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Joulun sydämessä loistaa valo:
Jeesus Kristus, Neitsyt Mariasta syntynyt,
Jumala Jumalasta, valkeus valkeudesta, tosi Jumala tosi

Jumalasta.
Hän on maailman valo (Joh. 8:12).
Kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki,
asuu valkeudessa, johon kukaan ei voi tulla.
Silti jo aikojen alussa hän antoi maailmalle valon,
hyvän valon, jonka hän erotti pimeydestä (1 Moos. 1, 3-4).
Valon maailmaan hän loi ihmisen omaksi kuvakseen.
Synnin ja kuoleman pimeyteen langenneen ihmiskunnan
pelastaa valo, Jeesus Kristus, tosi Jumala ja tosi ihminen.
Hyvänä valona hän kutsuu ja vetää jokaista sielua
rakkautensa valtapiiriin, kohti oman valonsa kirkkautta.
Yli kahdentuhannen vuoden kuluttua ja yli ihmisten historian
kyynelten hänen valonsa loistaa kirkkaana meille, tähän jou-
luun, tähän päivään.
Se loistaa samana jokaiselle, lapsille ja aikuisille, sairaille ja ter-
veille, köyhille ja rikkaille, yksinäisille ja perheellisille, syntisis-
tä suurimmallekin.
Se on sama hyvä valo, joka lepää pienenä lapsena Betlehemin
seimessä.
Kun Jumalan kirkkaus, joka säteilee Jeesuksen Kristuksen kas-
voilta, opitaan tuntemaan, salaisesti se levittää omaa valoaan
(vert. 1 Kor. 4:6).
Siksi Jeesus sanoo jokaiselle meistä kastetuista: “Se, joka seuraa
minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo” (Joh.
8:12).
Onhan hän itse valo, joka tahtoo antaa jokaiselle kirkkautensa
ilon.
Niin todellakin: jokaiselle.
Jouluna kirkon, kodit, maailman kadut ja torit valtaa valo.
Tuo valo on Jeesus Kristus, Jumala meidän kanssamme.
Ottakaamme hänen valonsa kirkkaus vastaan sydämiimme
ja antakaamme sen muuttaa koko elämämme.
Silloin yhdessä Marian kanssa ja hänen laillaan
olemme astuneet joulun sydämeen.
Siunattua ja rauhallista Herramme syntymän juhlaa!

Nimityksiä
Helsingin piispa Józef Wró-
bel SCJ tehnyt seuraavat ni-
mitykset, jotka astuvat voi-
maan 1.1.2004 alkaen:

Irene Alvarez on nimi-
tetty Katekeettisen keskuk-
sen johtajaksi.

Marjatta Jaanu-Schrö-
der on nimitetty Katekeet-
tisen keskuksen opetusjoh-
tajaksi.

Inger Honkaranta on
nimitetty Helsingin hiippa-

kunnan jäsenrekisterin vt.
johtajaksi varsinaisen johta-
jan poissaolon ajaksi.

Kaarina Koho on nimi-
tetty Katolisen tiedotuskes-
kuksen projektisihteeriksi.

Auli Nukarinen on ni-
mitetty varajäseneksi Suo-
men ekumeenisen neuvos-
ton (SEN) naiskysymysten
jaostoon vuoden 2004 ajak-
si.

Joulukonsertti JucundareJugiter -kirkkokonsertti Py-hän Henrikin katedraalissala 20.12.2003 klo 16 alkaen.Iki-ihanaa Piae cantiones -musiikkia Suomesta ja muu-alta. Ohjelmalippu 8 euroa.Tervetuloa mukaan ystävine-si! Tuotto käytetään seura-kunnan hyväksi.
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Uutisia

Helsingin hiippakuntaan pe-rustetaan maallikkomiestenkilta. Tällä tavoin Suomeensaapuu 1100-luvulta jountu-va confraternitas-perinne,joka muualla on elävä osa kir-kon elämää ja maallikkojenapostolaattia. Killan perusta-mista on ideoitu pitkin syk-syä, ja parhaillaan sen sään-töehdotus on piispa JózefWróbelin SCJ tarkastettava-na lopullista hyväksymistävarten.Perusteilla olevan hiippa-kunnallisen killan nimeksitulee Confraternitas Sanctissi-

Vanha kirkollinenmaallikkomiesten perinneSuomeen
mi Sacramenti eli Kaikkein py-himmän sakramentin kilta,ja sen tehtävänä on erityises-ti Kristuksen pyhän ruumiinja veren kulkueen järjestämi-nen alkukesästä. Pyhän Hen-rikin katedraaliseurakunnas-sa juhlallinen sakramentti-kulkue järjestetään ensivuonna ensimmäistä kertaapitkään aikaan.Killan puuhamiehenä toi-minut yleisvikaari isä Tuo-mo T. Vimpari sanoo kilto-jen olevan perinteisesti maal-likkomiesten yhteisöjä. “Iki-vanhan perinteen mukaan

”Ihmistä ei ole tehty ta-louselämää varten – vaantalouselämä ihmistä var-ten”, sanoo kardinaaliTettamanzi.
Milanon arkkipiispa, kardi-naali Dionigi Tettamanzimuistutti Italian talouselä-män vaikuttajille pitämäs-sään puheessa marraskuunloppupuolella talouselämäntodellisista tarkoitusperistä.Kardinaali totesi, ettei ”ih-mistä ole tehty talouselämäävarten, vaan talouselämä ontehty ihmistä varten, kaikki-ne arvoineen ja tarpeineen”.Vasta vuoden verran Mi-lanon arkkipiispana toimi-nut kardinaali Tettamanzisanoi puheessaan, että talou-dellisia päätöksiä ja järjestely-jä tehdessä tulisi ottaa huo-mioon myös ihmisten tar-peet ja yhteiskunnalliset on-gelmat. Hän suositteli, ettätaloudellisen kirjanpidon li-säksi yrityksissä pidettäisiintietynlaista ”sosiaalista kir-janpitoa”, jossa huomioitai-siin tehtyjen valintojen seu-raukset taloudelle ja työllisyy-delle sekä niiden sosiaalisetkustannukset.Kardinaalin mukaan ”ta-loudellinen voitto ei ole ai-noa hyvän liiketoiminnan

kriteeri”. Yritysjohdon tulisimyös huomioida toimintan-sa seuraukset yksityisten ih-misten kohdalla. Ihmisetovat ”liiketaloutta arvok-kaampi pääoma”, kardinaalijatkoi. On vakavasti väärin,jos liiketaloudelliset ratkai-sut johtavat tilanteisiin, jois-sa yksilöt kokevat joutuvansa”nöyryytetyiksi ja loukatuik-si”.Maaliskuussa 70 vuottatäyttävä kardinaali Tetta-manzi sanoi lopuksi, että kai-kenlainen johto – niin ta-louselämässä kuin muualla-kin yhteiskunnassa – on te-hokkainta silloin, kun ote-taan huomioon päätöstenpitkäaikaiset vaikutukset. Lii-ke-elämän päämääränä ei pi-täisi olla ”lyhytaikaisten voit-tojen maksimointi” vaan pal-jon vaativampi mutta myöspalkitsevampi ”ihmistä palve-lemaan asetettujen talous-suhteiden tavoittelu, jossataloudellinen vaihto toimiivain välineenä”.Kardinaali Tettamanzinpuhe sai paljon myönteistäjulkisutta erityisesti italialai-sissa tiedotusvälineissä. Osa-syy lienee kardinaalin suosiomyös mahdollisena paavieh-dokkaana, papabile’nä.
KATT/VIS/CWNews

Talouselämäoikeille raiteille!

Ihmiset ovat arvokkaampia kuin talous, painottaa Milanon arkkipiispa, kar-dinaali Dionigi Tettamanzi. Hän ei hyväksy lyhytaikaisten voittojen maksi-mointia tai ihmisten nöyryyttämistä ja loukkaamista.

killan jäseneksi nimen-omaan kutsutaan, mitä pe-rinteenä kunnioitetaan myösmeillä”, sanoo isä Vimpari.Hän tarkentaa, että “jäsenyy-destä päättävät killan jäsenet,en minä sen pappina”. Suo-messa uuden killan jäseniksion päätetty kutsua vain nai-misissa olevia, kirkossa aktii-visia miehiä.Tällä hetkellä kiltaankuuluu kymmenisen perus-tajajäsentä. Se esitellään tar-kemmin ensi vuoden alunFides-lehdessä. KATT

De flesta kom från Italieneller andra länder men detfanns tillräckligt mångasvenskar i det trånga kapelletför att sjunga den svenskapsalmen "Bereden väg förHerran". Med denna sånginleddes 50-årsjubileet förVatikanradions skandinavis-ka avdelning, som firades 5december med en en mässa iVatikanradions kapell leddav kardinal Roberto Tucci,som har varit både generaldi-rektör för Vatikanradion ochresearrangör för påven Jo-hannes Paulus II.Med på mässan var blandandra Sveriges ambassadörvid Heliga Stolen FredrikVahlquist och ambassadöreni Italien Staffan Wrigstadsamt Finlands ambassadör iItalien Alec Aalto. KardinalTucci koncelebrerade mäs-san tillsammans med Vati-kanradions generaldirektör

Vatikanradionsskandinaviska program50 år
pater Pasquale BorgomeoSJ, programdirektören paterFederico Lombardi SJ, paterLars Rooth SJ som var chefför det skandinaviska pro-grammet 1957-1997 ochmonsignor Furio Cesare,rektor för det svenska katols-ka prästseminariet i Rom."Vi är här för att tackaGud Fadern genom hansSons offer för oss, för atttacka alla dem som har bid-ragit till detta programs fram-gång," sade kardinal Tucci."Det skandinaviska program-met sänds från Vatikanradi-on till länder där katolikerbara är en liten minoritet.Det är ett ekumeniskt pro-gram , för det uppskattas ock-så av ickekatoliker. De flestabrev och hälsningar somkommer tillbaka från lyssnar-na är från människor sominte hör till den katolska kyr-kan, men som ändå är oss

andligen nära.""En bibeltext som passarsärskilt är ett stycke ur Pau-lus andra brev till de kristnai Korint (2 Kor 9:6-10): 'Densom sår snålt får en snålskörd, och den som sår ri-kligt får en riklig skörd'. Pa-ter Lars [Rooth] och ni allapå det skandinaviska pro-grammet har sått rikligt, nihar sått generöst och medhjärta och vänskap," sadekardinal Tucci, och avsluta-de: "Därför vill jag uppmanaer alla, ni som idag utgör denskandinaviska redaktionenoch alla era vänner: så rikligt,och bekymra er inte om re-sultaten verkar vara små. IGuds ögon är det viktigt attså rikligt och generöst. Ock-så människorna uppskattardet."
KATT/VATIKANRADION

Hur lyssnar man?
Kort- och mellanvåg: Det skandinaviska pro-grammet är 20 minuter långt och sänds varjedag. Programmet är på svenska måndag, tis-dag, onsdag, torsdag och lördag, på finska fre-dag och söndag.Man kan lyssna via radio 21.40-22.00(kortvåg 7250 och 9645, mellanvåg 1611 och1260 kHz) med repris nästa morgon 8.00(kortvåg 7345 och 9645 kHz, mellanvåg 1611och 1260 kHz).Internet: Det går också att lyssna på går-dagens program viawww.vaticanradio.org/scandinavo/svedese.htm (lördag och måndag på finska).

Kuunteleminen
Lyhyillä ja keskipitkillä aalloilla: lähetysaikajoka päivä 20 minuuttia. Ruotsiksi maanan-taista torstaihin sekä lauantaisin, suomeksiperjantaina ja sunnuntaina.Kuunteluaika Suomessa 21.40-22.00 (ly-hytaallot 7250 ja 9645, keskipitkät 1611 ja1260 kHz), uusinta seuraavana aamuna klo.8.00 (lyhytaallot 7345 ja 9645 kHz, keskipit-kät 1611 ja 1260 kHz).Internet: Edellisen päivän ohjelmia voikuunnella myös internetin kautta osoittees-sa www.vaticanradio.org/scandinavo/svedese.htm (lauantaisin ja maanantaisinsuomeksi)



4 - Fides 14/2003

Uutisia

Paavi Johannes Paavali II onkirjoittanut 4.12. päivätynapostolisen kirjeen Vatikaa-nin II kirkolliskokouksen li-turgiakonstituution Sacro-sanctum Concilium 40. vuo-sipäivän juhlistamiseksi. Kir-jeessä pyhä isä vaatii liturgis-ten käytäntöjen kokonaisti-lanteen selvittämistä ja uuttatarkastelua.Tärkeää paavin mukaanon viettää liturgiaa sen arvon

Paavi haluaa uuttaevankeliointia liturgiaan

mukaisesti, joka sille kuuluu,onhan "pyhä liturgia mystee-rin todellisuuden korkein il-maus" sekä kirkon kaikentoiminnan lähtökohta ja pää-määrä. Paavi korostaa myöshiljaisuuden ja sopivan litur-gisen musiikin merkitystäsekä varoittaa liturgisista vää-rinkäytöksistä.Vain pari viikkoa aikai-semmin ilmestyneessä kirjoi-tuksessaan paavi muistuttaa

pyhyyden olevan liturgisenmusiikin lähtökohtana ja to-teaa, etteivät kaikki musiikinlajit sovi liturgiaan. Kirkollis-kokouksen mukaisesti pyhäisä toistaa, että gregoriaani-nen musiikki on "yhä vielä-kin roomalaiselle liturgialletärkeä ykseyden tekijä".
KATT/VIS/KATH.NET/CWNEWS

Paavi Johannes Paavali II:nRoomaan kokoon kutsumatkaldealais-katolisen kirkonjohtajat ovat onnistuneet va-litsemaan synodissaan uu-den patriarkan kirkolleen.Edellinen patriarkka Rapha-el Bidawid kuoli heinäkuus-sa, mutta hänen seuraajansavalitseminen Irakissa osoit-tautui maan jännittyneen ti-lanteen vuoksi liian vaikeak-si. Uudeksi kaldealais-katoli-sen kirkon patriarkaksi valit-tiin Bagdadin apulaispiispa,arkkipiispa Emmanuel-Ka-rim Delly. Pyhä isä vahvistijoulukuun alussa kanonisenoikeuden edellyttämällä ta-valla patriarkan valinnansekä hyväksyi tämän esittä-män pyynnön täydestä kir-kollisesta ykseydestä perintei-sen protokollan mukaisesti.Kaldealais -katoliseenkirkkoon kuuluu noin700.000 kristittyä, joista lä-hes 80 prosenttia asuu Irakis-sa. Loput asuvat pääsääntöi-sesti Pohjois-Amerikassa.
“Irak tarvitseesovintoa”
Paavi vetoaa Irakin katolisiinpiispoihin kansallisen sovunpuolesta. “Maanne tarvitseesovintoa”, sanoi JohannePaavali II ottaessaan vastaanvastavalitun Babylonian pat-

Uusi patriarkkakaldealaisille

Babylonian patriarkka, arkkipiispaEmmanuel III Delly
riarkan Emmanuel III Del-lyn.“Jumalan avulla teen kai-ken voitavani kirkon yhtenäi-syyden sekä Lähi-Idän ja eri-tyisesti Irakin traagisen tilan-teen eteen”, sanoi uusi patri-arkka.Paavi korosti vastaukses-saan sovinnon olevan “maal-lenne välttämättömämpikuin milloinkaan, koska setarvitsee aitoa rauhaa ja jär-jestystä. Auttakaa uskoviayhdistämään voimansa keski-näisen kunnioituksen dialo-gissa, joka tähtää vakaan javapaan yhteiskunna rakenta-miseen.”

KATT/VIS/CWNEWS

KatolinenkirkkoAIDSinvastaisentaisteluneturivissä

“Terrorismen är Odjuret iJohannes Uppenbarelsebok.Ingen får låta den bo hossig.” Den som säger det ärbiskop Rino Fisichella, en avden italienska kyrkans mestuppmärksammade tänkare,hjälpbiskop i stiftet Rom ochrektor för Lateranuniversite-tet.Terrorismen “är ett odjursom är svårt att utrota, somlever genom att gömma sig,och som slår mot oskyldiga,”sade biskop Fisichella 14 no-vember till dagstidningenCorriere della sera. “Densom dödas av terrorism är all-

tid oskyldig.” “Ingen vet det-ta bättre än vi italienare,”sade Fisichella. “Vi angrepsav samma odjur på 70-talet.Då tvingades vi, och lycka-des, använda alla våra mora-liska, kulturella och politiskakrafter för att övervinna ter-rorismen och tvinga in den iett hörn.”Biskop Fisichella säger attman måste våga “se hur om-fattande terrorismen är ivärlden och att den strävarefter att förstöra freden därden finns.”
KATT/Vatikanradion

“Terrorismen är Odjuret iUppenbarelseboken”

Televisiointeja
25.12. klo 00.55 TV2: Jou-luyön messu Rooman Pieta-rinkirkosta.25.12. klo 12.55 TV2: Paa-vin Urbi et orbi -tervehdysja -siunaus Rooman Pieta-rinkirkon aukiolta.

Radiointi
25.12. klo 00.00 Yle Radio1: Jouluyön messu PyhänHenrikin katedraalista Hel-singistä

Radioandakteri julveckan
De fem sinnena, och tronsom det sjätte sinnet, är te-mat för de fem radioandak-ter som Anders Piltz O.P.håller från måndagen den22 december till fredagenden 26 december. Andak-terna sänds i Radio Vega kl.19.20

Ekumeeniset keskustelut vaikeuksissaanglikaanikirkon nimityksen vuoksi
Yhdysvaltain episkopaalikir-kon New Hampshiren hiip-pakunnassa tapahtunut ho-moseksuaalisessa suhteessaelävän miehen vihkimys piis-paksi ei ole aiheuttanut reak-tioita pelkästään anglikaani-sen kirkkoyhteisön sisällävaan myös sen ulkopuolella.Venäjän ortodoksinenkirkko on nyt ilmoittanut,että tapaus "tekee kaikenkommunikaation piispaksivihityn ja hänet vihkineidenpiispojen kanssa mahdotto-maksi". Moskovan patriar-kaatin lausunnossa koroste-taan, että kyseinen piispaksi-vihkiminen on "epäkristilli-nen ja pilkkaava" ja ettei"meillä ole mitään oikeuttasallia pienintäkään yhteisym-

märrystä niiden kanssa, jot-ka tukevat tuollaista näke-mystä".Samasta syystä virallisetteologiset keskustelut katoli-sen kirkon ja anglikaanienvälillä ovat pysähtyneet. Asi-asta ilmoitettiin virallisestijoulukuun alussa. Kristitty-jen ykseyden edistämisenneuvoston puheenjohtajan,kardinaali Walter Kasperinja anglikaanien neuvoa-anta-van neuvoston pääsihteerinJohn Patersonin mukaankeskusteluja on siirrettävä,"varsinkin anglikaanisenkirkkoyhteisön viimeaikais-ten tapahtumien valossa".
KATT/VIS/KATH.NET/CWNEWS

Moskovan ortodoksinen patriark-ka Aleksei II

Tiibetiläisten hengellinenjohtaja Dalai Lama vierailipaavin luona marraskuun lo-pussa. Kyseessä oli miestenkahdeksas tapaaminen. Vati-kaanin lehdistötoimiston tie-dotteessa kerrottiin, että kes-kusteluissa oli käsitelty vainuskonnollisia asioita.

Dalai Lama paavin vieraana
Lehdistötiedotteen niuk-kasanaisuuden epäillään joh-tuvan siitä, ettei Vatikaanihalua hankaloittaa suhtei-taan Kiinan kansantasaval-taan, joka "näkee Tiibetinhengellisen johtajan viha-miehenä".KATT/VIS/CWNEWS
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Oremus
Rukouksen apostolaatti

Me rukoilemme ...

Joulukuu
Että kaikkien uskontojen seuraajat toimisivat yhteistyössä ai-
kamme inhimillisen kärsimyksen vähentämiseksi.
Että kirkko saisi täyden vapauden jatkaa omaa hengellistä lä-
hetystehtäväänsä niissä maissa, joissa on vielä totalitaarinen
hallinto.

Tammikuu
Että kaikki ihmiset tunnustaisivat olevansa
yhtä Jumalan perhettä ja lopettaisivat sodat,
epäoikeudenmukaisuuden ja syrjinnän
välillään.
Että kaikki lähetystyötä tekevät kirkot
huolehtisivat itse omien työntekijöidensä kouluttamisesta.

Böneapostolatet
Vi ber ...
December

Att anhängarna till alla religioner skall arbeta tillsammans
för att minska det mänskliga lidandet i vår tid.
Att kyrkan skall få full frihet att fortsätta sin andliga uppgift i
de länder som fortfarande har totalitärt styre.

Januari
Att alla män och kvinnor inser att de är
medlemmar av Guds enda familj och därför
upphör med krig, orättvisor och diskriminering.
Att de missionerande kyrkorna själva engagerar
sig i utbildning av medarbetare.

Jeesuksen syntymäpäivä on lähellä.
Jeesus on valo,
Jeesus on totuus,
Jeesus on elämä.
Meidänkin täytyy olla rakkauden valo, nöyryyden
totuus ja pyhyyden elämä.

AUTUAS TERESA KALKUTTALAINEN

Gud, du fridens källa
Ett barn är vordet oss fött i dag

Det skola vi prisa och ära.

I det haver Gud ett gott behag

Och bjuder oss höra dess lära.

Och vore ej det barnet fött,

Förtappat bleve då allt kött:

Nu frälsning finns för alla.

Pris vare dig, o Jesus Krist,

Du är vårt enda hopp förvisst;

Vi för din fot nedfalla.

21.12. ADVENTIN 4. SUNNUNTAI (IV)
1L Miika 5: 1–4a
Ps. 80: 2ac+3b, 15–16, 18–19. Ks 4
2L Hepr. 10: 5–10
Ev. Luuk. 1: 39–45

25.12. torstai, JOULUYÖN MESSU
1L Jes. 9: 1–3, 5–6
Ps. 96: 1–2a,2b–3,11–13a,13b. Ks Lk. 2:11
2L Tiit. 2: 11–14
Ev. Luuk. 2: 1–14

28.12. 1. joulun jälkeinen sunnuntai,
PYHÄ PERHE: JEESUS, MARIA JA JOO-
SEF, juhla (I)
1L Siir. 3:2–6, 12–14
Ps. 128: 1–2, 3, 4–5. Ks 1
2L Kol. 3: 12–21
Ev. Luuk. 2: 41–52

1.1. torstai, PYHÄN JUMALANSYNNYT-
TÄJÄN MARIAN JUHLAPYHÄ, juhlapy-
hä (velvoittava)
1L 4 Moos. 6:22–27
Ps. 67: 2–3, 5, 6+8. Ks 2a
2L Gal. 4: 4–7
Ev. Luuk. 2: 16–21

4.1. sunnuntai, 2. JOULUN JÄLKEINEN
SUNNUNTAI (II)
1L Siir. 24: 1–4, 12–16
Ps. 147: 12–13, 14–15, 19–20. Ks Joh. 1:14a
2L Ef. 1: 3–6, 15–18
Ev. Joh. 1: 1–18 tai Joh. 1: 1–5, 9–14

6.1. tiistai, HERRAN ILMESTYMINEN,
LOPPIAINEN, juhlapyhä (velvoittava)
1L Jes. 60:1–6
Ps. 72: 1–2, 7–8, 10–11, 12–13. Ks 11a
2L Ef. 3: 2–3a, 5–6
Ev. Matt. 2: 1–12

11.1. 3. joulun jälkeinen sunnuntai,
HERRAN KASTE, juhla (III)
1L Jes. 42: 1–4, 6–7
Ps. 29: 1–2, 3ac–4, 3b+10. Ks 11b
2L Apt. 10:34–38
Ev. Luuk. 3: 15–16, 21–22

Sunnuntait ja velvoittavat juhlapyhät



6 - Fides 14/2003

Hiljainen suuruus: kymmenennäkökulmaa pyhään Joosefiin. 10/10Koko kirkon suojelija

Hiljainen suuruus on kymmen-osainen mietiskely pyhästäJoosefista. Se on alunperinilmestynyt itävaltalaisessa St.Josef -lehdessä (Heft 6,2001).

”Olet hyvä ja luotettava pal-velija. Vähässä olet ollut us-kollinen, minä panen sinutpaljon haltijaksi.” Omanaelinaikanaan Joosef oli per-heensä uskollinen hoitaja.Nyt hänelle on uskottukoko Jumalan talon, kir-kon, isännöinti.Joosef oli asetettu hoita-maan isällisellä vallalla py-hää perhettä, ”kirkon alku-solua”. ”Tässä ovat ne syyt,jotka oikeuttavat arkki-isänsydämessä tietoisuuden,että hänen haltuunsa onuskottu kaikki kristityt eri-tyisellä tavalla: koko kristi-kunta tai kirkko, siis se val-tava perhe, joka on levinnytyli koko maanpiirin.”Pyhä Joosef on varmastimyös tiettyjen ihmisryhmi-en esikuva ja suojelija: per-heenisien, kuolevien, työ-

läisten, pappien, lähetys-työntekijöiden ja sääntö-kuntalaisten. Kaikki tämäpysyy. Mutta sen lisäksi hänon kaikkein ensimmäiseksikoko kirkon yleismaailmal-linen suojeluspyhimys, eimainittujen suojelutehtävi-en summana, vaan Jumalal-ta saamansa tehtävän takia,joka ulottuu yli koko Juma-lan kansan.Sen tähden, että Joosefoli niin läheisesti liittynytKristuksen salaisuuden al-kuperään, hän kuuluumyös kirkon salaisuuteen.Ja niin kuin hän aikoinaantoimi vaieten ja kuitenkinsuurta valtaa käyttäen, niinhän yhä toimii meidän päi-vinämme, pitkälle tulevaanaikaan saakka.

“Useimpien pyhimysten elämä on jollakin tavalla erikois-
ta ja ihmeellistä. Mutta ehkäpä Jeanne d’Arcin elämä on
yksi kaikkein ihmeellisimmistä: 17-vuotias ranskalainen
maalaistyttö, joka ei osaa lukea eikä kirjoittaa, etsii kä-
siinsä kuninkaan, saa mukaansa sotilasjoukon ja voit-
taa englantilaiset! Häneltä onnistui se, missä kuningas
ja sotilaat olivat aikaisemmin epäonnistuneet. Varmasti
hän oli älykäs ja täynnä tarmoa, mutta silti, onko se to-
della mahdollista? Ei varmastikaan, jos hän olisi tehnyt
kaiken omin avuin. Mutta Jeanne ymmärsi itsekin:
- Sotilaat taistelkoot. Jumala antaa voiton.
Hän teki vain sen, mitä Jumala oli hänelle sanonut.”

Pyhien maailmassa tapahtuu jännittäviä asioita. Siellä
voi kuulla Jumalan tai enkelien puhuvan ja jos kuunte-
lee, koko elämä voi muuttua. Samalla pyhien maailma
on myös meidän maailmamme. Tässä kirjassa tutustut
seuraaviin pyhiin ja rohkeisiin ihmisiin: Nikolaus, Lucia,
Martinus, Ansgar, Henrik, Franciscus Assisilainen, An-
tonius Padovalainen, Birgitta, Jeanne d’Arc, Ignatius de
Loyola, Martino de Porres, Giovanni Bosco, Jeesus-lap-
sen Teresa, Maximilian Kolbe, Teresa Kalkuttalainen.

Myytävänä Katekeettisessa keskuksessa hintaan 17
euroa. Puh. 09-2416095, fax 09-5885157, sähköposti
katekeesi@catholic.fi.

Vihdoin suomeksi!
Paavin uusin kiertokirje “Ecclesia de Eucharistia” euka-
ristiasta kirkon elämässä. Yksi uskomme keskeisistä sa-
laisuuksista selitettynä tämän päivän ihmisille.

Katolisesta tiedotuskeskuksesta hintaan 5 euroa + pos-
tituskulut. Puh. 0208350751, fax. 09-61294770, sähkö-
posti info@catholic.fi.

Pyhiä jarohkeita

Pyhimys
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Rukouksen apostolaatti 2004

JANUARI
Att alla män och kvinnor inser att deär medlemmar av Guds enda familjoch därför upphör med krig, orättvi-sor och diskriminering.
Att de missionerande kyrkorna självaengagerar sig i utbildning av medar-betare.

FEBRUARI
Att kristna, judar och muslimer i detHeliga landet får leva i fred ochendräkt sida vid sida.
Att Oceanien ägnar särskild upp-märksamhet åt präst- och ordenskal-lelser.

MARS
Att den infödda befolkningens kulturoch rättigheter blir respekterade i allaländer över hela världen så att sam-förstånd uppnås mellan ursprungsbe-folkning och invandrare.
Att samarbetet mellan missionsinsti-tuten och de lokala kyrkorna i Afrikaväxer, med respekt för varandras olik-heter och gåvor.

APRIL
Att särskild omsorg ägnas åt förbere-delser av ordenskandidater och vida-reutbildning av präster.
Att kyrkans uppdrag att nå ut till fol-ket är ständigt närvarande och etttema som genomsyrar alla aktiviteteri församlingarna.

JUNE 2004That all Christians may beconstantly more aware of theirpersonal and community respon-sibility to bear witness to God’slove for humanity and for everyman and woman.That religious freedom — afundamental right of mankind —may meet with ever-growing res-pect in Asian countries.
JULY 2004That all those who are able tobenefit from a holiday period du-ring this time of the year may behelped during their vacation torediscover in God their inner har-mony and to open themselves tothe love of human beings.That in the young Churchesthe lay faithful may receive moreattention and may be turned togreater account for evangelizati-on.
AUGUST 2004That the European Unionmay know how to draw new nou-rishment from the Christian pat-rimony which has been an essen-tial part of its culture and history.That unity and cooperationbetween the Institutes which acti-vely work in the missions maygrow.
SEPTEMBER 2004That old people may be consi-dered an asset for the spiritualand human growth of society.That in Africa a true brother-ly cooperation may developamong all those who work for thegrowth and development of eccle-sial communities.
OCTOBER 2004That, firm in their faith,Christians may be eager to dialo-gue with those who belong toanother religious tradition.That the due presence of Cat-holics in the national life and themedia of the Latin-AmericanContinent may increase.
NOVEMBER 2004That Christian men and wo-men, aware of the vocation whichis theirs in the Church, may ans-wer generously God’s call to seekholiness in the midst of their li-ves.That all those who work in themissions may never forget thatpersonal holiness and intimateunion with Christ are the sourceof the efficacy of evangelization.
DECEMBER 2004That children may be conside-red as precious gifts of God andmay be given due respect, under-standing and love.That Jesus Christ’s Incarnati-on may be the model of genuineinculturation of the Gospel.

(from page 10)

MAJ
Att familjen - grundad på äktenska-pet mellan en man och en kvinna -blir erkänd som urcellen i det mäns-kliga samhället.
Att genom Marias moderliga förbönkatolikerna betraktar eukaristin somsjälen och hjärtat i missionsarbetet.

JUNI
Att alla kristna blir mera medvetnaom sitt eget och sin församlings ans-var att vittna om Guds kärlek tillmänskligheten och till varje man ochkvinna.
Att religionsfriheten - en grundläg-gande mänsklig rättighet - möts av vä-xande respekt, särskilt i länderna iAsien.

JULI
Att alla som nu har semester, underdenna tid kommer till vila och inreharmoni så att de med större öppen-het och kärlek kan möta sina med-människor.
Att lekmännen i de unga kyrkornablir beredda att ta ett större ansvar förevangelisationen.
AUGUSTI
Att Europeiska Unionen kan hämtaidéer och inspiration från det kristnaarvet, som har varit en betydande delav ländernas kultur och historia.
Att enigheten och samarbetet växermellan dem som aktivt arbetar i mis-sionens tjänst.

SEPTEMBER
Att äldre människor ses som en till-gång för samhällets andliga och mäns-kliga utveckling.
Att de kyrkliga kommuniteterna i Af-rika växer och utvecklas.

OKTOBER
Att de kristna visar större beredskaptill dialog med dem som tillhör en an-nan religiös tradition.
Att katolikerna på den latinameri-kanska kontinenten blir mera repre-senterade i sam-hällslivet och i mass-media.

NOVEMBER
Att kristna män och kvinnor blirmedvetna om sitt uppdrag i kyrkanoch svarar på Guds kallelse att sökahelighet mitt i livet.
Att de som arbetar i missionens tjänstinte glömmer att personlig helighetgenom förening med Kristus är käl-lan till framgång i evangelisationen.

DECEMBER
Att alla barn blir betraktade som endyrbar gåva av Gud och möts med res-pekt, förståelse och kärlek.
Att Jesu Kristi människoblivande blirmodellen för ett äkta utbredande avevangelium.

Bönens apostolat erbjuder alla katoliker, oberoende av ålder, kön, yrke, utbildning och ämbete
tillfälle att tillsammans med påven och förenade i Kristi offerdöd be för kyrkans och världens
behov i nutiden.

Vi deltar i apostolatet med följande eller motsvarande dagliga morgonbön. i deltar i apostola-
tet med följande eller motsvarande dagliga morgonbön.
Herre Jesus, genom Jungfru Marias obefläckade hjärta
offrar jag dig i dag mina böner, mitt arbete, min glädje och mitt lidande
för alla ditt heliga hjärtas intentioner.
I förening med det heliga mässoffret överallt i världen offrar jag dem
för försoning av mina synder
och för alla mina släktingars och vänners intentioner,
i synnerhet för vår helige faders böneämnen:
(här nämns böneämnena)
Amen.
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Helsinki
Pyhän Henrikin

katedraaliseurakunta
20.12. la 10.00 lastenkerho,17.40
vesper, 18.00 aattomessu.
21.12. adventin 4. su 9.45 lat/engl,
11.00 PÄÄMESSU, 16.00 messu
Porvoossa, 18.00 iltamessu.
24.12. ke Jouluaatto 14.00 perhe-
messu, 16.00 messu ruotsiksi, 24.00
Jouluyönmessu.
25.12. to Herran syntymä, joulupäivä
11.00 joulupäivän messu, 18.00 ilta-
messu englanniksi.
26.12. pe pyhä Stefanos 11.00 pää-
messu.
27.12. la 17.40 vesper, 18.00 aatto-
messu.
28.12. 1. joulun jälkeinen su, pyhän
perheen juhla 9.45 lat/esp, 11.00
PÄÄMESSU,12.30 messu venäjäk-
si, 16.00 joululauluja seimenen ää-
rellä, 16.00 messu Tikkurilassa,
18.00 iltamessu.
31.12. ke 18.00 kiitosmessu.
1.1. to pyhän Jumalansynnyttäjän
Marian juhlapäivä 12.30 PÄÄMES-
SU, 18.00 iltamessu.
3.1. la 17.40 vesper, 18.00 aattomes-
su.
4.1. 2. joulun jälkeinen su 9.45 lat/
engl, 11.00 PÄÄMESSU, 12.30 mes-
su italiaksi, 18.00 iltamessu.
5.1. ma 18.30 Elämän puolesta -ryh-
mä seurakuntasalissa.
6.1. ti Herran ilmestyminen, loppiai-
nen 11.00 PÄÄMESSU, 12.30 Henri-
kin ja Marian seurakuntien yhteinen
perhejuhla, 18.00 iltamessu.
10.1. la 17.40 vesper, 18.00 aatto-
messu.
11.1. 3. joulun jälkeinen su, Herran
kaste 9.45 lat/ranska, 11.00 PÄÄ-
MESSU, 10.30 lastenkerho, 12.30
perhemessu, 18.00 iltamessu.
12.1. ma 18.30 informaatiokurssi
seurakuntasalissa.

----------------- Diaspora -----------------
Porvoo su 21.12. 16.00, su 18.1.
15.00
Tikkurila su 18.12., 16.00 su 25.1.
su 16.00

Pyhän Marian seurakunta
20.12. la 18.30 aattomessu
21.12. adventin 4. su 10.00 messu
suomeksi, 11.30 messu suomeksi/
vietnamiksi, 18.30 iltamessu
24.12. ke jouluaatto 14.00 jouluaaton
perhemessu, 24.00 jouluyön messu
25.12. to joulupäivä 11.30 joulupäi-
vänmessu (piispanmessu), 18.30 il-
tamessu
26.12. pe tapaninpäivä 10.00 messu
ruotsiksi, 11.30 messu suomeksi,
16.00 messu puolaksi/Mass in Po-
lish, huom. ei ole iltamessua!
27.12. la 16.30 messu Riihimäellä,
18.30 aattomessu
28.12. 1. joulun jälkeinen su, pyhän
perheen juhla 10.00 messu suomek-
si, 11.30 messu saksaksi/Messe auf
Deutsch, 18.30 iltamessu
1.1. to pyhän Jumalansynnyttäjän
Marian juhlapyhä 11.30 päämessu,
huom. ei ole iltamessua!
3.1. la 18.30 aattomessu
4.1. 2. joulun jälkeinen su 10.00

Helsinki
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-6824040, fax 09-6224618.
Sähköposti henrik@catholic.fi.

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu su 9.45 missa latina 11.00 PÄÄMESSU,
kirkkokahvit 12.30 eri kielisiä messuja ja perhemessu 18.00 iltamessu ma, ke,
pe 18.00 messu  ti, to 7.30 messu ke 17.30 ruusukkorukous pe 17.30 adoraa-
tio ke, la 19.30 neokat. yhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja sopimuk-
sen mukaan.

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, fax 09-2411634. Sähköposti
maria@catholic.fi. Kotisivu maria.catholic.fi.

Su 10.00 PÄÄMESSU suomeksi (1. su ruotsiksi/suomeksi), kirkkokahvit 11.30
messu 1. su suomeksi/ruotsiksi, 2. su englanniksi, 3. su suomeksi/vietnamiksi,
4. su saksaksi, (5. su perhemessu suomeksi), kirkkokahvit 18.30 iltamessu.
Ma 13.30 messu ke, pe 7.15 aamumessu ti, to, la 18.30 iltamessu ti 18.00
ruusukkorukous to 18.00 adoraatio ti, la 18.00-18.30 tai sopimuksen mukaan
rippitilaisuus.

Turku
Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389, fax 02-2505090. Sähköposti
birgitta@catholic.fi. Kotisivu birgitta.catholic.fi

Su 9.15 morgonmässa på svenska (månadens sista söndag), 10.30 PÄÄMES-
SU 18.30 iltamessu englanniksi (kuukauden 2. su missa latina) ma 07.30 aa-
mumessu ti 18.30 iltamessu ke 07.30 aamumessu to 18.00 adoraatio 18.30
iltamessu pe 07.30 aamumessu la 07.30 aamumessu.
Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, fax 014-612660. Sähköposti
olavi@catholic.fi. Kotisivu olavi.catholic.fi

Su 10.30 PÄÄMESSU ke 18.00 iltamessu. Tiedot muiden arkipäivien messuis-
ta puhelimitse ja kirkon ovelta. Rippitilaisuus sopimuksen mukaan. Messut Jy-
väskylän kirkossa yleensä: ma 18.00 (sisarten kappelissa), ti 7.00, ke 18.00, to
7.00, pe 7.00, la 8.00. Poikkeukset kirkon ilmoitustaululla.

Tampere
Pyhän ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-2127280, fax 03-2147814. Sähkö-
posti risti@catholic.fi. Kotisivu www.nic.fi/~katristi.

Su 10.00 ruusukkorukous 10.30 PÄÄMESSU ti, to 7.30 aamumessu ma, ke,
pe 19.00 iltamessu ke 18.40 vesper la 8.30 messu. Rippitilaisuus ennen mes-
suja ja sopimuksen mukaan.

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251. Kotisivu www.sci.fi/~stan.
Pankkiyhteys: Sampo 800015-1888441.

Su 11.00 tai 18.00 PÄÄMESSU kirkossa. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen mes-
suja ja sopimuksen mukaan.

Oulu
Nasaretin pyhän perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834. Isä Paolon gsm 041-5731595.
Sähköposti perhe@catholic.fi.

Su 11.00 PÄÄMESSU ma, ti, ke, pe 18.30 iltamessu ke, la 19.00 neokateku-
menaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen mes-
sua ja sopimuksen mukaan. Kirkko avoinna arkisin 10.00-12.00.

messu ruotsiksi, 11.30 messu suo-
meksi, 16.00 messu puolaksi/Mass
in Polish, 18.30 iltamessu
6.1. ti loppiainen, Herran ilmestymi-
nen 10.00 messu suomeksi! perhe-
juhla
10.1. la 18.30 aattomessu
11.1. 3. joulun jälkeinen su, Herran
kasteen juhla 10.00 messu suomek-
si, 11.30 messu englanniksi/Mass in
English, 18.30 iltamessu
18.1-25.1. ekumeeninen rukousviik-
ko

----------------- Diaspora -----------------
Riihimäki la 27.12 la 16.30

Turku
Pyhän Birgitan ja autuaan

Hemmingin seurakunta
20.12. la 10.30 lastenkerho, 12.30
perhemessu
21.12. adventin 4. su 10.30 PÄÄ-
MESSU, 18.30 Mass in English
24.12. ke Herran syntymä, jouluaat-
to 16.00 perhemessu, 24.00 joulu-
yönmessu
25.12. to joulupäivä, juhlapyhä 10.30
PÄÄMESSU, 16.00 messu Porissa,
18.30 Mass in English
26.12. pe pyhä Stefanos, juhla 10.30
päämessu
28.12. 1. joulun jälkeinen su, Pyhä
Perhe, juhla 9.15 Mässa på svens-
ka, 10.30 PÄÄMESSU, 18.30 Mass
in English
31.12. ke 18.00 kiitosmessu vuoden
päättyessä
1.1. to pyhän Jumalansynnyttäjän
Marian juhlapyhä 10.30 päämessu,
18.30 Mass in English
4.1. 2. joulun jälkeinen su 10.30
PÄÄMESSU, 18.30 Mass in English
6.1. ti Herran ilmestyminen, loppiai-
nen 10.30 päämessu, 11.30 seura-
kunnan perhejuhla, 18.30 Mass in
English
10.1. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhe-
messu
11.1. 3. joulun jälkeinen su, Herran
kaste, juhla 10.30 päämessu, 18.30
Mass in English

----------------- Diaspora -----------------
Ahvenanmaa 31.1. la 10.00
Pori 12.12. pe 18.00, 25.12. to 16.00
(huom. aika ja päivä), 24.1. la 18.00
Rauma 14.12. su 15.00

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta

18.12. to 14.00 seniorien kokous
20.12. la lauantaikurssi, 12.30 pyhä
messu
21.12. adventin 4. su 10.30 päämes-
su, 18.00 messu Kajaanissa
24.12. ke Herran syntymä, joulu
24.00 jouluyön messu
25.12. to 12.00 joulupäivän messu
26.12. pe Tapaninpäivä 11.00 messu
Kuopiossa, 16.00 messu Joensuus-
sa
27.12. la 9.45 uskonnonopetus Sa-
vonlinnassa, 11.00 messu Savonlin-
nassa
28.12. 1. joulun jälkeinen su, pyhä
Perhe: Jeesus, Maria ja Joosef
10.30 PÄÄMESSU, 16.00 messu

Vakio-ohjelmat Kalenteri
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Kalenteri
Mikkelissä
31.12. ke 18.00 iltamessu ja adoraa-
tio
1.1. to pyhän Jumalansynnyttäjän
Marian juhlapyhä 10.30 PÄÄMESSU
5.1. 2. joulun jälkeinen su 10.30
PÄÄMESSU
6.1. ti Herran ilmestyminen, loppiai-
nen 12.00 (huom.) perhemessu
7.1. ke SCJ:n kokous; keskiviikkona
ja torstaina ei ole messua
9.1. pe 18.00 messu Kiteellä
10.1. la 9.45 uskonnon opetusta Jo-
ensuussa, 11.00 messu Joensuus-
sa, 16.00 messu Varkaudessa
11.1. 3. joulun jälkeinen su, Herran
kaste, juhla 10.30 PÄÄMESSU,
16.00 messu Mikkelissä, messun jäl-
keen ekumeeninen tilaisuus
15.1. to 14.00 seniorien kokous

----------------- Diaspora -----------------
Kitee 12.12., 9.1., 12.3., 2.4., 7.5. pe.
klo 18.00 (Ev.- Lut. kirkko; Kappelin-
tie 4)
Joensuu 13.12., 10.1., 7.2., 13.3.,
3.4., 8.5. la. klo 11.00 (uskonnonope-
tus alkaa klo 9.45), ja 26.12. pe klo
16.00 (Ort. kirkon srk.-sali, Kirkkoka-
tu 32)
Varkaus 13.12., 10.1., 7.2., 13.3.,
3.4., 8.5. la. klo 16.00 (Ort. kirkko,
Taipaleentie 26)
Mikkeli 28.12., 11.1, 8.2., 14.3., 4.4.,
9.5. sun. klo 16.00 (Ev.-Lut. tuomio-
kirkon krypta, Savilahdenkatu 20)
Savonlinna 27.12., 31.1., 28.2.,
27.3., 24.4., 22.5. la. klo 11.00 (us-
konnonopetus alkaa klo 9.45), (Ort.
rukoushuone, Erkonkatu 11)
Kuopio 25.1., 29.2., 28.3., 25.4.,
23.5. sun. klo 16 ja 26.12. pe klo
11.00 (Ort. tuomiokirkon srk.-sali,
Snellmaninkatu 8)
Kajaani 21.12. sun. klo 18.00

Lasten uskonnonopetus vuonna
2003 (syyskausi): 20.12.
Lasten uskonnonopetus vuonna
2004 (kevät): 24.1., 21.2., 20.3.,
17.4., 15.5.

Tampere
Pyhän ristin seurakunta

21.12. adventin 4. su 10.30 PÄÄ-
MESSU
24.12. ke Herran syntymä, joulu
24.00 paimenten messu
25.12. to 10.30. joulupäivän messu,
14.00 messu puolaksi, 19.00 messu
Kurikassa
26.12. pe Tapaninpäivä 10.30 mes-
su (isä Tuomo T. Vimpari), 8.30 mes-
su Lapualla, 12.00 messu Pietarsaa-
ressa, 16.00 messu Vaasassa
27.12. la 10.30 pyhä apostoli Johan-
neksen juhlamessu
28.12. 1. joulun jälkeinen su, pyhä
perhe: Jeesus, Maria ja Joosef 10.30
PÄÄMESSU
31.12. ke 17.00 kiitosmessu vuoden
päätteeksi
1.1. to pyhän Jumalansynnyttäjän
Marian juhlapyhä 17.00 juhlamessu
4.1. 2. joulun jälkeinen su 10.30
PÄÄMESSU, 15.00 messu Hämeen-
linnassa
10.1. la 9.30 katekeesi, 13.15 lasten-
kerho, 14.15 perhemessu ja perhe-
juhla
11.1. 3. joulun jälkeinen su, Herran

kaste, juhla 10.30 päämessu
13.1. ti 17.00 messu Kristiinankau-
pungissa

----------------- Diaspora -----------------
Hämeenlinna (ort. seurakunnan
seurakuntasali) 4.1. su 15.00
Kristiinankaupunki 13.1. ti 17.00
Kurikka (kysy kirkkoherralta) 25.12.
to 19.00, 17.1. la 18.30
Lapua (kysy kirkkoherralta) 26.12.
pe 8.30, 17.1. la 9.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappe-
li) 26.12. pe 12.00, 17.1. la 12.00
Vaasa (ort. seurakunnan seurakun-
tasali) 26.12. pe 16.00, 17.1. la 16.00

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta

18.12. to 18.00 iltamessu
21.12. adventin 4. su 18.00 messu
24.12. ke Herran syntymä 24.00 jou-
luyön messu
25.12. to 11.00 joulupäivän messu,
joulujuhla
26.12. pe tapaninpäivä 11.00 juhla-
messu
28.12. 1. joulun jälkeinen su, pyhä
perhe 11.00 messu Haminassa,
huom. ei ole iltamessua Kouvolassa!
31.12. ke 18.00 kiitosmessu vuoden
päättyessä
1.1. to pyhän Jumalansynnyttäjän
Marian juhlapyhä 11.00 juhlamessu
3.1. la 16.00 messu Lahdessa
4.1. 2. joulun jälkeinen su 11.00 PÄÄ-
MESSU
6.1. ti Herran ilmestyminen, loppiai-
nen 11.00 Loppiaisen liturgia ja per-
hejuhla
8.1. to 18.00 iltamessu
11.1. 3. joulun jälkeinen su, Herran
kaste 11.00 PÄÄMESSU

----------------- Diaspora -----------------
Lahti (ort. kirkko) la 14-16 uskon-
nonopetus, 6.12., 3.1., 7.2., 6.3.,
27.3. huom. muutos, 8.5. la klo 16.00
messu
Lappeenranta (ort. kirkko) 21.12.,
18.1., 15.2., 21.3., 18.4., 16.5. su klo
11.30 messu
Hamina (Poitsila): 28.12., 25.1.,
22.2., 28.3., 25.4., 23.5. klo 11.00

Uskonnonopetus Kouvolassa 11-13,
messu 13.00. Päivämäärät: 13.9.,
11.10., 8.11., 13.12., 10.1.
Uskonnonopetus Lahdessa: 16.9.,
4.10., 1.11., 6.12., 3.1., klo 14-16
messu klo 16.00
Pyhän Ursulan kirkon vihkimisen 10-
vuotisjuhla ja vahvistuksen sakra-
mentti 14.12. klo 11.00

Kirkkoherran poissa ollessa Kouvo-
lassa toimivat papit: 1.11.-4.1.2004
isä Wieslaw Swiech SCJ, puh. 09-
6877460

Oulu
Nasaretin pyhän perheen

seurakunta
20.12. la 11.00 uskonnonopetus kou-
lulaisille.
21.12. adventin 4. su 11.00 päämes-
su.

24.12. ke Herran syntymä, jouluaat-
to 24.00 jouluyön messu.
25.12. to joulupäivä 11.00 päämes-
su, 17.00 messu Torniossa.
26.12. pe Tapaninpäivä 11.00 juhla-
messu.
28.12. pyhän perheen juhla, juhlapy-
hä 11.00 PÄÄMESSU, 17.00 messu
Raahessa.
31.12. ke 18.30 kiitosmessu.
1.1. pyhän Jumalansynnyttäjän Ma-
rian juhlapyhä 11.00 juhlamessu.
4.1. 2. joulun jälkeinen su 11.00 PÄÄ-
MESSU, 17.00 messu Torniossa.
6.1. ti Herran ilmestyminen, loppiai-
nen 18.30 juhlamessu.
11.1. 3. joulun jälkeinen su 11.00
PÄÄMESSU, 17.00 messu Rova-
niemellä.

----------------- Diaspora -----------------
Raahe 28.12. su 17.00
Rovaniemi 14.12., 11.1. su 17.00
Tornio 25.12. to 17.00, 4.1., 18.1. su
17.00

KESKUKSET
Ekumeeninen keskus

Myllyjärvi, 02740 Espoo. Puh. 09-
8557148. Su 11.00 liturgia, kirkko-
kahvit. To, pe 9.00-18.00 ikonimaa-
lauksen opetusta.

Katekeettinen keskus
Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. (09)
2416095, fax (09) 5885157. Sähkö-
posti katekeesi@catholic.fi, kotisivu
www.katekeettinenkeskus.fi

Lucia-puoti, Kuusitie 6. Avoinna
12.00 - 17.00 ke/pe, 12.00 - 18.15 ti/
to, ma/la suljettu. Katolista kirjalli-
suutta, kortteja, uskonnollisia esinei-
tä ja lahjatavaroita. Adventtikalente-
rit - joulukortit - seimet – joululahjat
ym. Uusi lastenkirja PYHÄT JA ROH-
KEAT (17 eur) pyhimyskertomuksia,
kauniit värikuvat. HELGONENS
VÄRLD (17 eur) helgonberättelser
för barn, vackra färgbilder.
Aukioloajat ennen joulua: ti/to 12.00
– 18.15, ke/pe 12.00 – 17.00
Ylimääräiset myyntipäivät: la 13.12 ja
20.12 10.00 – 14.00, ma/ti 22.-23.12.
12.00 – 18.00. Joulun välipäivät
kauppa suljettu.
Vuoden alusta 8.1. lähtien kauppa
auki vain ti/to 12.00 – 18.15.

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Hel-
sinki. Puh. 0208350751, fax 09-
61294770. Sähköposti info@catholic.fi.
www.catholic.fi

Stella Maris
Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh.
019-335793, fax 019-335892.

Toivotamme rauhallista joulua ja
onnellista uutta vuotta 2004.
Leena Kangas sekä  Sr. Fulgentia

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh.
09-660901, fax 09-68712244. Email:
studium.catholicum@catholic.fi

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi-
tukset seuraavaan lehteen ajalle
14.1.2004–11.2. 2004 on toimitet-
tava viimeistään 1.1.2004 mielui-
ten sähköpostitse osoitteeseen

 info@catholic.fi
Säilytä aina tärkeästä aineistos-
ta kopio itselläsi!

Kirjasto on avoinna keskiviikkoisin
klo 14-18.

Suomen  Caritas
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki.
Puh 09-1357998, fax 09-68423140.
HUOM! Katunumero on muuttunut!
Sähköposti info@caritas.inet.fi.
www.caritasfinland.fi

TAPAHTUMIA
Academicum Catholicum

Ellei muuta mainita, kokous pidetään
Studium Catholicumissa, Ritarik. 3b
A, Helsinki. Tilaisuudet ovat avoimia
kaikille. Möteslokal (om ej annat an-
ges): Studium Catholicum, Riddareg.
3 b A, Helsingfors. Tilaisuudet ovat
avoimia kaikille. Öppet för alla.

Torstaina 8.1. klo 18.30 Heidi Tuori-
la-Kahanpää esitelmöi Edith Steinis-
ta (pyhä Ristin Teresa Benedikta)
vastajulkaisemansa elämäkerran
”Euroopan ikoni, Edith Steinin elämä
1891-1942” pohjalta/ Heidi Tuorila-
Kahanpääs föredrag som baserar
sig i sin nya biografi om Edith Stein
(st. Teresa Benedicta av Korset)

Lördagen 24.1.: Skam – Skuld –
Synd. Det andra seminariet kring för-
hållandet mellan religion och psyko-
analys. Inledare är Else-Britt Kjell-
qvist, författare och psykoanalytiker,
Axel Carlberg, dominikan och etiker.
Kommentar av Torsti Lehtinen, för-
fattare. Det egentliga seminariet
föregås av en filmvisning av Fritz
Langs klassiker “M – staden söker en
mördare” (1931). SFV-salen, Ny-
landsgatan 17 D, 5:te våningen (in-
gången via gården!). Filmvisning kl.
10-12, seminarium kl. 13-17 inklusi-
ve kaffepaus. Anmälningar före
8.1.2004 till Stiftsrådet, Sonja Wack-
lin, tel. 09-22886631, eller e-post:
sonja.wacklin@evl.fi. Arrangörer:
Stiftsrådet i Borgå Stift, Ekumeniska
Rådet/Svenska sektionen, Helsing-
fors Prosteribyrå, Svenska Studie-
centralen, Academicum Catholicum.
Eventuellt uppbäres en deltagarav-
gift om max. 10 e. Ruotsinkielinen
seminaari jatkaa aiheesta uskonto ja
psykoanalyysi.

Keskiviikkona 28.1. klo 18.00 mes-
su AC:n suojeluspyhimyksen Tuo-
mas Akvinolaisen kunniaksi Pyhän
Henrikin katedraalissa./ Mässa i St.
Henriks Katedral med anledning av
AC:s skyddspatrons  Thomas av
Aquinos festdag.

Torstaina 12.2. klo 18.30 Keskuste-
lutilaisuuden aiheena on “Kirkkom-
me tila maallikon silmin”. Tilaisuus on
alku uudelle keskustelufoorumille,
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Rukouksen apostolaatti 2004
Apostleshipof Prayer

Daily Offering (example):
O Jesus, through the ImmaculateHeart of Mary, I offer You myprayers, works, joys and sufferingsof this dayfor all the intentions of Your Sac-red Heart, in union with the HolySacrifice of the Mass throughoutthe world, in reparation for mysins, for the intentions of all myrelatives and friends, and in par-ticular for the intentions of ourHoly Father:(add here the intentions)Amen.

JANUARY 2004That all men and women mayrecognize that they are membersof God’s one family and endwars, injustice and discriminati-on among themselves.That every mission Churchmay engage itself in the trainingof apostolic personnel.
FEBRUARY 2004For peaceful co-existenceamong Christians, Jews and Mus-lims in the Holy Land.That In Oceania priestly andreligious vocations for evangeliza-tion in the local Churches may re-ceive special care.
MARCH 2004That the land, culture and allthe rights of the indigenous po-pulations of the world may be res-pected, so that true harmony bet-ween them and those amongwhom they live may be attained.That in Africa, cooperationbetween missionary Institutesand local Churches may grow,with respect for the variety ofgifts.
APRIL 2004That solid preparation of thecandidates for holy orders andpermanent training of ordainedministers may be carefully provi-ded for.That the missionary spirit of“Ad Gentes” may become a the-me of reflection and a matter ofconstant commitment in the or-dinary pastoral activity of theChristian community.
MAY 2004That the family — founded onthe marriage of a man and a wo-man — may be recognized as thebasic cell of human society.That through the motherly in-tercession of Our Lady, Catholicpeople may come to regard theEucharist as the heart and soul ofthe missionary activity.

(go to page  7)

TAMMIKUU
Että kaikki ihmiset tunnustaisivat ole-vansa yhtä Jumalan perhettä ja lopet-taisivat sodat, epäoikeudenmukaisuu-den ja syrjinnän välillään.
Että kaikki lähetystyötä tekevät kirkothuolehtisivat itse omien työnteki-jöidensä kou-luttamisesta.

HELMIKUU
Että Pyhän maan kristittyjen, juuta-laisten ja muslimien kesken vallitsisirauha ja yhteistyö.Että Tyynenmeren alueen pappis- jasääntökuntakutsumukset paikallis-kirkkojen evankelioimiseksi saisivatosakseen erityistä huolenpitoa.

MAALISKUU
Että alkuperäiskansojen maata, kult-tuuria ja oikeuksia kunnioitettaisiinkaikkialla, jotta heidän ja muualtamuuttaneiden välille muo-dostuisitodellinen yhteisymmärrys.
Että yhteistyö lähetysinstituuttien japaikalliskirkkojen välillä vahvistuisiAfrikassa ja lahjojen erilaisuus otettai-siin huomioon.

HUHTIKUU
Että seminaristien hyvästä koulutuk-sesta ja papiston jatkuvasta koulutta-misesta pidettäisiin erityistä huolta.
Että lähetyshengestä kansojen kes-kuudessa keskusteltaisiin ja siihenkiinnitettäisiin huomiota kristillisenyhteisön jokapäiväisessä sielunhoito-työssä.

 Rukouksen apostolaatti tarjoaa kaikille katolilaisille iästä, sukupuolesta, ammatista, koulutuk-
sesta ja työstä riippumatta tilaisuuden yhdessä paavin kanssa ja Kristuksen uhrikuolemaan liitty-
neenä rukoilla kirkon ja maailman tämänhetkisten tarpeiden puolesta.

Me osallistumme rukouksen apostolaattiin lausumalla joka päivä seuraavan tai vastaavan aa-
murukouksen:
Herra Jeesus, Neitsyt Marian tahrattoman sydämen kautta
uhraan sinulle tänään rukoukseni, työni, iloni ja kärsimykseni
kaikkien pyhän sydämesi tarkoitusten puolesta.
Uhraan ne syntieni sovitukseksi
yhdistyen pyhään messu-uhriin kaikkialla maailmassa
sekä kaikkien sukulaisteni ja ystävieni tarkoitusten puolesta,
erityisesti pyhän isämme rukousaiheiden puolesta:
(tähän lisätään rukousaiheet)
Aamen.

TOUKOKUU
Että perhe – joka perustuu miehen janaisen väliseen avioliittoon – tunnus-tettaisiin yhteiskunnan perusyksikök-si.Että Neitsyt Marian äidillisten esiru-kousten kautta katolilaiset oppisivatnäkemään eukaristiassa lähetystyönsydämen ja sielun.

KESÄKUU
Että kaikki kristityt kasvaisivat tietoi-suuteen omasta ja yhteisestä velvolli-suudestaan todistaa Jumalan rakkau-desta ihmiskuntaa sekä jokaista mies-tä ja naista kohtaan.
Että uskonnonvapautta – joka on ih-miskunnan perusoikeus – kunnioitet-taisiin yhä laajemmin Aasian maissa.

HEINÄKUU
Että kaikkia lomalla olevia tuettaisiinuudelleen löytämään Jumalassa sisäi-nen rauha ja avautumaan lähimmäis-ten rakastamiselle.
Että nuorten paikalliskirkkojen maal-likot saisivat lisää vastuuta ja heitäkannustettaisiin evankelioimaan.

ELOKUU
Että Euroopan unioni ymmärtäisi,miten se voisi saada uutta ravintoakristillisestä perinnöstä, joka on olen-nainen osa sen kulttuuria ja histori-aa.
Että yhteys ja yhteistyö lähetystyötäaktiivisesti tekevien tahojen keskenkasvaisi.

SYYSKUU
Että vanhukset nähtäisiin yhteiskun-nan hengellisen ja inhimillisen kas-vun voimavarana.
Että todellinen veljellinen yhteistyökehittyisi Afrikassa kaikkien niidenkeskuudessa, jotka tekevät työtä kir-kollisten yhteisöjen kasvamisen ja ke-hittymisen edestä.

LOKAKUU
Että uskossaan vakaat kristityt olisivatvalmiita vuoropuheluun toisiin us-konnollisiin traditioihin kuuluvienkanssa.
Että katolilaisten oikeutettu näkyvyysoman maansa elämässä ja mediassakasvaisi Latinalaisessa Amerikassa.

MARRASKUU
Että kristityt miehet ja naiset olisivattietoisia omasta kutsumuksestaan kir-kossa ja siksi vastaisivat avosydämises-ti Jumalan kutsuun etsiä pyhyyttä elä-mässään.
Että kaikki lähetysalueilla työskente-levät muistaisivat aina, että henkilö-kohtainen pyhyys ja läheinen yhteysKristukseen ovat tuloksellisen evan-kelioimisen lähde.

JOULUKUU
Että lapsia aina pidettäisiin Jumalankallisarvoisina lahjoina, joita tuleekunnioittaa, ymmärtää ja rakastaa.
Että Jeesuksen Kristuksen lihaksitule-minen olisi evankeliumin aidon juur-tuminen malli.
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Uutisia

jonka on tarkoitus kokoon-
tua 2-3 kertaa vuodessa
keskustelemaan ajankohtai-
sista – joskus vaikeistakin –
kysymyksistä yhteis-
kunnassamme ja kirkos-
samme. Puhetta johtaa tällä
kertaa tri Heimo Langinvai-
nio./Diskussion kring temat:
vår kyrka i dag ur lekman-
nens synvinkel. Detta är
starten för ett diskussionfo-
rum där man (2-3 gånger
om året) kan ventilera aktu-
ella – även svåra – frågor
inom samhället och vår kyr-
ka. Dr. Heimo Langinvainio
leder ordet denna gång.

Elämän puolesta
Elämän puolesta -työryhmä
kokoontuu jälleen Pyhän
Henrikin katedraalin seura-
kuntasalissa  5.1. ja 2.2. vie-
tettävien maanantai-iltames-
sujen jälkeen siis alkaen
noin klo 18.30. Kokouksiin
ovat kaikki tervetulleita.

 Maallikkofransis-
kaanit OFS

Kokoontumispaikka Pyhän
Marian seurakuntasali, Män-

tytie 2, 00270 Helsinki. EUF-
RA-teema on yhteinen kut-
sumus vuoropuheluun ja yk-
seyteen.

Tammikuussa emme ko-
koonnu.

Torstai 12.2. klo 17.00
yhteisön kokous ja mietiske-
ly/keskustelu: "Pitäkäämme
huolta toinen toisistamme ja
kannustakaamme toisiam-
me hyviin tekoihin" (Hebr.
10: 24). Iltamessu klo 18.30.

Torstai 11.3. klo 17.00
yhteisön kokous ja mietiske-
ly: Vuoropuhelu ja ykseys
Herramme kanssa. Iltames-
su klo 18.30.

Torstai 15.4. klo 17.00
yhteisön kokous ja mietiske-
ly/keskustelu: Vuoropuhelu
ja ykseys kristittyjen kesken.
Iltamessu klo 18.30.

Torstai 13.5. klo 17.00
yhteisön kokous ja mietiske-
ly/keskustelu: Vuoropuhelu
eri uskontojen välillä. Ilta-
messu klo 18.30.

Kesäkaudella emme ko-
koonnu.

3.-4.7. Kökarin seura-
kunnan järjestämä eku-
meeninen fransiskaaninen
juhla.

25.7.-7.8. EUFRA 2004 -
viikot Hopstenissa, Saksas-
sa.

Torstai 16.9. yhteisön ko-

kous klo 17.00.

Pyhän Henrikin Seura
Pyhän Henrikin juhla 18. 1.
2004. Pyhän Henrikin juhla-
messun jälkeen vietämme
seurakuntasalissa juhlahet-
ken. Tilaisuudessa jaetaan
standaarit ansioituneille Py-
hän henrikin seuran jäsenil-
le sekä huomionosoitus isä
Teemu Sipolle SCJ. Sydä-
mellisesti tervetuloa!
Iloiset karnevaalit la
24.1.2004 alkaen iltames-
sun jälkeen n. klo 19.00 Py-
hän henrikin katedraaliseu-
rakunnan seurakuntasalis-
sa. Ruokatarjoilua, musiik-
kia ja muuta hauskaa ohjel-
maa, myös arpajaiset (ota
mukaan 2 euron kolikoita).
Liput 18 euroa, sisältää ruo-
an. Sitovat ilmoitukset Hen-
rikin pappilaan 16.1.2004
mennessä.
Matkustamme keväiseen
Riikaan 26.-28.3.2004. Tu-
tustuminen maan katoliseen
perinteeseen ja nykypäivä-
än sekä käynti Rundalen ja
Jelgavan palatseissa. Muka-
na matkalla on yleisvikaari
isä Tuomo T. Vimpari ja vie-
tämme päivittäin oman mes-
sun. Asumme vanhassa
keskustassa sijatsevassa

Hotel Konventa Setassa.
Lento Air Baltic 26.3. klo
8.55 ja takaisin Helsingissä
olemme 28.3. klo 19.10.
Hinta 428 eur kahden hen-
gen huoneessa, 486 eur yh-
den hengen huoneessa (sis.
aamiaiset). Sitova ennakko-
maksu 100 eur maksettava
välittömästi ilmoittautumisen
jälkeen. Loppumaksu
26.2.2004. Viimeinen ilmoit-
tautumispäivä 30.1.2004.
Varaukset klo 9-11 puh. 09-
491495/Rita Kaira, 09-
2391953/Marja-Leena Rau-
takorpi tai 09-630113/Aisla
Hentola.

Rakkauden lähetyssi-
saret

Adoraatio maanantaisin klo
18.00 ja pyhä messu perjan-
taisin klo 18.00. Tervetuloa!
Kaarikuja 2 K 60, Kontula,
Helsinki. Puh. 09-3403795.

Teresa ry
Teresat kokoontuvat pääasi-
allisesti P. Marian seurakun-
tasalissa, Mäntytie 2, joka
kuukauden 1. ja 3. tiistai. Ilta
alkaa messun vietolla P. Ma-
rian kirkossa klo 18.30.
Messua edeltää ruusukko-
rukous klo 18.00 alkaen.

Teresa ry on Helsingin
molempien katolisten seura-
kuntien yhteinen yhdistys.
Toimimme pääkaupunki-
seudulla Pyhän Henrikin ja
Pyhän Marian seurakuntien
karitatiivisen työn hyväksi
järjestämällä myyjäisiä, joi-
den tuotosta luovutamme
kirkkoherrojen jaettavaksi
avustuksia vanhusten, sai-
raiden ja lasten tarpeisiin,
sekä tuemme nuorten toi-
mintaa.

Ursuliinisisaret
Ursuliinisisaret kutsuvat
kaikki halukkaat mukaansa
Retrettiin Stella Marisiin
27.-31.12.2003. Teemana
on kutsu pyhyyteen pyhän
Ursulan hengessä. Retretin
pitää isä Frans Voss SCJ.
Ilmoittautumiset Stella Mari-
siin, puh. 019-335793. Ret-
retin hinta 100 euroa.

ILMOITUKSIA
Trimeeri Oy

Kristillistä esineistöä kaikilta
mantereilta. Eerikinkatu 12,
Helsinki. Puh. 09-640916

Paavi Johannes Paavali II onlähettänyt lämpimät synty-mäpäiväonnittelut 60-vuoti-aaksi ennättäneelle Focolare-liikkeelle ja sen perustajalleChiara Lubichille. Pyhä isäkehui liikkeen jäseniä ”vuo-ropuhelun apostoleiksi ja tär-keiksi ykseyden edistämisenvälineiksi”. Liikkeellä onmyös tärkeä tehtävä Euroo-pan uudessa evankelioimi-sessa.Paavin viestin Roomanlähelle kokoontuneille lähes1.500 Focolare-liikkeen jäse-nelle luki arkkipiispa Stanis-law Rylko, joka nimitettiintämän vuoden lokakuussaPaavillisen maallikkojen neu-voston puheenjohtajaksi.Toisen maailmansodankeskellä Italian Trentossa pe-rustettu Focolare-liike toimiitällä hetkellä 182 maassa. Sil-lä on lähes kaksi miljoonaajäsentä, ja sen työtä arvoste-

Focolare-liike60-vuotiaaksi

taan myös niin ortodoksienkuin protestanttienkin kes-kuudessa. Liikkeen perusta-ja, vuonna 1920 syntynyt ita-lialainen Chiara Lubich ontunnustettu puhuja myöskansainvälisesti ja uskontora-jat ylittäen.
KATT/VIS/CWNEWS

Focolare-liikkeen perustajaChiara Lubich.
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Paavillisen uskontojen-välisen vuoropuhelunneuvoston puheenjoh-taja, arkkipiispa Micha-el Fitzgerald on kiistä-nyt laajalle levinneethuhut, joiden mukaanFatiman pyhäköstä japyhiinvaelluskohteestaoltaisiin tekemässä us-kontojenvälistä kohta-uspaikkaa. Hänen mu-kaansa Fatima pysyy ka-tolisena pyhiinvaellus-kohteena, joka keskit-tyy Neitsyt Marian har-tauteen. Huhujen syy-nä oli Fatimassa syksyl-lä pidetystä uskontojen-välisestä kongressista le-vinneet perättömät leh-tijutut.Joulukuussa aiotaanmyös aloittaa Fatimanuuden basilikan raken-taminen. Basilikan onsuunnitellut kreikka-lais-ortodoksinen arkki-tehti Alexandros Tom-batis ja sen odotetaanvalmistuvan 13. touko-kuuta 2007 mennessä,jolloin vietetään Fati-man Neitsyt Marian en-simmäisen ilmestyksen90-vuotispäivää.
KATT/KATOLSK.NO

Fatimasta ei tule uskontojenvälistäkohtauspaikkaa

Fatiman pyhäkön nykyiseen kirkkoon mahtuu noin 900 ihmistä. Uusi basilika ylikymmenkertaistaa määrän.Liikkeen logo on vähintäänkin moderni. Focolare on maallikkoliikkeistälevinnein ja toimii 182 maassa.
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Efter att på 900-talet hahaft sporadisk kon-takt med kristendo-men, beslöt islänningarnaomkring år 1000 på sitt all-ting att ön skulle anta kris-tendomen. Gamla, inbitnahedningar fick tillstånd attprivat blota till de gamla gu-darna på sin gård. Officiellaoch gemensamma gudstjäns-ter skulle vara kristna. Såspred och rotade sig kristen-domen, dock något långsam-mare än på kontinenten, an-tagligen för att bebyggelsenvar mycket gles.I mitten av 1000-talet fickön sitt första biskopssäte iSkarholt på södra Island ochcirka ett sekel senare sitt an-dra stift, Holar på norra Is-lands Detta var början tillden tid då Island gjorde sinstora insats i Europas kultur.Snorre Sturlason levde på1200-talet. Han och andramed honom skrev Eddan,både den poetiska och denpå prosa och då eller underföljande sekel blev de kända”sagorna” nedskrivna, tillexempel NIalls saga.På denna tid lydde Islandbåde världsligt och kyrkligtunder Norge, men avståndetvar stort och kungen blanda-de sig inte nämnvärt i islän-ningarnas företag. Biskopar-na höll visst mera kontaktmed ärkebiskopen i Nidaros.Men 1387 hamnade Norgeoch med det Island underdansk överhöghet. I börjanblev det väl knappt någonstörre förändring i förhållan-dena men när Danmark om-kring 1530 blivit luthersktville det tvinga denna troäven på islänningarna. Des-sa ville inte och satte sig tillmotvärn. 1541 lyckadesdanskarna infånga den sistabiskopen Jon Arason ochhalshugga honom. Efter detföll ridån mellan katolskakyrkan och Island för långtid.I mitten av 1800-talet bör-jade franska och bretons-ka fiskare med säsongfis-ke i de isländska vattnen ochde följdes av sina präster. Ibörjan fick dessa bara skötade utländska fiskarnas själar.Det var på Island i lag förbju-det att bli katolik. En ungman Gunnar Einarsson somhamnat i jesuiternas skola iKöpenhamn, konverteradedär och gav anledning åt detisländska parlamentet attbegrunda och avskaffa detgamla förbudet. Men närhan återvände till ön fickhan länge leva som ensamkatolik. Det franska fisket

hade minskat och prästernafarit hem. De hade dock läm-nat efter sig en gård som deinköpt.Det var först år 1895 somdet på nytt kom två prästertill landet. Det var biskopeni Köpenhamn, Johannes vonEuch som sände dem och ettår senare följdes de av deförsta St.Josefssystrarna.1897 byggdes en kyrka påLandakort, den katolska går-den samt en folkskola och1902 byggde systrarna ettsjukhus.Då islänningarna i all-mänhet ej var positivt inställ-da till Danmark, bad biskopvon Euch, de tyska montfor-tanerna att åtaga sig missio-nen på ön. 1903 sände de entysk och en holländsk prästtill Reykjavik.Montfortanerna försöktegenast lära sig landets språkoch bekanta sig med desskultur och historia. De sköt-te fortfarande de franska fis-karnas själavård men ägnadesig ändå främst i samarbetemed systrarna åt att spridakunskap om kyrkans trobland folket.År 1918 blev Islandsjälvständigt om ock-så i personalunionmed Danmark. Fader Meu-lenberg som ledde missio-nen fick då sin förman iHol-land att sända två präster till.Han inbjöd även kardinalvan Rossum som var entusi-astisk för nordisk mission,att besöka ön. Denne kom1923 och gjorde landet tillen självständig apostoliskprefektur med Fader Meu-lenberg som prefekt. Då bör-jade han genast förverkligasina drömmar. Han hadeanskaffat en gård med vids-träckta ägor i Hafnafjördur inorra Island. Där lät han ut-veckla ett mönsterjordbruk:,vars avkastning täckte bådefädernas och systrarnas näri-ngsbehov. Där inrättades ettsjukhus och en skola. 1927lades grundstenen till en nystor kyrka i Reykjavik.1918 fanns det 60 katoli-ker på ön. På 1920-talet ut-gavs en katekes, bönböckerm.m. och från 1926 tidsskrif-ten ”Merki krossins”. Dessupp gift-var att anknyta tillmedeltidens högkultur.Systrarna åter fick genomsina sjukhus och skolor kon-takt med folket och intressetför ”moderkyrkan” ökade.Ärligen konverterade 20-30personer, bland dem kanHalldor Laxnes nämnas.Smånigom kom det även kal-lelser. 1924 blev Johannes

Gunnarsson, son till denförste katoliken Gunnar Ei-narsson vigd till montfortan-präst. Han-blev 1943 landetsförsta inhemska biskop.1929 blev prefekturen upp-höjd till apostoliskt vikariatoch kardinal van Rossumfick lov att göra en ny resa tillIsland för att viga Fader Meu-lenberg till biskop i den nyakatedralen.1935 fick biskopen fran-ciskansystrar, Mariasmisionärer,till Island för attgrunda ett sjukhus i Stykki-sholmur i västra Island och1939 kom kontemplativakarmelitsystrar till Hafnafjör-dur.II världskriget åstadkomstora förändringar på Island.

England ockuperade landet1940 och följande år komamerikanerna till. Hela livetpå ön förändrades. Den mo-derna världen trängde inmed flygplatser, riktigalandsvägar och industrialise-ring. Livssynen blev modernoch mera sekulariserad.Detta inverkade naturligt-vis också på det religiösa livetsom svalnade. Amerikaner-na var givmilda men kontak-terna till Europa avbröts. Bis-kop Meulenberg dog 1941.Han efterträddes 1943 av bis-kop Gunnarsson, som i detlängst försökte undgå dennauppgift. Han var en stillsam,sjuklig man och hade svårtatt få grepp om sina prästeroch systrar. Genom de långaavstånden hade de alla ut-vecklat väl mycket självstän-dighet. Under sin biskopstidhade han ändå glädjen attviga två isländska präster. Ef-ter kriget försvårades missi-onsverksamheten av det min-skande antalet kallelser påkontinenten. Systrarna mo-derniserade efter kriget sinasjukhus men blev av förhål-landena tvungna att på 1970-talet ge upp dem.Montfortanernas led-ning i Europa påta-lade bristande mis-sionsiver hos prästerna men

dessa hade märkt att folketvar negativt gentemot missi-onering. Det var hårt för bis-kop Gunnarsson och så komVatikankonciliet som tvinga-de honom till långa sejoureri Rom. Det gjorde slut påhans krafter och försämradehans kontakter med präster-skapet. 1966 lämnade hanlandet och avled 1968 i USA.Stiftet var då i dåligt tillståndmen samma år blev montfor-tanen Henrik Fréhen stiftetsbiskop .För honom gällde det attfå liv i stiftet igen och att gen-omföra konciliebesluten.Dessa införde han försiktigtmen endel katoliker blev ialla fall så upprörda att dedrog sig tillbaka från kyrkan.Det hela gav upphov till enkänsla av missmod som ficknågra unga präster att sökasig bort från ön och vissagamla att bli allt mera passi-va. Biskop Fréhen hademycket kontakter på konti-nenten och lyckades via demfå nödiga understöd. Mångaproblem var överhängande.Systrarna, som ej fick kallel-ser, hade gett upp sin verk-samhet och år 2001 for de sis-ta Josefssystrama bort efterhundraårig verksamhet. Dennederländska montfortanre-gionen meddelade att den ejmera kunde ge präster till Is-land. Den viktigaste uppgif-ten var alltså att få präster.Biskopen startade en kam-panj i flere länder och denbar frukt. Fyra färdiga präs-ter kom och fem andra vig-des till stiftet. De var viktigaty i detta skede hade behovetökat. Konversionerna hadeigen fått fart och därtill hadeön fått immigranter från Fi-lippinerna, Kap-Verde-öarnaoch Polen.Biskop Fréhen dog1986. Då hade hanlyckats ge stiftet mån-ga inhemska präster, så attdet ej mera var beroende avmontfortanerna. Han självvar den sista biskopen fråhden orden. Han efterträddes1988 av den amerikanska je-suiten Alfred J.Jolson, av is-ländsk börd. Under hans tidgjorde ekumenin framsteg.Han dog plötsligt i mars1995 och i oktober övertogbiskop Johannes Gijsen stif-tets ledning. Under hans tidhar det igen kommit  flerekvinnliga ordnar till Island.Situationen verkar stabil ochkatolikernas antal har från60 år 1918 ökat till 5200 år2002. MÄRTA AMINOFF

Islands kyrka

Den nuvarande biskopen avReykjavik Jóhannes Gijsen.

Suomen katolilaisten re-kistereitä Tampereelta kä-sin ylläpitävä sisar Teresaon jäämässä ensi vuodek-si sapattivapaalle. Seitse-män-kahdeksan vuodentyörupeaman jälkeen aja-tus vapaavuodesta on sisarTeresalle selvästi mieleen,siitä huolimatta että hänpitää työtään mielenkiin-toisena ja antoisana.
”Tässä työssä näkee kuin ai-tiopaikalta, miten Suomenkatolilaiset palvelevat yhteis-kuntaa. Olemme tiiviistimukana yhteiskunnassa, jajokainen ryhmä tuo omanpanoksensa sen edistämisek-si”, sisar Teresa sanoo.Sisaren sapattivuosi alkaavuodenvaihteessa. Aluksihän matkustaa sääntökun-nan pääluostariin Yhdysval-toihin, jossa odottavat rutii-nityöt.”Ei mitään vastuullista”,sisar sanoo hymyillen.”Pääasiassa voin keskittyärukoukseen ja vaikka käydälenkillä sisarten kanssa. Ta-paan myös ystäviäni. Pää-luostarin jälkeen sapattivuo-si jatkuu Englannissa muuta-massa eri paikassa.”Irrottautuminen ei oleajatuksena aivan niin helppokuin luulisi, onhan työrupea-ma Tampereella kestänyt jovuodesta 1989. Mielessä onkäynyt, että täällä ehtii tapah-tua monia tärkeitäkin asioi-ta. Ihmisen osa olla vain yh-dessä paikassa kerrallaan onkuitenkin tässä tapauksessasiunaus.
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Sisar Teresa sapattivapaalle
”En ole huolissani siitä,mitä täällä tapahtuu. Muis-tan kyllä ihmisiä rukouksissa-ni, mutta työni puolesta enhuolehdi, kyllä se tullaanhoitamaan. Ja olen palastel-

lut töitäni monille ihmisil-le.”Palasteltavaa on riittänyt.Sisaren tehtävänä itse seura-kunnassa on nimittäin olluthyvin monien erilaisten asi-

oiden koordinoiminen, eisuinkaan ainoastaan rekiste-rinhoito, joka tosin on senmuualle näkyvä osa. Se tekeetyöstä vähintäänkin haasteel-lisen. Merkittävän lisävärinsätuovat sitten ne työt, joita eietukäteen voi lainkaan enna-koida.
Ei byrokratiaa,ihana seurakunta
“Pidän kuitenkin haasteista,ja työni on ollut rikasta. By-rokratiaa ei ole ollut, ja työs-kentely pappiemme ja piispo-jemme kanssa on ollut mu-kavaa. Meidän seurakunta-laisemme ovat loistavia ihmi-siä, ja ihmissuhdeasiathanovat haasteellisia jo luon-teensa vuoksi. Koko seura-kunta on ollut minulle suurilahja”, sisar Teresa sanoo.Myös rekisterin hoitamis-ta sisar pitää erittäin mielen-kiintoisena työnä. Ajan tasal-la pidettävinä ovat nykyistenkatolilaisten rekisterit. Kuol-leidenkin tietoja pidetäänyllä, mutta niiden laajem-paan ylläpitoon resurssit ei-vät riitä.“Niin paljon tietoja meil-lä ei ole, että esimerkiksi su-kututkijat siitä hyötyisivät.Meiltä ei myöskään saa virka-todistuksia. Niidenkin suh-teen oikea osoite on väestö-rekisteri.”Rekisterinhoitaja saa

muita helpommin luotuayleissilmäyksen katolilaistentoimintaan suomalaisessayhteiskunnassa. Siinä ollaanmukana hyvin tiiviisti.“Näen, miten olemmepalvelleet yhteiskuntaa, jamiten jokainen ryhmä ontuonut mukaan oman pa-noksensa sen edistämiseksi”,sisar Teresa sanoo.“Olen ylpeä hiippakun-nastamme. Kunnioitan Suo-men katolilaisia, ja aivan eri-tyisesti diasporassa asuvia.He ovat säilyttäneet uskonsa,ja vaikka he asuvat kaukanakatolisen kirkon laajemmas-ta toiminnasta, on kirkon jä-senyys heille tärkeä. Se onhieno asia”
Ei Tampere olekaukana!
Se, että rekisteriä hoidetaanTampereella eikä Helsingissämerkitse mitään. Sisar huo-mauttaa, että Tamperehanon itse asiassa keskemmälläSuomea kuin Helsinki, eikämatkalla ole  varsinkaanenää nykyisellään merkitystä.Muuten aika on ehtinytmuuttaa toimintatapoja sisarTeresankin aikana. Se näkyyvarsinkin pappien toimin-nassa ennen ja nyt. Tyyli onmuuttunut.“Kun tulin Suomeen,meitä oli 2000 katolilaista, japapit kulkivat kodista kotiin

opettamassa. Nyt meitä onneljä kertaa enemmän, ja sel-lainen olisi mahdotonta.Koko ajan he kuitenkin pyr-kivät löytämään tapoja pal-vella seurakuntalaisia”, sisarTeresa sanoo.“Papit tekevät parhaansa,ja sitä minä ihailen.”Sisar Teresa tuli Suomeenvuonna 1968. Mennessäänluostariin Yhdysvalloissa hänoli kuullut, että sääntökuntapiti yllä kahta koulua Suo-messa.
Suomen koulutkiinnostivatamerikkalais-sisarta
“Se kiinnosti heti niin pal-jon, että puhuin ylisisarenkanssa. Hän sanoi kuiten-kin, että minun oli ensin pä-tevöidyttävä opettajana jaannettava lupaukset”, sisarTeresa kertoo.“Mutta kun se oli tehty,hän lähetti minut tänne. Sitäennen ehdin kuitenkin opet-taa Yhdysvalloissa nelisenvuotta.”Sisar muistelee aikoja, jol-loin hän oli opettamassa eng-lantilaisessa koulussa. Eräspappi sanoi hänelle silloin,että me emme vielä kylvä taikorjaa, vaan vasta keräämmekiviä pelloilta, jotta muut voi-vat kylvää ja korjata. Silloinpapit ja sääntökuntalaisetolivat kirkon suhdetoiminta-ihmisiä, joiden kautta ei-ka-toliset suomalaiset saivat kä-sityksen katolisesta kirkosta.Vaikka nykyisellään yhte-yksiä luodaan varmasti enim-mäkseen suoraan seurakun-talaisiin, ovat  ei-katolisetkontaktit tärkeitä myös sisarTeresalle, jolla on paljonmyös ortodoksisia ja luterilai-sia ystäviä. Nekin jäävät nytvuodeksi, Sekään ei ole me-netys, vaan mahdollisuus.“Jumala on hemmotellutminua. Minulla on ihaniamahdollisuuksia”, sisar Tere-sa sanoo.Katolilainen on luonnol-lisesti aina kahden maankansalainen, taivaallisen jamaallisen valtakunnan. Eri-tyisesti se näkyy kuitenkinSuomessa pitkään toimineis-sa, ulkoailta tulleissa ihmisis-sä. Mikä on heidän koti-maansa, onko heillä koti-maata? Sapattivuodelle lähte-välle Sisar Teresalle asia onajankohtainen ja sanoo suo-raan että ei enää itse tiedä,mikä hän on.“Kun tulin tänne, minul-le sanottiin, että kun on ker-ran mennyt merten ylitse, onsiitä lähtien aina väärälläpuolella. Ja se on totta!”

OLLI ORKONEVA

Tampereen kirkon ulkomuoto ja-kaa mielipiteitä, mutta pimeävuodenaika paljastaasieltä hohtavanlämpimänvalon.

Sisar Teresan työpiste Tampereen seurakuntatiloissa. Täällä on dokumentoitu Suomen katolilaisten elämäntaivalta vuosien ajan. Sisaren työhön seura-kunnassa kuuluu paljon muutakin, mutta tuskin missään muualla työ limittyy näin tiiviisti katolilaisten historiaan.
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Aloittelijoille ja pitemmälle ehtineilleTaidekerho Ars Maria

Taidekerho Ars Maria on toi-minut jo puolitoista vuottaHelsingissä Marian kirkonseurakuntasalissa. Joka toi-nen keskiviikko on kolmentunnin taiderupeama klo17:30-20:30.

“Minulle maalaaminenon terapiaa. Maalaaminensopii kaikenikäisille ja kenel-le tahansa, niillekin, jotkakuvittelevat, ettei heillä olesiihen lahjoja”, rohkaiseeUlla Erävalo.

“Ryhmään kuuluu väkeäsekä Henrikistä että Marias-ta ja luterilaisia ja...”Eli seurakunnalla ei oleväliä.“Aina oppii jotain uutta”,kertoo Jorma Halme, joka

Taidekerhoon kuuluu väkeä yli seurakuntarajojen.

Kristuksen kirkko onnäkyvä yhteisö, jokayhdistää uskovia nä-kymättömään maailmaan.Säikeenä näkyvän ja näky-mättömän maailman välillävoisi ajatella vaikkapa ruko-uskynttilän sytyttämistä kir-kossa, mutta tärkein yhdyssi-de on tietysti kirkon suuri yh-teinen rukous, pyhä messu.Taiteilijat kuvaavat näky-mätöntä maailmaa, joka onyhtä todellinen kuin näkyvämaailma, vaikka useimpientavallisten ihmisten kykynähdä sinne on rajattu. Kuvaja musiikki ovat tulkkeja, nä-kymättömän tekemistä näky-väksi. Valtaosan nykyihmistäsanotaan kadottaneen koske-tuksen olemuksensa trans-sendenttiseen tasoon ja vie-raantuneen samalla sekä it-sestään että Jumalasta.En unelmoi mystikoksitulemisesta, mutta haluaisinpäästä lähemmäksi Jumalaaja yliluonnollista maailmaa.Joskus mieleeni nousee pe-lottava ajatus: jospa ihminenelää vain sattumanvaraisenajan tässä maailmassa ja kuo-leman jälkeen häviää lopulli-sesti. Ehkä kuolinmessun sa-nat eivät toteudukaan eikäsieluani tullakaan nouta-maan Kaikkivaltiaan eteen.Onneksi kuitenkin aikaajoin vailla minkäänlaista et-sintää tulee pyhän aavistusyllättäen, odottamatta, pie-nenä ohimenevänä hetkenä.Useita vuosia sittenmatkustin yöjunas-sa Itä-Suomestakohti Helsinkiä. Isäni olikuollut edellisenä päivänä.Yhtäkkiä tunsin, että minunoli jonkin tärkeän syyn takianoustava katsomaan ulos ju-nan ikkunasta.Ulkona oli toukokuinenvaloisa yö, juna kulki järven-rannan tuntumassa ja edes-säni avautui järven rannat-tomalta näyttävä ulappa. Ete-lästä puhaltava tuuli kuljettipilviä hiljalleen taivaalla jajärvenpinta väreili kevyesti.Juhlallinen ilmapiiri sai mel-kein pidättelemään hengitys-tä. Mieleeni tuli isä, jonkakasvoille jäi kuoleman het-kellä seesteinen, onnellinenilme. Sain vahvan tietoisuu-den siitä, ettei isäni ollut lo-pullisesti kadonnut mihin-kään, vaan astunut toisenpaikan ja ajan tasoon.Rauha laskeutui mieleenija aloin lukea ruusukkoa,mutta nukahdin jo ennenensimmäisen dekadin päät-tymistä. Myöhemmin kuljinautolla samalla seudulla vel-jeni kanssa. Hän ehdotti,

Näkymätön maailma
on pitkään harrastaneena jovalmistamassa myyntinäytte-lyä ensi kevääksi. Kurssinopettaja on taidemaalariMatti Kurki, joka on mone-na vuotena myös vetänytStella Mariksessa kesän tai-deleiriä. Itse asiassa taideker-ho Ars Maria sai alkunsa,kun monet kesän taideleirinosallistujat halusivat jatkaaharrastusta yli talven.Kevään 2004 kurssille toi-votaan lisää väkeä. Keväänensimmäinen keskiviikkoiltaon 7.1.2004. Kurssille toivo-taan lisää väkeä. Kurssi sopiikaikille öljy- ja vesivärimaala-uksesta kiinnostuneille. Ku-kin käyttää omia välineitään,kuten pensseleitä ja värejä,mutta esimerkiksi maalauste-lineen saa käyttöönsä. Tar-vikkeiden hankinnassa opas-tetaan erikseen.Kurssin hinta on 90 eu-roa. Ilmoittautuminen keski-viikkoiltana 17.12.2003 pai-kan päällä seurakuntasalissatai Maijulle 040-5661381 vie-lä tämän vuoden puolella eli01. 01. 2004 mennessä.

ESA ERÄVALO

Lourdesiin matkaa vuosittain miljoonia pyhiinvaeltajia etsimään ei vainsielun vaan myös ruumiin tervehtymistä.

Maanant a i - i l t apä i v ä l l ä8.12.2003 paavi JohannesPaavali II saapui RoomanEspanjalaiselle aukiolle, Piaz-za di Spagnalle. Aukiolla si-jaitsee korkea paasi, jonkapäällä on kaunis Neitsyt Ma-rian patsas. Patsas - Colonnadell'Immacolata - on muistoJumalanäidin perisynnittö-män sikiämisen dogmin ju-listamisesta 149 vuotta sit-ten.Dogmin julisti autuaspaavi Pius IX juuri joulu-kuun 8. päivänä vuonna1854. "Neitsyt Maria on si-kiämisensä ensimmäisestähetkestä alkaen kaikkivalti-aan Jumalan erityisen armonja etuoikeuden kautta Kris-tuksen Jeesuksen, ihmiskun-nan Vapahtajan ansioidentähden tullut varjelluksi kai-kesta perisynnin tahrasta."(KKK 491)Nykyinen pyhä isä on vie-raillut patsaan luona jokavuosi paaviksi tulemisensajälkeen. Tällä kertaa paavinpitämän puheen teemana olirauha. Italialaisittain talvises-sa säässä hän illan pimetessäpyysi Neitsyt Mariaa rukoile-maan rauhan puolesta:

"Sinä rauhan kuningatar,rukoile puolestamme! Sinälaupeuden ja toivon äiti, ru-koile, että kolmannen vuosi-tuhannen miehet ja naisetsaisivat rauhan kallisarvoisenlahjan: rauhan sydämiinsä,perheisiinsä, yhteisöihinsä jakansojen välille. Rukoile eri-tyisesti rauhan puolesta siel-lä, missä taisteleminen jakuoleminen jatkuvat päiväs-tä päivään."Paavi jatkoi vielä: "Autaihmisiä kaikista roduista jakulttuureista kohtaamaan jaottamaan vastaan Jeesus,joka joulun salaisuudessa tu-lee maailmaan antaakseenmeille rauhansa."Neljä vuotta dogmin julis-tamisen jälkeen Neitsyt Ma-ria ilmestyi nuorelle maalais-tytölle Bernadette Sou-birous'lle eteläranskalaisessaLourdesissa. Bernadette ky-syi ilmestyksen kauniilta nai-selta, kuka tämä oli, ja saivastauksen, joka siitä lähtienon kaikunut monien uskovi-en korvissa ympäri maail-man ja jonka takia Lourde-sista on tullut yksi kristikun-nan tärkeimmistä pyhiinvael-luskohteista.

“Olen perisynnitön sikiäminen”

Marian vastaus kuului:"Olen perisynnitön sikiämi-nen."Toivottavasti tuo merkilli-nen sanoma kaikuisi kaikki-en Piazza di Spagnalle saapu-neiden ihmisten korvissa jaantaisi heille ja kaikille muil-

lekin rauhallisen joulun sekätodellista sydämen puhtaut-ta.
MARKO TERVAPORTTIKATT/VIS/Vatikanradion
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Näkymätön maailma

mielestäni pois arkipäivänajatukset. Tuuli oli tavoitta-nut minut ikkunan äärestä jatuntui kuiskaavan korvaanimahdollisuudesta yhteyteennäkymättömän maailmankanssa. En kuitenkaan ha-lunnut mitään muuta kuinlevätä siinä hetkessä ja ollatuulen tuuditeltavana. AveMaria, ora pro nobis, aveMaria, ora pro nobis… Siinäseisoessani tuli mieleeni, ettäoli kulunut tasan vuosi isänikuoleman jälkeisen päivänjunamatkasta.Valoisa kesä on Juma-lan lahja pohjoisenalueen asukkaille.Kun seisoin eräänä heinä-kuun päivänä Kauppatorinpysäkillä odottamassa raitio-vaunua, kesäpäivän lämpökietoi minut lempeään sylei-lyynsä ja talvi oli äärettömänkaukana. Merestä nousi suo-

lan tuoksu, lokit kaartelivatkirkuen meren yllä ja vedenpinta säteili valoa. Hengittä-essäni tunsin sisääni virtaa-van rakkauden täyttämää il-maa, tavoitin syvällä sydä-messäni sykkivän perusryt-min ja selittämättömällä ta-valla tunsin olevani huikeanonnellinen ihminen.Aloin muistella asioita,jotka nostavat mieleni arki-päivän yläpuolelle: lähteestäpulppuava vesi, lähdön tun-nelma laivan irrotessa sata-man laiturista, Bachin AveMaria Andrea Bocellin laula-mana, sisterssiläisluostarinharmaasävyiset lasimaalauk-set, ruiskukat okrankeltaises-sa loppukesän vehnäpellos-sa… Tuokion ajan tajusin elä-män mysteerin selkeänä,mutta en pysty kuvaamaansitä sanoin, en osaa maalatataulua enkä säveltää siitämusiikkia.

Iän myötä olen alkanutpitää loppusyksyn päivistä-kin. Päivä alkaa harmaana,jatkuu lähes yhtä harmaana,kunnes tummuu syksyiseksiillaksi. Istutaan kotona läm-pimässä, sytytetään kynttilät,kuunnellaan tuulta ja sadet-ta ikkunoiden takana.Joitain vuosia sitten, kunoli pitkälle syksyyn lämmin-tä, menin parvekkeelle ja kai-teeseen nojatessani tunsin il-massa talven lähestymisenmerkit. Puissa oli vielä keltai-sia lehtiä ja tuulenpuuskaheitteli niitä talon edustanvaahterasta päin naamaani.Tuuli toi terveisiä kaukaisis-ta maista, kenties taivaastaasti. Minut valtasi harmonia,koin Jumalan olevan lähelläja tunsin kuuluvani yhteenkaikkien ihmisten kanssa,myös niiden jotka olivat elä-neet kauan sitten ja siirty-neet rajan toiselle puolelle.

Tunsin vaeltavani henki-sen olemukseni syvyyksissä jakuuluvani perheeseen, jokaulottuu tässä ajassa maail-man äärestä toiseen, ja myösaikojen halki. Edes kuolemaei voinut katkaista siteitäm-me. Ymmärsin välähdyksen-omaisesti, ettei elämä asetuoikeaan perspektiiviin en-nenkuin tunnustan sen rajatja sen, että joudun jonainpäivänä lähtemään täältä ot-tamatta mitään mukaani.En tiedä, onko edelläkuvaamissani pienissätapahtumissa kyse sa-laisuuden verhon avautumi-sen näkymättömään maail-maan vaiko suomalaiselletyypillisestä tunteiden herkis-tymisestä luonnon ilmiöidenedessä. Tunnen näiden pien-ten kokemusten joka tapauk-sessa lisäävän varmuutta Ju-malan rakastavasta kaitsel-muksesta ja yliluonnollisenmaailman olemassaolosta.Kardinaali John HenryNewman (1801-1890): Meolemme syntyneet aistienmaailmaan, meitä ympäröivi-en todellisten olioiden maa-ilmaan. Ne vaikuttavat mei-hin ja me tunnemme sen.Kaikki tämä ei kuitenkaanestä sen toisen maailman ole-massaoloa vaikuttamastameihin eikä täyttämästä mei-tä tietoisuudella vaikutukses-taan. Se saattaa olla yhtä to-dellisesti läsnä ja vaikuttaameihin kuin se maailma,joka ilmaisee itsensä meille…Tämän maailman ja tule-van maailman väliin on levi-tetty paksu musta verho.Evankeliumi ei poista tätäverhoa, se on siinä, muttaaina silloin tällöin meille ih-meellisesti paljastaetaan,mitä sen takana on. Aikaajoin me näytämme tavoitta-van välähdyksen tästä hah-mosta, jonka me tämän ajanjälkeen tulemme näkemäänkasvoista kasvoihin. Me lä-hestymme ja pimeydestähuolimatta kätemme, pääm-me, otsamme tai huulemmetuntuvat ikään kuin kosket-tavan jotain enemmän kuinmaallistaKristityllä on syvä, hil-jainen ja salattu rau-ha, jota maailma einäe - kuin lähde syrjäisessä javarjoisassa paikassa. Mitähän on yksin ja Jumalansakanssa, sitä on hänen todel-linen elämänsä. Hän iloitseehänessä olevan Jumalan ar-mosta, ikuisen lohduttajanläsnäolosta.
ANEMONE

että poikkeamme pitämääntaukoa järven rannalle. Tun-nistin rannan samaksi pai-kaksi, jossa olin katsellut ju-nan ikkunasta yötaivasta.Veljeni kertoi, että edessäm-me avautuva aava järven sel-kä oli ollut isämme mieluisinkalapaikka.Pidän vuodenaikojenvaihtelusta, mutta suo-sikkini on toukokuu.Oli jälleen toukokuu ja olinviettämässä rauhallista ilta-päivää erään ystäväni luonaesikaupunkialueella. Hänentalonsa edessä avautui met-sikkö, jossa valkovuokot oli-vat täydessä kukassa.Katsellessani avoimestaikkunasta ulos, nojailin ikku-nalautaan ja kuulin tuulenkahisevan koivujen vaalean-vihreissä lehdissä. Valkovuo-kot ja täyteen lehteensä avau-tumassa olevat puut sulkivat
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Joulutervehdyksiä
“Etäältä katsottuna
Jeesus-lapsi on pieni
lapsi täynnä lempeyttä
ja hellyyttä, heikkoutta
ja voimattomuutta.
Mutta hän on Jumala
äärettömine voimi-
neen ja viisauksineen.
Pankaa kätenne hänen
pieneen käteensä, sul-
kekaa silmänne ja an-
takaa hänen johdattaa
teitä.”

Jeesuksen pikkusisar
Magdeleine

Trygghet inödensstund
Årets adventsinsamlingriktas till föräldralösabarn I Uganda som mistsina föräldrar i AIDS.En representant förFinlands Caritas har be-sökt byn Katikamu iUganda.Där upplevde han vidett besök i en familj därfadern dött i AIDS 1996och den HIV-smittademodern försöker livnärasina 8 barn, ett ovädersom lyfte taket av husetoch fällde en vägg. Deflydde i sista minuten tillgrannen. I denna ka-tastrof fick de dock hjälpav Caritas och har nu ettnytt och stadigare hus. Iförhållande till detta ärAIDS en mycket värrekatastrof. Fader VincentKinsenyi-Byans, som ärvår förbindelseman tillden lokala Caritas, harmist sin far och fyra sys-kon i sjukdomen. Situa-tionen i landet är svårmen på gräsrotsnivånkan vi ändå hjälpa lite-genom att deltaga i ad-ventsinsamlingen.CARITAS FINLAND

#

Ugandassa Kaikamun kyläs-sä vierailin kaksosen Babiry-en ja Nakaon, heidän HIV-sairaan äiinsä Theresa Nami-singan ja kuuden muun sisa-ruksen pienessä kodissa.Sadealkoi yhtäkkiä. Myrs-kytuuli, rakeita... Peltikattoalkoi myrskyuulessa kohoilla,ja kun takaseinästä puoletkaatui, juoksimme rankkasa-teessa naapuriin.

Turva hädan hetkellä
Adventikeräys 2003 Ugandan AIDS-orvoille

Parin päivän kuluttua kä-vimme kodin raunioilla. Ta-lon arvokkain osa, katon aal-topellit, oli viety pois. IsaVincent koki heidän hätäti-lansa syvästi ja päätti raken-taa heille uuden kodin. Per-he on tänä päivänä muutta-nut 1200 euroa maksanee-seen taloonsa.Harva tarina päättyy näinonnellisesti. Pahempi ka-

tastrofi on HIV/AIDS. IsäVincent Kisenyi-Byansin jaDr Kaggwa Mugaggan vie-raillessa Suomessa isä Vin-cent meni hiljaiseksi keskenpuhettaan noin 20 ihmisenedessä. Myöhemmin hänkertoi. kuinka hän oli jo vii-kon ajan Suomessa puhunutAIDS-orvoista samalla muis-tellen AIDS:iin kuolleitaisäänsä ja veljiään. Kaikki tär-

na kävi hetkeksi liian ras-kaaksi.Tosiasiat Ugandan tilan-teesta övat raskaita. Tosiasiaon sekin, että me voimmeau+taa ruohonjuuritasoltaruohonjuuritasolle osallistu-malla adventtikeräykseen.Voit auttaa lahjasi oheisellapankkisiirrolla. ESA ERÄVALO

Suomen Caritas ry. Maneesikatu 2a, 00170 Helsinki, puh. (09) 135 7998, faksi (09) 684 3140 info@caritas.inet.fi www.caritasfinland.fi

Joululaulujaseimen äärellä
Yhteislaulutilaisuus Py-
hän Henrikin katedraalis-
sa sunnuntaina 28.12.
2003 klo 16.00

Tervetuloa!

Seimen Lapsi johdattakoon meitä kaikkia rauhaan, toivoon ja
iloon nyt ja alkavana uutena vuotena.

Jeesuksen pikkusisaret


