjuka, ensamma och övergiv-na äldre människor, hemlö-

sa, marginaliserade unga, in-vandrare och flyktingar.Påven sade att det är vik-tigt att förkunna "sanningenom äktenskap och familj" ochatt fostra ungdomar, förlova-de och familjer "att leva ochsprida livets evangelium och

att kämpa mot dödens kul-tur." "Det är bara om alla hjäl-per till som det går att byggaett människovärdigt samhäl-le i Europa och en rättvisareoch mer solidarisk världsord-ning," sade påven till sist.KATT/Vatikanradion

Pietarinpenninginmaksaminen onnistuuluottokortillakin
numero, kortinhaltijan nimi,kortin viimeinen voimassa-olopäivä ja maksettava sum-ma. Pyhän isän toimintaa voitavanomaisemminkin kei-noin tukea lähettämällä pos-tia osoitteeseen: "Hänen py-hyytensä paavi Johannes Paa-vali II, 00120 Vatikaanival-tio". KATT/VIS/Kath.net



4 - Fides 10/2003

Uutisia
Paaviotti osaaulkoministeriLindhinmurhanjohdosta
Paavi Johannes Paavali II il-maisi järkytyksensä Ruotsinulkoministeri Anna Lindhin11.9.2003 tapahtuneen mur-han johdosta. Slovakiassapaimenmatkalla ollut paavilähetti surunvalittelunsa pää-ministeri Göran Perssoninkautta Lindhin perheelle jakaikille ruotsalaisille. Kardi-naalivaltiosihteeri AngeloSodanon allekirjoittamassasähkeessä pyhä isä ilmoitti us-kovansa rukouksessa ministe-rin sielun “Kaikkivaltiaan Ju-malan hyväntahtoiselle ar-molle”.

KATT

Requiemkiinnostaa
Suomeen on perustettu Re-quiem-yhdistys. Yhdistyksensihteeri on Pirkko Lahti,0400-469804, fax 640586,Pohjoinen Hesperiankatu 5A 15, 00260 Hki.Yhdistyksen on tarkoitusotta kantaa paitsi requimeis-ta, myös messusta, luopumi-sesta ja kuolemasta käytäväänkeskusteluun.Yhdistyksen toimintaka-lenteriin merkityt seuraavatrequiemit ovat 5.10.2003 klo19 Helsingin Vanhassa kir-kossa, jossa esitetään Mozar-tin Requiem, sekä  8.10.200319 Radion Sinfoniaorkeste-rin esittämä Henzen requi-em.

Vain perheet pääsevät tähtiin (Tiede 6/2003) Pit-kien avaruusalusten miehistönä on tavallisesti uskottu ole-van miesyhteisöjä tai talviunta nukkuvia astronautteja. Vä-estötieteilijä, antropologi John Moore sanoo, että tämä onpsykologinen mahdottomuus.Hän uskoo, että avaruuden valloittajien on oltava nuo-ria perheitä. Perheellä on valmis selviytymismalli, vanhem-muuteen perustuva hierarkia ja luonnollinen roolijako.Ratkaisulla on historiallinen edeltäjäkin: polynesialaisetvalloittivat Tyynenmeren saaret lähettämällä niille kanoo-teilla nuoriaan.
Perheolot ratkaisevat nuoren hyvinvoinnin Sta-kesin vastavalmistuneen tutkimusohjelman mukaan erikunnissa perheiden elinoloissa on merkittäviä eroja. Esi-merkiksi joka viidennessä kunnassa noin vajaa neljännesnuorista ilmoitti, että heidän perherakenteensa oli jokinmuu kuin isän ja äidin muodostama ydinperhe. Perheolo-suhteet selittävätkin Stakesin mukaan nuorten hyvinvoin-nin eroja enemmän kuin kuntien ominaisuudet.
Usko ja tiede (Kotimaa 37/2003) UskontotieteilijäTimo Koistinen ja matemaatikko Osmo Pekonen kommen-toivat kosmologian professori Kari Enqvistiä, jonka mu-

Uusi pastoraalineuvosto kokoontui

kaan fysiikan maailmankuva ei edellytä Jumalaa. Koistisenmukaan Jumala ei kuulu luonnontieteellisen tutkimuksenpiiriin, sen sijaan uskonto on palannut filosofiaan. Pekonensiteeraa paavi Johannes Paavali II:sta, jonka Fides et Ratio -kiertokirjeen mukaan usko ja järki ovat kuin kaksi siipeä,joilla ihmishenki nousee totuuden mietiskelyyn.
Miss USA: Naiset säädyllisessä asussa kirkkoon(Kath.net) Vuoden 1995 Miss USA, Heather WhitestoneMcCallum, on puuttunut Yhdysvalloissa keskusteluun kirk-koon sopivasta pukeutumisesta. Hänen mukaansa "on ole-massa monia kirkkoja, jotka eivät paljonkaan välitä pukeu-tumisen viisaudesta tai sopivuudesta. Usein näemme ennenkaikkea nuoria naisia, jotka tulevat messuun minihameissatai selän paljaaksi jättävissä vaatteissa - ja kuitenkin meidänpitäisi keskittyä Jumalan palvontaan. Onhan se lisäksi kiusa-us miehille, kun näytämme niin paljon ihoamme." Missinmukaan on väärin, että kirkot eivät puutu pukeutumiseen."Ilman siveätä pukeutumista kristityt eivät todella voi palvoaJumalaa saatikka voittaa maailmaa Kristukselle", hän arvioi.
Mediapalsta ottaa vastaan vinkkisi tai lyhyen lainauksesi muista
tiedotusvälineistä, mieluiten sähköpostitseolli.orkoneva@catholic.fi.

Media

Hiippakunnan pastoraali-neuvosto kokoontui lauantai-na 30. elokuuta. Pyhän Hen-rikin katedraaliseurakunnantiloissa Helsingissä pidettykokous oli samalla uudenneuvoston ensimmäinen. Sealoitettiin Pyhän Hengen vo-tiivimessulla katedraalikirkos-samme.Piispa Józef WróbelSCJ selosti heti kokouksenaluksi pastoraalineuvostonluonnetta ja tehtäviä sekäVatikaanin 2. kirkolliskoko-uksen että voimassa olevankirkkolain pohjalta. Pastoraa-lineuvosto on luonteeltaanneuvoa-antava elin, jonkaperustaminen tiettyyn hiippa-kuntaan riippuu piispan har-kinnasta.Pastoraalineuvostossavoidaan tutkia ja tarkastellakaikkea, mikä liittyy hiippa-kunnan elämään, kuten ka-

tekeettiseen ja apostoliseentyöhön, uskovien opilliseenkoulutukseen ja kasvatuk-seen sekä sakramentaalisenelämän viettämiseen. Piispal-le voidaan myös esittää ehdo-tuksia, jotka liittyvät hiippa-kunnan pastoraaliseen työ-hön ja sen kehittämiseen.Nykyiset pastoraali-neuvoston säännöt perustu-vat suurelta osin edellisenpiispan Paul Verschureninlaatimiin sääntöihin. PiispaWróbel huomautti, että pas-toraalineuvosto lakkaa kirk-kolain perusteella automaat-tisesti olemasta aina silloin,kun piispanistuin jää täyttä-mättä.Pastoraalineuvostokuuli niin ikään eri seurakun-tien, pappienneuvoston, si-sarten, eri yhteisöjen ja mui-den hiippakunnan tahojenkuulumiset. Pastoraalinen

elämä seurakunnissa, keskuk-sissa ja yhdistyksissä on kehit-tynyt hyvin laajaksi ja moni-puoliseksi. Markku Vähätalotoi Islannissa pidetystä koko-uksesta Nordkat-terveiset.Iltapäivällä yleisvikaariisä Tuomo T. Vimpari alustipaavi Johannes Paavali II:nuudesta kiertokirjeestä Eccle-sia de Eucharistia. Hän koros-ti erityisesti niitä asioita, jot-ka ovat tärkeitä oman hiippa-kuntamme kannalta. Pasto-raalineuvosto mietti muunmuassa sitä, millä tavalla eu-karistian sakramentin kunni-oitusta voitaisiin lisätä hiip-pakunnassamme. Hän ehdot-ti yhtenä mahdollisuutenaKristuksen ruumiin ja verenjuhlapyhän kulkuetta, jollai-nen on jo toteutettu Nasare-tin pyhän perheen seurakun-nassa ja on suunnitteillamyös Pyhän Henrikin kated-

raaliseurakunnassa.Lisäksi pohdittiin ado-raation eli pyhän sakramen-tin palvonnan lisäämistä hiip-pakunnassa. Tässä yhteydes-sä yksi vaihtoehto olisi hiip-pakunnallinen adoraatiopappiskutsumusten lisäämi-seksi, jollaisia on toteutettumm. Yhdysvalloissa. Pastoraa-lineuvosto pohti myös sellais-ten katolilaisten asemaa, jot-ka eivät elämäntilanteensatakia voi vastaanottaa pyhääkommuuniota. Piispa kertoi,että he voivat vastaanottaasiunauksen. Pohdittiin myöshengellisen kommuuniontuntemuksen ja käytännönvahvistamista hiippakunnas-samme.Pastoraalineuvosto pi-tää seuraavan kokouksensakeväällä 2004.KATT

Rakkaudenlähettiläidenmäärä jatkaakasvamistaan
Lokakuussa autuaaksi julistet-tavan Kalkutan äiti Teresanperustaman sääntökunnanjäsenmäärä jatkaa kasvuaan.Näin kertoi Rakkauden lähe-tyssisarten sääntökunnan ny-kyinen yleisesimies sisar Nir-mala tiedotusvälineille elo-kuun lopussa. Kun äiti Tere-sa kuoli 1997, sääntökunnal-la oli hoidossaan 456 taloa101 maassa. Nyt taloja on 710peräti 132:ssa eri maassa.Tämän vuoden Kirkon vuo-sikirjassa (Annuario Pontifi-cio 2003) sääntökunnan jä-senmääräksi on ilmoitettu4690 sisarta ja noviisia.

KATT/VIS/Zenit

Pater Rene Voillaume haravlidit. Hän dog i Sydfrank-rike den 13 maj 2003 i en ål-der av 97 är.1933 grundade han mednågra präststudenter ordenJesu små bröder i Sahara.Han träffade MagdeleineHutin som började Jesu små-systrar.Rene Voillaume skrev på1940-talet boken Au coeurdes masses (ungefär: I värl-dens hjärta). Ett urval på

Jesu små bröders grundare haravlidit
svenska finns i Att leva i böni Charles de Foucaulds efter-följd, utgiven på KatolskaBokförlaget 1980.I Au coeur... skriver ReneVoillaume i Charles de Fou-caulds efterföljd om idealetatt leva ett kontemplativt livmitt i världen, i små gruppersom bor och arbetar tillsam-mans med dem som har detsämre ställt. Andra Vatikan-konciliet tog upp denna in-tention, men också nu är

Rene Voillaumes tankar ak-tuella, med tanke på faran attidentifiera Gudsförhållandetmed yttre ramar. Jesus självlevde i Nazareth som ReneVoillaume beskriver det:”Att förkunna Evangelietgenom hela livet, att helt gåupp i en djup kontemplationav Gud men samtidigt leva ettmycket vanligt liv.Att söka efter ett liv medHonom allena och vara tillför alla som går förbi.

Att gå in i ensamheten föratt finna Gud och vara tystatecken bland alla männis-kor.”Pater Voillaume var and-lig ledare för alla ”familjer”som har Broder Charles avJesus, Charles de Foucauld,som inspiration. Det finns 18”familjer”: präster, ordens-bröder och systrar, lekfolk,sekularinstitut.KATT/KO
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Oremus

Rukouksen apostolaatti
Me rukoilemme ...
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.

Lokakuu
Että nuoret seuraisivat antaumuksella Kristusta, tietä, totuutta
ja elämää, valmiina todistamaan Hänestä elämänsä kaikissa
tilanteissa.

Että Jumala antaisi kirkolleen pappeja, jotka ovat viisaita ja
pyhiä sekä valmiita puolustamaan evankeliumin valoa maa-
ilmaan ääriin saakka.

Böneapostolatet
Vi ber ...
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.

Oktober
Att unga människor entusiastiskt skall följa Kristus, vägen,
sanningen och livet, redo att vittna om Honom i sitt livs alla
situationer.

Att Gud skall ge sin kyrka präster som är visa och heliga
och redo att försvara evangeliets ljus till världens ände.

Sunnuntait ja velvoittavatjuhlapyhät

Herre, kom snart och lys upp nat-
ten. Så som döende längtar, så läng-
tar jag efter dig. Säg min själ att in-
genting händer utan att du tillåter
det, och att ingenting som du tillå-
ter är tröstlöst.
Jesus, Guds Son, du som stod tyst
inför dem som dömde dig, lägg
band på min tunga, tills jag tänkt
över vad och hur jag skall tala.

28.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai (II)
1L 4 Moos. 11: 25-29
Ps. 19: 8, 10, 12-13, 14. Ks 9a
2L Jaak. 5: 1-6
Ev. Mark. 9: 38-43, 45, 47-48

5.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai (III)
1L 1 Moos. 2: 18-24
Ps. 128: 1-2, 3, 4-5a, 5b-6. Ks. vrt. 5
2L Hepr. 2: 9-11
Ev. Mark. 10: 2-16

12.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai (IV)
1L Viis. 7: 7-11
Ps. 90: 12-13, 14-15, 16-17. Ks. vrt. 14
2L Hepr. 4: 12-13
Ev. Mark. 10: 17-30

[16.10. to: paavi Johannes Paavali II:n paaviksi valitsemisen
vuosipäivä (25 vuotta)]

Jotta voisi rakastaa, on välttämätöntäantaa. Jotta voisi antaa, onvälttämätöntä olla vapaa itsekkyydestä;on omaksuttava köyhyys rohkeasti.

Herre, visa mig vägen
Visa mig vägen så skall jag villigt
följa den.
Farligt är att dröja  och vådligt är
att villas bort från vägen men till
stort gagn att följa den.
Uppfyll därför min önskan och visa
mig den riktiga vägen.
ur den heliga Birgittas uppenbarelser

Pyhä arkkienkeli Mikael surmaa lohikäärmeen. Kuva oletettavasti XIII vuosisadan alusta.Pyhien arkkienkelien Mikaelin, Gabrielin ja Rafaelin juhlaa vietetään 29. syyskuuta.
Jumala, suo enkelien, jotka taivaassa alati palvelevat sinua, olla täällä maanpäällä meidän elämämme turvana. PÄIVÄN RUKOUKSESTA
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kilökohtaiseen elämäämme,perheemme, kansamme, kirk-komme ja koko ihmiskunnanelämään. Ilomme, kärsimyk-semme ja menetyksemmevoimme yhdistää pyhää ruu-sukkoa rukoillessamme Va-pahtajamme ja hänen Äitin-sä iloihin, kärsimykseen jakunniaan.Pyhä ruusukko on hedel-mällinen ja tehokas rukous.Jumalanäiti on monet kerratpyytänyt rukoilemaan sitä jaluvannut kirkon tunnusta-missa ilmestyksissään run-saasti hengellisiä hedelmiäniille, jotka vastaavat hänenkutsuunsa. Me kaikki, yhdes-sä muiden tässä maassa asu-vien kanssa, tarvitsemme to-della paljon tätä taivaallistatukea niin maanpäällistä elä-määmme kuin omaa pelastu-mistamme ajatellen. Maailmatänään tarvitsee todella tä-män rukouksen hedelmiä,sillä se on jatkuvasti sodankynnyksellä ja satoja ihmisiätapetaan attentaateissa jakonflikteissa. Tämän rukouk-sen hedelmiä tarvitsee todel-lisesti myös kirkkomme.

Haluaisin jakaa teidänkaikkien kanssa, rak-kaat hiippakuntalaiset, ilonisiitä, että nykyään useat kym-menet meistä (yli neljäkym-mentä) rukoilevat pyhää ruu-sukkoa joka päivä yhdessä.He kokoontuvat yhteen jokokodeissa tai kirkoissa. He ovatjo hieman järjestäytyneet. Jä-senet ilmaisevat toisilleen us-konnollisia kokemuksiaan jajakavat keskenään rukousai-komuksensa. Hiippakunnas-samme on varmasti moniahenkilöitä, jotka haluaisivatliittyä tähän ryhmään. Kaik-ki ovat sydämellisesti kutsut-tuja ja jokainen hyväksytäänmukaan.Minun luvallani kyseisenryhmän moderaattorina toi-mii sisar Anna Helsingin ur-suliinisisarten yhteisöstä. Hä-nelle voivat ilmoittautua ne,jotka haluavat liittyä ryh-mään. Hän auttaa mielelläänmyös niitä, jotka eivät vielätiedä, miten pyhää ruusukkoarukoillaan, haluavat tietää tar-kemmin tästä rukouksenmuodosta tai joilla on mitätahansa muita asiaa liittyviäkysymyksiä. Hän vastaa myöskaikista ryhmää koskevistakäytännön asioista.Kaikki teidät kutsun mie-tiskelemään yhdessä Mariankanssa Jeesuksen Kristuksenelämän ja kuoleman salai-suuksia, ja siunaan teitä kokosydämestäni.
+ Józef Wróbel SCJHelsingin piispa

Kaikista Jumalalta saamistamme lahjoista kau-neimpia ovat usko, hänenrakkautensa ja toivo hänessä.Ne luovat perustan sille, ettävoimme olla yhteydessä hä-neen. Itse asiassa hän itsekääntyy puoleemme, ilmoit-taa itsensä ja tahtoo antaameille armonsa ja rakkauten-sa. Meidän on puolestammevastattava tähän ilmaiseenlahjaan. Vastauksemme muo-dostuu Jumalan ottamisestavastaan uskossa: ”Minä us-kon sinuun”. Se on samallamyös vastaus hänen rakkau-teensa: ”Minä rakastan si-nua”. Lopuksi vastauksestakäy ilmi toivomme häneen:”Sinussa on toivoni”.Jo Raamattu osoittaameille, että usko, rakkaus jatoivo voivat saada eri ilmaisu-muotoja. Yksi tällaisista muo-doista on rukous. Siinä voim-me suoraan kääntyä suoraanJumalan puoleen hänen lap-sinaan ja kutsua häntä ”Isäk-si”. Rukous on myös erityi-nen lahja, koska siinä lähes-tymme yhä enemmän Juma-laa. Siten rukouksesta tuleesisäisen voiman lähde, jokasallii elää jokapäiväistä elä-määmme evankeliumin to-tuuden mukaisesti eli täyttääomat kristityn velvollisuutem-me, joita ilman usko, Juma-lan rakkaus ja toivo jäävätvain tyhjiksi sanoiksi.Emme saa kuitenkaanunohtaa, että rukoileminen

on myös todellinen velvolli-suus. Ihmisen kuuluu kunni-oittaa omaa Luojaansa ja Lu-nastajaansa. Jeesuksen ope-tuslapset ymmärsivät tämänvelvollisuuden, kun he pyysi-vät häntä: ”Herra opeta mei-tä rukoilemaan”. Raamattutarjoaa monia muitakin esi-merkkejä rukouksesta ja onitse todellinen rukousten läh-de ennen kaikkea psalmeissa.Apostolien teoista ja aposto-lisista kirjeistä voimme näh-dä miten ja millä sanoillaensimmäiset kristityt rukoili-vat.On olemassa erilaisia ru-kouksen muotoja. Niihinkuuluvat palvominen, pyyn-törukous, esirukoukset, kii-tosrukous ja ylitysrukoukset.Lisäksi rukous voi ilmentyäääneen rukoilemisena, äänet-tömänä sielun rukouksena jamietiskelynä.Ääneen rukoillessa kään-nytään Jumalan puoleen kuu-luvin sanoin joko yksin taimuiden kanssa. Äänettömäs-sä sielun rukouksessa käänny-tään Jumalan puoleen sanoil-la, jotka kumpuavat suoraansydämestä: silloin puhun Ju-malalle sydämessäni esittäenhänelle kiitokseni, kunnioi-tukseni, tarpeeni, huoleni jatoiveeni. Mietiskelyssä ihmi-nen syventyy ajatuksissaan,mielikuvissaan ja toiveissaanennen kaikkea Jumalan jahänen ihmiseksi tulleen Poi-kansa, Jeesuksen Kristuksen,

salaisuuksiin. Mietiskelynkohteena voi olla myös pyhi-mysten elämä, varsinkin Ju-malanäidin osallisuus hänenPoikansa elämän salaisuuksis-sa. Kaikki eri tavat rukoillaovat hyviä ja ne voidaan yh-distyvät toisiinsa pyhässä ruu-sukossa. Kirjoitan teille siitänyt erityisellä tavalla, koskaolemme päättämässä sitä py-hän ruusukon vuotta, jonkapyhä isä julisti vuosi sitten jul-kaistessaan kiertokirjeenNeitsyt Marian ruusukko.Vieraillessani tänä vuonnaseurakunnissa myös itse py-rin puhumaan saarnoissaniruusukkorukouksesta. Nyttässä kirjeessä haluaisin vieläkerran toistaa kehotukseniruusukon rukoilemiseksimahdollisuuksien mukaanvaikkapa joka päiväkin.

Mikä on pyhä ruusukkoja miksi se on niin tär-keä? Kuten pyhä isä kirjoittaaedellä mainitussa kiertokir-jeessään: ”Neitsyt Marianruusukko, joka Jumalan Hen-gen vaikutuksesta on asteit-tain kehittynyt toisen vuosi-tuhannen kuluessa, on lukui-sien pyhien rakastama ruko-us ja kirkon opetusviran suo-sittelema rukous. Yksinkertai-suudessaan ja syvällisyydes-sään se on edelleenkin... he-delmiä kantava rukous”.Vaikka pyhä ruusukko on-kin mariaaninen rukous, itse

asiassa se kristologinen ruko-us, sillä sen ytimessä on Jee-suksen Kristuksen persoona.Pyhää ruusukkoa rukoilevaliittyy Mariaan, joka vuoros-taan johdattaa hänet mietis-kelemään Jeesuksen Kristuk-sen pelastustyötä sekä pohja-tonta rakkautta Isää ja kaik-kia ihmisiä kohtaan.Itse asiassa ruusukkoruko-uksessa Terve Maria -sanojenmyötä silmiemme edessä vi-lahtavat tärkeimmät tapahtu-mat Jeesuksen Kristuksen elä-mästä. Vanhassa muodossane muodostuivat iloisista,murheellisista ja kunniak-kaista salaisuuksista. Johan-nes Paavali II ehdotuksestavoimme myös mietiskellä ”va-loisia salaisuuksia” eli muuta-mia erityisen tärkeitä hetkiäJeesuksen julkisesta elämästä.Ne ovat: 1) Jeesus kastetaanJordanissa, 2) hän ilmoittaaitsensä Kaanaan häissä, 3)hän julistaa Jumalan valta-kuntaa ja kutsuu kääntymyk-seen, 4) hänen kirkastumi-sensa ja 5) hän asettaa euka-ristian, joka on pääsiäissalai-suuden sakramentaalinen il-maisu.Samalla pyhä ruusukkorukous voi olla syvästi yhdis-tynyt myös meidän henkilö-kohtaiseen elämäämme.Ruusukkoa rukoillessammevoimme itse asiassa sulkeakymmenen helmen kokonai-suuksiin kaikki sellaiset ta-pahtumat, jotka liittyvät hen-

Pyhä ruusukko hiippakunnassamme
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Tahdon jakaa kanssasi sen ilon, jota minulle tuoaktiivisesti toimiva ruusukkorukouspiirimme, jakertoa, mistä se on saanut alkunsa.Pyhän isän julistama ruusukon vuosi on al-kanut lokakuussa 2002 ja päättyy vuoden 2003lokakuussa. Saimme ajatuksen perustaa Jyväsky-län pyhän Olavin seurakuntaan ruusukkorukous-piirin tämän juhlavuoden kunniaksi. Apostoli-sessa kirjeessään Rosarium Virginis Mariae pyhäisä kuvaa kauniisti ruusukkorukouksen merkitys-tä elämässämme:”Ruusukon uudenlainen löytäminen aika-namme merkitsee syventymistä katselemaanHäntä, joka on meidän rauhamme... Kääntämäl-lä katseensa Jeesukseen perheenjäsenet saavat ta-kaisin kykynsä katsoa toisiaan silmiin, keskustel-la, osoittaa solidaarisuutta, antaa toisilleen an-teeksi, elää Pyhän Hengen uudistaman rakkau-den liitossa”.Ruusukkorukous kuuluu kristilliseen perin-teeseen. Se on ollut myös monien pyhien rak-kain rukous (pyhä Birgitta, pyhä Josemaria Esc-riva, pyhä Ursula Ledochowska, ...), koska siihenmahtuu arjen koko sisältö. Arkielämä tuottaakaikille ihmisille usein myönteisiä, mutta myössurullisia kokemuksia, joiden takia monet seura-kuntalaiset ovat kääntyneet puoleemme ja tur-vautuneet esirukouksen voimaan.Tiedän, että monet seurakuntalaisemme ru-koilevat ruusukkoa jopa päivittäin. Siksi ehdo-tin heille voimiemme yhdistämistä ja ruusukonrukoilemista yhdessä. Vastauksena ehdotukseeneräs ruusukkopiiriläinen kirjoitti seuraavasti:”Olen päättänyt liittyä ruusukkorukouspiiriintämän juhlavuoden kunniaksi. Ruusukkoa rukoi-len joka päivä ja olen tuntenut sen voimaa anta-van vaikutuksen. En voisi elää ilman sitä rukous-ta. Jumala on johdattanut minua päivä päivältävaikeuksien läpi. Kiitos Jumalalle.” Epäilin aluk-si, löytyykö piiriin tarpeeksi ihmisiä, mutta lyhy-essä ajassa eri-ikäisiä seurakuntalaisia ilmoittau-tui piiriin yli neljäkymmentä.Aloitimme yhteisen rukoustaipaleemme sun-nuntaina 9.3.2003. Jokainen piirin jäsen on lu-pautunut rukoilemaan joka päivä yhden ruusu-kon salaisuuksista. Yhdessä salaisuudessa rukoil-

Hiljainen suuruus: kymmenennäkökulmaa pyhään Joosefiin. 6/10Uskon ja kuuliaisuudenesimerkki
Ja Aabraham toivoi, vaikka ei toivoa ol-lut, ja uskoi tulevansa monen kansanisäksi … Sentähden [usko] luettiinkinhänelle vanhurskaudeksi (Vrt. Room.4:18-22). Kirkko käyttää näitä pyhänPaavalin sanoja Roomalaiskirjeestä py-hän Joosefin juhlassa. Se liittää ne sil-loin Nasaretin Joosefiin, joka suuressakoettelemuksessaan osoitti luottavansaJumalaan ”vaikka ei toivoa ollut” ja us-koi, kun hän näki, että hänen neitseel-linen puolisonsa Maria odotti lasta.Elisabet sanoi Vapahtajan äidille:”Autuas sinä, joka uskoit …” Tämäsama autuus voidaan tietyssä mielessänähdä myös Joosefissa. Myös hän vas-tasi myönteisesti Jumalan kutsuun. Ei

sanoin, vaan teoin. Myös hän sai ilmoi-tuksen enkeliltä, joka vihki hänet tuo-hon salaisuuteen. Joosef teki, mitä Her-ra oli käskenyt, ja otti vaimonsa luok-seen — tuntien hänen äitiytensä salai-suuden. Joosef otti Marian luokseenpoikansa Jeesuksen kanssa.Näin Joosef osoitti halukkuutensaolla käytettävissä, melkein kuin Maria.”Se, mitä hän teki, on mitä puhtaintauskon uskollisuutta … se liitti hänetaivan erityisellä tavalla Mariaan.”
Hiljainen suuruus on kymmenosainen mietis-kely pyhästä Joosefista. Se on alunperin il-mestynyt itävaltalaisessa St. Josef -lehdessä(Heft 6, 2001).

Hyvä hiippakuntalainen
laan Isä meidän -rukous, kymmenen kertaa Ter-ve Maria sekä lopussa Kunnia Isälle. Näitä en-nen kukin rukoilija palauttaa mieleensä hänellesille kuukaudelle määrätyn ruusukon salaisuudenja siihen liittyvät esirukousaiheet. Lisäksi piiri onmahdollisuuksien mukaan kokoontunut kirk-koon yhteiseen ruusukkorukoukseen joka kuu-kauden ensimmäisenä sunnuntaina.Kiitän Jumalaa teistä, jotka avoimin sydäminolette ottaneet vastaan kutsun yhteiseen ruko-ukseen, kantamaan toinen toistemme taakkoja,”katselemaan Kristuksen kasvoja Marian kans-sa”. Teidän suhtautumisenne, huolenpitonne yh-teisistä asioista ja toisistanne on vahvistanut mi-nua ja antanut kauniin todistuksen kristillisestäuskosta. Kiitos niistä rakentavista hetkistä, jotkakantavat eteenpäin uskonelämässä.Ruusukon vuosi päättyy kohta, mutta ruu-sukkopiirimme jatkaa. Tahtoisin tarjota myösmuiden seurakuntien jäsenille mahdollisuudenliittyä piiriimme. Siksi kutsumme teitä rukoile-maan ruusukkoa kanssamme, kantamaan vastuu-ta ihmiskunnan, kirkon, perheen, lähimmäistem-me elämästä sekä vahvistamaan Kristuksen Hen-gen läsnäoloa rukouksessamme. Halutessasi voittuoda esille rukouspyyntöjä, jotka ovat tällä het-kellä lähellä sydäntäsi. Sinun tehtäväsi olisi ru-koilla joka päivä yksi ruusukon salaisuuksista. Toi-votamme sinut lämpimästi tervetulleeksi ruusuk-kopiiriimme ja pyydämme sinua ilmoittamaanosallistumisestasi mahdollisimman pian postit-se osoitteella:

sisar Anna Krasuska SJKTehtaankatu 200140 Helsinki
tai sähköpostiosoitteeseen: urs.sis@pp.inet.fi.
Ilmoittautumisesta tulisi käydä ilmi nimi, osoi-te, puhelinnumero ja seurakunta. Lisätietoja si-sar Annalta, puh. 09- 636609.

Sisar Anna Krasuska SJK

NimityksiäHelsinginhiippa-kunnassa

Helsingin piispa Józef Wróbel
SCJ nimitti 2.9.2003 hiippa-
kuntaamme historiallisen toi-
mikunnan, jonka tehtäviin
kuuluu mm. historiallisen esi-
neistömme luettelointi. Toimi-
kunnan jäsenet ovat Kalevi
Pöykkö (pj.), Elina Bonelius,
Markus Korhonen, Marja-Lii-
sa Linder, Kaarina Pöykkö ja
Kalevi Vuorela.

Piispa on nimittänyt yleisvi-
kaari isä Tuomo T. Vimparin
muiden työtehtäviensä lisäksi
myös Katekeettisen keskuksen
johtokunnan puheenjohtajak-
si sekä tuomariksi hiippakun-
nan oikeusistuimeen.

KATT
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Pyhän Henrikin Seura
Syksyn ohjelma
24.9. ke Barokkia ja modernia uruilla. Buxtehude - Bach- Couperin - Leighton. Marko Pitkäniemi
HUOM! JUCUNDARE JUGITER -kirkkokonsertti siirtyy jou-lukuulle. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin Fidesissä.Iki-ihanaa Piae Cantiones -musiikkia Suomesta ja muu-alta. Ohjelma 8 euroa. Myydään kirkkokahveilla ja ovel-la.
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 ilmoittautumisetMarian seurakunnan pappilaan 13.11. mennessä ruoka-tilausten vuoksi. Puh. 09-2411633.

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 perhemes-su, 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.
24.09.  ke 20.00 kirkkokonsertti.27.09.  la 10.00 lastenkerho,10.00 lauantaikurssi englanti-laisessa koulussa, 9.30 lör-dagskursen i församlings-salen,  17.40 vesper, 18.00aattomessu ja kirkkoon ottami-nen.28.09.  su Kirkkovuoden 26. sun-nuntai: 9.45 lat/esp, 11.00päämessu/högmässa, 12.30messu venäjäksi, 16.00 mes-su Tikkurilassa,18.00 iltamessu.04.10.  la 17.40 vesper, 18.00aattomessu.05.10.  su Kirkkovuoden 27. sun-nuntai: 9.45 lat/engl, 11.00päämessu/högmässä, 12.30messu italiaksi, 18.00 iltames-su.06.10.  ma 18.30 informaatiokurs-si seurakuntasalissa.11.10.  10.00 lauantaikurssi eng-lantilaisessa koulussa, 9.30lördagskursen i församlings-salen,  17.40 vesper, 18.00aattomessu12.10.  su Kirkkovuoden 28. sun-nuntai: 9.45 lat/ranska, 11.00päämessu/högmässa (kard.Kasper pääselebranttina),12.30 perhemessu, 18.00 ilta-messu.
DiasporaPorvoo: 19.10. su 16.00Tikkurila: 28.9., 26.10. su

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.
20.9. la 18.30 aattomessu21.9. kirkkovuoden 25. sunnuntai:10.00 päämessu suomeksi,11.30 messu englanniksi/Massin English, 18.30 iltamessu27.9. la lauantaikurssi, 9.30 mes-su ruotsiksi, 13.00 messu suo-meksi, 18.30 iltamessu28.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai:10.00 päämessu suomeksi,11.30 messu saksaksi/Messeauf Deutsch, 18.30 iltamessu30.9. ti 19.00 Teresat4.10. la 18.30 iltamessu5.10. su kirkkovuoden 27. sun-nuntai: 10.00 RADIOMÄSSA,radiomessu ruotsiksi, 11.30messu puolaksi/Mass in Po-lish, 18.30 iltamessu7.10. ti 19.00 Teresat11.10. la lauantaikurssi, 9.30 ruu-sukko ruotsiksi, 13.00 ruusuk-ko suomeksi, 18.30 iltamessu12.10. kirkkovuoden 28. sunnun-tai: 10.00 päämessu suomek-si, 11.30 messu englanniksi/Mass in English, 18.30 ilta-messu

Turku
PyhänBirgitan jaautuaanHemminginseurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku.Puh. 02-2314389, fax 02-2505090. Sähköpostibirgitta@catholic.fi. Kotisivubirgitta.catholic.fi.
28.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai:9.15 mässa på svenska, klo10.30 päämessu, 18.30 Massin English4.10. la 12.00 katekeesi Raumal-la, 16.45 katekeesi Porissa,18.00 messu Porissa5.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai:10.30 päämessu (seurakun-nan nimikkojuhla), 18.30 Massin English11.10. la 9.30 katekeesi, 13.00perhemessu12.10. kirkkovuoden 28. sunnun-tai: 10.30 päämessu, 18.30Mass in English17.10. pe 17.00 pyhän Luukkaanmessu ja sairaiden voitelu18.10. la 10.30 lastenkerho,12.30 perhemessu, 18.00messu Naantalissa
DiasporaAhvenanmaa: 1.11. la 10.00Naantali: 18.10. la 18.00Pori: 4.10. la 18.00

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.
27.9. la 9.45 uskonnonopetusSavonlinnassa, 11.00 messuSavonlinnassa28.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai:10.30 päämessu, 16.00 mes-su Kuopiossa29.9. ma pyhät arkkienkelit Mika-el, Gabriel ja Rafael, juhla1.10. ke 18.00 Sielunmessu isäJan Koolen SCJ puolesta5.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai:10.30 Päämessu10.10. pe 18.00 Messu Kiteellä11.10. la 9.45 uskonnonopetusJoensuussa, 11.00 MessuJoensuussa, 16.00 MessuVarkaudessa12.10. kirkkovuoden 28. sunnun-tai: 10.30 Päämessu, 16.00Messu Mikkelissä18.10. la Lauantaikurssi, 12.30Pyhä Messu
Messut Jyväskylän kirkossayleensä: ma 18.00 (sisartenkappelissa), ti 7.00, ke 18.00,to 7.00, pe 7.00, la 8.00. Poik-keukset seuratkaa kirkon il-moitustaululla
DiasporaKitee: 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.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.“I am the Way;I am Truth and Life”(John 14,6)

Retreat in English /Englanninkielinen retretti2.-5.10.2003 Stella Maris
Director: Fr. Arthur G. VellaSJ, Director of the Jesuit Spiri-tual Centre in Malta. Informa-tions and reservations: StellaMaris, tel. 019-335 793. NB!The retreat starts already on
Thursday, October 10, at 18.00!

Syyskokous 25 lokakuuta 2003
klo 10:00-17:00 Stella Marisis-
sa.

Varsinaisen kokouksen jälkeen
jatkamme keskustelua toimin-
nan kehittämisestä. Halukkail-
le on järjestetty mahdollisuus
yöpyä paikan päällä.

JERUSALE-
MIN PYHÄN
HAUDAN RI-
TARIKUNTA
SUOMEN KÄSKYN-

HALTIJAKUNTA

Birgittalais-sisaretkiittävät jakutsuvatjuhlamessuun
Hyvät hiippakuntalaiset!
Me birgittalaissisaret halu-aisimme vielä kerran kiit-tää teitä kaikkia suurestaavustanne hiippakunta-juhlassa Stella Marisissa.Teidän ansiostanne juhlas-ta tuli onnistunut. Suurisydämellinen kiitos teillekaikille.Pyhän Birgitan juhla-vuosi lähestyy loppuaan.Siten meillä on suuri ilovoida kutsua teidät juhla-vuoden päättävään py-hään messuun, jonka ta-pahtumapaikkana onNaantalin vanha luostari-kirkko 18.10.2003, klo18.00.Pyhän messun viettääpiispamme Józef WróbelSCJ.Messun jälkeen olettesydämellisesti tervetulleitakirkkokahville.

Birgittalaissisaret O.Ss.S.

Äiti Teresan autuaaksi-julistaminen ja paavi Jo-hannes Paavali II:n pon-tifikaatin 25-vuotisjuhlanäytetään TV2:ssa maa-nantaina 20.10. klo10.30-13.05.

Academicum Catholicum
Ohjelma syksyllä 2003. Ellei muuta mainita kokous pidetään StudiumCatholicumissa, Ritarik. 3b A, Helsinki. Tilaisuudet ovat avoimet kaikil-le.
Torsd. 25.9, kl. 18.30 föredrag av dominikanfader Jean Paillard: Vem ärvår anmoder - Eva eller Lucy? Måste vi välka mellan bibeln och Dar-win?/ Isä Jean Paillard  kysyy onko Raamatun kertomukset ja Darwininopit toistensa vaihtoehdot?
Lauantai 4.10. kello 15 alkaen P. Henrikin  seurakuntasalissa seminaa-ri teemasta: Mitä merkitsee olla ihminen? Alustuspuheenvuorot Marjat-ta Jaanu-Schröder, Heimo Langinvainio ja Markku Vähätalo./ Semina-rium kring temat  om att vara människa.
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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.
2.-5.10. Retreat: Fr. Vella SJ25.10. Pyhän Haudan ritarit27.-29.10. Pappienneuvosto7.-9.11. Ekumeeninen retretti21.-23.11. Reträtt: A. Piltz OP

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

SuomenCaritas
Maneesikatu 2, 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.
25.9. to 18.00 iltamessu28.9. Kirkkovuoden 26. sunnun-tai: 18.00 messu2.10. to 18.00 iltamessu3.10. pe 18.00 messu5.10. Kirkkovuoden 27. sunnun-tai: 11.00 päämessu9.10. to 18.00 iltamessu12.10. Kirkkovuoden 28 sunnun-tai: 11.00 päämessu16.10. 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 11.00Uskonnonopetus 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.
28.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai:10.30 päämessu4.10. la 9.30 katekeesi, 14.15messu5.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai:10.30 päämessu, 15.00 mes-su Hämeenlinnassa12.10. kirkkovuoden 28. sunnun-tai: 10.30 päämessu19.10. kirkkovuoden 29. sunnun-tai: 10.30 päämessu, 14.00messu puolaksi25.10. la 9.00 messu Lapualla,12.00 messu Pietarsaaressa,16.00 messu Vaasassa, 18.30messu Kurikassa26.10. kirkkovuoden 30. sunnun-tai: 10.30 päämessu
DiasporaHämeenlinna: (ort. seurakunnanseurakuntasali) 5.10. su 15.00Kauhajoki: (kysy kirkkoherralta)Kurikka: (kysy kirkkoherralta)25.10. la 18.30Lapua: (kysy kirkkoherralta)25.10. la 9.00Pietarsaari: (Pyhän Mikaelin kap-peli) 25.10. la 12.00Vaasa: (ort. seurakunnan seura-kuntasali) 25.10. la 16.00

Oulu
NasaretinPyhänPerheenseurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh/fax 08-347834, Sähköpostiperhe@catholic.fi. Isä Paolo,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.
21.9. kirkkovuoden 25. sunnuntai,11.00 päämessu, 17.00 messuTorniossa.26.9. ti 19.00, katekeesi aikuisille.26.9. pe 19.00, katekeesi aikuisil-le.27.9. la 11.00, uskonnonopetuskoululaisille.28.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai:11.00 päämessu, 17.00 messuRaahessa.30.9. ti 19.00, katekeesi aikuisille.2.10. to 19.00, Katolisessa kir-kossa, Ekumeeninen SananJumalanpalvelus.3.10. pe 19.00, katekeesi aikuisil-le.4.10. la 11.00, uskonnonopetuskoululaisille.5.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai:11.00 päämessu, 17.00 messuTorniossa.6.10. ma 19.00, katekeesi aikui-sille.10.10. pe 19.00, katekeesi aikui-sille.11.10. la 11.00, uskonnonopetuskoululaisille.12.10. kirkkovuoden 28. sunnun-tai: 11.00 päämessu, Rova-niemellä ei ole messua.13.10. ma 18, Luterilaisessa tuo-miokirkossa, Ekumeeninenjumalanpalvelus.14.10. ti 19.00, katekeesi aikuisil-le.18.10. la 11.00, uskonnonopetuskoululaisille.19.10. kirkkovuoden 29. sunnun-tai: 11.00 päämessu, 17.00messu Torniossa.
DiasporaRaahe: 28.9. su 17.00Rovaniemi: huom. ei messua12.10.Tornio: 21.9., 5.10., 19.10. su17.00

Lämmin kiitos Senioreille
ja muille ystäville läheltä jakaukaa, että juhlitte kans-
sani merkkipäivääni17.08.2003.

Kiitollinen
Rita Sundell

BirgittalaisoblaattienSYYSRETRETTIkaikille, jotka haluavat hil-jentyä pyhän Birgitan hen-gessä – kulkea valon poluil-la pyhän Birgitan kanssa.
14 – 16. marraskuuta Birgit-talaissisarten  vieraskodissa,Ursininkatu 15 A, 20100Turku  65 • / henkilö, sisäl-tää täysihoidon.  OhjaajanaIsä Frans Voss SCJ.
Kaikki halukkaat ovat terve-tulleita!  Ilmoittautumisiaotetaan vastaan: puh. 02-2501910, fax 02-503078,  säh-köposti birgitta.turku@kolumbus.fi

Nuorten vapaaehtoisprojekti:Matka Lourdesiin kesällä 2004
Nuorten Lourdesin pyhiinvaeltajat (ks. juttu Fides 9/
2003) kutsuvat muita 14-20 vuotiaita mukaan nuor-
ten tapaamisiin, joissa vietetään yhdessä aikaa ja
valmistellaan vapaaehtoisprojektia Ranskaaan Lour-
desiin. Toiminnassa voi olla mukana ilman sitoutu-
misia. Tapaamme noin kerran kuussa P. Henrikin ja
P. Marian seurakunnissa. Seuraava tapaaminen on
sunnuntaina 28.9. P. Mariassa noin klo. 12.15 seu-
rakuntasalissa heti 11.30 messun jälkeen. Tervetu-
loa!

Tiedustelut: Sanna Hellström puh. 040 5061795
ja Irene Alvarez puh. 0400 530674

Pyhän Ursulan seurakun-nan syystalkoot lauantaina11.10. klo 13.00 kirkolla. Tul-kaa joukolla mukaan ja tuo-kaa myös joitakin työkaluja(harava yms.) sekä jotakinsyötävää.

Lastenkerho4-6-vuotiaille
Olet tervetullut kasvamaanJumalan lapsena, viettämäänyhteisiä hetkiä leikkien, lau-laen, askarrellen ja rukoillen.
Tapaamme lauantaina27.9.2003 klo 10.00 PyhänHenrikin katedraaliseura-kunnassa, lastentarhan tilois-sa (Puistokatu 1a).
Seuraavat lastenkerhon päi-vät ovat syksyllä 2003:27.9. klo 10.0018.10. klo 13.0015.11. klo 10.0020.12. klo 10.00
keväällä 2004:17.1. klo 10.0028.2. klo 10.0013.3. klo 10.003.4. klo 10.0015.5. klo 13.00

Jeesuksenpikkusisaret50 vuottaSuomessa!
Vuoden 1953 lokakuussa en-simmäiset Jeesuksen pikkusisa-ret tulivat Suomeen. Tämänmerkkipäivän johdosta on Tam-pereella Pyhän ristin kirkossamessu lauantaina lokakuun 11.päivänä klo 14.00. Tervetuloatähän eukaristian viettoon kiit-tämään pikkusisarten kanssanäistä vuosista, joiden aikana heovat saaneet elää täällä Suomes-sa. Messun jälkeen yhteinenkirkkokahvi ja pieni juhla anta-vat tilaisuuden muistella men-neitä sekä iloita yhdessä eletyis-tä hetkistä.
Tervetuloa läheltä ja kaukaa!

Jeesuksen pikkusisaretOpiskelijankatu 21 G 14833720 TamperePuh. 03-3182169
Huomaa muuttuneet yhteystiedot!
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Timo Soini on suomalai-sessa politiikassa harvinai-nen lintu. Politiikan ken-tässä on tosin vuosikym-menet ollut nykyisin Pe-russuomalaisten miehittä-mä potero, jonka VeikkoVennamo kaivoi ja pitkäl-ti aseistikin 1960- ja 1970-luvuilla. Tämän asemapai-kan haltijaksi Soini esiin-tyy maltillisesti. Populis-mista on jäljellä sen verrankuin tarvitaan tiedotusvä-lineiden herättämiseksi.
Sen taidon Timo Soini osaa.Hollantilaisen maahanmuut-totulvaa vastustaneen puolu-een saatua vaaleissa ääni-vyöryn, hän ei kiirehtinythyppäämään samaan kelk-kaan, mutta hyödynsi tilan-teen omalla tavallaan.”Jos päättäjät eivät kuun-tele kansaa, se valitsee tilallesellaiset, jotka kuuntelevat”,Soini napautti, ja ylitti kirk-kaasti uutiskynnyksen. Ven-

namolainen kieli, joka onrötösherroista alkaen tuotta-nut kansan suuhun lukemat-tomia juurevia ilmauksia, onjalostunut Soinin suussa ta-vaksi kiteyttää asiat lyhyesti.Niin nytkin, kun olemmealoittamassa jutustelua edus-kunnan kahvilassa.”Ei mustavalkoinen olemaailmankuvanakaan has-sumpi. Se säästää moneltahörhellykseltä”, Soini avaapelin hymyillen.Katolinen usko on Soinil-le osa tätä maailmankuvaa,jossa asioilla on paikkansa, jajossa tunnustetaan hyvä japaha, eikä ainoastaan mieli-pidekysymyksiä. On kysyttä-vä, miten se näkyy hallituk-sen ja opposition vastakkain-asettelussa?”Ei se aina näy. Eikä hal-litusta pitäisi muodon vuok-si haukkua, onhan oikeitaaiheitakin, joista saa kiinni.Se on myös moraalisesti kes-tävämpää toimintaa. Politii-

kan roiskeessa se kyllä välistäunohtuu itse kultakin, se täy-tyy tunnustaa”, Soini vastaa.On luonnollisesti paljon-kin asioita, joissa ellei katoli-suus suoraan, niin ainakinkatolinen moraali tulee ajan-kohtaiseksi. Hautauslain kä-sittelyn yhteydessä veteraanitsaivat erityiskohtelun, ja siel-lä on pitänyt erikseen huo-mauttaa, että luterilaisten jaortodoksien lisäksi maassa onmyös katolisia veteraaneja.
Lainsäätäjä jamoraali
”Lakivaliokunnan työssä tu-lee syksyllä esille homoadop-tio ja keväällä käsiteltäneenavolesken asemaa. Silloinnäihin törmää”, Soini sanoo”En ole hyväksynyt adop-tiolakia enkä homopariasiaa,mutta näihin asioihin on sil-ti perehdyttävä ja asiantunti-joita kuultava. Vaikka perus-viritys minulla on se, että

moraalini tulee katolisestaarvomaailmasta, en silti pe-rustele kantojani sillä ettäolen katolilainen. Totean ettäolen eri mieltä.”Tulevaisuus tulee ole-maan vaikeaa. Soini sanoo,että liberaalidemokraattinenyhteiskunta olettaa että voiolla monia perhemalleja. Per-heeksi kutsutaan jo ihmisiä,jotka käyttävät samaa jää-kaappia.”Ja voi niin ollakin, mut-ta eri asia mitä pitää suosia.Minä käsitän perheeksi isän,äidin ja lapset. Se on näin.Minusta esimerkiksi puolisoi-den yhteisverotus olisi hyväasia.”Palaamme parisuhdela-kiin, joka on jäänyt kismittä-mään kansanedustajaa. Hänsanoo, että kansanedustajilleannettiin siinä vapaat kädetkoska laskettiin, että kokoo-muksesta ja keskustasta tuleesiten tarpeeksi ääniä lain puo-lelle. Soini lämpenee.

”Tämä rummutus ei tuleloppumaan tähän. Se ei lopuennen kuin mies vihitäänmiehen kanssa ja nainen nai-sen kanssa ’avioliittoon’, en-sin siviilissä ja sitten luterilai-sessa kirkossa. Se on tämänporukan tavoite”, hän nau-laa.”Ja hyökkäykset katolistakirkkoa vastaan johtuvat sii-tä, että siellä enemmistö onkirkon linjoilla. Kyllä uskon-nollisella yhteisöllä on oltavaomat oikeutensa. Raja sillä-kin on, esimerkiksi naisensilpominen uskonnollistenriittien varjolla ei enää kuu-lu tähän aihepiiriin.”Moraalin rajat ovat vaike-at, ja aborttikysymys on suo-malaisessa keskusteluilmapii-rissä erityisen vaikea käsitel-lä katolisen ihmis- ja elämä-käsityksen pohjalta.”Floridassa teloitettiinjuuri murhan tehnyt mies,hän oli ampunut aborttilää-kärin. Murha ja teloitus oli-

Tässä hän on: itsenäisyyden ajan ensimmäinenKATOLILAINEN EDUSKUNNASSA

Olli
 Or

kon
eva

“Perheeksi luetaan nykyään vaikka ne, jotka syövät samasta jääkaapista. Kysymys on kuitenkin siitä, mitä halutaan suosia”, sanooTimo Soini ja povaa jo syksylle tiukkoja tilanteita.
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vat väärin, ihmistä ei saa tap-paa”, Soini pohjustaa.”Suomessa abortti ote-taan kuitenkin itsestäänsel-vyytenä, se on hyväksyttyähommaa. Ja sitä minä en pidäoikeana. Olen aina sanonutettä en hyväksy aborttia, enkäsilloin mieti että tuleeko vaimeneekö ääniä.”Hän korostaa kuitenkin,että ei elämöi asialla eikä kan-na sen puolesta julisteita pit-kin katuja. Sillä kun ei saadaaikaan vaikutusta, ei aina-kaan sitä toivottua.”Ymmärrän kyllä ihmis-ten epätoivon ja nämä polvi-rukoilijat. Kristityillä pitääolla sama ilmaisunvapauskuin muillakin. Mutta vaaral-lisia nämä jutut ovat.”
Katolisuuslöytyimaailmalta
Millainen oli Timo Soinin tiekatoliseen kirkkoon?”Paavi Johannes Paavali IIja hänen valintansa vuonna1978, se oli tärkeä tapahtu-ma. Olin ja olen voimakkaas-ti antikommunistinen. Se onhirvittävän väkivaltainen rap-pioideologia, ja kun kirkkohaastoi sen, ei vain kirkonsisällä vaan koko maailmassa,se oli hienoa.”Interreilillä Soini vieräilimyös Roomassa ja Irlannissa,ja kaksi ylitse muiden olivat”katolinen kirkko ja Guin-ness”. Päätös kypsyi ajankanssa, ja infokurssin jälkeenSoini liittyi kirkon täyteenyhteyteen vuoden 1988 ke-väällä. Soinin perhe on vai-moa ja lapsia myöten katoli-nen.Asiaan vaikutti paljonmyös luterilaisen kirkon libe-ralisoituminen. Soini oli toi-minut myös sen puitteissa,

eikä päätös ollut helppo. Häntuntee kuitenkin, että kirkkoon ottanut hänet hyvin vas-taan, ja papeista hänellä onpelkkää hyvä sanottavaa.”Ensimmäinen rippi onjäänyt mieleen. Sanotaan ettähelppoahan teillä katolilaisil-la on kun käytte ripillä ja jat-katte rypemistä… katolilai-nen sen tietää, miten kovapaikka se oikeasti on”, Soinipuuskahtaa.”Mutta rippi on myöshyvä tapa purkaa itseään. Psy-kiatrit joutuvat kuuntele-maan samoja tilityksiä, mut-ta heillä ei ole auktoriteettiapäästää niistä pahoista teois-ta.”Soini pohtii kirkon julki-suuskuvaa. Myönteistä onpaljon, taidekin on tavoitta-nut usein tavoittanut hyvinkirkon olemusta. Soini muis-taa esimerkiksi Hitchcockinja Montgomery Cliftin täh-dittämän elokuvan ”Minätunnustan”, jossa murhaajaripittäytyy katoliselle papille.Mutta takkiinkin on tullut.”Maailmassa kun ollaan,niin pedofiliasyytökset ovattehneet hirvittävää hallaa kir-kolle. Niin on tapahtunut,vaikka kirkko ei sitä hyväksyja vaikka yleistäminen on hir-veä vääryys hyvää työtä teke-ville ihmisille”, Soini sanoo.”Tässä on kirkolla kasvunpaikka. Totuus tulee ainaesiin. Taktikointi ja hyssytte-ly on väärin. Samalla pitäävarmistaa ettei oikeusmurhiatapahdu, ja se on vaikeaa.Samasta syystä vastustan kuo-lemantuomiotakin. Jos yksi-kin syytön tuomitaan, se onliikaa.”Soinin poliitikon silmäänosa kritiikistä näyttää hyökkä-ykseltä pappien selibaattiavastaan.”Sitten sanotaan että sii-

tä tulee pedofiliaa. Kyllä sitäon, ja yksikin tapaus on lii-kaa. Mutta silloin unohde-taan, että enemmän sitä onperheellisillä!”
Kansan-edustajan uskoei kiinnostamediaa
Soinin oma katolisuus on itseasiassa herättänyt hämmästyt-tävän vähän huomiota. Hel-singin Sanomat noteerasi senyhdellä sanalla, mutta Soinisanoo, ettei yksikään toimit-taja ole tullut kysymään mie-lipidettä paavista, abortistatai naispappeudesta.”Minulle sanotaan, ettäsitten et voi erota. Minä sa-non siihen, että enhän minäedes halua erota. Mutta on-han se totta, että se on kut-sumusta ja kilvoittelua, ja sii-nä tulee epäonnistumisia”,Soini miettii.”On kipua, käy niin ettätoinen lähtee. Ja siinä olet…ei oppia siksi voi muuttaa,että kaikki eivät sitä pystynoudattamaan, mutta sellais-ta aloitetta en ole tekemässä,joka kieltäisi maallisen avio-eron. ”Kesällä Lauri Lehtinenteki jutun Ilta-Sanomiin jakysyi, miten Soini voi vastus-taa EU:ta, kun paavikin kan-nattaa sitä. Soini sanoi ole-vansa tässä asiassa paavinkanssa eri mieltä.”En sanonut, että paavion väärässä. Katolilainen eisano niin, vaikka tämä ei us-konkysymys olekaan, eikäpaavi siksi sanoisikaan siitämitään ex cathedra.””Odotan kyllä sitäkin päi-vää että kysymykset asetetaanniin inhottavasti että on vas-tattava niin kuin asiat ovat.Jos kysytään että hyväksytkö

abortin niin se on ei. Raflaa-van jutun siitäs saisi ja saisinfeministit kimppuuni. Muttaitse en mene mestaroimaan.Elämöinti ei politiikassa joh-da mihinkään.”Eduskunnassa uskontoonliittyvistä asioista ei paljoa pu-huta. Kun katolisissa maissaon esitetty, että EU:n olisitunnustettava Jumala ja kris-tinusko, Suomen eduskun-nassa asia ei edes käynyt. Va-semmistoliitto tosin kritisoisekä sitä että Unioni kunni-oittaa kristillisiä kirkkokuntiaja sitä, että uskonnollistenyhdyskuntien ja kirkkojen eitarvitse noudattaa niitä tasa-arvoperiaatteita, joita yhteis-kunnassa on.”Tämä oli kai hinta siitä,ettei Jumalaa ja kristinuskoamuuten nosteta EU:ssa esiin- nyt voidaan toimia yhteis-kunnassa oman uskon mu-kaan. Muu ei kai olisi tullutkysymykseen”, Soini pohtii.Hän huomauttaa, ettäkatolisissa maissa olisi mah-doton ajatus, että valtion hie-rarkia siirretään kirkon hie-rarkiaan. Katolinen kirkkokun ei ole maallinen laitos.Kirkko ei voi muuttaa oppi-aan sen mukaan mitä yhteis-kunnassa tapahtuu, eikä vas-taavasti yhteiskunta voi ulot-taa vaatimuksiaan kirkkoon.Entä onko kansanedusta-ja Soini perehtynyt uskon-opin kongregaation lausu-

miin siitä, mitä katolilaisenon politiikassa muistettava?”Olen. Niissä rohkaistaanmenemään mukaan ja vaikut-tamaan asioihin omien arvo-jen mukaan. Sitä pidän itse-kin tärkeänä. On osallistutta-va, varsinkin vähemmistöllese on hyvinkin tärkeää.”Politiikka ei ole koskaanpelottanut Soinia, eikä häntorju arvostelua.”En ainakaan sillä perus-teella, että kun kuulun pie-neen vähemmistöön, niin sik-si minua ei saisi arvostella!”Soini ei ole monopolisoi-massa itseään ainoaksi kato-liseksi poliitikoksi. Hän tote-aa, että katolilaiset ovat eripuolueissa, niin Suomessakuin maailmallakin. Hän pi-tää hyvänä, että katolisia eh-dokkaita on, puoluekannas-ta riippumatta, ja että ihmi-set ovat valmiita toimimaanyhteiseksi hyväksi.Pyhän Marian kirkolla,Soinin kotikirkolla kansan-edustajan juttusille pääseehelposti. Ystäviä on siellä pal-jon, ja hän sanoo puhuvansatässä ympäristössä politiikkaaharvoin. Ehkä niin, muttakun niin käy, silloin Soininbaritoni kantaa kaikuvan seu-rakuntasalin kaukaisimpaan-kin nurkkaan – ääntä korot-tamattakin – ja sekin tuntuukuuluvan asiaan, sillä kirkko-kahveilla Soini kuuluu jo ka-lustoon.

Soini, Timo Juhani. Valtiotieteenmaisteri, puolueen puheenjohtaja.Syntynyt 30.05.1962 Raumalla. Puo-liso LL, lääkäri Tiina Maarit Soini.Perheessä on kaksi lasta. Asuu Espoos-sa. Valittiin Uudenmaan vaalipiiris-tä vuoden 2003 eduskuntavaaleissaensimmäiselle kansanedustajakaudelleen. Eduskunnassa suu-ren valiokunnan varajäsen ja lakivaliokunnan jäsen. Parlament-tienvälisen liiton IPU:n Suomen ryhmän johtokunnan varajä-sen. Kuuluu Perussuomalaisten eduskuntaryhmään. Espoonkaupunginvaltuuston ja Suomalaisuuden liiton hallituksen jä-
sen sekä Perussuomalaiset rp:n puheenjohtaja vuodesta 1997.

Puoluesihteeri Hannu Purho on Soinin avustaja ja lähin työtoveri.“Kesälläkin soittelemme toisillemme lähes joka päivä, eivätkä ne ole ‘mitäkuuluu’ -puheluita.”

Kuka?

Tässä talossa ei uskonasioilla juhlita eikä niistä juuri keskustellakaan. Polvirukoilijoita on näkynyt, mutta edistivät-kö he asiaansa vaiko haittasivat sitä? Suomalainen parlamentaarikko ei pidä painostuksesta.
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Pyhä Messu Turun linnassa Kuten sisar Marja-Liisa OSSS kertoi bir-
gittajuhlallisuuksien kulusta Suomessa ja Ruotsissa Fidesin numeros-
sa 8/2003 (s. 16), kirkkoherra Peter Gebara SCJ vietti Turun linnan
Sturen kirkon keskiaikaisessa ilmapiirissä pyhän messun torstaina 24.
heinäkuuta. Läsnäolijoiden innostunutta ja harrasta tunnelmaa hait-
tasi kuitenkin kova kuumuus ja polvistumispenkkien puuttuminen.
Markku Vähätalo kertoo tapahtumista Birgitan ystävä -lehdessä mm.
näin:

Katkelma äiti M. Elisa Famiglietti
OSSS pitämästä esitelmästä hiippa-
kuntajuhlassa Stella Marisissa elo-
kuussa.
Pyhä Birgitta epäilemättä on yksi
niistä pyhistä naisista, joka lois-
tavat kirkon taivaankannella.
Hän todisti Jumalan aivoituksis-
ta omalla elämällään ja ennen
kaikkea opetuksellaan, jota hän
ammensi uskon lähteistä, ja jota
ohjasi erityinen tehtävä vahvis-
taa totuutta ilmestysten avulla.
Hänessä kohtasivat niin uskon
nöyrä tunnustaminen, voimakas
hiljainen rukous, erityinen armo
käsittää ja välittää Jumalan to-
tuutta kuin erityislaatuinen teh-
tävä oman aikansa kirkossa.

Kirkon historiassa hän oli
yhdessä aikalaisensa pyhän Ka-
tariina Sienalaisen kanssa ensim-
mäisiä naisia, joiden hengellinen
toiminta saavutti tärkeän ja opil-
lisesti huomattavan aseman.

Giovanni Gersonen negatii-
visen ja feminismiä vastustavan
tuomion mukaan Birgittaa sen
paremmin kuin tämän aikalais-

ta Katariina Sienalaista ei ym-
märretty heidän omana aikansa
ehdoilla. Niinpä heitä pidettiin
näkyjä nähneinä haihattelijoina,
jotka luulivat pystyvänsä neuvo-
maan kirkon päätä. Mutta his-
toria on antanut oikeuden käy-
dä ja antanut oikean merkityk-
sen tämän vahvan naisen pyhyy-
delle, viisaudelle ja rohkeudelle.
Tämä pohjoismainen profeetan,
joka oli tullut kaukaa, loisti Roo-
man kirkolle kirkkaan valon lail-
la. Emme voi olla iloitsematta ja
tuntematta erityistä tyytyväisyyt-
tä pannessamme merkille, ettäJohannes Paavali II on muista-
nut nimenomaan hänen nimen-
sä apostolisessa kirjeessään Mu-
lieris Dignitatem (n. 27) sellaisten
naisen joukossa, jotka erityisel-
lä tavalla ovat osallistuneet aktii-
visesti kirkon työhön sen pitkän
historian aikana.

Luonteenomaista pyhälle
Birgitalle oli epäilemättä vahva
kirkollisuus. Ruotsin Birgitta oli
nainen kirkkoa varten. Kuten
on kirjoitettu, että ”hän ei aino-
astaan toivonut olevansa yhtä

Kirkko pyhän Birgitan elämässä ja ajatuksissa

Sturen kirkko on Turun linnan toinen katolinen kirkko, rakennet-
tu 1400-luvun lopulla. Kirkkoon päästään monien mutkien ja portai-
den kautta. Isä Peter vietti messua pukeutuneena vanhanaikaiseen
kasukkaan, joka oli kuitenkin kovin kaunis, alla pitsinen alba. Kuoro
lauloi latinaa ja isä Peter jakoi kommuunion vanhaan tapaan vain lei-
vän muodossa. Seinustoilla oli hienoja, puisia pyhäinkuvia, joukossa
kaunis pyhä Birgitta, alkujaan Nauvon kirkosta.

KATT

Kristuksen kanssa, vaan tunsi
myös palavaa tarvetta osallistua
hänen mystisen ruumiinsa kas-
vuun” (F. Rapp). Tässä näkyy
pyrkimyksensä osallistua Kristuk-
sen, Lunastajamme, kärsimyk-
siin henkilökohtaisen askeesin
avulla. Samoin siinä ilmenee
hänen antaumuksensa julistuk-
selle ja kirkon uudistamisen edis-
tämiselle… Hän kehotti ja tar-
peen vaatiessa myös uhkasi kaik-
kia uskovia, niin maallikoita
kuin papistoa uudistamaan ja
entisöimään kirkon kaikessa sen
puhtaudessa ja alkuperäisyydes-
sä. Tässä Birgitan mystinen kon-
templatiivisuus, samoin kuin
hänen aikalaisensa Katariina
Sienalaisen, ilmenee toiminta-
na, joka kumpusi profetoimises-
ta.

Birgitassa liittyvät yhteen eri-
laiset kirkolliset piirteet: hänen
järkähtämättömyytensä, hänen
vilpitön ja sydämellinen yhtey-
tensä kirkkoon, hänen uskonsa
ja elämänsä. Hänen elämästän-
sä voimme huomioida hänen sa-
maistumisensa kirkon salaisuu-

den kanssa ja hänen itsensä lah-
joittaminen kokonaan kirkon
hyväksi. Hänessä itse asiassa me
löydämme ilmaisun kirkon yh-
teydestä ja kannustuksen elämän

Festdagen i Vadstena fick en spe-
ciell historisk betydelse för bir-
gittinerna. Det var första gängen
representanter för alla ordens
fem grenar träffades. Grenarna
är: de ursprungliga birgittinerna,
som i Norden representeras av
Vadstena-systrarna, den spanska
grenen, som grundades i Valla-
dolid i slutet av 1500-talet, den
”svenska” grenen, grundad av
moder Elisabeth Hesselblad, vil-
ken vi känner så väl, birgittiner-
bröderna som grundades i USA
är 1976 samt de missionerande
birgittasystrarna, som grundades
i mitten av 1980-talet och verkar
i Mexico och Venezuela. Den
har inte ännu blivit officiellt

Birgittafesten i Vadstena, enhistorisk händelse för orden
godkänd i Rom utan bara av lo-
kala biskopar. Med denna gren
är det tre grenar som har kloster
i Mexico: den spanska grenen
sedan länge, birgittasystrarna
och denna nya gren.

Efter jubileet hade de en två-
dagars konferens för att klarläg-
ga huru de skiljer sig frän varan-
dra och vad som förenar dem.
Har kan ännu nämnas att bir-
gittabröderna är en helt kon-
templativ och icke klerikal or-
den. Det vill säga att de ej har
utåtriktad verksamhet och inte
blir prästvigda. De måste alltså
alltid fä en utomstående präst att
läsa massan och höra bikt.

MÄRTA AMINOFF

saattamiseksi kirkon mukaisek-
si, elämiseksi ja työn tekemisek-
si kirkon hyväksi.
Äiti M. Elisa Famiglietti O.SS.S.
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Hiippakuntamme saa loka-kuussa kardinaalivierailunVatikaanista. Paavillisen kris-tittyjen ykseyden edistämisenneuvoston puheenjohtaja,saksalaissyntyinen kardinaaliWalter Kasper, vierailee Hel-singissä 12.-14.10.2003. Kar-dinaali Kasper saapuu Suo-men evankelis-luterilaisenkirkon ja oman hiippakun-tamme piispan Józef Wróbe-lin SCJ yhteisestä kutsusta.Kolmipäiväisen, ensim-mäisen virallisen Suomen-vie-railunsa aikana kardinaaliKasper tutustuu ennen kaik-kea maamme ekumeeniseentilanteeseen. Hän tapaa eri-tyisesti maassamme toimivienkirkkojen ja kirkkokuntienjohtoa, tutustuu hiippakun-taamme ja Suomen eku-meeniseen neuvostoon sekäluennoi Helsingin yliopistos-sa. Kardinaali Kasper viettäämyös pyhän Birgitan synty-män 700-juhlavuoden päätös-messun Pyhän Henrikin ka-tedraalissa.
Tunnettuteologi
Walter Kasper kuuluu aikam-me tunnetuimpiin katolisiinteologeihin. Hän syntyi Hei-denheim an der Brenzissä,Saksassa, 5.3.1933. Hänet vi-hittiin papiksi vuonna 1957,minkä jälkeen hän väitteli

Kardinaali WalterKasper vieraileeSuomessa

tohtoriksi teologiasta ja filo-sofiasta sekä toimi professo-rina mm. Tübingenissä,Münchenissä ja Washingto-nissa.  Monsignor WalterKasper nimitettiin Rotten-burg-Stuttgartin hiippakun-nan piispaksi 1989, missä teh-tävässä hän ehti palvella kym-menen vuotta.Vuonna 1999 paavi Jo-hannes Paavali II kutsui hä-net Vatikaaniin Paavillisenkristittyjen ykseyden edistä-misen neuvoston sihteeriksi.Hänestä tuli saman paavilli-sen neuvoston puheenjohta-ja  australialaissyntyisen kar-dinaali Edward Idris Cassi-dyn seuraajana vuonna 2001.Pyhä isämme nimitti hänetkardinaaliksi 21.2.2001. Kar-dinaali Kasper on lisäksi mm.Uskonopin kongregaation jaPaavillisen kulttuuriasiainneuvoston jäsen.Kardinaali Walter Kaspe-rin tunnetuimpiin teoksiinkuuluvat Jesus der Christusja Lexikon für Theologie undKirche. Hänen tuotannos-taan on julkaistu suomeksiavioliittoa ja sen sakramen-taalisuutta käsittelevä teos“Rakkaus ja uskollisuus - ka-tolisen avioliitto- ja perhekä-sityksen perusteet”. Kirja ontilattavissa Katolisesta tiedo-tuskeskuksesta.
KATT

Sunnuntaina 7. päivänä varhain aamullaJumala kutsui isä Jan Koolenin luokseen75 vuoden ikäisenä. Hän oli elänyt 54 vuot-ta sääntökuntalaisena Jeesuksen Pyhän Sy-dämen veljeskunnassa, 47 vuotta pappina,joista hän palveli 45 vuotta uskollisesti Ka-tolista Kirkkoa Suomessa Vasta vuosi sit-ten hän oli palannut kotimaahansa saadak-seen siellä sitä hoitoa, joka hän kipeästi tar-vitsi huonon terveytensä vuoksi.Läksiäiset olivat haikeat monille hiip-pakuntalaisille, jotka menettivät rippi-isän-sä ja hyvän ystävän Hänelle itselleen lähtöoli myös vaikea, sillä vuosien aikana hänoli syvästi kiintynyt Suomeen. Hän itseusein ilmaisi asian korostetusti: “vaikka enole saanut Suomen kansallisuutta, sydämel-täni olen suomalainen “.Nyt kun viesti hänen poisnukkumises-taan on saapunut, saamme kiitollisin mie-lin muistaa häntä alttarilla ja esirukouksis-samme ja antaa hänet luottavasti Jumalanhaltuun, joka täyttää lupauksensa uskollis-ta palvelijaansa kohtaan.Isa Jan toimi yhteensä 23 vuotta Jyväs-kylän Pyhän Olavin seurakunnassa. Kunhän saapui sinne vuonna 1957, se oli alu-eeltaan Euroopan suurin seurakunta. Alus-sa hän toimi isä Wim Slegersin avustajanaja seurakunnan kappalaisena - sekä välilläseitsemän vuoden ajan myös Pyhän Mari-an seurakunnan kappalaisena. Myöhem-min hänestä itsestään tuli Pyhän Olavinseurakunnan kirkkoherra. Hän asui yhdes-sä luostariveli Urbanuksen kanssa Vaasan-kadulla vaatimattomassa puurakennukses-sa jossa oli myös kappeli. Myöhemmin oi-kea seurakuntakeskus rakennettiin Yrjön-kadulle.Toinen seurakunnan papeista oli alitui-seen matkan päällä. Vaikka seurakunnallaoli auto ja isä Janilla ajokortti, hän ei aja-nut autoa, vaan matkusteli aina bussilla jajunalla ympäri laajaa seurakuntaansa. Hänosasi kaikki aikataulut ulkoa.Perille päästyään hän kertoi tapansamukaan reippaasti kuulumisia , opetti lap-sia, hoiti aikuisia ja piti tietysti myöskinpyhän messun heidän kanssaan. Ilmeises-ti isä Jan halusi jatkaa keskiajan domini-kaani-isien perintöä, jotka reppu selässäkävivät Varsinais-Suomessa talosta taloonuskovien suureksi lohdutukseksi ja raken-nukseksi.Samoin auttoi isä Jan isoja ja pieniä seu-rakuntalaisia Pyhän Olavin diasporassa.Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen litur-giauudistuksen ja lasten uskonnonopetus-materiaalin paisumisen myötä reppu ei kui-tenkaan enää riittänyt matkapapille - isäJanin mielestä tarvittiin melkeinpä paket-tiautoa. Kun isä Jan täytti 60 vuotta hänsai ikäänsä nähden sopivamman tehtävän,Hänestä tuli hiippakunnan arkistonhoita-ja Helsingissä, ja hän hoiti samalla myöspieniä luottamustehtäviä silloisen piispanJan Verschurenin apuna .Hänen ansiotaanoli ensimmäinen erikseen painettu suo-menkielinen liturginen kalenteri.Työpäivän jälkeen isä Jan lähti pyhänHenrikin pappilaan, jossa paitsi assisten-tin tehtäviä seurakunnassa, messujen viet-toa jne. hän huolehti myös monista vaati-

mattomista tehtävistä pappilan yhteiselä-män hyväksi, varsinkin luostariveli PenttiVersteeghin kuoleman jälkeen. Silloin hänteki myös vilpittömästi esimerkiksi lumityö-tä leikkikoulun ja pappilan alueella, niinkauan kuin voimat siihen riittivät.Isä Janin sielumessu pidettiin torstaina11. syyskuuta Etelä-Hollannissa, Asteninpikkukaupungissa, samassa kappelissa, jos-sa hän 54 vuotta sitten oli antanut ensim-mäiset luostarilupauksensa. Hautajaisissaolivat läsnä lähes kaikki Hollannissa olevatpapit ja sisaret, jotka aikoinaan työskenteli-vät Suomessa. Messun jälkeen isä Janin ruu-mis haudattiin luostarin omaan hautaus-maahan Piispamme Joséf Wrobélin SCJsekä Suomen Jeesuksen Pyhän Sydämenregion adressit luettiin muistotilaisuudessa.Isä Jan Koolen oli todella esikuvallinenJeesuksen Pyhän Sydämen pappi. Hän pyr-ki elämänsä aikana toiminnassaan tuomaanVapahtajan rakkauden ja myötätunnon nä-kyväksi olemalla nöyrä ja lempeä sydämel-tään kuten Herransa. Hän itse oli täynnäluottamusta Jeesuksen Pyhää Sydäntä koh-taan ja toivoi seurakuntalaistensa omaksu-van tämän elämänasenteen Täynnä luotta-musta hän kehotti Pyhän Messun vietossaesirukousten aikana läsnäolevia käänty-mään pyyntöineen Jumalan puoleen, jokaon kaikkien hyvien antien lahjoittaja. Ol-koon tämä kehotus aina jokaisen mielessä,joka haluaa vaalia vilpittömästi isä Jan Koo-lenin muistoa. Levätköön hän rauhassa.
Isä Frans Voss SCJ

In memoriamIsä Jan Koolen SCJ

Isä Jan Koolen pari vuotta sitten itse istuttamansakastanjapuun alla.

KUTSU
Isä Jan Koolenin SCJ sielunmessu vie-
tetään Pyhän Henrikin katedraalissa
tiistaina 30.9. klo 18.00. Tervetuloa!

Ritva Halme

Kardinaali Walter Kasper tutustuu Suomen ekumeeniseen tilanteeseen.
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Kirjanurkka
Kirjapajan julkaisema
Kalle Elonheimon Pieni
pyhiinvaelluskirja (2003)
on hieno matkakirja sekä
yksin pyhiinvaellukselle
lähtevälle että ryhmälle-
kin.

Suomessa järjestettiin
ensimmäinen kansainvä-
linen ekumeeninen py-
hiinvaellus vuonna 1983.
Se kulki Henrikin tietä
pitkin Turusta Köyliöön
ja Kokemäelle ja sieltä
eteenpäin Valamoon asti.
Siitä lähtien pyhiinvael-
lustraditio on saanut va-
kituisen sijan myös lute-

Pieni pyhiinvaelluskirja
rilaisessa kirkossa. Katoli-
laiset ovat jo vuodesta
1955 järjestäneet vuosit-
taisen Pyhän Henrikin
vaelluksen Köyliöön ja
viettäneet messua Kirkko-
karilla ”Kesäheikin” tie-
noilla. Ortodoksisessa tra-
ditiossa ristisaatot, matkat
luostareihin ja vierailu
hengellisen isän luo kuu-
luvat tavalliseen kirkon
elämään.

Pyhiinvaellus tehdään
yleensä ns. pyhälle paikal-

le. Pyhä maa, erityisesti Je-
rusalem, on kolmen us-
kontokunnan pyhiinvael-
luspaikka. Suurten apos-
tolien, Pietarin ja Paava-
lin, sekä lukuisten mui-
den marttyyrien haudoil-
le Roomassa kristityt ovat
aina vaeltaneet. Kolmas
kuuluisa perinteinen py-
hiinvaelluspaikka on San-
tiago de Compostela Es-
panjassa, jonne pyhiinva-
eltajat koko Euroopasta ja
muualtakin vaeltavat pit-

kiä taipaleita yksin tai pie-
nessä ryhmässä vanhoja
teitä pitkin. Suomesta
ryhmä  katolilaisia on vii-
me vuosina säännöllises-
ti lähteneet vaeltamaan
tätä tietä, samoin kuin
monet ihmiset yksin.
Merkittävin perinteinen
pyhiinvaelluspaikka Poh-
jolassa on Nidaros
(Trondheim), jossa on
Pyhän Olavin hauta.

Muita kuuluisia py-
hiinvaelluspaikkoja ovat

mm Tessaloniki Kreikas-
sa, Pyhän Patrickin vuori
Irlannissa, Lourdes Rans-
kan Pyreneillä, Fatima
Portugalissa, Czestochova
Puolassa ja Vadstena
Ruotsissa. Lisäksi lähes
joka maassa on useita pai-
kallisia pyhiinvaelluskoh-
teita, joihin yleensä liittyy
joka tärkeä hengellinen
kuva, tapahtuma tai per-
soona.

Sana ”pyhiinvaellus” ei
osoita vain vaelluksen
määräpäätä vaan merkit-
see varsinkin itse vaellus-
ta hengellisessä mielessä.

Till ära för Birgittaåret har St.Eriks bokförlag gett ut en nyupplaga av Ingrid Ydén-Sand-grens bok: En krona av guld,ett kors av trä. Den kom ursp-rungligen ut på 1970-talet. lfemtiofyra korta kapitel berät-tar hon om olika händelser iBirgittas liv. Kapitlen är fris-tående och utgör alltså inteen sammanhängande skild-ring av Birgittas liv, men ka-pitlen kommer naturligtvis ikronologisk ordning så att deändå till slut ger en nyansrikskildring av Birgitta och hen-nes liv.Boken är trevligt och liv-fullt skriven så att den i enofta spännande form ger ennyansrik bild av helgonet ochhennes omgivning. Därtill ärden en vacker bok, inbundenoch illustrerad av VeronicaLeo. Jag kan på det varmasterekommendera den för läs-hungriga barn upp till cirka11 ars ålder.
Ingrid Ydén-Sandgren: Enkrona av guld- ett kors av trä 175

Skr St. Eriks bokförlag  56393Gränna tel. 036-52188
Kort efter den förstnämndaboken har St. Eriks bokför-lag gett ut ännu en annan li-ten Birgittabok. Den är enliten bok, närmast en brochyrpå 31 sidor med böner ur denheliga Birgittas uppenbarel-ser. Den är en ny omarbetadupplaga av Trösta min själ,birgittinsk bönbok, som ut-kom för några årtionden se-dan. Den nya boken heterBöner Ur Den Heliga Birgit-tas Uppenbarelse.Formatet är litet och be-

Birgittaböcker Under Marias skyddsmantel- om Maria Hilf kyrkansöden
Så sent som för tio år sedan såg man bara enstakaruiner i skogen. Men idag reser sig åter en vackerliten kyrka på vallfartsorten Maria Hilf vid Zuck-mantel, Zlate Hory, i nordöstra Tjeckien vid grän-sen mot Polen. Man kommer dit på skogsstigar,genomett område där snön ligger kvar långt in pååret.Platsens historia går tillbaka till trettioårigakriget. När svenskarna 1647 ryckte närmare flyd-de befolkningen ut i skogen, däribland AnnaTannnheiser som var höggravid. När förlossnin-gen började bad hon om Guds hjälp och Mariasförböner. Hon födde en son, som fick namnetMartin och som senare blev rådman i staden. Mar-tins dotter lät uppfylla sin farmor Annas sista öns-kan. Hon bad en konstnär göra en Mariabild somhon satte upp i skogen på Martins födelseplats.Där började de först vallfärderna, och man lätuppföra ett litet kapell av trä. 1729 sattes en kopiaav Lucas Cranachs”Madonna med barnet” upp däri stället för den ursprungliga Mariabilden. 1841ersattes träkapellet av en ny byggnad av sten.Ännu på 1930-talet besöktes vallfartsorten avinemot 100000 pilgrimer om året. Efter 1945 för-drevs den tyskspråkiga befolkningen, och få män-niskor besökte platsen. 1955 förbjöds gudstjäns-terna av kommunisterna. Det var rentav förbju-det för de troende att besöka platsen. 1973 spräng-des kyrkan av militär och marken utjämnades.Men i november 1989 föll kommunismen.Redan i februari började man planera för en åte-ruppbyggnad av kapellet och samla in medel fördetta. När påven i april besökte vallfartorten Ve-lehrad och firade mässa inför hundratusentals tro-ende, välsignade han också grundstenen för ny-bygget. I september 1995 kunde så ärkebiskop JanGraubner av Olomouc inviga den nya kyrkan inärvaro av 12.000 pilgrimer.Idag står kyrkan där, ljus och välkomnande,med ett nytt pilgrimshärbärge. Platsen vittnar omtrons makt, men är samtidigt en symbol för fredoch försoning. Kristna från både Tjeckien, Tysk-land och Polen, fördrivna såväl som lokalbefolk-ning, kan idag endräktigt bedja tillsammans här.

ur tidskriften Jungfru Maria

händigt, 10x15 cm och bara31 sidor, så den ryms väl i enrockficka och även i en litenväska. Innehållet ger den an-dligen sett ett större format.Den innehåller 21 texter: iden första talar Kristus tillBirgitta, i den andra Maria.De övriga är Birgittas bönertill Gud och Maria. Dessagamla böner har ett innehållsom gör att de tål läsas mån-ga gånger och att man kan

suga på dem i hjärtat. Därförrekommenderar jag dennalilla bok som reslektyr i bussoch spårvagn för dem somdagligen använder sådana påsina arbetsresor. Mellan bö-nerna finns det 6 bilder, deflesta i färg. Denna bok äralltså en liten, behändig bokmed rikt och värdefullt in-nehåll. Priset är 65 kr. Denfås från St.Eriks bokförlag,Gränna.
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Lukijoilta

Kirjanurkka
Matka tai vaellus esimer-
kiksi karmeliittaluostariin
Espoossa voisi hyvin olla
pyhiinvaellus. Apostolien
teoissa kristittyjä kutsu-
taan useasti ”Tietä vaelta-
viksi”, mikä on yksi kirk-
koa luonnehtiva piirre:
Kirkko on Jumalan vael-
tava kansa.

Pieni pyhiinvaelluskir-
ja kuvaa ensin pyhiinvael-
luksen merkityksen ja
luonteen hengellisenä ta-
pahtumana. Se tekee sen
selkein ja ymmärrettävin
sanoin välttäen ylitsevuo-
tavia ilmaisuja.

Sen jälkeen se antaa
kaavaehdotuksen ja sopi-
van aineiston yhteisiä tai
yksityisiä hartaushetkiä
varten: hyvän valikoiman
Raamatun lukukappalei-
ta, psalmeja, virsiä, ruko-
uksia ja mietelauseita. Isä
meidän, Terve Maria ja
Uskontunnustus ovat
jopa latinaksi mukana.
Tämä kaikki sopii erin-
omaisesti myös katolilai-
selle, vaikka hän ottaisi li-
säaineistona mukaansa
myös ruusukon salaisuu-
det (jos ei osaa niitä ul-
koa) ja Kaikkien pyhien

litanian. Lopuksi kirjanen
antaa tarpeellisia käytän-
nön ohjeita, kirjallisuus-
vihjeitä ja jopa www-osoit-
teiston. Tekijä on luterilai-
nen pappi. Kartat piirsi
Jorma Halme.

Pieni pyhiinvaelluskir-
ja on hyvä ottaa mukaan
pyhiinvaellukselle lähties-
sä. Sen koko sopii hyvin
taskuun. Se on ekumeeni-
nen helmi, joka sopii yhtä
hyvin katolilaisille kuin
luterilaisille ja muille kris-
tityille.

Isä Jan Aarts

Me allekirjoittaneet olemmepahoilla mielin seuranneetviimeisen vuoden aikana val-linnutta eripuraisuutta jajopa vihan pitoa oman kirk-komme sisällä.Kirkkomme Suomessa onjoutunut kokemaan moniamuutoksia ja varsin lyhyessäajassa olemme siirtyneet uu-teen vaiheeseen hiippakun-tamme elämässä. Martti Vou-tilainen ja Pentti Laukamaovat siirtyneet ajasta iäisyy-teen, Jan Aarts on siirtynyteläkkeelle pitkän päivätyönjälkeen. On varmasti monil-le vaikeaa hyväksyä, että men-nyttä ei saa takaisin. On hy-vin inhimillistä takertuamenneeseen, jos tulevaisuuspelottaa tuntemattomuudel-laan.Meillä on nyt uusi pai-men, uusi miehitys monissaluottamustehtävissä. Sen si-jaan, että nurjin mielin kokoajan etsisimme pahaa näistälähimmäisistämme ja ihan-noisimme menneen ajanmuistojen kultaamaa parem-muutta, ehdotamme että itsekukin katsoisi omaan sydä-meensä ja kysyisi itseltään,olisiko mahdollista ja oikeinrepimisen sijasta rakentaa,

vihaamisen sijasta etsiä hyväätoisista ihmisistä ja rukoillaniiden puolesta, joille hiippa-kunnassamme on uskottuenemmän vastuuta. Tie so-vintoon alkaa aina jokaisenomasta sydämestä, ei toistensyyttelystä. Vaatimisen sijastavoisimme tulla toisiammevastaan ja yrittää hyväksyä sentosiasian, että kaikki tässämaailmassa ei aina menemeidän toiveidemme mukai-sesti. Pettymysten hyväksymi-nen on osa aikuisuutta, myöshengellisessä mielessä. Voi-simme myös yrittää miettiä,olisiko mahdollista, että kaik-ki tapahtunut on ollut Juma-lan tahto. Joskus Jumala ot-taa jotakin pois voidakseenantaa tilalle sellaista, mikä ontarpeellista Jumalan valta-kunnan kasvamisen kannal-ta. Elämä menee eteenpäin,tahdoimmepa sitä tai emme.Toivomme, että voisimmekaikki yhdessä olla rakenta-massa katolisen kirkon tule-vaisuutta Suomessa toisiam-me tukien, ei lyöden.
Talvikki MattilaMarjatta Mäkinen
Sisar Annikki Rauhamäki

Lukijoilta/Kysy papilta
Tällä palstalla toivomme lukijoittemme tuovan esille raken-tavia mielipiteitään sekä käyvän keskustelua katolisen uskon-sa todeksi elämisestä. Lisäksi palstalla voidaan esittää kysy-myksiä, joihin joku asiantunteva hiippakuntamme pappi vas-taa.
Kirjoitukset tulee toimittaa kirjekuoressa Fidesin toimitukseentai sähköpostilla. Kuori merkitään tunnuksella “mielipide” tai“kysymys”, sähköposti otsikoidaan samoin. Mielipiteitä ei jul-kaista ilman kirjoittajan nimeä eikä niitä palauteta. Toimitusvaraa oikeuden mielipiteiden lyhentämiseen.

Vetoomus sovinnonpuolesta
“Ekumenia on matka,jota tehdään yhteydessä”,on nykyinen Paavi Johan-nes Paavali II sanonut.Tätä yhteistä matkaa teh-dään monin eri tavoinniin ruohojuuritasolla pai-kallisessa ekumeniassakuin myös kirkon johtaji-en ja virallisten neuvotte-lujen tasolla.
Silloin talloin avautuu tilai-suus myös konkreettiseenekumeeniseen matkustami-seen. Keväällä 37 hengen ryh-mä oululaisia kristittyjä suun-tasi kohti Madridia ja senympäristöä.Perinteeksi muodostunutekumeeninen pyhiinvaellustoteutettiin jo neljännen ker-ran Matkalla oli viitisentois-ta konkaria, jotka ovat osal-listuneet kaikille matkoille,saman verran oli niitä, jotkaovat olleet aiemmin kahdel-la yhteisellä pyhiinvael-luksella. Myös muutama uusitulokas oli mukana ryhmäs-sä. Ryhmän ydinjoukko koos-tui ekumeenisiin jumalanpal-veluksiin säännöllisesti osal-listuvista luterilaisista, katoli-sitta ja ortodoksisistaseurakuntalaisista. Matkan-johtajina olivat rouva PaolaPaisinato sekä oululaiset pa-pit Paolo Berti (kat.) ja VeijoKoivula (lut.). Ryhmän pai-kallisena oppaana oli kokoviikon ajan nuori madridilais-mies Juan Mendoza Ca-ballero.Pyhiinvaeltajat osallistui-vat neokatekumenaalisentien keskuksessa Madridissaeukaristiaan ja agape-ateri-aan. Yhteisön pappi kertoihyvin eloisalla ja innostaval-

la tavalla liikkeen alkuhisto-riasta ja erityisesti taidemaa-lari Kiko Arguellon elämästäja niistä visioista, jotka tämäsai 1960-luvulla. Arguello olikokenut omassa elämässäänensin tarkoituksettomuudenja löysi sitten Kristuksen jakristillisen uskon syvän mer-kityksen.Ryhmällä oli mahdolli-suus osallistua Madridin pää-katedraalista sunnuntai-aa-mun päämessuun, jonka viet-ti paikallinen arkkipiispa. Sa-mana päivänä vierailtiinmyös Madridin saksalaisessaluterilaisessa kirkossa, jossatoimitettiin ryhmän oma suo-menkielinen jumalanpalve-lus. Vierailun yhteydessäkuultiin myös siitä miten pie-ni (noin 400 henkeä) suoma-laisseurakunta toimii Madri-dissa.

Sisäinen linna
Avilan retkellä tutustuttiinJeesuksen Teresaan, hänenelämänvaiheisiinsa (1515-1582) ja hänen uudistamaan-sa paljasjalkaisten” karmeliit-tojen sääntökuntaan sekäTeresan mystiikan keskeisiinajatuksiin.Ihmisen sielu on “sisäi-nen linna” jossa on useitaerilaisia asuntoja. Rukous onse portti, josta astutaan lin-naan sisälle. Teresan opetuskeskittyy kuvaamaan sielunkehitystä mystisellä tiellä. Se-govian retkellä pidettiin esil-lä Ristin Johannesta (1542-1591), luettiin hänen teos-taan Pimeä yö sekä tutkittiinJumalan salaisuuden suu-ruutta ja syvyyttä. Jumalan

Yhteisellä tiellä
käsittämättömän suuruudenrinnalla ihminen on ei-mi-tään.Ryhmälle järjestyi tilai-suus myös ekumeenisen sana-jumalanpalveluksen viettämi-seen Pyhän Johanneksenhaudalla.Tiellä kuljetaan, tutustu-taan matkatovereihin, näh-dään ja koetaan uutta. Eku-meenisella tiellä ja vieraassamaassa ollaan jatkuvasti teke-misissä erilaisuuden kanssa.Toisenlaisuuden sietäminenja hyväksyminen on koulu,joka opettaa paljon myös ar-kista elämää varten. Matkantekeminen ekumeenisessaryhmässä on sikäli helppoa,että joukko koostuu ihmisis-tä, jotka ovat lähteneet liik-keelle Kristuksen rukouksenvelvoittamina: että he yhtäolisivatPyhiinvaelluksen tarkoi-tuksena on syventää ihmisenuskonelämää, muuttaa hän-tä, virkistää ja sivistää, antaalepoa ja rauhaa sekä yhdistäävaeltajia toisiinsa. Kaikkeatätä oli runsaasti tarjolla vii-kon aikana. Mieleen jäi kai-kumaan erityisellä tavallamyös eräässä katolisessa yhtei-sössä sana, jota maallikkovelitoisti useaan kertaan: “ani-mos”, “rohkeutta”. Kristittytarvitsee rohkeutta uskomi-seen, tien kulkemiseen ja elä-miseen uskonsa mukaisesti.Yhteinen matka antoi uuttarohkeutta myös ekumeenisenyhteyden jatkamiseen ja sy-ventämiseen Oulussa.

 Veijo Koivula
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