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Bussilla
Köyliöön

Tilausbus-si lähtees u n n u n -taina 20.6.P y h ä nHenrikinkatedraa -lin edestäklo 9.00 ja Pyhän Mari-an kirkon läheltä Paci-uksenkadun bussipysä-kiltä n. klo 9.15. Paluun. klo 17.00. Ilmoittau-tumiset Marian seura-kunnan kansliaan p. 09-2411633. Matkan hinta15 euroa.

Hiippakuntapäivä
Stella Marisissalauantaina 14. elokuutta
10.00 Tervetuliaiskahvit11.00 Pyhä messu, mukana:Schola Gregoriana -lauluryhmä,Pro Musica - kuoro,kansainvälinen puhallinyhtyen.12.30 Lounasn.13.30 Päivän ohjelmassa mm.- Teresoiden ja Pyhän Marian seurakunnan  50-vuotisnäyttely- ohjelmaa ja hauskoja yllätyksiä lapsille- runsaasti musiikki- ja lauluesityksiän.14.30 Nukketeatteri esittää kappaleen ”Nukentekijä”n.15.00 Rukoushetki Neitsyt Marian kunniaksin.15.30 Kahvi ja kotiinlähtö
Ilmoittautumiset seurakuntiin 8.8.2004 mennessä. Juh-lan järjestää Pyhän Marian seurakunta. Toivomme, ettämahdollisimman moni tulee bussilla parkkipaikkojen ah-tauden takia. Tervetuloa!

Pro choice?
Vapaassa maassa ihminensaa äänestää niin kuin tah-
too. Hienoa. Vapaissa vaa-leissa meillä on varaa valita.
Hyvä. Mutta olemmeko,voimmeko olla pro choice?
Ne meistä, jotka seuraavatamerikkalaisen yhteiskun-
nan julkista keskustelua,hämmentyvät ehkä helposti,
kun huomaavat, kuinka pe-rinpohjaisesti siellä ilmeises-
ti on jakauduttu kysymyk-sessä abortin hyväksyttävyy-
destä. Olet joko puolesta taivastaan. Piispat ja papitkin ovat äänessä: joko he ottavat voi-

makkaasti kantaa elämän puolesta tai sitten he ovat vähem-män äänekkäitä. Aivan, meillä katolilaisilla on onneksi vain
yksi tie: olla elämän puolella, siis pro life (jokainen elämä alkaasikiämisen hetkestä ja sen jälkeen se on aivan yhtä arvokas jasuojeltava kuin kenen tahansa muunkin ihmisen elämä).
Kysymys on tullut entistä ajankohtaisemmaksi nyt, kun Yh-
dysvalloissa presidentinvirkaa tavoittelee myös katolinen eh-dokas: John Kerry. Tunnetusti, toistuvasti ja julkisesti hän
puolustaa mm. aborttioikeutta ja homoliittojen hyväksymis-tä. Hän väittää kuitenkin, että hän tekee niin irrallaan omasta
vakaumuksestaan, siis ikään kuin olisikin kaksi Kerryä, yksikirkonpenkillä, toinen politiikan parrasvaloissa.
Amerikan piispoille Kerrystä on tullut, ei vain kysymys, vaan
suoranainen ongelma. Toinen toisensa jälkeen piispat ovat il-maisseet, että vaikka he eivät suorastaan kieltäytyisikään jaka-
masta kommuuniota Kerryn tullessa sitä vastaanottamaan,hänen pitäisi itse ymmärtää olla tulematta. Jonkun piispan
mielestä sama pätee myös kaikkiin Kerryn äänestäjiin.
Tämä amerikkalainen keskustelu kannattaa myös meidänmuistaa näin eurovaalien aikaan. Onko katolinen identiteet-
timme se perustavaa laatua oleva tekijä, joka määrittelee myösäänestyskäyttäytymisemme? Kirkon mielestä sen pitäisi olla.
Me saamme valita, mutta katsokaamme muutakin kuin sitä,kuinka hyvin ehdokkaamme tuntevat europarlamentin toi-mintatavat. Ehkäpä sittenkin olennaisempaa on, että valitsem-
me ehdokkaan, jonka arvot ovat kohdallaan - tai vähiten pie-lessä.
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Uutisia
Påven till Bush:Irak måste normaliseras med FN
Påven Johannes Paulus IIsade 4 juni till USA:s presi-dent George W. Bush attsituationen i Irak måste nor-maliseras med FN:s delta-gande och fördömde torty-ren av irakiska fångar.George Bush besökte Ita-lien med anledning av 60-årsminnet av att de allieradebefriade Rom från nazister-na och ändrade sina respla-ner för att hinna hälsa påhos Johannes Paulus II da-gen före påvens utlandresatill Schweiz. Rom lamslogsav säkerhetsåtgärder och bit-vis våldsamma demonstra-tioner mot kriget i Irak, somsamlade 25.000.Påven och presidentensamtalade enskilt i 15 minu-ter i påvens arbetsrum vidtolvtiden på fredagen innande höll sina offentliga tal iden större audienssalen SalaClementina, där också pre-sidentens följe var med,bland annat utrikesministerColin Powell. Bush gavpåven Presidentens frihets-medalj, som är den högstautmärkelse USA kan ge tillen civilperson.Besöket hos påven lätBush återuppta kontaktenmed den katolska kyrkanshögsta ledning också införpresidentvalet i november.Hans motståndare den de-mokratiske kandidaten JohnKerry är den förste katolskepresidentkandidaten efterJohn F. Kennedy, men kriti-seras för sitt stöd för friabort.

Kritik
I sitt tal till Bush nämndepåven särskilt de mångapolska soldater som dog förEuropas frihet. Han påmin-de om att det gått jämnt 20år sedan USA och Vatika-nen upprättade diplomatis-ka releationer under presi-dent Ronald Reagan, somhan sände särskilda hälsnin-gar till genom hustrun Nan-cy. “Ert besök i Rom ägerrum i en stund av stor oroöver oroligheterna i Mella-nöstern, både i Irak och detHeliga landet”, sade Johan-nes Paulus II.“Ni känner väl till Heligastolens otvetydiga inställ-ning i frågan, som kommittill uttryck i många doku-ment, genom direkta ochindirekta kontakter, och i demånga diplomatiska ans-trängningar som gjorts se-dan ni besökte mig i Castel-gandolfo 23 juli 2001 ochsedan här i det apostoliskapalatset 28 maj 2002.”Johannes Paulus II varstarkt kritisk mot det USA-ledda militära ingripandet iIrak utan stöd från FN. Ibörjan av 2003 sände hantvå kardinaler till både Iraksdåvarande president SaddamHussein och president Bushför att avvärja krigshotet.“Alla hoppas att dennasituation nu skall normalise-ras så fort som möjligt medaktivt deltagande från världs-samfundet och framför allt

från FN för att Irak snabbtskall få tillbaka sin suveräni-tet i säkerhet för hela dessfolk”, fortsatte påven.“Utnämningen av enstatschef i Irak och av entillfällig regering är ett upp-muntrande steg mot dettamål. Måtte ett liknandehopp om fred också uppståi det Heliga Landet och ledatill nya förhandlingar ochett uppriktigt och bestämtengagemang för dialog mel-lan Israels regering och denpalestinska myndigheten.”Efter ett konstaterandeatt hotet från terrorismenförändrat världen anspeladepåven sedan på tortyren avirakiska fångar.“Under de senasteveckorna har andra beklagli-ga händelser blivit kända,som har besvärat allas med-borgerliga och religiösa sam-vete, och som har gjort detsvårare att engagera sig förgemensamma mänskliga vär-den. Utan ett sådant engage-mang kan man aldrig någon-sin övervinna varken krigeller terrorism”, sade han.
Uppskattning
Efter den ganska USA-kritis-ka utblicken över Mellanös-tern tackade påven Bush förhans stöd för katolska ochandra hjälporganisationeroch för deras arbete i Afrika.“Jag följer också med storuppskattning ert engage-mang för att främja moralis-ka värden i det amerikanska

samhället, särskilt vad gällerrespekt för liv och familjen,sade Johannes Paulus II.”Bushs moståndare i pre-sidentvalet i november JohnKerry är en abortvänlig ka-tolik, och den katolska opi-nionen i USA har på sistatiden besvärats av kraven påäktenskap för homosexuel-la.
Påven en hjälteför vår tid
George Bush överlämnadefrihetsmedaljen med följan-de motivering:“Påven Johannes PaulusII har kämpat för fattiga, sva-ga, svältande och utstötta.Han har försvarat att varjemänniskoliv är unikt ochgott. Genom sin tro ochmoraliska övertygelse harhan gett andra mod att ’intevara rädd’ när det gäller attövervinna orättvisor ochförtryck. Hans principfastaställningstagande för fredoch frihet har hjälpt miljon-tals människor och bidragittill att omkullkasta kommu-nism och förtryck. USA villhedra denne Polens son somblivit biskop av Rom och enhjälte för vår tid.”KATT/VATIKANRADION

Corpus Christi
Juhlamessu ja kulkue /Solemn Mass and Procession
Sunnuntaina / Sunday13.6. klo/at 10.30

(ei muuta aamumessua / no other morning Mass)

Pyhän Henrikin katedraalissa /In St. Henry’s Cathedral
Tervetuloa / Welcome!

Keski-EuroopanpiispoiltajulistusItävallanMariazellista
Kahdeksan keski-euroop-palaisen piispainkokouksenjärjestämä yhteinen pyhiin-vaellus Itävallassa sijaitsevaanMariazell-nimiseen NeitsytMarian pyhättöön keräsi yh-teen toista sataa tuhatta us-kovaa Bosnia-Herzegovinas-ta, Kroatiasta, Puolasta, Slo-vakiasta, Sloveniasta, Tsekintasavallasta, Unkarista ja Itä-vallasta.Piispainkokousten pu-heenjohtajat myös esitteli-vät monikohtaisen julistuk-sen, jossa esitetään erityisiähaasteita tämän päivän usko-ville.Pyhän isän edustajanapyhiinvaelluksen päätösmes-sun vietti Vatikaanin valtio-sihteeri, kardinaali AngeloSodano. Hän korosti tapah-tuman luonnetta kiitosjuh-lana “uudelleen saadun us-konnonvapauden lahjan”puolesta. Kiitos kuuluuKristukselle, joka “oli ylläpi-tänyt (itäisen) Keski-Euroo-pan paikalliskirkot elossavainojen aikoina”.Julistuksessaan piispatkorostavat mm. seuraaviatehtäviä:

Antakaa ihmisten nähdäKristus: Monet eurooppalaiset
eivät vielä tunne Kristusta, taituntevat hänet vain pintapuo-
lisesti. Siksi uskovia kehotetaanolemaan todellisia lähetyshenki-
siä kristittyjä.
Opetelkaa rukoilemaan, jaopettakaa rukoilemaan: Seu-
rakuntien ja yhteisöjen on yhäparemmin oltava todellisia ru-
kouksen kouluja.
Näyttäkää uskon tunnuk-set: Kristillisten tunnusten ku-
ten krusifiksin täytyy olla esilläniin yksityisessä kuin julkisessa-
kin elämässä.
Säilyttäkää sunnuntaikult-tuuri: Sunnuntai on juhlan
päivä Jumalan edessä ja Juma-lan kanssa sekä perheen päivä.
Suojelkaa ja edistäkää elä-mää: Uskovia kehotetaan kiin-nittämään erityistä huomiota
avioliiton ja perheen merkityk-seen yhteiskunnan ja kirkon pe-
rusosina.

Julistus luettiin kaikissakahdeksan piispainkokouk-sen alueiden kirkoissa hel-luntaina. KATT/ZENIT
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Uutisia

Hiippakunnantalous 2003
Joka toinen euro ulkomailta. Tulot kattoivat 92% me-noista, eli hiippakunnan varat laskivat edelleen. Seura-kuntalaisten tuki vaihtelee seurakunnasta toiseen.
Hiippakunnan taloustoimistossa on laadittu koko hiip-pakuntaa käsittelevä tulojen ja menojen laskelma. Ar-vopapereista saadun tuoton noususta johtuen tulos oliparantunut verrattuna vuoteen 2002. Jokaisesta kulut-tamastamme eurosta oli 47 senttiä tullut ulkomailta.Kolehdit ja seurakuntalaisten vapaaehtoiset lahjoituk-set olivat noin 198.600 euroa (2002: 170.800). Neriitttivät kattamaan noin kolmanneksen seurakuntienmenoista, mikä oli hieman yli puolet seurakuntienkäyttömenoista. Tiettyyn rajoitettuun käyttötarkoituk-seen, kuten esim. rakennusremonttiin, saatuja lahjoi-tuksia ei otettu huomioon tuloina tai menoina. Hiip-pakunnan palkkamenot olivat viime vuonna 243.000euroa (2002: 224.000) johtuen ennen kaikkea henki-lökunnan tilapäisestä kasvusta. Kokonaismenojen mää-rä oli viime vuonna edellisvuoden tasoa eli noin 1,1miljoonaa euroa. Tulot riittivät kattamaan 92 % me-noista (2002: 78 %). Tämän tuloslaskelman mukaanhiippakunnan varat ovat edelleen laskeneet viime vuon-na, vaikka lasku oli vain noin kolmasosa vuoden 2002laskusta. Hiippakunnan talous on edelleenkin haavoit-tuva ja jonkin verran epävakaa.
Seurakuntien (ja keskuksien) tilanne
Seurakuntien tilanne on parempi kuin hiippakunnankeskuksien eli Katekeettisen keskuksen, Katolisen tie-dotuskeskuksen sekä Stella Marisin, joita seurakunnatkuitenkin hyödyntyvät suuresti. Sama koskee pappienylläpitoa, koska jokainen seurakunta saa kirkkoherran(ja kappalaisen) ylläpidon tueksi n. 5.500 euroa vuo-dessa. Kun tämä otetaan huomioon, on seitsemästäseurakunnasta aidosti omavarainen ainoastaan PyhänHenrikin seurakunta, kiitos testamenttilahjoituksen.Mainittu kolehtien ja lahjoitusten nousu 170.800 eu-rosta 198.600 euroon johtuu melkein kokonaan Py-hän Olavin seurakunnan saamasta suuresta lahjoituk-sesta. Mainittakoon, että Pyhän ristin seurakunnassaon perustettu remonttirahasto, jossa oli vuoden vaih-teessa muutama tuhat euroa. Katolinen tiedotuskes-kus, Katekeettinen keskus ja Stella Maris olivat ulko-maisten avustusten turvin tasapainossa. Niiden yhteen-lasketut omat tulot (ylivoimaisesti Stella Maris) kattoi-vat vajaat 40 % menoista.
Muut mainitsemisen arvoiset asiat
Tällä hetkellä hiippakunnan tuloslaskelma yhdistetään11 erillisestä kirjanpidosta (4 hiippakunnallista kirjan-pitopistettä ja 7 seurakuntaa). Hiippakunnan kirjanpi-torutiineja kehittämään ja yhtenäistämään on perustet-tu työryhmä, jotta voitaisiin vastata 1.8.2003 voimaanastuneen uuden uskonnonvapauslain vaatimuksiin. Tar-koitus on ottaa uusi järjestelmä käyttöön, ainakin osit-tain, ensi vuoden alusta. Seurakuntien tietynasteista it-senäisyyttä ei ole tarkoitus muuttaa. "Konsernitilinpää-töksen" eli yhteenvedetyn kirjanpidon ulkopuolellaovat edelleen Ekumeeninen keskus, Opus Dein prela-tuuri, Studium Catholicum ja kaikki muut katolisetyhdistykset, järjestöt ja ryhmät sekä sääntökunnat, py-hitetyn elämän yhteisöt ja ritarikunnat. Vuoden alussakäynnistettiin talousneuvostossa ja pappienneuvostos-sa konsultointi- ja neuvotteluprosessi päämääränä pa-rantaa rakenteellisesti hiippakunnan taloudellista tilan-netta. Prosessin loppuvaiheena ennen täytäntöön pa-noa kuunnellaan hiippakunnan pastoraalineuvostonmielipidettä syksyllä pidettävässä kokouksessa.

11.5.2004RUDOLF LARENZ
HIIPPAKUNNAN EKONOMI

Bistånd frånpåven
Under förra året delade Jo-hannes Paulus II:s påvligaråd "Cor Unum" ut 6.482miljoner dollar i bistånd.Pengarna gick till katastrofh-jälp och längre projekt föratt ge stöd till svaga grupper.Enligt Vatikanen kommerpengarna från enskilda tro-ende, församlingar, stift ochreligiösa institutioner värl-den över. Totalt doneradedet påvliga rådet 1.680 mil-joner dollar till biståndspro-jekt i 33 länder och till akut-bistånd i 23 länder. Restenav pengarna gavs till två fon-der som påven grundat, ochsom stöder utveckling i Väs-tafrika respektive Latiname-rika. KATT/KM

Rapport omÖsteuropeiskamartyrer
Kongregationen för östkyr-korna publicerade i mars enskrift, Tro och martyrer, somdokumenterar förföljelse avkatoliker av österländsk rit iUkraina, Rumänien, Slova-kien och Rutenien.Skriften utgår från ett se-minarium 1998 som hand-lade om förföljelse av öster-ländska katoliker under1900-talet, uppger nyhets-byrån Catholic World News. Isynnerhet uppmärksammasde lidanden som katolikermed bysantinsk rit utsattesför under kommunismen.KATT/KM
EU-enhetkräverkristnavärderingar
Dagen efter det att tio nyaländer anslutit sig till EUvälkomnade påven JohannesPaulus II utvecklingen ochsade att han hoppades attden politiska integrationenpå kontinenten delvis skagrundas på kristna värden.Det rapporterar nyhetsbyrån
Zenit.”Om de europeiska fol-kens enhet ska bestå, kanden inte bara vara ekono-misk och politisk”, sadepåven inför 20.000 pilgri-mer på Petersplatsen.”Bara ett Europa sominte förkastar sina kristnarötter kan ta sig an det tred-je årtusendets stora utma-ningar: fred, dialog mellankulturer och religioner, ochatt värna skapelsen.KATT/KM

Baltian maiden nuntiusmukana pyhiinvaelluksellaSuomessa
Baltian maiden apostolinennuntius, arkkipiispa PeterZurbriggen, johti kesäkuunalussa virossa toimiviensääntökuntasisarten pyhiin-vaellusta Suomeen. Pyhiin-vaellukselle osallistui nun-tiuksen lisäksi kolmisenkym-mentä sisarta sekä monsig-noret Philippe Jourdan jaDaniel Balvo.Pyhiinvaelluksen ensim-mäinen etappi oli pyhänHenrikin reliikki PyhänHenrikin katedraalin alttaris-sa. Nuntiuksen viettämäänkauniiseen, laulettuun lati-nankieliseen messuun osal-listui myös Helsingin piispaJózef Wróbel SCJ.

Loppusanoissaan arkki-piispa Zurbriggen korostiBaltian katolilaisten olevanrukouksessa aina läheisessäyhteydessä Helsingin hiippa-kunnan jäsenten kanssa,niin kuin kaikkien muiden-kin katolilaisten. Hän myöstotesi olevansa hieman ka-teellinen pyhästä Henrikistä,sillä virolaisilla ei vielä oleomaa, virallisesti tunnustet-tua kansallista pyhimystään.Zurbriggen toimii samal-la myös Viron kirkon apos-tolisena administraattorina.
KATT

(Kuva etukannessa.)

Paavi tervehti Roomanjuutalaisyhteisöä
Paavi Johannes Paavali II lä-hetti viestin Rooman juuta-laisyhteisölle tämän viettäes-sä synagogansa 100-vuotis-juhlaa toukokuun lopussa.Viestissä pyhä isä muisteliomaa vierailuaan synagogas-sa 1986 ja korosti sovituk-sen merkitystä ja ajankohtai-suutta kaikkien “Abrahaminpoikien kesken - kristittyjen,juutalaisten ja muslimien”.Paavia juhlallisuuksissaedustivat kardinaalit Camil-lo Ruini ja Walter Kasper.Paavin mukaan katolinenkirkko on tuominnut an-tisemitismin kaikissa sen il-menemismuodoissa “selväs-ti ja lopullisesti” ja kutsunutkristittyjä ja juutalaisia lähei-sempiin siteisiin.

Pyhä isä pyysi viestissäänmyös muistamaan “kaikkianiitä kristittyjä, jotka toimi-vat rohkeasti, myös Roomas-sa, auttaakseen vainottujajuutalaisia” maailmansodanaikana. Hän painotti erityi-sesti Pyhän istuimen toimin-taa juutalaispakolaisten suo-jelemisessa puolustaen näinedeltäjänsä paavi Pius XII:nansiokasta työtä.Paavin viestiin sisältyimyös harras rukous rauhanpuolesta Pyhällä maalla.Tunteenomaisesti hän pyysilopettamaan väkivaltaisuu-det, joiden seurauksena“niin suuri määrä viatontaihmisverta on vuodatettu”.
KATT/CWNEWS

PyhänFranciscusAssisilaisenbasilika 750vuotta
Assisin fransiskaaniveljetovat juhlistaneet PyhänFransiskus Assisilaisen basi-likan valmistumisen 750-vuotisjuhlaa viisipäiväisellärukous- ja musiikkitapahtu-malla toukokuussa. Basili-kan vihkimisen suoritti paa-vi Innocentius IV jo vuottaaikaisemmin eli vuonna1253, jolloin hän toivoi senkiinnostavan “nuoria ihmi-siä evankelisiin ja fransiskaa-nisiin arvoihin”.

KATT/ZENIT

Kuusi uuttapyhimystä
Paavi Johannes Paavali II ju-listi toukokuun puolivälissäkuusi uutta pyhimystä. Uu-det pyhimykset mukaan lu-kien paavi on nyt kanonisoi-nut 483 pyhää.Nyt pyhäksi julistettiinseuraavat autuaat: AloisiusOrione FDP (1872-1940),Hannibal Maria di FranciaRCI (1851-1927), JosefManyanet y Vivès SF (1833-1901) ja Paula Elisabeth Ce-rioli ISF (1816-1865), sekäNimatullah Kassab Al-Har-dini OLM (1808-1858) jaGianna Beretta Molla(1922-1962).

KATT/KI
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On suuri hyve harjoittaa nöyryyttäilman, että tietää olevansa nöyrä.
AUTUAS TERESA KALKUTTALAINEN

Oremus
Sunnuntait ja juhlapyhät

Rukouksenapostolaatti
Me rukoilemme ...
Kesäkuu
Että kaikki kristityt kasvaisivat tietoi-suuteen omasta ja yhteisestä velvollisuu-destaan todistaa Jumalan rakkaudesta ih-miskuntaa sekä jokaista miestä ja naistakohtaan.Että uskonnonvapautta – joka on ih-miskunnan perusoikeus – kunnioitettai-siin yhä laajemmin Aasian maissa.
Heinäkuu
Että kaikkia lomalla olevia tuettaisiinuudelleen löytämään Jumalassa sisäinenrauha ja avautumaan lähimmäisten rakas-tamiselle.Että nuorten paikalliskirkkojen maal-likot saisivat lisää vastuuta ja heitä kan-nustettaisiin evankelioimaan.
Elokuu
Että Euroopan unioni ymmärtäisi,miten se voisi saada uutta ravintoa kris-tillisestä perinnöstä, joka on olennainenosa sen kulttuuria ja historiaa.Että yhteys ja yhteistyö lähetystyötäaktiivisesti tekevien tahojen kesken kas-vaisi.

Böneapostolatet
Vi ber ...
Juni
Att alla kristna blir mera medvetnaom sitt eget och sin församlings ansvaratt vittna om Guds kärlek till mäns-kligheten och till varje man och kvinna.Att religionsfriheten - en grundläggan-de mänsklig rättighet - möts av växanderespekt, särskilt i länderna i Asien.
Juli
Att alla som nu har semester, underdenna tid kommer till vila och inre har-moni så att de med större öppenhet ochkärlek kan möta sina medmänniskor.Att lekmännen i de unga kyrkorna blirberedda att ta ett större ansvar för evan-gelisationen.
Augusti
Att Europeiska Unionen kan hämtaidéer och inspiration från det kristna ar-vet, som har varit en betydande del avländernas kultur och historia.Att enigheten och samarbetet växermellan dem som aktivt arbetar i missio-nens tjänst.

13.6. kirkkovuoden 11. sunnuntai; KRISTUKSEN PYHÄN RUU-
MIIN JA VEREN JUHLA, juhlapyhä (III)
1L 1 Moos. 14: 18–20
Ps. 110: 1, 2, 3, 4. Ks 4bc
2L 1 Kor. 11: 23–26
Ev. Luuk. 9: 11b–17

18.6. perjantai, JEESUKSEN PYHÄ SYDÄN, juhlapyhä
1L Hes. 34: 11–16
Ps. 23: 1–2, 3, 4, 5, 6. Ks 1
2L Room. 5: 5b–11
Ev. Luuk. 15: 3–7

20.6. KIRKKOVUODEN 12. SUNNUNTAI (IV)
1L Sak. 12:10–11
Ps. 63:2,3–4,5–6,8–9. Ks vrt. 2ab
2L Gal. 3:26-29
Ev. Luuk. 9:18–24

24.6. torstai, PYHÄN JOHANNES KASTAJAN SYNTYMÄ, juh-
lapyhä
1L Jes. 49: 1–6
Ps. 139: 1–3, 13–14, 15. Ks 14a
2L Apt. 13: 22–26
Ev. Luuk. 1: 57–66, 80

27.6. KIRKKOVUODEN 13. SUNNUNTAI (I)
1L 1 Kun. 19: 16b, 19–21
Ps. 16: 1–2a+5ac, 7–8, 9–10, 11. Ks 5b
2L Gal. 5: 1, 13–18
Ev. Luuk. 9: 51–62
[Tänään kerätään kolehti Pyhän istuimen hyväksi.]

29.6. tiistai, PYHÄT APOSTOLIT PIETARI JA PAAVALI, juhla-
pyhä
1L Apt. 12: 1–11
Ps. 34: 2–3, 4–5, 6–7, 8–9. Ks 5b
2L 2 Tim. 4: 6–8, 17–18
Ev. Matt. 16: 13–19

4.7. KIRKKOVUODEN 14. SUNNUNTAI (II)
1L Jes. 66: 10–14c
Ps. 66: 1–3a, 4–5, 6–7a, 16+20. Ks 1
2L Gal. 6: 14–18
Ev. Luuk. 10:1–12,17–20, tai 10:1–9

11.7. KIRKKOVUODEN 15. SUNNUNTAI (III)
1L 5 Moos. 30: 10–14
Ps. 69:14+17,30–31,33–34,36ab+37. Ks 33
2L Kol. 1: 15–20
Ev. Luuk. 10: 25–37

18.7. KIRKKOVUODEN 16. SUNNUNTAI (IV)
1L 1 Moos. 18: 1–10a
Ps. 15: 2–3a, 3bc–4ab, 5. Ks 1a
2L Kol. 1: 24–28
Ev. Luuk. 10: 38–42

25.7. KIRKKOVUODEN 17. SUNNUNTAI (I)
1L 1 Moos. 18: 20–32
Ps. 138: 1–2a, 2b+3, 6–7ab, 7c–8. Ks 3a
2L Kol. 2: 12–14
Ev. Luuk. 11: 1–13

1.8. KIRKKOVUODEN 18. SUNNUNTAI (II)
1L Saarn. 1:2, 2:21–23
Ps. 90: 3–4, 5–6, 12–13, 14+17. Ks 1
2L Kol. 3: 1–5, 9–11
Ev. Luuk. 12: 13–21

8.8. KIRKKOVUODEN 19. SUNNUNTAI (III)
1L Viis. 18: 6–9
Ps. 33: 1+12, 18–19, 20+22. Ks 12ac
2L Hepr. 11:1–2,8–19, tai 11: 1–2,8–12
Ev. Luuk. 12:32–48, tai 12: 35–40

Kristus on tämän perheen pää, jokaisenkeskustelun salainen kuuntelija,jokaisen aterian näkymätön vieras.
AUTUAS TERESA KALKUTTALAINEN

Herre, dig jag tillber fast fördold du är
under tecknens slöja är du verkligt här.
Helt jag vill mig viga här och nu åt dig,
som i tro jag skådar. Allting tillhör dig.
Känsel, smak och ögon intet här förmår.
Men min tro bekänner det jag ej förstår.
Vad du sagt, det tror jag, helt och fullt och visst
och ty ditt ord är sanning, Herre Jesus Krist.
Korset för oss dolde din gudomlighet.
Här är du ej synlig i din mänsklighet.
Ändå ser min tro dig såsom Gud och man,
och jag ber med samma bön som rövaren.
Utan att som Tomas röra dina sår
tror jag: du är nära fast jag ej förstår.
Gör min kärlek större, stärk mig i min tro,
lär mig hoppas mera på ditt löftesord.

Helga minnesmåltid! När med vin och bröd
här jag firar minnet av hans offerdöd
får jag se och smaka Herrens ljuvlighet.
Må mitt liv bli helgat av hans helighet.
Med en moders ömhet, Herre Jesus god,
rena du mitt hjärta i ditt eget blod.
Hela världens ondska kunde avtvådd bli
av en enda droppe, och var själ bli fri.
Jesus, som jag skådar fast fördold du är.
Hör min längtans böner som jag frambär här.
Låt mig en gång se dig i din härlighet
och dig saligt smaka i all evighet. Amen.

ST.THOMAS AV AQUINO

Kristi Lekamens Dag 13.6.:
Adoro te devote - Herre, dig jag tillber
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Paul Murphy syntyi suureenkatoliseen perheeseen Chi-cagossa. Perheessä vallitsiilo, ja se oli myös hänen tun-nusmerkkinsä koko elämän-sä ajan.Paul Murphy oli arkki-tehti. Laivastoupseerina hä-net kuitenkin kutsuttiin ase-palvelukseen 1960-luvunalussa. Hän plveli isänmaa-taan yhdessä insinöörienkanssa. Tämän jälkeen hänpalasi siviiliammattiinsa jat-kaen arkkitehdin työtään.Paul oli pitkä ja komeameriupseerin asussa, jossahän saapui Phoenixiin, Ari-zonaan, suorittamaan Cur-sillo-kurssin (kolmipäiväisenretretin, jonka aikana selvi-tetään omaa kutsumusta).Vuosi oli 1965, ja Paulinelämä oli muuttuva radikaa-lilla tavalla. Miles Jesu –liik-keen perustaja ja johtaja, isäAlphonsus Duran huomasipian, että Paulissa oli jotakinerikoista. Hän uskoi, ettäJumala halusi Paulilta jota-kin erikoista. Isä Duran ko-keili jotakin, mitä hän eikoskaan aikaisemmin olluttehnyt. Kuten pyhä FransSalesilainen aikoinaan ko-keili pyhää Jeanne Francoisede Chantalia, niin isä Durannyt kysyi Paulilta: ”Haluatkotodella tehdä Jumalan tah-don?” Paul vastasi: ”Tah-don.” Isä Duran kysyi vielä:”Eikä väliä, mitä?” Paul jat-koi: ”Ei väliä, mitä.”Silloin isä Duran sanoi:”Jumala tahtoo, että sinustatulee pappi.” Hän tiesi, ettäPaulin kaksoisveli Jim oli

Sommaren förer sankt Urban, hösten sankt Symforian
Jag vet inte var denna gamlaramsa, som jag satt som rub-rik, egentligen hör hemma,men jag misstänker att denär från Bondepraktikan.Bondepraktikan är en hand-bok för bönder, utgiven iTyskland 1508 och senareöversatt till danska ochsvenska. Den ger bl.a. godaråd om huru man kan förut-säga vädret under olika årsti-der. Den lär t.ex. vilka slut-satser man av vädret underde tolv dagarna mellan juloch trettondagen kan draom vädret under det begyn-nande årets 12 månader.Därför tycker jag att dennaramsa troligen kommer urden boken.I ramsan är det fråga omtvå helgon: den helige Urba-nus vars festdag är den 25.maj (han finns fortfarandepå den dagen i vår alma-nacka) medan den helige

Symforian, festdag 22. au-gusti fått ge vika för Ivar i al-manackan. Men vilka vardessa herrar? Trots att jaghört ramsan allt sedan minbarndom och litet undratöver dem, var det faktisktförst i år som jag gjorde migbesväret att slå upp dem.Den helige Urbanus varfödd i slutet av 100-talet.Han var påve från 222 till230 då han led martyrdö-den. Han var den påve somdöpte den heliga Ceciliasmake och svåger och troligen1ed dessa tre unga kristnaoch han martyrdöden i sam-ma förföljelse.I Syd- och Mellaneuropases han som vinodlingensskyddspatron; hans fest in-faller mitt under vinblom-ningen. Norr om vindistrik-ten är han patron för jord-bruket, Man ansåg attvårsådden skulle vara klar till

hans festdag.Den helige Symforian ärsamtida med Urbanus, föddi slutet av 100t,alet, död rätttidigt på 200-talet. Han varhemma från en ort i det ro-merska Gallien, det nuvaran-de Autun. Han var en ungman, född kristen, som intekunde hålla sig tyst när sta-den firade avguden Cybele,utan uttryckte sig hånfulltom hennes staty. Han häkta-des och fördes inför doma-ren. Denne försökte delsmed övertalningar och delsgenom att låta gissla honomfå den unge mannen attbränna rökelse för Cybele,men Symforian vägrade. Dådömdes han att halshuggas.Då han fördes ut ur stadenför att avrättas, ropade hansmor till honom frånstadsmuren: ”Min son, minson, kom ihåg det eviga li-vet. Lyft dina blickar mot Den helige Urbanus

pappi ja ettei Paul halunnuttulla papiksi. Isä Duran jat-koi: ”No, jos siis todella ha-luat tehdä Jumalan tahdon,pakkaa tavarasi vielä tänäänja huomenna aamulla lähdeseminaariin.” Paul vastasi:”Teen niin.” Isä Duran kysyi:”Pidätkö siitä?” Paul kielsi.Isä jatkoi: ”Miksi sitten tah-dot tehdä niin?” ”Koska seon Jumalan tahto. En aiotehdä omaa tahtoani, vaanJumalan tahdon”, Paul vas-tasi.Myöhemmin isä Duransanoi Paulille: ”Paul, pappe-us ei ole Jumalan tahto si-

nulle. Jumala tahtoo, ettäsinä menet naimisiin ja pe-rustat kunnon katolisen per-heen.” Paul sanoi jälleen:”Teen niin.” Ja isä kysyi:”Tahdotko sitä?” ”Toki”,Paul vastasi. Mutta isä kysyivielä: ”Miksi sitten teet niin?Siksikö, että pidät siitä, vaisiksi, että se on Jumalan tah-to?” Paul vastasi rehellisesti:”Aion tehdä sen, koska se onJumalan tahto. En aio teh-dä omaa tahtoani vaan Ju-malan tahdon.” Isä Duranteki vielä useita muitakinkokeita, aina samalla tulok-sella. Paul vastasi aina sa-moin, piti hän siitä tai ei:hän tekisi Jumalan tahdon.Kaiken tuon jälkeen isäDuran sanoi lopulta: ”Ei,Paul, Jumala tahtoo sinunolevan arkkitehti, niin kuinoletkin, mutta sinun täytyyomistautua hänelle täydelli-sesti ja kokonaan: köyhyy-den lupauksen kautta, anta-malla pois kaikki, mitäomistat; puhtauden lupauk-sen kautta, antamalla sydä-mesi Herralle ja hänen Äidil-leen; ja kuuliaisuuden lupa-uksen kautta, antamalla tah-tosi.” Silloin tuo suuriko-koinen laivaston luutnanttipurskahti itkuun. Hän olivihdoin ymmärtänyt, mikäoli hänen kutsumuksensa!Tuona sunnuntaina PaulMurphy löysi kutsumuksen-sa. Maanantaiksi hänellä olilentolippu Chicagoon, jos-sa hänen oli seuraavana tors-taina tarkoitus mennä kih-loihin. Paul tiesi nyt, mikähänen oikea kutsumuksensa

Paul Murphy – Jeesuksen sotilas
oli, mutta hänen oli vaikeakertoa siitä hänen tyttöystä-välleen. Yllättäen tämä kui-tenkin sanoi: ”Tiesin aina,että sinussa on jotakin eri-tyistä, ja olen iloinen, ettälöysit oman kutsumuksesi.Rukoile, että minäkin löy-dän omani.”Paul toteutti yhdeksänvuoden ajan kutsumustaankonsekroituna, arkkitehti-na, joka on antanut lupauk-set. Vain harvat arvasivat tä-män salaisuuden. Yritykses-sä oli hänen lisäkseen vainhänen esimiehensä, jonkakanssa hän jakoi työhuo-neen tämän kotitalossa. Vii-dessä vuodessa firma oli kas-vanut viisinkertaiseksi. Silläoli seitsemän arkkitehtia,oma rakennus ja paksupankkitili. Sekä Paulin esi-mies että hänen hengellinenneuvonantajansa todistavat,että asiakkaiden saaminenyritykselle oli seurausta Pau-lin ammattitaitoisuudesta jahäntä leimanneesta rauhanja ilon hengestä. Lyhyen elä-mänsä aikana Paul ehti ra-kentaa useita taloja ja joita-kin kirkkoja. Hän ei ollutvain hengellisesti syvällinenkristitty vaan myös työssääntodellinen ammattilainen.Sairautensa aikana elä-mänsä lopulla Paul Murphyosoitti suurta rakkautta javoimaa kärsimyksessä. KunPaul vaipui koomaan, lääkä-ri kysyi Don Murphyltä,Paulin veljeltä, ja isä Duran-ilta, oliko Paul koskaan kat-kera sairaudestaan. Molem-mat vastasivat kieltävästi.

Kuultuaan sairaudestaanPaulista tuli hyvin tyyni.Hän uhrasi ja rukoili entistäenemmän. Hän oli valmisauttamaan kaikessa, missäpystyi. Hän oli rauhassa Ju-malan tahdon kanssa.Paulin hautajaismessunvietti Phoenixin piispa avus-tajinaan 14 pappia ja diako-nia. Paikalla oli paljon ihmi-siä. Paul Murphy oli kuiten-kin vain mies, joka seurasiJumalan osoittamaa suunni-telmaa, mutta niin kauniillatavalla, että hän innoittimonia ihmisiä ympärillään.Hautajaismessu oli hyvin ar-vokas, ja Paul muistetaanaina todellisena Jeesuksensotilaana: iloisena, nöyränä,lahjakkaana ja avuliaana.Kulttuurissamme urheili-jat, seksikkäät mallit ja näyt-telijät ovat nuorisomme san-kareita ja roolimalleja. Val-taosa näistä ”tähdistä” eläätavalla, joka on masentava,surullinen ja usein vieläpäkeinotekoisten aineiden, fyy-sisen intohimon ja yleisenmielipiteen muokkaama.Nuoret tarvitsevat esimer-kin, joka on nuori niin kuinhekin, täynnä iloa, ja jonkaelämässä oli sankarillisia hy-veitä, esimerkillistä puhtaut-ta. Paul kuoli neitsyenä.Jos haluat saada lisää tie-toja hänestä, voit pyytää pie-nen kirjasen täältä: MilesJesu, Mannerheimintie 140A 15, 00270 Helsinki GSM040-8736408, emailmiles.jesu@catholic.fi
STEPHEN RYAN MJ

“Me emme kuulleet hänensaarnojaan, mutta kohtasim-me ne hänen omassa elämäs-sään. Minuun vaikutti hänenrauhantajunsa: hänen sielun-rauhansa, sydämenrauhansa,se, että hän täydellisesti hyväk-syi Jumalan tahdon. Minuunvaikutti hänen yksinkertaisuu-tensa. Ennen kaikkea minuunkuitenkin vaikutti hänen us-konsa.” – Phoenixin piispa Ed-
ward A. McCarthyn puheestä
Paul Murphyn hautajaismessus-
sa helmikuussa 1976.

himlen och skåda honomsom härskar där. Du blir inteberövad livet, utan det för-vandlas till något bättre.”Fast i sin tro på Kristus er-bjöd han sin hals åt bödeln.Jag har inte hittat någonförklaring på hans betydelseför hösten och dess väder. Ioch för sig säger den gamlaramsan ingenting om huruoch till vad dessa helgon förrespektive årstider. Därförblir den, utryckt ur sitt sam-manhang snarast en kuriosi-tet. Men helgonen har sinplats vid sommarens ochhöstens början och man kannog fortfarande ha skäl attbe om deras förbön för gottväder men komma ihåg attdet inte alltid betyder detsolsken som stadsbornahoppas på.
MÄRTA AMINOFF
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Hiippakunta-pappina
Mariano García Méndez syn-tyi 25.9.1891 San Estebande los Patosin kylässä Avilanmaakunnassa vanhimpanaMariano García Hernaden-dezin ja Emeteria MéndezGranden viidestätoista lap-sesta. Vuonna 1902 hänmeni hiippakunnan semi-naariin ja 18.3. 1916 hänetvihittiin papiksi. Vuodesta1916 vuoteen 1925, läheskymmenen vuotta hän toimihiippakunnan palveluksessaja huolehti useista seurakun-nista.Jo teologiaa opiskelles-saan ja työskennellessäänhiippakuntapappina hänjatkuvassa pyrkimyksessääntäydellisyyteen yritti tullasääntökuntalaiseksi. Vuon-na 1914 hän meni seminaris-tiksi Avilan pyhän Tuomaandominikaani luostar i in ,mutta heikon terveytensätähden hän ei saanut antaaluostarilupauksia. Vuonna1922 hän teki uuden yrityk-sen liittymällä karmeliittoi-hin Larrea-AmorebietassaBiskajassa, mutta ei pystynyttälläkään kertaa noudatta-maan yhteisön ankaria sään-töjä.Hän palasi takaisin hiip-pakunnan palvelukseen.Hän kärsi koko pappisuran-sa ajan pää- ja vatsa kivuista,jotka rajoittivat hänen sie-lunhoitajan työtänsä ja hä-nen sääntökuntaelämää koh-taan tuntemansa uskonnol-lisen kaipuun toteuttamista.
Sääntökunta-pappina
Asevelvollisuuden suoritet-tuaan hän kävi usein Madri-dissa, jonne hänen oli il-moittauduttava reserviläi-seksi. Samalla hän oppi tun-temaan sovitussisarten sään-tökunnan, joiden kappelissahän rukoili. Siellä hän myöstutustui Pyhän sydämenpappien sääntökuntaan. Hekutsuivat itseään reparaatio-isiksi eli sovituspapeiksi.Sattumalta sisarten luos-tarissa piti retrettiä saksalai-nen ryhmä ohjaajanaan isäWilhelm Zicke, joka oli vä-hän aikaisemmin sääntökun-nan perustajan isä Dehonintoimeksiannosta perustanutkoulun Puente la ReinaanNavarroaan. Siitä lähtien isäGarcía Méndez oli kirjeen-vaihdossa isä Zicken kanssa,joka valmisti ja tasoitti hä-nen tiensä yhteisön jäsenek-si. Vuosina 1925-26 hän

suoritti postulaatin ja novii-siaatin Noveldassa Alicantes-sa isä Jos Goebelsin johdol-la ja antoi ensimmäiset luos-tarilupaukset 31.10.1926.Sääntökuntanimekseen hänvalitsi Juan Maria de la Cru-zin, siis Ristin Johannes Ma-rian, suuren espanjalaisenmystikon nimen, johon hänvielä liitti Jumalanäidin ni-men.Lyhyen aikaa hän toimiuskonnonopettajana Novel-dassa, mutta osoittautui,että huolimatta laajoistateologisista tiedoistaan huo-limatta hänellä ei ollut tar-vittavia pedagogisia taitoja.Vuonna 1929 hänet siir-rettiin Puente la ReinaanNavarroon ja nimitettiinhengellisten virkojen vastuu-henkilöksi. Hänen tehtävä-nään oli etsiä oppilaita, jot-ka halusivat tulla papiksi, jaennen kaikkea kerjäläispap-pina hänen tuli hankkiaavustuksia niitä varten, joi-den perheillä ei ollut varaakustantaa papiksi opiskelua.Tätä työntäyteistä muttamyös tuloksellista tehtäväähän ehti hoitaa seitsemänvuoden ajan.
Marttyyri-kuolemaan
18.7.1936 Espanjassa alkoisisällissota, joka kesti vuo-teen 1939 päättyen viimeinkenraali Francon puolueenvoittoon. Sota oli hyvin jul-ma, sillä sen molemmat osa-puolet niin oikeistolaisetkansanmieliset kuin vasem-mistolaiset republikaanittaistelivat äärimmäisen raainkeinoin.Kirkko tuki kansallismie-lisiä ja siitä syystä republikaa-nit puolestaan vainosivatsitä. Sota vaati 1,2 miljoo-naa ihmisuhria, joista n.750 000 siviiliä, yli 6 800pappia ja sääntökuntalaistaja 13 piispaa menetti hen-kensä. Noin 2 000 kirkkoatuhottiin.1.7.1936 isä Johannesmatkusti Valencian läheltäGaraballaan Cuencaan lo-malle silloiseen Pyhän sydä-men pappien taloon. Re-publikaanien joukkojen lä-hestyessä 23.7 rehtori isäCantó päätti lakkauttaa ta-loyhteisön ja papit piiloutui-vat. Isä Johannes matkustiValenciaan etsimään piilo-paikkaa talon hyväntekijänrouva Pilarin luota.Matkalla asemalta RouvaPilarin luo kotiin Isä Johan-nes kulki ”de los Juanesin”eli molempien Johannestenkirkon ohi, joka sijaitsi kau-

pungin keskustassa vastapää-tä pörssiä. Siellä hän näkijärkytykseen ”kauhean näy-telmän”, kuinka miehetryöstivät kirkkoa lopuksi sy-tyttäen sen tuleen. Sen sijaanettä olisi vaieten kulkenutohi ilmaisi Isä Johannes sel-västi vastalauseen kirkonpolttamiselle. Kirkonpoltta-jien sanoessaan toisilleen,että ”Siinä varsinainen van-ha kääkkä”, niin Isä Johan-nes vastasi: ”Ei! Minä olenpappi”. Miehet ottivat hänetheti kiinni ja veivät Mode-lon vankilaan Valenciaan.Todistajat kertoivat hä-nen esimerkillisestä käyttäy-tymisestään pappina vanki-lassa. Hän jatkoi sääntökun-talaisen elämää, toimi sie-lunhoitajana ja valmistautuilähestyvään marttyyrikuole-maan. Kuukauden hän olivangittuna. Myöhään 23. ja24.8 välisenä yönä 1936 hä-net ammuttiin yhdeksänmuun vangitun kanssa Sil-lan ja Picassentin kylien ra-jalla Valencian eteläpuolellaSarionin maatilalla. Seuraa-vana päivänä teloitettujenruumiit haudattiin joukko-hautaan Sillan hautausmaal-la. 28.3.1940 isä Johannek-sen ruumiin jäännökset kai-vettiin esille ja vietiin Valen-ciaan Pyhän sydämen pappi-en taloon säilytettäväksi.1.4. 1940 ruumis siirrettiinValenciasta Puente la Rei-naan Navarroon ja haudat-tiin mausoleumiin Pyhän sy-dämen pappien ylläpitämänkoulun oppilaiden kappe-liin.
Autuaaksi
Vuonna 1958 alkoivat Va-lencian hiippakunnassa tut-kimukset autuaaksi julista-mista varten. Itse prosessivietiin onnistuneesti päätök-seen Roomassa. 11.3.2001paavi Johannes Paavali II ju-listi paaviutensa ajan suu-rimman määrän marttyyrejaautuaiksi, nimittäin JoséAparicio Sanzin ja hänen232 kumppaniaan, pappeja,sääntökuntalaisia, naisia,miehiä ja nuoria.Heidän joukossaan olimyös pyhän sydämen pappiisä Mariano, Ristin JohannesMaria Garcia Méndez SCJ.Hänen juhlaansa voidaanviettää vuosittain 22. päiväsyyskuuta. Niin toteutui se,mitä autuas isä kirjoitti ol-lessaan vankilassa: ”Jumalaolkoon ylistetty. Hän pitäämeistä huolen. Häneenminä turvaan.

FRANS VOSS SCJ

Autuas Isä Johannes García Méndez SCJ (1891-1936)Kirkon puolustaja ja marttyyri

Pyhän Marian seurakunta 50 vuotta!
Tule syksyllä laulamaan CAM – kuoroon

Pyhän Marian seurakuntaan perustetaan juhlavuoden kunni-
aksi lapsikuoro nimeltään CAM-kuoro. CAM on lyhennys sa-
noista Con Amore Musica mikä tarkoittaa suurin piirtein ”rak-
kaudella musisoiden”. Nimen keksi aikoinaan edesmennyt
isä Bert Bakker, CAM-kuoro oli nimittäin olemassa jo 1970-
luvulla. Ehkä entisten CAM-kuorolaisten lapset nyt löytävät
tien lapsikuoroon... Johtaja oli silloin - kuten nytkin - seura-
kunnan kanttori Ann-Catrin Wulff. Kuoroon voivat osallistua
kaikki lukutaitoiset laulamisesta ja soittamisesta  kiinnostu-
neet lapset. CAM-kuoron ensimmäinen tapaaminen on sun-
nuntaina 29.8. koululaisten messun jälkeen. Harjoitukset
ovat sen jälkeen säännöllisesti kerran viikossa. Kuoroon voi
ilmoittautua jo nyt keväällä Ann-Catrinille, jonka löytää sun-
nuntaisin P.Marian kirkon urkuparvelta.

S:ta Maria församlingen 50 år!
Kom med i CAM-kören på hösten!

Med anledning av S:ta Maria församlingens 50-års jubileum
grundas en barnkör - CAM-kören – i församlingen. CAM är
förkortningen av Con Amore Musica, som betyder ungefär
”musicera med kärlek”. Det var framlidne fader Bert Bakker
som i tiderna hittade på namnet, för CAM-kören fanns redan
på 1970-talet. Kanske forna CAM-koristers barn nu hittar vä-
gen till barnkören... Dirigenten var då – liksom nu – S:ta Maria
församlingens kantor Ann-Catrin Wulff. Alla läskunniga barn,
som tycker om att sjunga och musicera kan delta i kören.
CAM-körens första träff är söndag 29.8 efter skolmässan.
Efter det hålls övningarna regelbundet en gång i veckan. Man
kan anmäla sig till kören redan nu på våren. Dirigenten Ann-
Catrin finns på söndagar på orgelläktaren i S:ta Maria kyr-
kan.

Vuosilukuja autuaan isäJohannes GarcíaMéndezin elämästä
1891 Mariano García Méndez syntyi 25.9 San Esteban de los PatosissaAvilassa Espanjassa.
1916 hänet vihittiin papiksi 18.3 Avilassa ja jonka jälkeen hän toimikymmenen vuotta sielunhoitajana Avilan hiippakunnassa.
1926 antoi 31.10 sääntökuntalupaukset Noveldassa Alacantessa jahänestä tuli Pyhän sydämen pappi. Ensialkuun hän toimi uskonnon-opettajana Noveldan koulussa.
1929 isä Mariano García Méndez toimi hengellisten virkojen vastuu-henkilönä Puente la Reinassa Navarrossa.
1936 matkusti hän heinäkuun alussa lomalle Garaballaan Cuencaan.18.7 syttyi Espanjan sisällissota, jota hän pakeni Valenciaan. 24. 7.hänet vangittiin, kun hän protestoi kirkon häväistystä vastaan. Yöllä23.8 isä Mariano García Méndez ammuttiin yhdeksän muun vanginkanssa.
1940 hänen ruumiinsa vietiin Puente la Reinaan 1.4.

Rukous avun saamiseksi autuaaltaristin Johannes Marialta (1891-1939)
Kaikkivaltias Jumala ja meidän

Isämme, sinä, joka olet suonut kirk-
kosi jäsenille todistamisen lahjan,
suo autuaan ristin Johannes Marian
esirukousten kautta meille armoa,
että oppisimme häneltä anteliaisuut-
ta ja omistaisimme elämämme koko-
naan sinun valtakunnallesi edistämäl-
lä pappis- ja sääntökuntakutsumuksia
ja palvelemalla sinun köyhiä ja vähäisimpiä ystäviäsi.

Samalla pyydämme sinulta nöyrästi armoa
... (lisää tähän oma toivomuksesi).

Pidä meidät aina sydämessäsi ja tee meistä rakkautesi us-
kollisia todistajia. Aamen.
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Helsinki

Pyhän Henrikinkatedraaliseurakunta
12.6. la 18.00 aattomessu
13.6. Kirkkovuoden 11. sunnuntai
(Kristuksen pyhän ruumiin ja veren
juhla): 10.30 päämessu ja kulkue (ei
ole messua klo 09.45), 18.00 iltames-
su
19.6. la 18.00 aattomessu
20.6. Kirkkovuoden 12. sunnuntai:
9.45 lat/engl, 11.00 päämessu, 18.00
iltamessu
26.6. la 17.40 vesper, 18.00 aatto-
messu
27.6. Kirkkovuoden 13. sunnuntai:
9.45 lat/esp, 11.00 päämessu, 18.00
iltamessu
3.7. la 18.00 aattomessu
4.7. Kirkkovuoden 14. sunnuntai: 9.45
lat/engl, 11.00 päämessu, 18.00 ilta-
messu
10.7. la 18.00 aattomessu
11.7. Kirkkovuoden 15. sunnuntai:
9.45 lat/ranska, 11.00 päämessu,
18.00 iltamessu
17.7. la 18.00 aattomessu
18.7. Kirkkovuoden 16. sunnuntai:
9.45 lat/engl, 11.00 päämessu, 18.00
iltamessu
24.7. la 18.00 aattomessu
25.7. Kirkkovuoden 17. sunnuntai:
9.45 lat/esp, 11.00 päämessu, 18.00
iltamessu
31.7. la 18.00 aattomessu
1.8. Kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.45
lat/engl, 11.00 päämessu, 18.00 ilta-
messu
6.8. pe, Herran Kirkastuminen: 18.00
iltamessu
7.8. la 18.00 aattomessu
8.8. Kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.45
lat/ranska, 11.00 päämessu, 18.00 il-
tamessu
14.8. la, Marian taivaaseenottaminen:
18.00 iltamessu
15.8. Kirkkovuoden 20. sunnuntai:
9.45 lat/engl, 11.00 päämessu, 18.00
iltamessu
21.8. la 17.40 vesper, 18.00 aatto-
messu
22.8. Kirkkovuoden 21. sunnuntai:
9.45 lat/esp, 11.00 päämessu, 18.00
iltamessu

Kesäkuussa ja heinäkuussa ei viete-
tä messua diasporassa eikä sunnun-
taisin klo 12.30 eri kielillä

Pyhän Marian seurakunta
12.6. la 18.30 aattomessu
13.6. Kirkkovuoden 11. su, Kristuk-
sen ruumin ja veren juhla: 10.00 pää-
messu, 18.30 iltamessu
18.6. pe 18.00 adoraatio, 18.30 Jee-
suksen pyhän sydämen juhlamessu
18.6.-20.6. Köyliön vaellus
19.6. la 18.30 aattomessu
20.6. Kirkkovuoden 12. sunnuntai:
10.00 päämessu, 18.30 iltamessu
24.6. to pyhän Johannes Kastajan
syntymä: 18.30 iltamessu
26.6. la: ei ole iltamessua!!!
27.6. Kirkkovuoden 13. sunnuntai:
10.00 päämessu, 18.30 iltamessu
29.6. ti pyhät apostolit Pietari ja Paa-
vali, juhlapyhä: 18.30 iltamessu
2.7. pe 18.00 adoraatio, 18.30 Jee-
suksen pyhän sydämen iltamessu (ei
ole aamumessua!)

Helsinki
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

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

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu; su 9.45 missa latina, 11.00 PÄÄMESSU,
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 adoraatio. Ke, la
19.30 neokat. yhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja sopimuksen mukaan.

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

KESÄOHJELMA: Su 10.00 PÄÄMESSU suomeksi / kirkkokahvit; 18.30 ilta-
messu. Ke, pe 7.15 aamumessu; ti, to, la 18.30 iltamessu; (ti) 18.00 ruusukko-
rukous, (to) 18.00 adoraatio/vesper. Rippitilaisuus: (ti) ja (la) 18.00-18.30 tai
sopimuksen mukaan. Kesällä ei ole messua klo 11.30!

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, ke, pe, la
07.30 aamumessu ti, to 18.30 iltamessu to 18.00 adoraatio
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 messuista
puhelimitse ja kirkon ovelta. Rippitilaisuus sopimuksen mukaan. Messut Jyväs-
kylän kirkossa yleensä: ma 18.00 (sisarten kappelissa), ti 7.00, ke 18.00, to
7.00, pe 7.00. Poikkeukset kirkon ilmoitustaululla.

Tampere
Pyhän ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-2127280, fax 03-2147814. Sähköpos-
ti risti@catholic.fi. Kotisivu www.kolumbus.fi/risti.

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. Sähköposti ursula@catholic.fi.
Kotisivu www.sci.fi/~stan. Pankkiyhteys: Sampo 800015-1888441.

Su 11.00 (1., 2. ja 5. sunnuntai) tai 18.00 (3. ja 4. su) PÄÄMESSU kirkossa, to
18.00 iltamessu. Joka kuukauden 1. pe klo 18 messu ja adoraatio. Paaston
aikana perjantaisin ristintien hartaus klo 18.  Rippitilaisuus puoli tuntia ennen
messuja ja sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten torstaisin.

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.

3.7. la 18.30 aattomessu
4.7. Kirkkovuoden 14. sunnuntai:
10.00 päämessu, 18.30 iltamessu
10.7. la 18.30 aattomessu
11.7. Kirkkovuoden 15. sunnuntai:
10.00 päämessu, 18.30 iltamessu
17.7. la 18.30 aattomessu
18.7. Kirkkovuoden 16. sunnuntai:
10.00 päämessu, 18.30 iltamessu
24.7. la 18.30 aattomessu
25.7. Kirkkovuoden 17. sunnuntai:
10.00 päämessu, 18.30 iltamessu
31.7. la 18.30 aattomessu
1.8. Kirkkovuoden 18. sunnuntai:
10.00 päämessu, 18.30 iltamessu
6.8. pe 18.30 Herran kirkastuminen,
iltamessu (ei ole aamumessua!)
7.8. la Ekumeeninen vaellus Espoos-
sa, 18.30 aattomessu
8.8. Kirkkovuoden 19. sunnuntai:
10.00 päämessu, 18.30 iltamessu

Turku
Pyhän Birgitan ja autuaanHemmingin seurakunta

13.6. kirkkovuoden 11. su, Kristuksen
pyhän ruumiin ja veren juhla: 10.30
juhlamessu, 18.30 Mass in English
20.6. kirkkovuoden 12. su: 10.30 pää-
messu, 13.00 messu Köyliön Kirkko-
karilla, 18.30 Mass in English
27.6. kirkkovuoden 13. su: 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English
4.7. kirkkovuoden 14. su: 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English
11.7. kirkkovuoden 15. su: 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English
18.7. kirkkovuoden 16. su: 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English
25.7. kirkkovuoden 17. su: 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English
1.8. kirkkovuoden 18. su: 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English
6.8. pe, Herran kirkastuminen: 10.30
juhlamessu
8.8. kirkkovuoden 19. su: 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English
14.8. la hiippakuntapäivä Stella Marik-
sessa
15.8. su, autuaan Neitsyt Marian tai-
vaaseen ottaminen: 10.30 juhlames-
su, 18.30 Mass in English
22.8. kirkkovuoden 21. su: 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English
29.8. kirkkovuoden 22. su: 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English

Miestenpiiri kokoontuu iltamessun jäl-
keen kuukauden ensimmäisenä tiis-
taina

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta

13.6. Kirkkovuoden 11. sunnuntai,
Kristuksen pyhän ruumiin ja veren juh-
la: 10.30 päämessu ja adoraatio
18.6. pe Jeesuksen pyhä sydän; juh-
lapyhä: 18.00 messu ja adoraatio
20.6. Kirkkovuoden 12. sunnuntai:
huom. aika 17.00 päämessu
24.6. to Pyhän Johannes Kastajan
syntymä; juhlapyhä: ei ole messua
Jyväskylässä (messu Tampereella klo
19.00)
27.6. Kirkkovuoden 13. sunnuntai:
huom. aika 17.00 päämessu
4.7. Kirkkovuoden 14. sunnuntai:
huom. aika 17.00 päämessu
11.7. Kirkkovuoden 15. sunnuntai:
huom. aika 17.00 päämessu
18.7. Kirkkovuoden 16. sunnuntai:



Fides 7/2004 - 9

Kalenteri
10.30 päämessu
25.7. Kirkkovuoden 17. sunnuntai:
10.30 päämessu
29.7. to pyhä Olavi, marttyyri; Jyväs-
kylän Pyhän Olavin kirkossa juhlapy-
hä: juhlallisesti vietämme sen sun-
nuntaina 1.8.
31.7. la 12.00 messu Olavinlinnan
kappelissa Savonlinnassa / Holy
Mass in the chapel of St. Olaf's Cas-
tle in Savonlinna
1.8. Kirkkovuoden 18. sunnuntai:
10.30 Pyhän Olavin srk:n suojelupy-
himyksen messu
8.8. Kirkkovuoden 19. sunnuntai:
10.30 messu
15.8. Kirkkovuoden 20. sunnuntai,
autuaan Neitsyt Marian taivaaseen
ottaminen: 10.30 päämessu
22.8. Kirkkovuoden 21. sunnuntai:
10.30 päämessu
28.8. la lauantaikurssi, 12.30 pyhä
messu
29.8. Kirkkovuoden 22. sunnuntai, kir-
kon vihkimisen vuosijuhla (siirretään
päivästä 26.8.): 10.30 päämessu

Kirkkoherra lomalla 19.6.-16.7. Silloin
ei ole messuja viikon aikana ja sun-
nuntaisin messu on klo 17.00. Hätä-
tapauksissa soittakaa ursuliinisisaril-
le 014-614659 tai Tampereelle 03-
2127280.

Tampere
Pyhän ristin seurakunta

12.6. la 9.00 messu Lapualla, 12.00
messu Pietarsaaressa, 16.00 messu
Vaasassa, 18.30 messu Kurikassa
13.6. Kirkkovuoden 11. sunnuntai,
Kristuksen pyhän ruumiin ja veren juh-
la: 10.30 päämessu
18.6. pe, Jeesuksen pyhän sydämen
juhlapyhä: 18.30 adoraatio, 19.00 juh-
lamessu
20.6. Kirkkovuoden 12. su: 10.30 pää-
messu
27.6. Kirkkovuoden 13. su: 10.30 pää-
messu
29.6. ti, pyhien apostolien Pietarin ja
Paavalin juhlapyhä: 19.00 juhlames-
su
4.7. Kirkkovuoden 14. su: 10.30 pää-
messu
10.7. la 9.00 messu Lapualla, 12.00
messu Pietarsaaressa, 16.00 messu
Vaasassa, 18.30 messu Kurikassa
11.7. Kirkkovuoden 15. su: 10.30 pää-
messu
18.7. Kirkkovuoden 16. su: 17.00 pää-
messu
25.7. Kirkkovuoden 17. su: 17.00 pää-
messu
1.8. Kirkkovuoden 18. su: 17.00 pää-
messu
8.8. Kirkkovuoden 19. su: 10.00 pää-
messu

----------------- Diaspora -----------------
Kurikka (kysy kirkkoherralta) 12.6.,
10.7. la 18.30
Lapua (kysy kirkkoherralta) 12.6.,
10.7. la 9.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli)
12.6., 10.7. la 12.00
Vaasa (ort. seurakunnan seurakunta-
sali) 12.6., 10.7. la 16.00

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta

13.5. to 18.00 iltamessu

16.5. pääsiäisen 6. sunnuntai: 18.00
iltamessu
20.5. Herran taivaaseenastuminen,
helatorstai: 11.00 päämessu
23.5. pääsiäisen 7. sunnuntai: 18.00
iltamessu
27.5. to 18.00 iltamessu
30.5. helluntaisunnuntai: 11.00 pää-
messu, seurakunnan nimikkojuhla,
ensikommuunio
3.6. to 18.00 iltamessu
4.6. kuukauden 1. pe: 18.00 messu
ja adoraatio
6.6. su pyhän Kolminaisuuden juhla-
pyhä: 11.00 päämessu
10.6. to 18.00 iltamessu
13.6. su Kristuksen pyhän ruumiin ja
veren juhla: 11.00 päämessu
17.6. to 18.00 iltamessu
18.6. pe 18.00 Jeesuksen pyhän sy-
dämen juhlapyhä
20.6. kirkkovuoden 12. su: 11.00 pää-
messu
24.6. to 18.00 pyhän Johannes Kas-
tajan syntymän juhlapyhä
27.6. kirkkovuoden 13. su: 11.00 pää-
messu
29.6. ti 18.00 pyhien apostolien Pie-
tarin ja Paavalin juhlapyhä
1.7. to 18.00 iltamessu
2.7. kuukauden 1. pe: 18.00 messu
ja adoraatio
4.7. kirkkovuoden 14. su: 11.00 pää-
messu
8.7. to 18.00 iltamessu
11.7. kirkkovuoden 15. su: 11.00 pää-
messu
18.7. kirkkovuoden 16. su: 11.00 Ju-
malan sanan liturgia
25.7. kirkkovuoden 17. su: 11.00 Ju-
malan sanan liturgia
1.8. kirkkovuoden 18. su: 11.00 Juma-
lan sanan liturgia
8.8. kirkkovuoden 19. su: 11.00 Juma-
lan sanan liturgia
15.8. kirkkovuoden 20. su: 11.00 Ju-
malan sanan liturgia
22.8. kirkkovuoden 21. su: 11.00 pää-
messu
26.8. to 18.00 iltamessu

----------------- Diaspora -----------------
Huom. Kesällä diasporassa ei ole
messuja!

Kirkkoherra lomalla ja retretissä 12.7.
- 19.08.

Oulu
Nasaretin pyhän perheenseurakunta

13.6. su, Kristuksen pyhän ruumiin ja
veren juhla: 11.00 päämessu, 17.00
messu Rovaniemellä
20.6. kirkkovuoden 12. su: 11.00 pää-
messu, 17.00 messu Torniossa
24.6. to, pyhän Johannes Kastajan
syntymä, 18.30 messu
27.6. kirkkovuoden 13. su: 11.00 pää-
messu, 17.00 messu Raahessa
29.6. ti, pyhät apostolit Pietari ja Paa-
vali, juhlapyhä (velvoittava): 18.30
messu
4.7. kirkkovuoden 14. su: 11.00 pää-
messu, 17.00 messu Torniossa
11.7. kirkkovuoden 15. su: 11.00 pää-
messu
18.7. kirkkovuoden 16. su: 11.00 pää-
messu, 17.00 messu Torniossa
25.7. kirkkovuoden 17. su: 11.00 pää-
messu
1.8. kirkkovuoden 18. su: 11.00 pää-
messu, 17.00 messu Torniossa

----------------- Diaspora -----------------
Tornio 20.6., 4.7., 18.7., 1.8. klo
17.00

Raahe 27.6., klo 17.00
Rovaniemi 13.6., klo 17.00

TOIMISTOT
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 vain
ti/to klo 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

KESKUKSET
Ekumeeninen keskus

Myllyjärvi, 02740 Espoo. Puh. 09-
8557148.
Messu talossa sunnuntaisin klo
11.00. Messun jälkeen kirkkokahvi.
Ikonimaalausta torstaisin ja perjan-
taisin klo 10-15. Vierailut maanantai-
sin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja lauan-
taisin klo 10-18.

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

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh.
09-660901, fax 09-68712244. Email:
studium.catholicum@catholic.fi
Kirjasto on kiinni kesä-elokuun ajan.

Suomen  Caritas
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh
09-1357998, fax 09-68423140. Säh-
köposti info@caritas.inet.fi.
www.caritasfinland.fi

TAPAHTUMIA
Maallikkofransiskaanit OFS

Kokoontumispaikka Pyhän Marian
seurakuntasali, Mäntytie 2, 00270
Helsinki. EUFRA-teema on yhteinen
kutsumus vuoropuheluun ja yksey-
teen.

Kesäkaudella emme kokoonnu.
3.-4.7. Kökarin seurakunnan jär-

jestämä ekumeeninen fransiskaani-
nen juhla.

25.7.-7.8. EUFRA 2004 -viikot
Hopstenissa, Saksassa.

Torstai 16.9. yhteisön kokous klo
17.00.

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

Teresa ry
Teresat kokoontuvat pääasiallisesti P.
Marian seurakuntasalissa, Mäntytie
2, joka kuukauden 1. ja 3. tiistai. Ilta
alkaa messun vietolla P. Marian kir-
kossa klo 18.30. Messua edeltää ruu-
sukkorukous klo 18.00 alkaen.

Teresa ry on Helsingin molempien
katolisten seurakuntien yhteinen yh-
distys. Toimimme pääkaupunkiseu-
dulla Pyhän Henrikin ja Pyhän Marian
seurakuntien karitatiivisen työn hyväk-
si järjestämällä myyjäisiä, joiden tuo-
tosta luovutamme kirkkoherrojen jaet-
tavaksi avustuksia vanhusten, sairai-
den ja lasten tarpeisiin, sekä tuemme
nuorten toimintaa.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi-
tukset seuraavaan lehteen ajal-
le 6.8.–27.8. on toimitettava vii-
meistään 23.7. mieluiten sähkö-
postitse osoitteeseen

 info@catholic.fi

Säilytä aina tärkeästä aineistos-
ta kopio itselläsi!

Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for wed-

dings, funerals and other occasions.
Yhteys/Contact: Markus Mäkelä 040-7178833.

Verbi Dei sonoSchola cantorum
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”1700-luvulta minulla eiole mainittavasti muisto-ja”, avaa Märta Aminoffhaastattelun hymyillen.Muuten hänen elä-mänsä sitten kattaakinkaiken mahdollisen Suo-men itsenäisyyden ajalta.Useimmat tuntevat Mär-tan Fides-lehden sivuiltaruotsinkielisistä pyhimys-kertomuksista ja hartaus-teksteistä. Kirjoittaminenon kuitenkin vasta myö-hempää perua, sillä suuriosa ajasta on mennyt ka-tolisessa yhdistystoimin-nassa.
Tarina alkaa Viipurista, Mär-ta Aminoffin kotikaupungis-ta, jossa Märtan sisar Britt-Marie oli mennyt luokkato-verinsa kanssa messuun Py-hän Hyacinthiuksen kirk-koon. Nuori nainen oli tun-tenut sen heti omakseen –hän meni myöhemmin bel-gialaiseen augustinolaisluos-tariin – ja sisar kiinnostuimyös. Aminoffiin sisarustenvanhemmat olivat ajankoh-taan nähden ennakkoluulot-tomia, mutta nuorella Mär-

talla ei silti ollut asiaa mes-suun ennen kuin täysi-ikäise-nä.”Panin kyllä hanttiin, sa-noin ettei kotona voi rukoil-la kun ovet olivat aina auki.Kävinkin vuosikaudet ado-raatiossa ja kaksikymmen-vuotiaana minut otettiinkirkkoon”, Märta muisteleemunkkiniemeläisen kerros-taloasuntonsa pöydän ääres-sä.
IsäChristiersonin“kouluun”
Märta Aminoff liittyi viimei-senä tulokkaana isä Wilfriedvon Christiersonin keskus-teluryhmään. Ilmapiiri oliinspiroiva, ja vaikka isäChristierson ei voinut kaik-keen tietää vastausta, hänel-lä oli kyky löytää kysyjän kä-teen sopiva kirja.Tästä  jo 1920-luvullasyntyneestä keskustelupiiris-tä kehittyi myöhemmin Aca-temicum Catholicum.”Koulu” oli lajissaan teho-kas, sillä ensin mukaan tul-leista kahdesta nuorestamie-

hestä toisesta tuli katolilai-nen ja toisesta professori.Sodan jälkeen Aminoffitmuuttivat Helsinkiin, jokaon siitä pitäen ollut myösMärtan kotikaupunki. Siinämäärin, kuin se viipurilaisel-le on mahdollista.”En ole helsinkiläinen,munkkiniemeläinen kyllä.Kun on pakosta tullut, niin

ei tänne juurru.”
PartiostaAcademicumCatholicumiin
Märta Aminoff alkoi sisaren-sa kanssa vetää katolistenpartiotyttöjen toimintaa”,Märta Aminoff sanoo.”Mukana oli pari heidän

veljeäänkin. Useimmat oli-vat katolisen lastenkodinlapsia. Pian ajan vei kuiten-kin Academicum Catholi-cum, jonka johtokuntaanjouduin.”AC onkin ollut MärtaAminoffin toiminnan pää-näyttämö Juventus Catholi-can ohella, josta hän kasvoihiljalleen ulos. Märta on ol-

Fides-lehden kirjoitustenperusteella uskoisi helpos-ti, että pyhimykset ovatMärta Aminoffin erikois-alaa.Erehdys. Varsinainenkiinnostuksen aihe on li-turgia.”Olen kiitollinen siitä,että Suomessa messu lue-taan arvokkaasti ja kauniis-ti. Esimerkiksi Englannissase voi olla aika pahan nä-köistä. Kävellään mitenvain, elehditään mitenvain, halutaan tehdä messu

Liturgiaa ja pyhimyksiä
hauskaksi…”, Märta sanoo.Mutta Vatikaanin toi-nen konsiili oli liturgian-kin suhteen Märta Ami-noffille kriisi.”Se tuntui pahalta, ka-malan pahalta. Liturgia uu-distui vähitellen, kun teks-tejä käännettiin. Ensim-mäinen pääsiäisyön litur-gia ei tuntunut liturgialtaollenkaan. Itkin kun tulinsieltä. Vasta pääsiäismessupelasti tilanteen. Mutta onsiellä sellaista edelleen,mitä pidän epäonnistunee-

na.”Myös kirkon oppi kiin-nostaa, tottakai. Ja se, mi-ten se on elettävä. Siinä kir-kolliskokousta tulkittiinmonella tavoin.”Puhuttiin vatikaaninkonsiilin hengestä, ja tulisellainen tunne, että sillävoitiin perustella mitävain. Viisas isä Bonduellesanoikin, että ne, jotka eni-ten kirkolliskokouksenhengestä puhuvat, eivättunnu tietävän, mitä sielläkirjoitettiin.”

Märta Aminoffin tie vei Viipurista MunkkiniemeenYli 80 vuotta yhdistystoimintaa

Märta Aminoff, viipurilainen helsingin munkkiniemessä. “Olen munkkiniemeläinen, mutta en helsinkiläinen!”
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SENin naisjaosto tiedottaa

Kristitty nainen: Tule kohtaamaan toisia kristittyjä eri
taustoista MoniNAISINA –arvokkaina

Naisten ekumeeninen kohtaaminen
Vivamossa 28.-29.8.04

Mukana kohtaamassa: Irene Alvarez (kat.), Eila Hirvonen (Vapaa-
kirkko), Päivi Kasala (ort.), Barnadet Kanznahi (kat.), Eija kemppi
(KRS), Marja-Liisa Laihia (ev.-lut. maahanmuuttajatyö, Kirkkohal-
litus), Päivi Kasala, Pirkko Siili (ort.), Iris Rajamaa (Metodistikirk-
ko), sisar Riccarda OSSS (kat.), Riitta Räntilä (SEN, NNKY), Pirkko
Siili (ort.) sekä maahanmuuttajanaisia eri kirkkokunnista.

Kohtaamisen ohjelmaa, alustuksia: Jumalan kuva naisissa,
toistemme rohkaiseminen sen esille tulemiseen, Moninaisina
mustina ja valkoisina naisina Afrikassa, Naisena yli rajojen, Orto-
doksis-kristillinen käsitys naisen arvosta; yhteisiä illanviettoja,
hengellistä ohjelmaa; uimista ja saunomista, kävelyretkiä

Hinta: täyshoito, huonemajoitus 52-56,80 eur, mökki- tai aitta-
majoitus (oma makuupussi/lakanat) 38,40 eur. Maahanmuuttajil-
le avustusmahdollisuus, tiedustele.

Ilmoittautuminen ja tiedustelut:
019 3602 300 tai vivamon.vastaanotto@krs.inet.fi
Kurssi yhteistyössä Kristillisen opintokeskuksen kanssa.
Vivamo-opisto/Kansan raamattuseura

Pyhiinvaellus Jasna Góralle Czêstochowaan
3.-9.8.2004

Kävelemme Krakovasta Czêstochowaan (n. 150 km) puola-
laisen nuorisojoukon mukana alkaen 3.8. klo 7, vaellus
päättyy 9.8. klo 15.

Osallistumismaksu n. 11 e sis. vakuutuksen ja yöpymi-
set, ruokaan menee lisäksi n. 20 e. Lisäksi maksettava
matkat Puolaan ja takaisin. Tarjoan kyytiä lautalla Tallin-
naan (lähtö 1.8.) ja sieltä autolla Krakovaan yhteensä n.
150 e/hlö + mahdolliset yöpymiset matkalla.

Vaelluksen järjestää Krakovan Pyhän Kolminaisuuden
dominikaaniluostari.

Ota yhteyttä Juho Kyntäjään, puh. 040 517 6972, sähkö-
posti juho.kyntaja@proagria.fi
Linkkejä internetissä: www.jasnagora.pl, www.dominikanie.pl

Suuralennuksella oopperaan!
Hovanshtshina Modest Musorgskin suurenmoista musiikkia,upeita kuorokohtauksia, hieno lavastus ja hienot puvut. Oop-pera ajoittuu 1680-luvulle ja käsittelee Venäjän kansan kohta-loa, Pietari Suuren valtakauden alkuvaiheita. Kuohuvia vuo-sia värittävät vallankaappaushankkeet, salaliitot sekä ristiriitavanhauskoisten ja uudistusmielisen tsaarin välillä.
Torstaina 11.11.2004 klo 19.00 Lipun hinta vain 45 euroa(norm. 64 eur). Pyhän Henrikin seura on saanut myyntiin par-haita permantopaikkoja. Lippuja on rajoitetusti – ne loppu-vat nopeasti. Niitä myydään kirkkokahveilla Helsingin molem-missa seurakunnissa. Tuotto menee kirkon korjauksiin.
Sitovia tilauksia ottaa vastaan klo 9.00-11.00 Rita Kaira, puh.09-491495, kesällä 09-8793870, sekä Marja-Leena Rautakor-pi, puh. 09-2391953, 050-3409167.

lut AC:n johtokunnassavaihtelevasti yli kolmen vuo-sikymmenen ajan, puheen-johtajana vuonna 1950 jajohtokunnan jäsenenä use-aan otteeseen aina vuoteen1984 saakka. Hän on ollutmyös Pyhän Marian seura-kunnan seurakuntaneuvos-ton sekä Teresa-yhdistyksenjohtokunnan jäsen.Varsinkin AC:n varhai-semmat vuodet olivat nyky-perspektiivistä mielenkiin-toista aikaa, sillä vaikkaelämme voimakkaan kan-sainvälistymisen aikaa, olivatpohjoismaiset AC:t juuri1940- ja 1950-luvuilla tiiviis-sä yhteydessä toisiinsa.”Tanskan AC:n 50-vuo-tisjuhlatapaamisessa päätim-me yhteydenpidon tiivistä-misestä, ja jo 1947 pidettiinRuotsissa leiritapaaminen”,Märta muistelee.
Pohjois-maiden AC:tSuomessakin
Suomessakin tapaamisia pi-dettiin muutama. Vuoden1951 tapaaminen järjestet-tiin Paraisilla. Se huipentuikäyntiin Köyliössä, jossamyös vietettiin messuaensi kertaa reformaationjälkeen. Vuoden 1961tapaaminen pidettiinLahden suunnalla, Paju-lahden urheiluopistolla.Märta selaa mustavalkoi-sia kuvia vanhasta albu-mista. Hapertuneet lii-maukset vain rapisevatkansion kertoessa men-neistä vuosikymmenis-tä. Siviilivirassaan MärtaAminoff oli sairaalan so-siaalihoitaja. Hän sanoohalunneensa toimia so-tainvalidien hyväksi, jo-ten Proteesisäätiö oliluonnollinen valinta 42vuodeksi venyneen uran työ-paikaksi. Omaa tietään1920-luvulta saakka kulke-nut Märta Aminoff sanootehneensä asiat kuten käsket-tiin, mutta olleensa silti jos-kus “hankala” alainen.”Joskus olisi nimittäinpitänyt paitsi totella, myösolla samaa mieltä. Se taas eiminulle käynyt”, Märta sa-noo ja hymyilee jälleen sa-maa lempeää mutta arvois-taan tietoista hymyä.
Emme ole enääkummajaisia
Suhtautuminen katolisuu-teen ja katolilaisiin on Mär-tan mielestä selvästi lienty-nyt vuosien varrella – katoli-laisen ei tarvitse enää tunteaitseään kummajaiseksi. Hänmuistaa kuitenkin, että vielähänen nuoruudessaankinkatolisuudesta oli käsityksiä,

jotka olivat aivan puhtaitareformaationaikaisia valhei-ta. ”Minulla oli näihin va-kiokysymys: kun kerran pi-dät minua järkevänä ihmise-nä, niin ajatteletko tosiaan,että voin uskoa jotain tuol-laista? Se yleensä tehosi.”
Kirjoittaminenalkoi 1980-luvulla
Kokoukset ja muu toimintaveivät lopun ajan, eikä kir-joittamien tullut Märtanmieleen pitkiin aikoihin.Sen vuoro tuli vasta vuonna1981.”Silloin oli useampia kir-joittajia, mutta ruotsinkieli-sen aineiston osuus alkoi vä-hetä. Valitin siitä isä MarttiVoutilaiselle, joka sanoi mi-nulle, että pane sitten itsetoimeksi”, Märta Aminoffmuistelee huvittuneena.”En ollut lainkaan tullutajatelleeksi sitä mahdolli-suutta, mutta kävin sittenkäsiksi siihenkin työhön.Ajattelin kyllä silloin, ettäen osaa kirjoittaa!”Ja vuodesta 1982 alkaenisä Teemu Sipon aloitettua

Katolisen tiedotuskeskuk-sen tiedottajana ja Fides-leh-den päätoimittajana Märtannimi näkyy lehden ruotsin-kielisten sivujen tekstienalla, yhdessä Ilse Hartmaninja Birgit Klockarsin kanssa.
Tietoisuuskorkealle!
Märta Aminoff on kiinnos-tunut katolisuudesta laaja-alaisesti jo senkin vuoksi,että katolilaisen velvollisuuson pitää katolinen tietoisuu-tensa korkealla, vähintäänmuun yleistietoutensa tasal-la. Nykyään se on aikaisem-paa helpompaa. Vaikka suo-malaisten julkaisujen määräei vieläkään päätä huimaa,niin 1920-luvulla niitä olikaikkiaankin kymmenisenkappaletta, esitteet mukaanlukien. Yhden toiveen Mär-ta kuitenkin suuntaa tiedo-

tuskeskukselle.”Olisi hirveän tärkeääsaada julkaisuksi rukouskir-ja, jossa olisi messun ordoja muuta. Kun ihmiset tule-vat monesta suunnasta, niinolisi tärkeää nähdä, mitenkirkko puhuu Jumalalle.”Märtan omista kirjoituk-sista pyhimyskertomuksetovat tunnetuimpia. Ne ovatnykyään Fides-lehden vakio-aineistoa. Pyhimyksistä ker-tominen sai muuten alkun-sa aivan muualta kuin lehti-kirjoittelusta. Märta kirjoit-teli niitä lapsille mm.  jou-lulahjoiksi. Ensimmäisetjulkaistut kertomukset oli-vatkin peräisin pöytälaati-kosta, vain kevyen uudel-leenkäsittelyn jäljiltä.
”On tärkeäätutustuaihmisiin”
Märta tunnetaan helpostilähestyttävänä, hymyilevänäihmisenä, joka on mielel-lään ottamassa uusia tulok-kaita vastaan. Se on osittaintietoistakin toimintaa.”Keskustelen mielelläniuusien ihmisten kanssa. Josnäen kirkkokahveilla uusiaja outoja, olen valmismenemään heidän pöy-täänsä ja juttelemaan. Joisä Christierson olikäännynnäinen, joka tie-si, miten tärkeää on saa-da kontakti muihin.Pelkkä opetus ei riitä,on tutustuttava muihinihmisiin”, Märta Ami-noff sanoo.Hän muistaa, kunnykyinen Katolisen tie-dotuskeskuksen talous-johtaja Maila Berchtoldluki jostain, että sisaretpitävät englantilaistakoulua. Hän tuli sinne jaoli puheliaana ihmisenähaljeta, kun keskustelut ei-vät olleet millään käynnis-tyä.”Tutustutin hänet sittensiellä ihmisiin. Ja hymyilenihmisille, myös tuntematto-mille. Niin monille on tär-keää, että heidät nähdäänihmisinä, ja siitä syntyy mu-kavia keskusteluja”, MärtaAminoff sanoo.”Lisäksi hymyilevä ihmi-nen muistetaan.”Aivan.Kuvat on nyt katseltu, jaalbumi saa palata Märtanpieneen kirjastokaappiin.Sitä katsellessaan Märtaa hy-myilyttää jälleen.”Tämä on oikeastaan vaa-rallinen paikka. Kun aamul-la pitäisi mennä pesulle, is-tahdan helposti tähän. Sil-loin on paljon helpompiottaa kirja käteen kuin jat-kaa aamutoimia…”

OLLI ORKONEVA

“Katolilaisen on
pidettävä
katolinen

tietoisuutensa
vähintään

yleistietoutensa
tasalla.”

SCHOLA GREGORIANA

Tänä vuonna 50 vuotta täyttävä Pyhän Marian seurakunta viettää
juhliaan myös musiikin merkeissä. Seurakunta on kutsunut arvos-
tetun pohjoisitalialaisen SCHOLA GREGORIANA -lauluryhmän Suo-
meen 12-18.8. Yhdeksänmiehistä lauluryhmää johtaa Pietro Men-
carelli. Kotimaassaan ryhmä on tunnettu aktiivisuudestaan grego-
riaanisen ohjelmiston tutkimisessa ja  esittämisessä, varsinkin
liturgisissa yhteyksissä.

Hiippakuntajuhlien edeltävänä päivänä, perjantaina 13.8 Schola
Gregoriana pitää Stella Marisissa gregoriaanisen laulukurssin.
Ohjelmassa on m.m. Mariamessu ”Cum jubilo” sekä juhlalliset
Maria-antifonit. Kurssi on avoinna kaikille gregoriaanisesta lau-
lusta kiinnostuneille ja maksaa 30 • (omat liinavaatteet mukaan).

Ilmoittautuminen 31.8. mennessä puh. 09-794 602

Hiippakuntapäivänä 14.8. Schola Gregoriana osallistuu ”hiippakun-
takuoron” kanssa messuun sekä Marian-hartauteen.
Sunnuntaina 15.8. ryhmä osallistuu messuun Pyhän Marian kir-
kossa klo 10.00. 16-18.8 Schola Gregoriana vierailee Lahdessa ja
konsertoi m.m. Hollolan kirkossa.
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Ranskalainentie, maailman-perintökohde
Ranskasta lähtevät tietyhtyvät Ranskan ja Espanjanrajalla St-Jean-Pied-de-Port´in kaupungissa jostaalkaa ns. ”Ranskalainen tie”,jota tämä juttu käsittelee.Tie on valittu yhdeksi maail-manperintökohteeksi ja seon erittäin hyvin hoidettu jamerkitty. Tien kokonaispi-tuus on n. 760 km. Reitinsuunnittelu on käytännönsyistä aloitettava vaellukseenkäytettävissä olevasta ajasta.Aloituspaikaksi valittuunkaupunkiin pääsee Suomes-ta lentämällä Madridiin,Barcelonaan, tai RanskanBiarritziin, joista edelleenjunalla St-Jean-Pied-de-Port-iin jos se on valittu lähtöpai-kaksi.Aikaa koko matkan kul-kemiseen pitää varata noin 5viikkoa. Jos lomaa on vä-hemmän pitää lähtöpaikak-si valita se, josta kävellen en-nättää Santiagoon. Moni

lähtee Sarriasta, josta mat-kaa on 112 km. Mitään vi-rallista lähtöpaikkaa tai ai-kaa ei ole. Ei myöskään op-paita.Santiagosta saatavan hie-non latinankielisen sertifi-kaatin saaminen edellyttäävähintään 100 kilometrinkävelyä. Se pitää todistaapäivittäin leimatulla vaeltaja-passilla.Ranskalainen tie on kokopituudeltaan hyvin hoidettuja selvästi merkitty. Suunnis-tamiseen ei karttoja tarvitamutta jos haluat tietää kokoajan missä olet hanki mukaa-si mahdollisimman suuri-kaavainen kartta. Paras vali-koima on paikan päällä. Kel-tainen nuoli tai simpukankuva näkyy vähän väliä mat-kan varrella maastossa. Eksy-misen vaaraa ei ole. Muitavaeltajia on yleensä jatkuvas-ti näkyvissä ja paikkakunta-laiset neuvovat auliisti tar-vittaessa. Tien pinta muis-tuttaa pääosin suomalaistasorapintaista polkupyörä-tai ulkoilutietä. Jonkin ver-

ran joutuu vaeltamaan auto-tien laitaa ja Pyreneillä pien-tä metsäpolkua.Korkeimmat ylitettävätvuoret ovat Pyreneet ennenRoncesvallesia ja Castilla-y-Leonin vuoret Leonin jaSarrian välillä. Muutenmaasto on loivasti kumpui-levaa metsää tai tasaista pel-tomaisemaa.
Kuka jaksaavaeltaa?

Kuka tahansa normaali-kuntoinen nainen tai miesvoi vaeltaa, kunhan kengätovat hyvät ja vauhti itsellesopiva. Vanhin tapaamam-me vaeltaja oli 67-vuotiasranskalais-vietnamilainenmies, joka kohdatessammeoli kävellyt jo 670 kilomet-riä Ranskan Toulousesta jaaikoi jatkaa perille saakka.Nuorin oli kanssamme kul-kenut 11-vuotias. Sopivapäivämatka on 17-25 kilo-metriä maastosta riippuen.Mieti rinkan sisältö tark-kaan. Turhat kamat pois.Vaeltajat tulevat maail-man kaikilta kolkilta. Suu-rin ryhmä lienevät espanja-laiset ja ranskalaiset muttaolemme tavanneet väkeäAlaskasta, Uudesta Seelan-nista, Etelä-Amerikasta jaKanadasta.Kävelijöiden motiivitvaihtelevat. Useimmilla selienee pyhiinvaellus muttamyös rakennuskulttuuri,maisemat, kieli, ornitologiatai vain kurkistus arkielä-mään maaseudulla saa ihmi-set liikkeelle. Olipa lähdönmotiivi mikä tahansa, tielläkohtaa ne kaikki.
Majoittuminen

Vaeltaja voi majoittuakahdella tavalla:* Refugiot ovat nimen-omaan pyhiinvaeltajia var-ten  ylläpidettyjä yhteisma-joitustiloja, joiden taso hie-man vaihtelee. Mitään autio-tupia ne eivät ole vaikkakinne joskus ilmaisevat mielen-kiintoisesti ylläpitäjänsä luo-vuutta.. Niissä on kuitenkinsähköt, keittiöt, sisävessat,sängyt ja patjat, usein jopapesukone ja ne ovat puhtai-ta. Yöpyminen edellyttää ns.pyhiinvaeltajapassia, jonka

saa lähtöpaikkansa kirkoltatai refugiosta. Yöpymismak-su on vapaaehtoinen, yleen-sä 3-7 euroa. Regugioita eivoi – eikä tarvitse – varataetukäteen. Erään refugionseinällä on vaeltajalle sopivaohje: turisti vaatii, pyhiinva-eltaja kiittää.* Pienet hotellit, hostelittai auberget, majoittavatedullisesti, 20-30 euroa perhuone. Hotellissa saa laka-nat ja ehkä pehmeämmänsängyn mutta menettää tois-ten vaeltajien kanssa jaetutkokemukset yhteisillä illanis-tujaisilla.Kylissä on aina vähintäänyksi ravintola, jossa on var-sin edullista syödä päivänlämmin ateria.
Tärkeintä onitse tie

Kun ensimmäisen kerransuunnittelimme vaellusta,oli mukaamme lähdössämyös piispa Paul Verschu-ren.  Kun lähtöhetki sittenkoitti, hän oli jo sairas eikäenää jaksanut.  Saimme kui-tenkin häneltä kallisarvoisianeuvoja matkalle.”Muistakaa että tärkeintäon tie. Älkää koko ajan aja-telko perille tuloa vaan eläy-tykää siihen hetkeen ja paik-kaan, jossa olette. Muutenkäy niin, että perille tulles-sanne ihmettelette että täs-säkö tämä nyt on. Mitäs ih-meellistä tässä on”, piispasanoi.”Muistakaa myös, ettäette kulje yksin vaan viettemukananne ajatuksissannekaikki rakkaanne, omaisen-ne, ystävänne ja meidät kaik-ki”, piispa opasti.

Yleistä
Vaeltajien asenteet toisi-aan kohtaan ovat erittäinhuomaavaisia ja auttavaisia.Sama koskee paikallista väes-töä. Varsinkin maaseudullavaeltajaa kunnioitetaan py-hiinvaeltajana. Tiellä tuntuuselvästi ”Jaakobin henki”.Kaikilla on sama päämäärä,samat ilot ja samat ongel-mat. Tien varrella ei ole”Mäkkäreitä” eikä kukaanmuutenkaan kauppaa yh-tään mitään. Jostain pihastasaattaa tosin löytyä sympaat-tinen kotitekoinen kahvila,jonne kannattaa ehdotto-masti poiketa. Paikallisetasukkaat toivottavat sydä-mellisesti ”buon camino”vaikka luultavasti olet sadashänen sinä päivänä tapaa-mansa vaeltaja!Vähäisestäkin espanjankielen taidosta on hyötyämutta ei se välttämätöntäole. Englanti ja ranska ovathyviä kieliä.

JORMA JA RITVA HALME

Kirjallisuutta esim. Carl Ja-cob Gardberg: Santiago deCompostela (Gardberg onkulkenut matkan LePuy´istä Santiagoon useitakertoja mutta autolla.)
Internetistä apua saa mm.osoitteista www.tourspain.es(mm. junayhteyksiä) ja www.alsa.es (bussiyhteyksiä), sekähakusanalla “Camino deSantiago” (sillä löytyy esim.www.caminosantiago.com).

Buon Camino!
Ohjeita Santiago de Compostelan pyhiinvaellukselle
Pyhiinvaellus on viime vuosina herännyt uudelleen henkiin. Kohteita on eripuolilla Eurooppaa, mutta yksi suosituimpia kohteita on apostoli Jaakobinhauta Santiago de Compostelassa, Pohjois-Espanjassa. Sinne johtaa monta

tietä joista käytetyimmät reitit alkavat Ranskasta, Portugalista ja Espanjasta.Ranskassa alkamispaikkoina ovat Pariisi, Vezelay, Le Puy ja Arles. Portugalis-sa Lissabon, Espanjassa Sevilla, San Sebastian ja kaikkein yleisin Roncesvalles.
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Caritaksen kummiprojekti:Avustus meneekohteeseen

Historiaa ja kinkkukiusausta
Retket kuuluvat kevääseen ja minullekin oli niitä toukokuuksi tarjolla neljä erilaista. Yksi  sairiittää, joten kelpuutin vain  tämän “oman”: AC:n ja Pyhän Henrikin seuran järjestämän. Senkohteet olivat kyllä entuudestaan tuttuja miltei kaikki, mutta niin olivat niiden muidenkinretkien. Olin maalis-huhtikuussakuukauden Ugandassa tu-tustumassa AIDS-orpojentuki- ja koulutushankkee-seen Kasana-Luweeron hiip-pakunnassa. Hanketta ra-hoittavat Suomen Caritas77 kummilla ja Suomen ul-koministeriön kehitysyhteis-työosasto.Hanke on saanut alkunsapaikallisten ihmisten ideoi-mana. Katolisen hiippakun-nan piispantalossa isä Vin-cent Kiseney-Byansi etsiapua alueelle kirjoittamalla400:lle Caritas-järjestölleavunpyynnön. Ainoa, jokavastasi myönteisesti oli Suo-men Caritas.Avustussummalla on saa-tu ihmeitä aikaan. Uskonto-kuntaan katsomatta ohjelmahuolehtii 723 AIDS-orvonkoulunkäynnistä, tällä het-kellä ala-asteen kouluissa.Lukukausimaksujen lisäksilapsille kustannetaan koulu-kirjat ja -puvut sekä osallelapsista huoltajien puuttees-sa majoitus kouluissa. Lää-käri huolehtii lasten tervey-destä ja kouluille on jaettuensiapupakkaukset malaria-lääkkeineen. Hiippakunnan16 koulun yli 9000 oppilas-ta saavat ohjelman rahoitta-man ilmaisen aterian. Kou-luille on perustettu maatilo-ja ja lapsille opetetaan sekäeläinten että puutarhan hoi-

toa. Näin pienennetään kou-luaterian kustannuksia,mutta samalla lapset oppi-vat, miten he itse voivat toi-mia saadakseen lisää ruokaaperheelleen.Kun lasketaan mukaanoppilaiden perheet, ohjel-man vaikutukset koskettavatkonkreettisesti kymmeniätuhansia ihmisiä. Ilmaisenaterian vuoksi vanhemmat,jotka muuten eivät lähettäi-si lapsiaan kouluun, tekevätsen. Lasten käytös kouluissaon muuttunut, koska he ei-vät ole enää iltapäivällä näl-käisiä.Kaiken kaikkiaan tämävain Suomesta tuleva avus-tus on tuonut toivoa ja iloaköyhyyden ja aidsin raskaas-ti koetteleman Nakasongo-lan maaseudun ihmisten elä-mään. Missä liikuinkin Ca-ritas-kummin ominaisuu-dessa, ihmiset tulivat ilmai-semaan syvää kiitollisuut-taan avusta, joka on antanutuutta puhtia heidän toivot-tomalta tuntuneeseen elä-mäntilanteeseensa. Nyt tar-vittaisiin kiireesti 80 kum-mia lisää, jotta toiminta jat-kuisi.
MARJA DMITRIEV

Suomen Caritaksen yhteys-tiedot löytyvät keskiaukea-malta.

Pyhän Henrikin kirkkojenmäärästä minulla ei ole tie-toa, mutta omamme lisäksiainakin Pyhtäällä  on 1400-luvun puolimaissa  raken-nettu ja Henrikille omistet-tu pyhäkkö. Näitä samannä-köisiä keskiajan kirkkojahanmeillä on eteläisessä Suo-messa  paljon, mutta mitäidemmäksi mennään, sitäharvinaisemmiksi ne käyvät.Tämä kaimakirkko taitaakinolla itäisin; korjatkaa, josolen väärässä. Joka tapauk-sessa se oli luonteva tutustu-miskohde tällä retkellä.  Oppaaksi saimme itsekirkkoherran, joka kertoikirkon tarinan ja selosti sei-nien kalkkimaalaukset, van-han kansan uskontokirjan.Erityisesti niistä jäi mieleenjättiläismäinen Pyhä Kristo-foros. Merkillistä, miten laa-jaa suosiota tämä mahdolli-sesti kuvitteellinen hahmoon nauttinut ja edelleennauttii. Hänethän ovat nytomineet itselleen muidenmatkustavaisten lisäksi mo-toristit! Mieleen jäi myösharvinaisen komea saarnas-tuoli, barokkityylinen tietys-ti, kuten yleensä; ensimmäi-set saarnastuolithan ilmes-tyivät kirkkoihin vasta 1600-luvulla.   Retken johtaja JaakkoAirava tenttasi bussissa his-toriatietojamme, jotkaosoittautuivat hatariksi. Ku-kaan ei muistanut, missärauhanteossa Suomen itära-ja etelässä piirtyi Kymijokeapitkin.  Mutta tulivatpahansiinä kerratuiksi kaikki rau-hat Pähkinäsaaresta Tart-

toon. No, se Jaakon kysele-mä oli Turun rauha  v. 1743.Silloin raja halkaisi Pyhtäänpitäjän ja Ruotsi-Suomenpuolelle rajaa jäävä osa onsiitä lähtien ollut Ruotsin-pyhtää.  Pohjoisempana rajakulki Saimaan eteläpuolitse.   Rauhanteosta sopi hy-vin siirtyä tsaarinaikaan. Ve-näjän keisarithan purjehti-vat mielellään perheineenkesäaikaan Suomenlahdellaja kävivät välillä maissakin.Tällaisilla retkillä Aleksante-ri III ihastui Langinkoskeenja sen lohiin, ja niin hänellepystytettiin Karjalan puna-hongasta  komea kalamaja.Se pelastettiin onneksi aika-naan rapistumasta ja niin sii-tä tuli tärkeä matkailunähtä-vyys. Tästä kolmannestaAleksanterista me muistam-me parhaiten hänen puoli-sonsa Maria Feodorovnan,syntyjään Tanskan prinsessaDagmar. Keisarinna suosisuomalaisia ja hänellä oli sii-nä vaikutusvaltaa mieheen-sä.   Tällä käynnilläni huo-masin valokuvan, jota jos-tain syystä en ollut ennenhavainnut: keisari, tsarevitsja laivan kapteeni portaillaperunateatterissa, siis avus-tamassa ruoanlaitossa, jostatäällä huolehti keisarinna.   Palasimme välillä nyky-päivään ja siirryimme Kou-volaan ja Pyhän Ursulankirkkoon, jossa isä StanislawSzymajda SCJ vietti messun.Sen jälkeen sitten jo maistui-kin ruoka, se otsikossa mai-nittu kinkkukiusaus, sekäkahvi. Siitä kiitos Kouvolan

seurakuntalaisille, ennenkaikkea  Kaisu Vuoliolle jaAnja Purhoselle sekä Marja-Liisa Rautakorvelle, joka onseurakuntiemme yhteinennimittäjä.   Monelle tämä muutenoli retken tärkein kohde, sil-lä eivät suinkaan kaikki oleennen nähneet  kouvolalais-ten pyhäkköä.   Sitten takaisin histori-aan, tällä kertaa  teollisuu-den. Werlan tehdas lopettimaineikkaan puupahvin val-mistamisen 1967, minkä jäl-keen tämä tyylikäs ruukki-miljöö pian muuttui tehdas-museoksi, niin  erinomaisek-si, että se on liitetty maail-man kulttuuriperintöjenjoukkoon. Jokohan minänyt kolmannen käynnin jäl-keen osaisin valmistaa puu-pahvia?Periaatteiden pitäisi aina-kin olla tiedossa. Tämänker-tainen opas, joka ansaitseearvosanan 10+, vihki meidättavattoman selväsanaisesti javielä hauskasti valmistuspro-sessiin, tehtaan työntekoonja väen elämään. Tietysti oliapua siitä filmistäkin, jokaoli tehty vähän ennen teh-taan sulkemista.   Muuten: Vaikka teh-das on ollut kiinni jo liki 40vuotta, sen tuotteen maineelää maailmalla. Vielä 1990-luvulla tuli puupahvitilausBangladeshistä, ja voihanniitä tulla vieläkin.   Sellainen se oli tämämeidän retki. Aikataulussapysyttiin ja tyytyväisiä oltiin.Olisittepa olleet mukana!
RAUNI VORNANEN

Paastouhrin tulos 2004:
Pyhän Marian srk 1.758,90
Pyhän Ristin srk 1.107,65
Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin srk    622,65
Nasaretin pyhän perheen srk    426,35
Pyhän Henrikin katedraalisrk    405,00
Pyhän Ursulan srk    366,65
Pyhän Olavin srk    180,65
Seurakunnat yhteensä 4.867,85
Pankkisiirrot 3.188,00
Yhteensä 8.055,85

Caritas kiittää lämpimästi kaikkia keräykseen osallis-
tuneita!

Luweeron alueen Kikyusan koulun lasten huoltajat kansallisasuissaan ovattulleet kiittämään Caritas-kummia järjestön tekemastä työstä.

Olga Dmitriev
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Maalis-huhtikuun vaih-
teessa 31.3.-4.4., juuri
pääsiäisen kynnyksellä,

järjesti Paavillinen maallikkojen
neuvosto (Pontificium Concilium
pro Laicis) Roomassa kahdeksan-
nen kansainvälisen nuorten foo-
rumin, jonka tarkoituksena oli
toimia ensi kesänä Saksassa järjes-
tettäviin maailman nuorten päi-
viin valmistavana tilaisuutena.
Foorumin aiheena oli tällä kertaa

”Nuoriso ja yliopisto – Kristuk-
sesta todistaminen yliopistomaa-
ilmassa”. Tilaisuus oli erittäin
kansainvälinen: Paikalla oli yli
300 nuorta noin 80 eri kansalli-
suuden edustajana, allekirjoitta-
nut Suomen edustajana. Fooru-
min työskentely koostui esitel-
mistä, ryhmäkeskusteluista, yh-
teisestä vapaa-ajanvietosta sekä tie-
tenkin liturgiasta.

Kuten foorumin osallistu-
jakunta oli myös esitel-
möitsijäkaarti varsin mo-

nipuolinen, sillä puhujia oli böö-
miläisestä hallitsijasuvun vesasta
amerikkalaiseen tv-toimittajaan ja
uzbekistanilaiseen nuoreen, joka
on juuri vasta liittymässä kastees-
sa katoliseen kirkkoon. Tämä ta-
kasi näkökulmien monipuolisuu-
den.

Foorumin avasi ja päätti paa-
villisen maallikkoneuvos-
ton puheenjohtaja, arkki-

piispa Stanislaw Rylko, jonka pu-
heenvuorot sisälsivät arvokkaita
ohjeita nuorisolle yliopistomaail-
massa toimimiseen. Hän kehoitti
nuoria rohkeaan Kristuksen seu-
raamiseen ja varoitti niin nihilis-
min, kommunismin ja marxis-
min kuin illuminisminkin vaa-
roista. Nuorten tulee sanoa ”ei”

Fides quaerens intellectum
Kokemuksia kansainvälisestä nuorten foorumista

Perspektiivi

Katolinen kirkko Bashkiiriassa
Kun Vatikaanin taholta Ve-näjälle perustettiin neljähiippakuntaa, protestoi Ve-näjän ortodoksinen kirkkotoimenpidettä vastaan, silläVatikaani oli ryhtynyt järjes-telyihin neuvottelemattaMoskovan kanssa. Protestioli mielestäni oikeutettu.Olisi voinut olla aiheellistajärjestää Vatikaanin ja Mos-kovan välillä neuvottelutilai-suuksia, joissa kumpikin oli-si voinut selittää omia näkö-kantojaan. Melkeinpä var-masti Vatikaani olisi puolus-tautunut viittaamalla siihen,että Moskovan taholta oli

järjestetty Vatikaanin tietä-mättä piispoille, arkkipiis-poille tai metropoliitoilletoimipaikkoja Berliiniin,Müncheniin, Milanoon, Pa-riisiin, Brysseliin ja Englan-tiin.Ei pidä unohtaa, että Va-tikaanin taholta katolisenkirkon toiminnan järjestä-minen Venäjälle ei suinkaanalkanut tämän 21. vuosisa-dan alussa. Katolisen kirkonläsnäolo alkoi esim. Bashkii-riassa jo vuonna 1647. Sil-loin Unkarista saapuivat"haidukit", jotka olivat pa-kotettuja jättämään maantaisteltuaan ylivoimaisiaturkkilaisia vastaan. Heidänjoukossaan oli katolilaisia,jotka rakensivat omia kirk-koja Uralin itäpuolelle - alu-eelle, jota nykyään kutsutaanBashkiiriaksi.Runsaat sata vuotta myö-hemmin Bashkiiriaan saapuins. "federalisteja", joiden ta-voitteena oli ollut itsenäinenPuola. Heitä oli parisen sa-taa, joukossa useita insinöö-rejä, professoreita ja pappe-ja - kaikki katolilaisia. Koskakirkkorakennuksia ei ollut,he pitivät jumalanpalveluk-sia yksityiskodeissa.1800-luvun alussa saapuiOrenburgiin ja sen ympäris-töön puolalaisia, saksalaisiaja Napoleonin armeijastapaenneita ranskalaisia sotilai-ta. Enemmistö heistä, arvi-olta jopa 1200, oli katolilai-sia.Samaan aikaan muodos-tivat Napoleonin armeijankarkurit Ufaan ranskalaisensiirtokunnan. Puolalaistenluku kasvoi nopeasti vuosi-na 18 31, 1833, 1840 ja1850, kun itsenäiseen Puo-

laan tähtäävät yritykset epä-onnistuivat ja monet karkoi-tettiin Siperiaan. Silloin kai-kissa kaupungeissa - etenkinniissä, jotka olivat Siperianrautatien varrella - oli puola-laisia siirtokuntia: Omsk,Tomsk ja Irkutsk. Puolalai-silla, joita näissä kaupungeis-sa oli 40.000 - 70.000, oliomat kirkot, oma papisto,puolankielisiä kirjastoja jasanomalehtiä sekä orpo- javanhainkoteja. Esim. rauta-teiden konduktöörit olivatmelkein kaikki puolalaisia.He olivat lukutaitoisia, täs-mällisiä ja sivistyneitä, mitäpaikalliset siperjakit eivätsuinkaan olleet.Näin inonien kaupunki-en katolilaisten ja ortodok-sien välillä ei tietenkään sil-loin olisi voinut ajatella eku-meenista yhteistoimintaa.Venäläisille puolalainenpappi oli "ksjonds" ja hänenkirkkonsa "kastjol". Ainoa"ekumeenisuus" oli siinä,että katolisten pappien olipakko messun jälkeen ru-koilla ortodoksisen tsaarinpuolesta. Koska tämä liianusein unohdettiin, poliisivalvoi tarkasti, että näin ta-pahtui.Ensimmäisen maailman-sodan (1914-1918) aikanaSiperiaan saapui paljon so-tavankeja. joiden joukossaoli useita katolilaisia Saksas-ta, Itävallasta ja Italiasta.Alekseevan kylään rakennet-tiin v. 1915 katolinen kirk-ko ja sen lähelle koulu. Sil-loin ll n tuli saksalainenUkrainassa asuva pappi pitä-mään jumalanpalveluksia.Mahdollisesti hän oli isäRafail Lorant, joka pidätet-tiin v. 1934 ja tuomittiin v.

1935 kymmeneksi vuodeksikeskitysleiriin. Hän kuoliTolgarissa v. 1948.V. 1914 saapui Ufaan5000 pakolaista, joistauseimmat olivat valkovenä-läisiä. Enemmistö heistä olikatolilaisia, jotka liittyivätUfassajo olevaan n. 1400:nkatolilaisenjoukkoon. V.1915joukko kasvoi itävalta-laisilla ja saksalaisilla, jotkaolivat syntyisin Itämerenrannikolta, erityisesti Riianseuduilta. Heille tuli Kras-nojarskista katolinen pappiFrancisk Krabowski, hänetpidätettiin v. 1921 ja am-muttiin jo samana vuonnatammikuun 28. päivänä.V. 1919 Ufaan tuliMichail Iodokas. Kun paa-vin lähettiläs arkkipiispaMichel d’Herbigny saapui v.1926 Venäjälle, hän nimittiisä Iodokaksen Bashkiirian,Tatarstanin, Volgan seudun,Uralinja keski-Aasian apos-toliseksi administraattoriksi.Samana vuonna hänet pidä-tettiin. Vapauduttuaan hänhoiti Simbirskin katolilai-sia. Hänet pidätettiin uudel-leen v. 1929 ja taas v. 1933Ufassa. Iodokas tuomittiinkymmeneksi vuodeksi keski-tysleiriin ja v. 1934 hänet lä-hetettiin Vienan meren ka-navan rakennustöihin. Seu-raavana vuonna hänet vaih-dettiin Liettuassa oleviin ve-näläisten vakoojiin. Liettuas-sa hänet pidätettiin v. 1950ja tuomittiin 25 vuodeksiIrkutskin seudulla olevaanOtsernijin keskitysleiriin.Ufan läänissä oli v. 1920viisi katolista seurakuntaa,jotka kaikki olivat ilman va-kinaista pappia. Pari kolmekertaa vuodessa saapui pa-

pittomiin seurakuntiinAleksejevan kylästä jokupappi pitämään jumalanpal-veluksia. V. 1930 nämäkäynnit kielletiin isiltä Iodo-kas ja Budris. Samana vuon-na kaikki viisi kirkkoa suljet-tiin. Ufan seurakunnan isäPjotr Zelinskij yritti pitääjumalanpalveluksia, mutta23. maaliskuuta 1923 hänetpidätettiin. Pian hänet kui-tenkin vapautettiin, mutta6. maaliskuuta 1924 hänetkarkoitettiin Uraliin Perninalueelle, jossa hän kuitenkinyritti pitää jumalanpalveluk-sia mm. Tsherdyn 1 kylässä.Hänet karkoitettiin jälleen15. tammikuuta 1929 Kras-nokokshjaskiin Komin tasa-valtaan. V. 1930 hänet pidä-tettiin Ufassa ja seuraavanavuonna Nizhni-Novgorodis-sa ja karkoitettiin pohjoi-seen. Hän kuoli Okshajskis-sa lavantautiin 18. lokakuu-ta 1931.Ufan katolisessa seura-kunnassa toimi vuosina1926-1929 isä Francisk Bud-ris. Hän syntyi 14. lokakuu-ta 1882 Liettuassa suutarinperheeseen ja opiskeli Pieta-rin katolisessa pappissemi-naarissa, jossa hänet vihittiinpapiksi v.1907. Ensimmäi-nen nimitys oli kappalaisek-si Irkutskiin. V.1910 hänetnimitettiin JekaterinburginPyhän Annan kirkkoherrak-si. Vuodesta 1911 hän toimiTomskissaja v.1913 Tjume-nin seurakun kirkkoherrana.V.1922 hänet pidätettiin Je-katerinburgissa. Vapaudut-tuaan hän sai nimityksenPermin kirkkoherraksi sekäKazanin, Vjatkan, Ufan,Tscheljabrinskin, Zlatoustanja Kurganin administraatto-

Pyhän Marianseurakunnankeräys Valko-Venäjälle
Pyhän Marian Caritas jär-
jesti maaliskuussa 2004
kahtena peräkkäisenä
sunnuntaina keräyksen
Valko-Venäjällä Bobrujs-
kissa olevan Autuaan Neit-
syt Marian perisynnittö-
män sikiämisen kirkon ja
seurakunnan avustami-
seksi.

Keräys tuotti runsaasti
seurakunnan tarvitsemia
hygieniatarvikkeita, ruoka-
tavaraa ja vaatteita. Rahaa
erilaisten tarvikkeiden os-
tamiseen saatiin 380,35
euroa.

Keräyksen tuotto on luo-
vutettu Bobrujskin seura-
kunnan isä Henryk Okolo-
towiczille, joka kävi Suo-
messa pääsiäisen jäl-
keen.

Pyhän Marian Caritas
kiittää kaikkia keräykseen
osallistuneita!
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Lukijoilta
Tarjottavat kirjoitukset toimitetaan Fidesin toimi-
tukseen kirjekuoressa tai sähköpostilla. Kuori mer-
kitään tunnuksella “lukijoilta”, sähköposti otsikoi-
daan samoin. Mielipiteitä ei julkaista ilman kirjoitta-
jan nimeä eikä niitä palauteta. Toimitus varaa oike-
uden mielipiteiden lyhentämiseen.

massojen yhteiskunnalle ja taistel-
tava nykyajan ”normaaliutta” vas-
taan.Muissa puheenvuoroissa

käsiteltiin paljon yli-
opiston nykytilaa ja

ongelmia, esimerkiksi massayli-
opistojen aiheuttamaa akateemis-
ten tutkintojen arvon alenemista.
Professori Lobkowitz Eichstättin
yliopistosta esitti syvän huolestu-
misensa sekularisoitumisen vaiku-
tuksesta katolisiin yliopistoihin ja
totesi, että ”aggiornamenton” vää-
rinkäyttö ja dialogi ympäröivän

maailman kanssa johtivat vääriin
ideoihin yliopistoissa. Paljon
pohdittiin myös totuuden ase-
maa yliopistomaailmassa. Akatee-
minen menestys tahi poliittinen
korrektius eivät saa uhata totuut-
ta, sillä ”Jumalan rakastaminen
on totuuden rakastamista”, ku-
ten professori Alejandro Llano
Cifuentes asian kiteytti.Foorum järjestettiin Roo-

man ulkopuolella Rocca di
Papassa sijaitsevassa Mon-

do Migliore –keskuksessa, joka
on aivan pyhän isän kesäasunnon

läheisyydessä. Tapasimme paavin
kahteen otteeseen, ensin torstai-
iltana Pyhän Pietarin aukiolla jär-
jestetyssä maailman nuorten päi-
vien valmistustapaamisessa ja
toistamiseen palmusunnuntain
messun yhteydessä samassa pai-
kassa. Varsinkin palmusunnun-
tain messu oli loistokkuudessaan
mieleenpainuva tilaisuus, varsin-
kin kun sain ottaa vastaan pyhän
kommuunion itse pyhältä isältä.
Samaa ei valitettavasti voi sanoa
foorumin muusta liturgiasta:
Messut ja rukoushetket oli ahdet-
tu täyteen aktiviteettia, jolla kei-

notekoisen tuntuisesti yritettiin
houkutella esiin nuorison aktiivi-
suutta. Aidolle rukoukselle ja hil-
jentymiselle ei tuntunut jäävän
tilaa.Virallisen ohjelman ohella

ehdimme toki viettää pal-
jon yhteistä vapaa-aikaa

foorumin muiden osallistujien
kanssa. Rocca di Papan luonnon-
kauneus oli huumaavaa ja Roo-
man keväinen luonto antoi esima-
kua tulevasta pääsiäisestä.

TEEMU HEIRAMO

Deuterokanonistenkirjojen uusisuomennos etenee
Deuterokanonisten kirjojen(luterilaisittain apokryfikir-jojen) uusi suomennos val-mistunee vuoden 2005 lop-puun mennessä. Tällä het-kellä Apokryfikirjojen kään-nöskomitea työskentelee Si-rakin kirjan käännöksen pa-rissa, viime vuonna julkais-tiin kuuden apokryfikirjankäännösehdotus.Suomen evankelis-luteri-laisen kirkon kirkolliskoko-us päätti vuonna 1999 apo-kryfikirjojen suomentami-sesta ja asetti tätä vartenkäännöskomitean. Käännöshaluttiin toteuttaa eku-meeniselta pohjalta, jotenortodoksista kirkkoa, kato-lista kirkkoa ja Suomen va-paan kristillisyyden neuvos-toa pyydettiin nimeämäänomat edustajansa. Komite-an puheenjohtaja on Raama-tun alkukielten professoriRaija Sollamo, jäseninä onkreikan kielen ja seemiläis-ten kielten asiantuntijoita,meidän hiippakuntammeedustajana teologian tohto-ri Talvikki Mattila.Itse käännöstyö on alka-nut vuonna 2001. Vuonna2003 julkaistiin  ensimmäi-nen näyte apokryfikirjojenkäännöskomitean työstä:"Kuusi apokryfikirjaa" elikuuden apokryfi/deutero-kanonisen kirjan käännöseh-dotus. Kirjat ovat Tobitinkirja, Juditin kirja,  Kreikka-lainen Esterin kirja, Barukinkirja, Jeremian kirje sekäDanielin kirjan lisäykset.

Käännösehdotuksessa onmukana esipuhe, jossa esi-tellään käännöstyön taustaaja kulkua, apokryfien taideuterokanonisten kirjojenasemaa eri kirkkokunnissa jayleisesti näiden kirjojenluonnetta. Kunkin kuudenkäännöksen yhteydessä onlisäksi kyseisen kirjan tar-kempi esittely.Kaikki nyt julkaistutkäännökset on tehty kreikka-laisesta tekstistä. Käännöseh-dotus poikkeaa kieleltäänaika paljon aiemmasta, vuo-den 1938 suomennoksesta.Tobian kirja on nyt nimel-tään Tobitin kirja, kutenuseimmissa nykyisissä kään-nöksissä. Jeremian kirje onlatinalaisessa tekstissä ja mo-nissa käännöksissä Barukinkirjan 6. luku, mutta kään-nösehdotuksessa se on jul-kaistu omana kirjanaan.Esterin kirjasta ei olekäännetty vain "Esterin kir-jan lisäyksiä" vaan koko krei-

kankielinen Esterin kirja."Lisäyksiä" eli kohtia, joissakreikkalainen teksti on laa-jempi kuin suomalaisessaRaamatussa käännetty hep-realainen teksti, on nimit-täin hankala ymmärtää ja lu-kea ilman koko Esterin kir-jan tuntemista. Danielin kir-jan kolme lisäystä (Susanna,Danielin maineteot ja koet-telemukset, Asarjan rukousja Kolmen miehen kiitoslau-lu) on sen sijaan julkaistuerikseen.Sujuvaa suomenkielistäkäännöstä on ilo lukea.Jäämme odottamaan kään-nöstyön valmistumista. Pa-rin vuoden kuluttua meilläon koko Raamattu uutenasuomennoksena, kun saa-daan mukaan vuoden 1992käännöksestä puuttuvatVanhan testamentin deute-rokanoniset kirjat.
KATRI TENHUNEN

Katolinen kirkko Bashkiiriassa
riksi. V.1937 hänet pidätet-tiin seurakunnanjohtajienkanssa. Isä Budris ammut-tiin 16. joulukuuta 1937.Vanhemmat seurakuntalai-set muistavat hänet hyvänäihmisenä, aina valmiina aut-tamaan muita. Vankilassahäntä kidutettiin julmastimm. jättämällä hänet ulostalvipakkaseen pitkäksi ajak-si. Ufan kirkkoja sen hauta-uskappeli suljettiin v. 1938.Juuri ennen sitä, v. 1937,Ufaan ja Sterlitamakiin tuliEspanjan sisällissodan soti-laslapsia, joista monet olivatkatolilaisia. Toisen maail-mansodan aikana (1940-1945) saapui Bashkiiriaan jaerityisesti Ufan seudulle pal-jon sotavankeja ja karkoitet-tuja, joille perustettiin pa-kolais- ja vankileirejä Heidänjoukossaan oli saksalaisia,itävaltalaisia, unkarilaisia,italialaisiaja kroaatteja, jois-ta monet olivat katolilaisia.V. 1944 mukaan liittyivätkaikki vangitut SS-sotilaat,joiden joukossa oli paitsisaksalaisia myös liettualaisia,tsekkejä, puolalaisia ja slo-vakkeja. Leiri n:o 3 tunnet-tiin siitä, että siellä oli kato-linen kenttäkirkko, jossa toi-mi isä Gunter. Viimeisetvangit kotiutettiin v. 1950.Todistettavasti Bashkiiriaanjäi yli 300 hautausmaata.Kun arkkipiispa TadeusKondrusiewicz v.1993 ni-mitti slovakialaisen JosefGuntshagan Ufan kirkko-herraksi, kirkollinen elämäpääsi taas alkuun.V.1994tuli tirolilainen isä Johann(Franz Kirchner) seurakun-nan kirkkoherraksi, hän saiapulaiseksi italialaisen isä

Taddeon (Marco Reggiani).Vuosiksi 1997-2001 tuliUfan seurakuntaan saksalai-nen isä Ulrich ThomasSchamberger. Tähän seura-kuntaan kuului myös Afri-kasta ja Etelä-Amerikastatulleita ylioppilaita. Kysei-sen seurakunnan Caritas-yh-distys on erittäin toimeliaspitäen huolta katulapsista jakehitysvammaisista. Seura-kunnan Caritas on yhteis-työssä ortodoksisten ja evan-kelisluterilaisten seurakun-tien kanssa. V. 2001 Caritasoli Ufassa hoitanut 3264vaikeuksissa ollutta henki-löä.Papit ja sisaret käyvät ta-paamassa Sergiopolissa, Be-rezovkassa ja Urusassa asuviakatolilaisia ja pitämässä mes-suja yksityisasunnoissa.Ei pidä unohtaa, että kai-kissa yllämainituissa paikois-sa katolinen kirkko on ollutläsnä jo yli 350 vuotta ja onilahduttavaa kuulla, ettämonissa niistä kirkollista elä-mää pyritään johdattamaanekumeeniseen suuntaan.Tämän artikkelin tiedoton suurimmaksi osaksi otet-tu Vladimir Simonovin ar-tikkelista, joka julkaistiin"La nuova Europa" aikakaus-lehdessä. Vladimir Simonovsyntyi v.1947 ja hän liittyikatoliseen kirkkoon v.1969.Kemian professorina vuo-desta 1973 hän työskenteleeUfan kemiallisessa laitokses-sa. Hänen nimissään on 150keksintöä ja yli 300 tieteel-listä julkaisua.
ROBERT DE CALUWÉ
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Ajassa

Ylhäisyys, Ritarit ja Daamit,Naiset ja Herrat
Monet voisivat kuvitella,että ritarius on myytti men-neisyydestä - historiallinenperinne, jolla ei ole enäämerkitystä 21. vuosisadalla.Näin asia ei kuitenkaan ole.Kristityn ritariuden hy-veitä ovat köyhien rakasta-minen ja leskistä ja orvoistahuolehtiminen, ilman valtaaolevien ja sorrettujen autta-minen, myötätunnon osoit-taminen ja sureminen sure-vien kanssa, armon osoitta-minen, rauhantekijänä toi-miminen, ystävällisyys, ante-liaisuus ja nöyryys.Evankeliumin hyveetovat olleet kaikkina aikoinamerkittäviä ja elämää luoviaasioita. Näin myös tänä päi-vänä.

Mitä sitten ritarina taidaamina oleminen tarkoit-taa?Kardinaali Casaroli mää-ritteli ritariuden kriteerit to-detessaan, että ”ritari on ih-minen, joka asettaa itsensäjalon ja vaikean tehtävän pal-velukseen, puhtaan ja vai-kean tavoitteen saavuttami-seksi, taisteluun pahaa vas-taan hyvän edistämiseksi,puolustamaan heikkoja jasorrettuja epä-oikeudenmu-kaisuutta vas-taan.”R i t a r i k s itai daamiksituleminen eisiis tarkoitapelkästään ar-vonimen saa-vuttamista –vaikka arvoni-mi sinälläänolisikin hyvinansaittu. Rita-riksi tai daa-miksi tulemi-nen tarkoittaavakavaa sitou-tumista ritariuden periaat-teisiin.
Kun vastaanotimme Py-hän Haudan Ritarikunnanritarin tai daamin arvon,teimme sen merkkinä halus-tamme seurata Herrammeesimerkkiä. Hän ei tullutpalveltavaksi vaan palvelijak-si. Kun ryhdyimme ritareik-si tai daameiksi otimme it-sellemme suuren, arvok-kaan ja vaikean palvelusteh-tävän.  Me otimme tehtäväk-

Ritarina tai daamina 2000-luvulla
Jerusalemin pyhän haudan ritarikunnan Suomen-käskynhaltijakunnan käskynhaltijan puheinvestituuran jälkeisellä illallisella, jossa paikalla oli myös ritarikunnan suurpriori, Helsinginpiispa Józef Wróbel SCJ.

semme vaikean tavoitteen:säilyttää ja levittää uskoa Py-hällä maalla, sekä tukea Py-hällä maalla toimivia katoli-sen kirkon hyväntekeväisyys-, kulttuuri- ja sosiaalisentyön laitoksia ja niiden toi-mintaa, ennen muuta latina-laisen patriarkaatin työtä,sekä suojella ja puolustaakatolisen kirkon oikeuksiaPyhällä maalla.Me kaikki tiedämme, ettätehtävä on erittäin vaikea.Mutta meidän ei tarvitsetehdä sitä yksin, meitä rita-reita ja daameja on ympärimaailmaa kaiken kaikkiaanyli 20 000 erityisesti valikoi-tua ansioitunutta ihmistä,joiden erityistehtäväksi Pyhäistuin on antanut Pyhänmaan tukemisen.Kun vastaanotimmekunnian tulla nimitetyiksipyhän haudan ritareiksi taidaameiksi, otimme tavoit-teeksemme taistella pahaavastaa ja tukea hyvää. Lupa-simme puolustaa heikkoja jasorrettuja epäoikeudenmu-kaisuutta vastaan.Pyhän maan kristityt yh-dyskunnat ovat vuosien ku-luessa kutistuneet pieneksi,mutta arvokkaaksi yhteisök-si.  Niiden jäsenten olete-taan rohkeasti tunnustavanesi-isiensä uskon. Heidän on

elettävä toivossa ja rakkau-dessa erityisen vaikeissa olo-suhteissa.Pyhän maan kristittyjenosuus on enää vain noin 2% alueen väestöstä. Ennenvuoden 1967 Israelin ja ara-bien sotaa ja ennen kuin Is-rael miehitti JerusaleminVanhan kaupungin, Länsi-rannan ja Gazan alueen, kris-tittyjä oli 10 % alueen väes-töstä.  Kristittyjä osuusesim. Betlehemin kaupun-gin väestöstä oli silloin 90%, nyt osuus on pudonnut

10 %:en.Pyhän maan katoliset yh-dyskunnat ovat pieni vähem-mistö kahden suuren enem-mistön keskellä, juutalais-ten ja muslimiyhdyskun-tien, keskellä. Ne ovat useinjo pelkästä vähemmistöase-mastaan johtuen syrjinnänkohteita.
Osa näis-tä yhteisöistäkoostuu ih-misistä, jotkaasuvat Israe-lin miehittä-mällä alueellaItä-Jerusale-missa, Länsi-rannalla jaGazan alueel-la. Koskakristityt ovatvähemmistö-nä muslimi-en joukossa,heillä onusein poliitti-sia riitojasekä muslimien että Israelinjoukkojen kanssa.Osa näistä katolisista yh-teisöistä koostuu Israelinkansalaisista, jotka asuvatuseimmiten Galileassa jaovat rodultaan Palestiinanarabeja. Heitä valvotaan tiu-kasti, Israelin turvallisuus-palvelu tarkistaa heidätusein. He eivät voi olla tun-tematta sympatiaa uskonvel-jiään kohtaan, jotka asuvatIsraelin miehittämillä ja val-vomilla alueilla. Nämä seikataiheuttavat heille päivittäisiä

ongelmia.Koska ongelmia ja riitojahalutaan välttää, vaikeastatilanteesta halutaan päästäpois. Yksi ratkaisu tähän onmaastamuutto. Tämä aihe-uttaa erittäin suuria ongel-mia paikalliselle kirkolle jamyös Pyhälle istuimelle.Katolisten yhteisöjen ase-ma, itse asiassa kaikkien kris-tittyjen yhteisöjen asema,Pyhällä maalla voidaan tur-vata ainoastaan, mikäli var-mistetaan samanaikaisestikaksi asiaa. Ensinnäkin alu-een poliittiset ongelmat tu-lee ratkaista mahdollisim-man nopeasti ja tasapainoi-sesti. Samanaikaisesti kokokirkon tulee osoittaa näillekatolisille yhteisöille jatku-vaa ja tehokasta materiaalis-ta, henkistä ja poliittista tu-kea.”Emmehän me taisteleihmisiä vastaan vaan henki-valtoja ja voimia vastaan, tä-män pimeyden maailmanhallitsijoita ja avaruuden pa-hoja henkiä vastaan” (Ef.6:12) kirjoitti Paavali kirjees-sään efesolaisille.  Kristittyi-nä ritareina ja daameina tie-dämme, ettei taisteluja voi-teta miekalla vaan uskolla jarakkaudella, osoittamalla ai-toa tukea vaikeissa oloissaasuville veljillemme ja sisaril-lemme.Jeesus on vuorisaarnassaopettanut, mitä tosi kristit-tynä oleminen tarkoittaa jamiten myös ritarien ja Daa-mien tulee toimia. ”Teilleon opetettu: 'Rakasta lähim-

mäistäsi ja vihaa vihamiestä-si.' Mutta minä sanon teille:rakastakaa vihamiehiänne jarukoilkaa vainoojienne puo-lesta, jotta olisitte taivaalli-sen Isänne lapsia.” (Matt.5:43-45) Kristittyinä Ritarei-na ja Daameina tiedämme,ettei ratkaisua Pyhällä Maal-la saavuteta ilman kaikkienosapuolien oikeudenmu-kaista kohtelua.
Kun vastaanotimmekunnian tulla kutsutuiksiPyhän Haudan Ritareiksi jaDaameiksi, lupasimme teh-dä voitavamme säilyttääk-semme elävän uskon siinämaassa, jossa Jeesus Kristussyntyi, opetti, kuoli ja nousiylös kuolleista. JerusaleminLatinalainen PatriarkkaMichel Sabbah kutsuu tä-män uskon ylläpitäjiä, Py-hän Maan katolilaisia, ”elä-viksi kiviksi”. Meidän tuleehänen sanojensa mukaisesti”huolehtia näistä elävistä ki-vistä, niin ettei meidän py-hiä paikkojamme muutettai-si museoiksi”.Kun olemme Jerusale-min Pyhän Haudan tosi Ri-tareina ja Daameina tehneetsen, minkä olemme luvan-neet, voimme sanoa kutenKristus Luukkaan evanke-liumin mukaisesti opetti:”Me olemme arvottomiapalvelijoita. Olemme teh-neet vain sen, minkä olim-me velvolliset tekemään.'(Luk. 17:10)
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