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Toimitukselta
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Juhlaan valmistautumisesta

Hiippakuntamme juhlii
ensi vuonna perustamisensa viisikymmenvuotista historiaa. Samalla tulee
kuluneeksi 850 vuotta siitä, kun Suomen apostoli
pyhä Henrik saapui maahamme. Hyvällä syyllä
voidaan sanoa, että ensi
vuosi on juhlavuosi.

Seuraava lehti
11/2004

Deadline

1.10.2004
Ilmestyy

Katedraalikirkkomme
vihkimisen 100-vuotisjuhlassa isä Marino Trevisini siteerasi piispa Caesarius Arleslaista: “Jos toivot,
että kirkko on valoisa, silloin myös Jumala tahtoo, ettei
sinun sielusi ole pimeä.“ Tämä kehotus olkoon meillekin tänä syksynä avuksi, kun henkilökohtaisesti valmistaudumme kirkkomme ja hiippakuntamme suurta juhlaa varten.
Mutta tuo valmistautuminen ja itse juhlinta lienee mahdotonta, ellemme ensin etsi Jumalaa ja avaa Hänelle sydäntämme, rukouksessa, katumuksessa ja kääntymyksessä. Niin kuin pyhä Alphonsus Liguori todistaa, auringon valo ei pääse läpäisemään kristallimaljakkoa,
joka on täytetty mullalla; samoin “Jumalan valo ei pysty
valaisemaan sydäntä, joka on tiukasti kiinni tämän maailman iloissa, nautinnoissa ja kunniassa.”

Siksi uskallan ehdottaa, että ottaisimme tämän valmistautumisajan hiippakuntamme juhlan edellä tosissamme. Vahvistakaamme hengellistä elämäämme osallistumalla pyhään messuun entistä useammin ja tietoisemmin, käyttämällä sakramentteja yhä suuremmalla hurskaudella ja palavuudella, tutustumalla uskoomme ja
kirkkomme historiaan yhä syvemmin ja myös puolustamalla uskoamme — marttyyrien uskoa — ja oikeuttamme siihen entistä avoimemmin, täynnä intoa ja kiitollisuutta. Niin valmistamme lujan pohjan juhlallemme.

15.10.2004

Vuoden
2004
aikataulu
numero - (deadline) - ilmestyy

01
02
03
04
05
06
07

08
09
10
11
12
13
14

(1.1.)
(28.1.)
(17.2.)
(10.3.)
(7.4.)
(28.4.)
(26.5.)

(23.7.)
(13.8.)
(10.9.)
(1.10.)
(22.10.)
(12.11.)
(3.12.)

14.1.
11.2.
3.3.
24.3.
21.4.
12.5.
9.6.

6.8.
27.8.
24.9.
15.10.
5.11.
26.11.
17.12.

Kunnioitettu Herra Suurlähettiläs

Tänään perjantaina kuulimme Beslanin hirvittävästä tragediasta. Suomen katolilaisten
nimissä haluan ilmaista syvän osanottomme niille ihmisille Venäjällä, joita tämä onnettomuus on tavalla tai toisella kohdannut. Ajattelemme rukouksessa yhdistyneinä erityisesti
heitä, jotka tämän epäinhimillisen attentaatin - tai jo aikaisempien - tähden ovat joutuneet ja
joutuvat kärsimään sekä ruumiillista että myös henkistä tuskaa.
Rukoilemme myös niiden puolesta, jotka tukevat terrorismia ja niiden puolesta, jotka
ovat valmiita tappamaan syyttömiä ihmisiä, jopa lapsia, jotta he vihdoinkin ymmärtäisivät,
että sillä tavalla ei voi saavuttaa mitään poliittisia, sosiaalisia tai uskonnollisia päämääriä.

+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa
Katolinen kirkko Suomessa
Helsinki 3.9.2004
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Uutisia

Pyhä isä Loretossa: Suurin lahja,
jonka voitte antaa kirkolle ja
maailmalle on oma pyhyytenne!
Paavi Johannes Paavali II
vieraili Loreton mariaanisessa pyhäkössä syyskuun
5. päivänä. Vierailunsa yhteydessä hän julisti autuaaksi kolme Katolisen aktion
jäsentä, Alberto Marvellin
(1918-1946), Pina Surianon (1915-1950) ja Pietro
Tarrésin (1905-1950).
Katolisen aktion puheenjohtaja Paola BignarLoreton pyhäkkö.
di oli jo vierailun alla korostanut, että paavin huo“nöyriä opetuslapsia ja sankamio on merkki siitä, tällä
rillisia Jeesuksen ristin todismaallikkoliike on jonkinlaitajia”. “Ei ole olemassa suunen “pyhyyden koulu”. Tärempaa rakkautta kuin ristin
män pyhä isä vahvisti sunnunrakkaus”, pyhä isä sanoi ja jattaisessa saarnassaan todeten
koi: “ei ole olemassa todelliaktion jäsenille, että “suurin
sempaa vapautta kuin rakkaulahja, jonka voitte antaa kirden vapaus, eikä ole olemassa
kolle ja maailmalle on oma
täydempää veljeyttä kuin se,
pyhyytenne!”
mikä on syntynyt Jeesuksen
Paavi rohkaisi liikkeen jäserististä”.
niä harjoittamaan heidän kulVäsyneen oloinen paavi
loiseenkin elämäntilanteejoutui Loretossa antamaan
seensa liittyviä hyveitä, “usosan saarnastaan avustajansa,
kollisuutta ja hellyyttä perarkkipiispa Leonardo Sandrin
heessä, pätevyyttä työssä, sitkeyttä yhteistä hyvää edistettäluettavaksi. Beatifikaation jälessä, solidaarisuutta sosiaalikeen pyhä isä jaksoi kuitenkin
sissa suhteissa, luovuutta
jälleen johtaa Angelus-rukoevankelioinnissa ja ihmisten
uksen, jonka yhteydessä hän
edistämisessä”.
vielä muistutti kolmesta taKaikki autuaaksi julistettavoitteesta: kontemplaatiosta,
vat olivat paavin mukaan
kommuuniosta ja missiosta.

“Maallikkoina viekää evankeliumin hapate koteihin
ja kouluihin, työpaikoille
ja harrastuksiinne”, hän
kannusti.
Paavin vierailun yhteydessä Katolinen aktio järjesti ensimmäisen kansainvälisen kokoontumisensa
sitten 60-luvun. Maallikkojärjestö perustettiin Italiassa vuonna 1925, ja sen tarkoitus on yhteiskunnan
moraalinen ja hengellinen
uudistaminen
erityisesti
nuorten kouluttamisen ja uskossa aktivoimisen avulla.
Järjestö on edelleen voimissaan erityisesti Italiassa,
mutta sillä on paikallisryhmiä
myös Sveitsissä, Itävallassa,
Espanjassa, Romaniassa, Bulgariassa, Argentiinassa ja Venezuelassa. Yhteensä Katoliseen aktioon uskotaan kuuluvan n. 400.000 jäsentä.
Pyhä isä on viime vuosina
julistanut autuaiksi ja pyhiksi
monia Katolisen aktion jäseniä, mm. Pier Giorgio Frassatin, Luigi ja Maria BeltrameQuattrochin sekä Gianna Beretta Mollan.
KATT/VIS/CW NEWS

Påven: Det krävs mod
också i vardagen för att
inte kompromissa

Också i vardagen krävs hjältemod för att inte kompromissa, sade påven söndag 29 augusti apropå Johannes döparens martyrium, som den katolska kyrkan firar den dagen.
Han påminde om att många
kristna förföljs för sin tro än
idag.
“29 augusti firar den kristna traditionen minnet av Johannes Döparens martyrdöd,
han som var ‘störst bland dem
av kvinna födda’ (jfr Luk
7:28)”, sade Johannes Paulus
II i samband med söndagens
middagsbön ‘angelus’, som
han ledde på gården till det
påvliga sommarpalatset i Castel Gandolfo sydöst om Rom.
“Johannes Döparen vittnade om Gud med sitt blod.

Han offrade sitt liv för sanning och rättvisa, för Herodes
lät halshugga honom för att
han hade vågat säga att han
inte fick ha sin brors fru (jfr
Matt 6:17-29).”
“I encyklikan Veritatis
splendor skrev jag apropå Johannes Döparens offer (n. 91)
att martyriet är ‘ett lysande
tecken på Kyrkans helighet’
(n. 93). Heligheten är nämligen ‘höjdpunkten på vittnesbördet om moralens sanning’
(ibid.). Det är inte många som
kallas till att offra livet, men
‘alla kristna måste varje dag
vara beredda att vittna konsekvent även om det kostar lidande och uppoffringar’
(ibid.). Också i vardagen krävs
hjältemod för att inte ge efter

för svårigheter och kompromisser och leva helt och hållet enligt evangeliet.”
“Johannes Döparnes hjältemodiga förebild för tanken
till de martyrer för tron som
genom århundradena modigt
har följt i hans spår, fortsatte
påven. Jag tänker särskilt på
de många kristna som under
1900-talet föll offer för religionsförföljelser i många länder i Europa. På många hålll i
världen får troende lida än
idag för att de håller fast vid
Kristus och hans Kyrka.”
“Dessa våra bröder och
systrar skall känna att hela kyrkans gemenskap är med dem!
Vi anförtror dem åt den heliga jungfrun, som är martyrernas drottning.”
KATT/VATIKANRADION

Isä Vimpari diplomaattiakatemiaan
Pyhä istuin on kutsunut yleisvikaari Tuomo T. Vimparin
Vatikaanin Paavilliseen diplomaattiakatemiaan. Nimitys
on tapahtunut sekä Helsingin

järjestöissä, kuten YK:ssa ja
Euroopan unionissa.
Isä Vimpari, joka vihittiin
papiksi vuonna 1999, pysyy
myös vastedes Helsingin hiippakunnan papiston jäsenenä.
Nimityksen takia esittämänsä
eropyynnön johdosta piispa
Józef Wróbel SCJ on vapauttanut hänet 1.10.2004 alkaen
kaikista velvollisuuksista hiippakunnassamme ja lausunut
hänelle lämpimät kiitoksensa
lukuisten tehtäviensä hoidosta.

Uusi
yleisvikaari
Isä Tuomo T. Vimpari

piispan että asianomaisen
omalla suostumuksella.
Paavi Clemens XI perusti
Paavillisen diplomaattiakatemian vuonna 1701. Sen tehtävänä on valmistaa vaativiin
tehtäviin erikseen valittuja
pappeja palvelemaan Pyhän
istuimen diplomaattikunnassa, joka on maailman vanhin
ja jossa aikaisemmin ei ole
toiminut pappeja Pohjoismaista.
Pyhän istuimen diplomaatit edustavat paavia ja kirkon
keskushallintoa sekä suhteessa asemamaidensa paikalliskirkkoihin että suhteissa valtionpäämiehiin ja hallituksiin
tai vastaavasti kansainvälisissä

Helsingin piispa Józef Wróbel
SCJ on nimittänyt hiippakunnan yleisvikaariksi 1.10.
2004 alkaen Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunnan kirkkoherran, isä Marino Trevisinin.

Isä Marino Trevisini

Muita nimityksiä

Helsingin piispa Józef Wróbel SCJ on tehnyt yllä mainitun nimityksen lisäksi seuraavat nimitykset, jotka
ovat voimassa 1.10.2004 alkaen:
Isä Teemu Sippo SCJ on nimitetty edustamaan Katolista kirkkoa Suomessa Suomen ekumeenisen neuvoston hallituksessa.

Isä Antoine Lévy OP on nimitetty edustamaan Katolista kirkkoa Suomessa katolis-luterilaisessa teologisessa dialogissa
Suomessa ja Ruotsissa.

Piispa on myös nimittänyt itsensä Katolisen tiedotuskeskuksen
johtokunnan puheenjohtajaksi ja Sinikka Meurmanin saman
johtokunnan jäseneksi. Tiedotuskeskuksen johtajaksi piispa on
nimittänyt tiedottaja Marko Tervaportin.
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Pyhä isä esitti toiveita
eukaristiselle vuodelle

Paavi Johannes Paavali II tapasi syyskuun 17. päivänä kesäresidenssissään Castel Gandolfossa 130 lähiaikoina vihittyä piispaa. Paavi esitti tuoreille piispoille toivomuksen,
että alkava eukaristinen vuosi
voisi auttaa uskovia uudelleen
löytämään eukaristian sakramentin merkityksen:
”Vihkimyksessään piispasta tulee todellinen opettaja,
pappi ja kristillisen yhteisön
opas. Siksi Kristuksen, jumalallisen Opettajan, tulee aina
pysyä piispan viran keskipisteessä; sen on oltava läsnä sekä
Raamatun sanan että eukaristian sakramentin kautta.”
”Toivon suuresti, että
tämä eukaristinen vuosi, joka
alkaa lokakuun 10. päivänä,
kun Kansainvälinen eukaristinen kongressi avataan Meksikon Guadalajarassa, olisi hedelmällinen tilaisuus, sellainen tilaisuus, joka auttaisi
entistä syvällisemmin ymmärtämään eukaristian sakramentin keskeisen merkityksen jo-

kaisen paikalliskirkon elämässä ja toiminnassa.”
”Alttarin ympärillä vahvistuvat veljellisen rakkauden siteet. Samalla lisääntyy kaikkien uskovien tietoisuus siitä,
että he kaikki kuuluvat yhteen
Jumalan kansaan, jonka paimenia piispat ovat.”
”Piispojen velvollisuus on
valvoa sakramenttien ja jumalanpalveluksen viettoa yleisesti samoin kuin sitä, että sitä
uskovien toivetta kunnioitetaan, että he saavat osallistua
viettoihin, joissa mitään ei
improvisoida.”
”Te olette tietoisia siitä,
että pyhittymisen salaisuus
edellyttää todistusta pyhästä
elämästä. Jumalan Henki,
joka teidät on pyhittänyt piispaksivihkimisessä, odottaa
joka päivä teidän runsaskätistä vastausta. Elämämme todistus on välttämätön sen
vahvistamiseksi, mitä me opetamme.”

Jokavuotinen pyhän ristin
juhlan pyhiinvaellus Hattulan
keskiaikaiseen kirkkoon keräsi tänä vuonna matkaan nelisenkymmentä uskovaa.
Hartaushetken aloitti ja
päätti
loppusiunauksella
maahan vasta vähän aikaa sitten tullut isä Rafal Czernia
SCJ, ja hartauden aikana lu-

ettiin myös yleisvikaari isä
Tuomo T. Vimparin puhe.
Pyhän ristin reliikin kunnioittamisen lisäksi pyhiinvaellukseen kuuluu ruusukon
rukoileminen raskasta ristiä
kirkon ympäri kantaen. Lopuksi nautittiin luterilaisen
seurakunnan tarjoamat kahvit.
KATT

KATT/VIS/ZENIT

Hattulaan vaellettiin
kauniissa syyssäässä

Uutisia
Avioliiton
mitätöimiseen
kaivataan
muutoksia

Rooman Paavillisessa pyhän
ristin yliopistossa järjestetyssä
avioliitto-oikeuden konferenssissa tuotiin esiin huoli joistakin avioliiton mitätöimiseen liittyvistä ongelmista.
Kokouksessa tuli ilmi mm.
se, että joissakin maissa kirkkolain mitätöimispykäliä ei
noudateta.
Kokouksessa puhunut kanonisti Joaquin Llobel kokouksen järjestäneestä yliopistosta painotti yhtäläisten käytäntöjen tärkeyttä koko universaalissa kirkossa. Hänen
mukaansa joissakin köyhissä
maissa ei edes ole kirkollista
oikeusistuinta. Silloin katolilaisilla “ei oikein ole edes
mahdollista hakea avioliittonsa mitätöimistä, mikä on heidän oikeutensa”.
Toisissa maissa tilanne on
aivan päinvastainen. Paavi on
monta kertaa itsekin kritisoinut niiden leväperäisiä toimintaperiaatteita, joissa joskus pelkästään epäonnistunut
avioliittokin voidaan julistaa
mitättömäksi. Tällaiseksi tilannetta usein kuvataan esim.
Yhdysvalloissa.
Llobelin mukaan epäonnistumisen tekeminen mitättömyyden tunnusmerkiksi on
sellaisenaan “selvästi kirkon
avioliiton pysyvyyttä puolustavan opetuksen kanssa”.
“Tällainen mentaliteetti on
muutettava”, Llobel vaatii.

KATT/ZENIT/CWNEWS

Påvens ikon överlämnad till
patriarken i Moskva

En dyrbar ikon som påven
haft i sitt arbetsrum i elva år
överlämnades 28 augusti till
den rysk-ortodoxe patriarken
av Moskva under en högtidlig
rit i den ortodoxa domkyrkan
i Kreml.
Den dyrbara ikonen föreställer Guds Moder av Kazan
och Johannes Paulus II hade
velat överlämna den själv under ett besök i Ryssland, men
fick nöja sig med att sända
iväg den under högtidliga former i Vatikanens audienshall
25 augusti. Ikonen överlämnades av en delegation från
Vatikanen som leddes av kardinal Walter Kasper, som är
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ordförande för Vatikanens
råd för kristen enhet.
Dagen före ceremonin upprepade patriarken av Moskva
Alexij II i en intervju för italienska dagstidningen Corriere della Sera att ekumeniken
inte kan göra några framsteg
om inte katolikerna slutar
ägna sig åt proselytism eller
mission bland ryssar som den
ortodoxa kyrkan uppfattar
som knutna till sig. ”Vi väntar på att den katolska kyrkan
skall ändra sin politik radikalt
gentemot ortodoxerna,” sade
han.
Påven har en stående inbjudan till Ryssland av förre

presidenten Jeltsin som har
upprepats av nuverande presidenten Putin, men patriark
Alexij upprepade efter lördagens ceremoni att han inte
menar att tiden är mogen för
ett påvebesök. Vatikanens talesman Joaquín Navarro-Valls
sade mer optimistiskt att
överlämnadet av ikonen “har
öppnat nytt hopp om att finna nya lösningar på de gamla
problemen mellan katoliker
och ortodoxer.” Han menade
att ortodoxerna hade använt
ett ”nytt språk” de senaste dagarna och sade att påvens gåva
”gick rätt till ryssarnas hjärtan”.
KATT/Vatikanradion

Talousasiaa
Säännöllinen,
vapaaehtoinen
jäsenmaksu
Suomen
katolilaisille

Kuten aikaisemmin on jo
esitetty, on hiippakuntamme taloudellinen tilanne erittäin haavoittuva, sillä puolet paikalliskirkkomme vuosittaisista
tuloista saadaan ulkomailta, noin 16% kolehdista ja
loput, noin 34%, hiippakunnan ja seurakuntien
varojen tuotoista.
Mikäli viimeksi mainitut tuotot jonakin vuonna vähenevät, hiippakunta ja seurakunnat ajautuvat tilanteeseen, jossa joudutaan käyttämään omaa
pääomaa. Tilanne huononee entisestään, jos ulkomailta saatavat avustukset
vähenevät, niin kuin on
tapahtunut jo viiden vuoden ajan.
Suomi on kuitenkin rikas länsimaa, jossa on
mahdollista, että maan
noin 9.000 katolilaista
pystyy ylläpitämään oman
kirkkonsa toimintaa. Paitsi seurakunnat, tähän
kuuluvat kaikki kirkon
palvelupisteet kuten Katekeettinen keskus, Katolinen tiedotuskeskus, piispantalo ja toimintakeskus
Stella Maris.
Kuluvan vuoden aikana piispamme Józef Wróbel SCJ on kuullut asiassa
pappienneuvoston, hiippakunnan talousneuvoston ja viimeksi 4.9. pastoraalineuvoston mielipidettä. Näiden kuulemisten perusteella piispa on
päättänyt esittää 16.9.
2004 päivätyllä päätöksellä maan kaikille katolilai-

sille vapaaehtoisen, säännöllisen jäsenmaksun suorittamista. Jäsenmaksu
olisi suuruudeltaan 1,5%
ansiotuloista, ja maksu
suoritetaan
mieluiten
kuukausittain.
On tärkeää huomata,
että tämä tuki ei ole verrattavissa kolehtiin. Näin
on mm. siksi, että kolehtiin osallistuvat vain kirkossa kävijät, kun taas pyyntö
maksaa jäsenmaksua koskee kaikkia katolilaisia.
Tämä vapaaehtoisen jäsenmaksun malli on olennaisesti samanlainen kuin
se, joka on seurattu vuodesta 1997 alkaen Kööpenhaminan hiippakunnassa
(vrt.
www.
katolsk.dk). Kuten tunnettua, Tukholman hiippakunnassa on voimassa
valtion ylläpitämä kirkollisverojärjestelmä (vrt.
www.katolskakyrkan.se
> Information om kyrkoavgiften).
Enemmän taustatietoja ja toisaalta esimerkkejä
siitä, miten jäsenmaksujärjestelmä toimii käytännössä, kerrotaan kirjeessä, jonka piispamme lähettää lähiaikoina kaikille Helsingin hiippakunnan jäsenille. Tällöin julkaistaan selitys jäsenmaksusta ja ohjeet sen suorittamiseksi myös Helsingin
katolisen hiippakunnan
kotisivulla www.catholic.
fi.
RUDOLF LARENZ
HIIPPAKUNNAN EKONOMI

Oremus

Bibliska
möten i
rosenkransen
Rosenkransen har traditionellt tre serier: den
glädjerika, den smärtorika, den ärorika. På det
sättet omspänner den
hela evangeliet. Alla dess
dimensioner blir belysta:
inkarnationens glädje,
Jesu försonande lidande
och offerdöd, och uppståndelsens jubel.

Sancte Michael Archangele

P

yhä Mikael, arkkienkeli, puolusta meitä sodassa ja ole
meille varustus paholaisen häijyyttä ja väijytyksiä vastaan.
Käskeköön häntä Jumala, nöyrästi rukoilemme. Ja sinä, taivaan sotaväen päämies, syökse saatana ja muut pahat henget,
jotka sielujen kadotukseksi maailmassa kiertelevät, Jumalan
voimalla helvettiin. Aamen.

S

ancte Michael Archangele, defende nos
in praelio; contra nequitiam et insidias diaboli
esto praesidium. Imperet
illi Deus; supplices deprecamur: tuque, Princeps
militiae caelestis, satanam
aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem
animarum pervagantur
in mundo, divina virtute
in infernum detrude.
Amen.

“Att be rosenkransen är
helt enkelt ett sätt att försöka
vara tillsammans med Jesus
och Maria.”
När vi mediterar över
mysterierna i deras liv är
vi tillsammans med dem:
Vi är där i glädjen över
julen, i allvaret vid frambärandet i templet, vi
upplever smärtan och
blodsvetten på pannan, vi
upplever gisslandet och
korsfästelsen med Smärta
och tårar. Så är vi varje dag
förenade med dessa bibliska möten från död till
liv, från utgjutandet av
den helige Ande till den
slutliga kröningen i himmelen.
Att be rosenkransen
betyder alltså inte att
gömma sig i något hörn,
utan det betyder att leva
mitt i livet. Det betyder
att man är redo att ta på
sig sitt kors, så som Jesus
och Maria gjorde. Att
vara tillsammans med
dem betyder att uppleva
förföljelse och hån, men
utan att någonsin bli bitter. Att vara med dem betyder att gå den nya väg
som den troende människan går med Gud, den väg
där allting blir nytt.
Om man har har bråttom när man ber är det en
förlorad bön. Det är som
att i hast möta en vän, det
blir inget verkligt möte.
På samma sätt kan man
inte möta Jesus och Maria om man ber under
brådska. Därför är det viktigt att ta tid på sig för rosenkransen och för varje
annan bön.
SLAVKO BARBARIC

I EN BOK OM ROSENKRANSEN

Ylistäkää
Herraa, te
hänen
enkelinsä,
jotka hänen
sanansa
kuulette ja
hänen
käskynsä
täytätte.

(ALKUVIRSI MESSUKIRJASTA)

Sunnuntait ja juhlapyhät
26.9. KIRKKOVUODEN 26. SUNNUNTAI (II)
1L Aam. 6: 1a, 4–7
Ps. 146: 7, 8–9a, 9bc–10. Ks 1
2L 1 Tim. 6: 11–16
Ev. Luuk. 16: 19–31

3.10. KIRKKOVUODEN 27. SUNNUNTAI (III)
1L Hab. 1:2–3, 2:2–4
Ps. 95: 1–2, 6–7c, 7d–9. Ks 7d–8a
2L 2 Tim. 1: 6–8, 13–14
Ev. Luuk. 17: 5–10

Pyhien arkkienkelien
Mikaelin, Gabrielin ja
Rafaelin juhlaa vietetään
syyskuun 29. päivänä.

Rukouksen
apostolaatti
Me rukoilemme ...

Syyskuu

Että vanhukset nähtäisiin yhteiskunnan hengellisen ja inhimillisen kasvun voimavarana.
Että todellinen veljellinen yhteistyö kehittyisi Afrikassa kaikkien niiden keskuudessa, jotka
tekevät työtä kirkollisten yhteisöjen kasvamisen ja kehittymisen edestä.

Lokakuu

Että uskossaan vakaat kristityt
olisivat valmiita vuoropuheluun toisiin uskonnollisiin traditioihin kuuluvien kanssa.
Että katolilaisten oikeutettu
näkyvyys oman maansa elämässä ja mediassa kasvaisi Latinalaisessa Amerikassa.

Böneapostolatet
Vi ber ...

September
Att äldre människor ses som en
tillgång för samhällets andliga
och mänskliga utveckling.
Att de kyrkliga kommuniteterna i Afrika växer och utvecklas.

Oktober

Att de kristna visar större beredskap till dialog med dem som
tillhör en annan religiös tradition.
Att katolikerna på den latinamerikanska kontinenten blir
mera representerade i samhällslivet och i massmedia.

J

umala,
sinä kutsuit autuaan neitsyen Teresan
vastaamaan ristillä janoavan Poikasi rakkauteen

huomattavalla laupeudella
köyhistä köyhimpiä kohtaan.
harjoittaa
nöyryyttä
Suo meidän hänen esirukoustensa kautta

On suuri hyve
ilman, että tietää
olevansa nöyrä.
palvella Kristusta kärsivissä veljissämme.

10.10. KIRKKOVUODEN 28. SUNNUNTAI (IV)
1L 2 Kun. 5: 14–17
Ps. 98: 1, 2–3ab, 3cd–4. Ks 2b
2L 2 Tim. 2: 8–13
Ev. Luuk. 17: 11–19

A UTUAS T ERESA K ALKUTTALAINEN
A UTUAAN T ERESA K ALKUTTALAISEN PÄIVÄN RUKOUS
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Rauhan ja
ruusukon
kuningatar

Pyhimys
Pyhän Marian seurakunnan konserttisarja
Sankta Maria församlingens konsertserje
Concerts in Saint Mary’s

Su 3.10 klo 15.00 ”Arie d’Autunno” (syksyn aariat)
J.S. Bachin kantaattimusiikkia; laulajia ja soittajia Uudeltamaalta yhteistyössä Marian kirkon muusikkojen kanssa.

Rauhan teema on aina ajankohtainen. Lokakuu, joka on perinteisesti omistettu Neitsyt Marialle, ruusukon kuningattarelle, antaa meille aiheen siteerata pyhää isää apostolisesta
kirjeestään Rosarium Virginis Mariae, kohdasta, joka käsittelee rauhaa:
40. Maailmaa tämän
uuden vuosituhannen alussa koettelevat vaikeudet saavat
meidät
tunnustamaan, että ainoastaan Korkeimman
väliintulo, Hänen,
joka saa muuttumaan konfliktitilanteissa elävien ja kansakuntien kohtaloista päättävien sydämet, saattaa antaa
toivoa vähemmän
synkästä tulevaisuudesta.
Ruusukko
on
luonteeltaan rauhan
rukous, koska se on
Kristuksen, rauhan
ruhtinaan ja ”meidän rauhamme” (Ef
2.14) kontemplaatiota. Joka
sisäistää Kristuksen salaisuuden – ja ruusukko johdattaa
juuri tähän – oppii tuntemaan rauhan salaisuuden ja
ottaa sen elämäntehtäväkseen.
Lisäksi ruusukko mietiskelevän luonteensa voimasta, Terve Maria –rukousten toisiaan
seuraavassa ketjussa, vaikuttaa
rukoilijaansa rauhoittavasti,
tekee hänet kykeneväksi vastaanottamaan ja kokemaan
syvällä olemassaolossaan sekä
levittämään ympärilleen sitä
todellista rauhaa, joka on
Ylösnousseen erityinen lahja
(vert. Joh. 14:27; 20:21).
Ruusukko on rauhan rukous myös siksi, että se kantaa lähimmäisenrakkauden
hedelmiä. Kun sitä rukoillaan
oikealla tavalla mietiskellen,
jolloin se edesauttaa kohtaamista Kristuksen kanssa hä-
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nen salaisuuksissaan, se osoittaa väistämättä hänen kasvonsa myös veljissämme, erityisesti niissä, jotka kärsivät eniten.
Kuinka on mahdollista iloisissa salaisuuksissa kiinnittää
katseensa Betlehemin Lapsen
salaisuuteen tuntematta kaipuuta ottaa vastaan, puolustaa ja edistää elämää, ottaa
kantaakseen maailman kaikkien kolkkien lasten kärsimyksen taakka? Kuinka on mahdollista valoisissa salaisuuksissa seurata Kristusta, Ilmoittajaa, sitoutumatta todistamaan hänen ”autuaaksijulistuksistaan” jokapäiväisessä
elämässä? Kuinka on mahdollista katsella ristin alla nääntyvää ja ristiinnaulittua Kristusta tuntematta tarvetta ryhtyä
hänen ”kyreneläisekseen” jokaista kärsimyksen murtamaa
tai epätoivon murskaamaa

veljeä kohtaan? Ja lopulta, kuinka on
mahdollista kiinnittää katseensa ylösnousseen Kristuksen
kirkkauteen ja Kuningattareksi kruunattuun
Mariaan
tuntematta tarvetta
tehdä tästä maailmasta kauniimpi, oikeudenmukaisempi,
enemmän Jumalan
suunnitelman mukainen?
Samalla kun ruusukko saa kiinnittämään
silmämme
Kristukseen, se tekee
meistä myös rauhan
rakentajia maailmassa. Toistavan ja yhteisöllisen pyyntörukouksen luonteensa takia, noudattaen Kristuksen kutsua rukoilla ”aina, koskaan lannistumatta” (Luuk. 18:1), ruusukkorukous antaa meille syyn
toivoa, että meidänkin päivinämme rauhan vaikea ”taistelu” voidaan voittaa. Olematta pakopaikka maailman
ongelmista ruusukko saa meidät tarkastelemaan ongelmia
vastuuntuntoisin ja anteliain
silmin. Se antaa meille voiman palata niiden pariin varmoina Jumalan avusta ja päättäväisinä todistaa jokaisessa
tilanteessa ”rakkaudesta kaiken kruununa, joka tekee kaiken täydelliseksi” (vert. Kol.
3:14).
www.catholic.fi/magisterium/rosarium-virginis-mariaefi.htm

Sö 3.10 kl 15.00 ”Arie d’Autunno” (arior i hösten) J.S. Bachs kantatmusik; sångare och musikanter från
Nyland i samarbete med Maria-kyrkans musiker.

Sun October 3th at 3.00 p.m. ”Arie d’autunno”
(autumn arias) Cantatamusic by J.S. Bach; singers and
musicians from Uusimaa in cooperation with the musicians
of Saint Mary church.

La 30.10 klo 19.30 Bach-konsertti J.S. Bachin gambaso-

naatit; Varpu Haavisto, viola da gamba; Eero Palviainen, arkkiluuttu; Markus Malmgren, urut

Lö 30.10 kl 19.30 Bach-konsert J.S. Bachs gambasonater; Varpu Haavisto, viola da gamba; Eero Palviainen,
luta; Markus Malmgren, orgel

Sat October 30th at 7.30 p.m. Bach-concert The
gamba sonatas by J.S. Bach; Varpu Haavisto, viola da gamba;
Eero Palviainen, archilute; Markus Malmgren, organ
Su 14.11 klo 16.00 maailmankuulu Helsingin Juniori- ja lapsijouset joht. Géza Szilvay ja Czaba Szilvay
konsertoivat Pyhän Marian kirkossa. Ohjelmassa
m.m. Bach, Grieg, Vaughan Williams, Sonninen.

Sö 14.11 kl 16.00 konserterar den världsberömda orkestern Helsingfors Junior- och barnstråkar
dir. Géza och Czaba Szilvay i S:ta Maria kyrkan. På
programmet bl.a. Bach, Grieg, Vaughan Williams, Sonninen.

Sun november 14th at 4.00 p.m. the world famous orchestra The Helsinki Strings, cond. Géza
and Czaba Szilvay gives a concert in St. Mary´s. On
the program you can find music by Bach, Grieg, Vaughan
Williams, Sonninen etc.

Tilläggsuppgifter om de
Vita Fädernas tidskrift

Med anledning av att min artikel om Etiopien blivit försedd
med en anvisning om var man kan beställa de Vita Fädernas
tidskrift, vill jag gärna ge litet flere uppgifter om den.
Tidskriften har ingen prenumerationsavgift, är alltså gratis och fäderna uppbär inte ens portokostnader. En gång i
året påpekar de att donationer mottas med tacksamhet, men
dessa inverkar inte på erhållandet av tidskriften.
Denna utkommer varannan månad, men årets sista nummer är inte en tidskrift utan följande års kalender. Jag trivs
mycket med denna katolska väggkalender även om de brittiska öarna har ett stort antal lokalhelgon bland sina fester.
Varje nummer är ett temanummer som i sina inledande
artiklar koncentrerar sig på ett av Afrikas riken eller problem,
sakliga och goda artiklar. Därtill har numret brev från olika
missionsstationer samt nekrologer.
Ifall någon är intresserad av Afrika-problem kunde jag för
kopiering skriva en förteckning över de problem som finns i
de nummer som jag sparat. Mitt telefonnummer är 09485121.
MÄRTA AMINOFF

Paimenelta

Ihminen katolisen kirkon ajattelussa
Isä Cristiano Magagnan katsaus kirkon ajatteluun ihmisestä.
Katolisen kirkon katekismus ilmestyi vuonna 1992.
Se on tekstinä melko yksinkertainen mutta samalla
varsin käyttökelpoinen, sillä se antaa mahdollisuuden
kiteyttää muutamaan kohtaan vuosisatojen aikana
kerätty kristillinen tietämys
ihmisestä. Luvussa, joka käsittelee Apostolisen uskontunnustuksen ensimmäistä
artikkelia - Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan - kaksi kappaletta käsittelee katolista oppia ihmisestä. Yritän nyt nostaa siitä esille tärkeimmät kohdat.

Voimme siis puhua ihmisestä
vain lähtien liikkeelle uskosta
Jumalaan Luojana. Silloin
puhumme ihmisestä oikeassa
kontekstissa. "Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan
kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." (1. Moos. l: 27) Tässä
säkeessä on koottuna koko
Vanhan testamentin ajattelu
ihmisestä.. Ihmisellä, joka on
luotu "Jumalan kuvaksi", on
täytettävänään ainutlaatuinen
paikka luomisessa (355): Ainoastaan ihminen kykenee
tuntemaan todellisen Luojan
ja rakastamaan Häntä, joka
hänet on luonut vain rakkautta varten, joka hänet on tahtonut "hänen itsensä takia" ja
joka hänet on kutsunut jakamaan elämän. Tämä on hänen viimeinen päämääränsä,
hänen arvokkuutensa syy ja
perusta (356). Ihminen on
"joku" eikä vain "jokin". Hän
kykenee tuntemaan itsensä,
omistamaan itsensä, anta-

Leonardo da Vinci:
Anatominen harjoitelma.

maan itsensä vapaasti, olemaan tekemisissä toisten ihmisten kanssa. Jumala on kutsunut hänet liittosuhteeseen,
antamaan uskon ja rakkauden
vastauksen, jota kukaan muu
ei voi tehdä hänen puolestaan
(357). Kaikki on luotu häntä
varten, mutta hän on Jumalan
oma ja Jumalaa varten (358).
Enemmän kuin ongelma ihminen on salaisuus; sellainen
salaisuus, joka näkyy oikeassa
valossa vain lihaksitulleen Sanan salaisuudessa (359; GS
22). Siksi Vatikaanin toinen
kirkolliskokous julisti: "Vain
Kristus paljastaa täydellisesti
ihmisen ihmiselle."
Katolisen kirkon katekismuksessa on pyritty muutamassa kohdassa ottamaan uudelleen esille joitakin keskustelun kohteena olleita argumentteja kahden vuosituhannen ajalta, ensin kreikkalaisen, sitten latinalaisen kulttuurin piiristä, jatkaen aina
humanistiseen ja moderniin
kulttuuriin saakka. Vuoropuhelussa klassisen filosofian
kanssa kirkko on puolustanut
ihmisessä vallitsevaa henkisen
ja ruumiillisen elementin ykseyttä (362-363) sekä ihmisen
ruumiin arvokkuutta (364365). Samoin se on puolustanut miehen ja naisen henkilökohtaisen arvokkuuden yhtäläisyyttä sekä sitä hyvyyttä,
joka liittyy miehen ja naisen
erilaisuuteen (369, 2334).
Erona toisiin luomakunnan
olioihin nähden on kuitenkin
se, että mies ja nainen on luotu toisiaan "varten", kohdatessaan toisensa he tietävät saavansa toisensa lahjana. Heidät
on luotu persoonien yhteyttä
(kommuuniota) varten olemalla yhtäläisiä arvokkuudessaan mutta toisiaan täydentäviä erilaisuudessaan (371372). Ykseydessään heistä tulee Luojan työtovereita ja
maan hyvyyksien hoitajia.
Avioliiton kautta he välittävät
elämää sekä osallistuvat oman
vastuualansa puitteissa jumalallisen Kaitselmuksen työhön (373). Jumala loi ensimmäisen ihmisen ja ohjasi hänet ystävyyteen oman Luojansa kanssa sekä sopusointuun
itsensä ja maailman kanssa,
minkä vain Kristuksen uusi
luominen tekee mahdolliseksi (374). Yhteenvedoksi: Katekismuksen mukaan ihminen
on siis se persoonallinen olento, joka on "etukäteen säädetty heijastamaan uskollisesti
ihmiseksi tulleen Jumalan Po-

jan kuvaa –hän on näkymättömän Jumalan kuva (Kol.
1:15) –, jotta Kristus olisi
monien veljien ja sisarten esikoinen" (381).
Kuitenkin me joka päivä
joudumme tekemisiin kärsimyksen, kuoleman ja pahan
ongelman kanssa (385). Olisi
hyödytöntä yrittää jättää huomioimatta synnin olemassaolo tai antaa tälle pimeälle
todellisuudelle muita nimiä.
Mutta pahan ymmärtämisen
tulee välttämättä lähteä yhdestä perustavaa laatua olevasta tunnustuksesta: ihminen
on liitetty Jumalaan hyvin
vahvalla siteellä (386). Vain
niin meidän on mahdollista
ymmärtää synnin todellisuus
sen vapauden väärinkäyttönä,
jonka Jumala on lahjoittanut
jokaiselle persoonalle oman
Luojan ja itsensä kaltaisten
rakastamiseksi. Genesiksen 3.
luvun kertomus, vaikkakin
kuvien avulla, tuo esiin sen
tilanteen, joka vallitsi historiamme alussa (390). Synti,
joka johtaa kuolemaan, oli
tottelemattomuuden valinta
Jumalan sijasta. Se on kuuntelemista ja kuuliaisuutta,
viettelijän äänelle. Tämä ääni
lupaa kaikkea sille, joka hangoittelee Jumalaa vastaan.
(391,397). "Jumala on luonut ihmisen kuvakseen ja ottanut ystäväkseen. Henkisenä
olentona ihminen voi elää ystävyytensä Jumalan kanssa
vain suostumalla vapaaehtoisesti hänen alaisuuteensa.
Tämä käy ilmi siitä, että ihmistä kielletään syömästä hyvän ja pahan tiedon puusta..."
Kyseinen puu palauttaa mieleen symbolisesti sen ylitsepääsemättömän rajan, joka
on tunnustettava ja jota tulee
kunnioittaa: "Ihminen on
riippuvainen Luojasta, hänen
on toteltava luomistyön lakeja ja moraalisäädöksiä, jotka
säätelevät vapauden käyttöä."
(396). Ihminen, jonka kohtalona on olla synteineen Jumalan täydellisesti jumalallistama kunniassa, on pitänyt itseään Jumalaa parempana, on
aliarvioinut Jumalaa, on toiminut vastoin luotuna olemisen vaatimuksia, on tahtonut
itse olla "niin kuin Jumala",
mutta "ilman Jumalaa" (398).
Seurauksena ovat pelon esiin
tuleminen, väärän jumalakuvan rakentaminen (399), harmonian
tuhoutuminen,
oman ruumiinhallinnan menettäminen, himolle ja orjuuttamiselle perustuva tie-

tynlainen jännitys miehen ja
naisen välillä, kuoleman sisääntulo sekä sen leviäminen
ja yleistyminen ihmisen historiassa (400-403). Tämä dramaattinen maailmantila tekee
ihmisen elämästä taistelun,
joka johdattaa hänet Jumalan
avun turviin. (406).
Syntiin lankeamisesta huolimatta ihmistä ei ole hylätty:
hänet nostetaan ylös synnin
voittamisen ja "uuden Aatamin", Jeesuksen Kristuksen
kuoleman voimasta (410411). Me uskomme, että Kristus on samaa luontoa olevan
Isänsä kuva (479), uusi Aatami (504), ylösnousemuksemme alku (658). Siten emme
voi kyseenalaistaa ihmistä ottamatta huomioon hänen
malliaan, Jeesusta Kristusta.
Pelastuksen taloudenhoidossa Poika otti ihmisen muodon palautteekseen siihen samankaltaisuuden Isänsä kanssa lahjoittamalla ihmiselle
oman Henkensä. Juuri Henki
on se, joka uudelleen lahjoittaa ihmiselle kadotetun samankaltaisuuden Jumalan
kanssa (734).
Käytän hyväkseni tilaisuuden pysähtyä kahteen kysymykseen, jotka ovat hyvin lähellä aihettamme:
KKK 520: "Jeesus osoittautuu koko elämällään meidän
esikuvaksemme: hän on 'täydellinen ihminen', joka kutsuu
meitä opetuslapsikseen ja seuraajikseen. Nöyrällä palveluksellaan hän on antanut meille
esimerkin noudatettavaksemme ...".
KKK 521: "Kaiken, minkä
Kristus on elänyt, hän antaa
meidänkin elää hänessä, ja
hän elää sen meissä...; hän
antaa meidän tulla ruumiinsa jäseninä osallisiksi siitä,
minkä hän on elänyt lihassa
meidän hyväksemme ja meidän esikuvanamme."
Haluaisin korostaa muutaman ilmaisun tärkeyttä, jotka
nämä kaksi kohtaa sisältää.
"Jeesus esiintyy meille esikuvana". Vain Jeesuksessa ihminen
voi löytää peilin, josta hän voi
katsella ja ymmärtää itseään.
Jonkin muun mallin asettaminen silmiemme eteen olisi

meille ihmisille todellinen
tappio, koska ihminen on ollut luotu Jeesuksen Kristuksen kuvaksi. Kristus on luonnoltaan näkymättömän Jumalan kuva. Ihminen on luotu
Kristuksen kuvaksi. Niin idän
kuin lännenkin kirkkoisät,
kreikkalaiset ja latinalaiset,
ovat aina puolustaneet tätä syvällistä totuutta. Me olemme
Jumalan kuva, koska meillä
on kyky heijastaa, imitoida ja
tuottaa samaa jumalallista elämää, Jumalan luontoa, joka
on rakkautta ja persoonien
yhteyttä. Jumala on rakkaus.
Tänään kuitenkin sanasta rakkaus on tullut sisällöltään
köyhä. Puhumme rakkaudesta kasveihin, rakkaudesta urheiluun... Kreikaksi ilmaistuna Jumala on agápe. Jumala
on hän, joka on täydellinen
lahja toiselle, vieläpä viholliselle. Jumala on yhteys (kommuunio). Ihminen on puolestaan ainut maan päällä elävä
olento, jolla on kyky ilmaista
rakkautta, yhteyttä, anteeksiantoa ja valmiutta jopa oman
elämänsä antamiseen toisten
puolesta. Tästä syystä mies ja
nainen, jotka Kristuksessa
ovat kokeneet muodonmuutoksen ja ovat avioliitossa peruuttamattoman rakkauden
yhdistämiä, tuovat esiin Jumalan kuvan, luonnon ja hänen loputtoman rakkautensa.
Nyt puolestaan voimme
kysyä, miten sitten ihminen
voi ottaa mallia Kristuksesta
ja Kristuksen kautta imitoida
Jumalaa. Viittausta Kristukseen esikuvana ei pidä ymmärtää vain jonkinlaisena eettisyyden tai käyttäytymisen esimerkkinä. Ihminen tietää voivansa imitoida Jumalaa, koska hän on capax Dei, kuten
pyhä Ireneus toteaa. Hänellä
on kyky saada Jumalan luonto, kyky vastaanottaa elävä ja
ylösnoussut Kristus itsessään,
kyky tulla yhdeksi Kristuksen
kanssa: "Minut on Kristuksen
kanssa ristiinnaulittu. Enää
en elä minä, vaan Kristus elää
minussa." (Gal. 2:19-20).
Kirkkoisät tiesivät, että vain
Kristuksen Henki, uskon lahjana saatu Pyhä Henki, voi
tehdä ihmisestä täysin samankaltaisen Jumalan kanssa. He
tunnustavat, että vain Kristuksessa uudelleen luotu ihminen on kyllin arvokas osoittamaan maailmalle sen, mitä
ihminen todellakin on.
CRISTIANO MAGAGNA
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Vakio-ohjelma
Helsinki

Helsinki

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta

25.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
26.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.45 lat/
esp, 11.00 päämessu, 12.30 messu venäjäksi, 16.00 messu Tikkurilassa,
18.00 iltamessu
2.10. la 10.00 uskonnonopetus vahvistuksen sakramenttia varten, 10.00 lauantaikurssi englantilaisessa koulussa, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu
3.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi, 18.00 iltamessu
4.10. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
9.10. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
10.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.45
lat/ranska, 11.00 päämessu ja vahvistuksen sakramentti, 12.30 perhemessu,
18.00 iltamessu
16.10. la 10.00 lauantaikurssi englantilaisessa koulussa, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu

26.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English
2.10. 10.00 messu Ahvenanmaalla
3.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English
5.10. ti 19.00 miesten piiri
8.10. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00
messu Porissa
9.10. la 9.30 katekeesi Turussa, 13.00
perhemessu, 19.00 messu Naantalissa
Pyhän Birgitan kirkossa
10.10. Kirkkovuoden 28. sunnuntai, seurakuntamme nimikkojuhla: 10.30 juhlamessu, 18.30 Mass in English
12.10. ti 19.00 teologinen opintopiiri
16.10. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-6824040, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@catholic.fi.
La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu; su 9.45 missa latina, 11.00 PÄÄMESSU, 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.
Su 10.00 PÄÄMESSU suomeksi (1. su ruotsiksi/suomeksi), kirkkokahvit 11.30 messu 1. su suomeksi/ruotsiksi, 2. su englanniksi, 3. su suomeksi/vietnamiksi, 4. su
saksaksi, (5. su perhemessu suomeksi), kirkkokahvit 18.30 iltamessu.
Ma 13.30 messu ke, pe 7.15 aamumessu ti, to, la 18.30 iltamessu ti 18.00 ruusukkorukous to 18.00 vesper ti, la 18.00-18.30 tai sopimuksen mukaan rippitilaisuus.
Turku
Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389, fax 02-2505090. Sähköposti
birgitta@catholic.fi. Kotisivu birgitta.catholic.fi
Su 9.15 morgonmässa på svenska (månadens sista söndag), 10.30 PÄÄMESSU
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

----------------- Diaspora ----------------Porvoo (ort. kirkko): 17.10. su 16.00
Tikkurila (ort. kirkko): 26.9.; 24.10. su
16.00

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan seurakuntaneuvoston vaalit pidetään 3.-12.12.2004. Jos haluat
ehdokkaaksi, lähetä valokuvasi ja
henkilötietosi pappilaan 22.10.
mennessä.

Sankt Henriks katedralförsamlings
församlingsrådsval hålls 3.-12.12.
2004. De som vill anmäla sig som
valkandidat bes att skicka personuppgifter och foto till prästgården
ända till 22.10.

Pyhän ristin seurakunta

St. Henry’s Cathedral Parish Council elections will take place between
December 3rd to 12th 2004. If you
are interested in becoming a candidate please send a photograph with
your personal information to the
Parish Rectory before October
22nd.

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

Pyhän Marian seurakunta

Su 10.00 ruusukkorukous 10.30 PÄÄMESSU ti, to 7.30 aamumessu ma (in English), ke, pe 19.00 iltamessu ke 18.40 vesper la messu (kysy papilta). Rippitilaisuus ennen messuja ja sopimuksen mukaan. Adoraatio pe 18.30.

25.9 la 18.30 aattomessu suomeksi
26.9 kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 11.30 messu saksaksi/Messe auf Deutsch, 18.30 iltamessu
suomeksi
2.10. la 9.30 mässa på svenska, 10.00
lauantaikurssi/lördagskurssen,
11.00
messu suomeksi, 16.30 messu Riihimäellä, 18.30 aattomessu suomeksi
3.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00
messu ruotsiksi/mässa på svenska,
11.30 messu suomeksi/mässa på finska, 18.30 iltamessu suomeksi
9.10. la 10.00-14.00 vahvistettavien valmistuspäivä, 16.00 messu Hangossa,
18.30 aattomessu suomeksi
10.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi/Mass in Finnish, 11.30
messu englanniksi/Mass in English,
18.30 iltamessu suomeksi
16.10. la 9.30 rosenkrans på svenska,
10.00
lauantaikurssi/lördagskurssen,
11.00 ruusukkorukous suomeksi, 18.30
aattomessu suomeksi

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

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 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja
sopimuksen mukaan.
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----------------- Diaspora ----------------Hanko (Täktomin kappeli): 9.10. la klo
16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko): 21.11.
su klo 16.00
Lohja (Pyhän Laurin kirkko): 7.11. su klo
14.00!
Riihimäki (Siunauskappeli): 2.10.; 13.11.
la klo 16.30

Turku

----------------- Diaspora ----------------Ahvenanmaa: 2.10.; 4.12. la 10.00 messu
Naantali (Pyhän Birgitan kirkko): 9.10. la
19.00 messu
Pori: 8.10.; 12.11.; 10.12. pe 17.00 katekeesi, 18.00 messu
Miestenpiiri kokoontuu iltamessun jälkeen kuukauden ensimmäisenä tiistaina.

Seurakuntaneuvoston vaalit: Ilmoittautumiset
ehdokaslistaan
10.10. asti. Vaalilipukkeet lähetetään 31.10, ja äänestysaika päättyy
21.11.
Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta
25.9. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa, 11.00 messu Savonlinnassa
26.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30
päämessu, 16.00 messu Kuopiossa
29.9. ke pyhät arkkienkelit Mikael, Gabriel,
ja Rafael, juhla
3.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous, 10.30 päämessu
8.10. pe 18.00 messu Kiteellä
9.10. la 9.45 uskonnonopetus, 11.00
messu Joensuussa, 16.00 messu Varkaudessa (srk. salissa)
10.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous,
10.30
päämessu,
16.00 messu Mikkelissä
13.10. ke 18.00 English Mass
14.10. to 14.00 seniorien kokous
16.10. la 9.00 lauantaikurssi, 10.30 informaatiokurssi, 12.15 pyhä messu
----------------- Diaspora ----------------Joensuu: (Ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu
32) 9.10.; 13.11.; 4.12. (poik. ort. kirkossa) la klo 11.00, uskonnonopetus alkaa
klo 9.45
Kajaani: (Ort. kirkko, Väinämöisenkatu 29)
Joulukuussa, päivä ilmoitetaan myöhemmin klo 18.00
Kitee: (Lut. kirkko; Kappelintie 4) 8.10.;
12.11.; 3.12. pe klo 18.00
Kuopio: (Ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8) 24.10.; 28.11.; 19.12. su klo
16.00
Mikkeli: (Lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20) 10.10.; 14.11.; 5.12. su klo
16.00
Savonlinna: (Ort. rukoushuone, Erkonkatu 11) 23.10.; 27.11.; 18.12. la klo 11.00,
uskonnonopetus alkaa klo 9.45
Varkaus: (Ort. kirkko, Taipaleentie 26)
9.10.(poik. srk. salissa) 13.11.; 4.12. la
klo 16.00
Lasten uskonnonopetus vuonna 2004
(syyslukukausi): 18.8.; 18.9.; 16.10.;
20.11.; 11.12.

Kalenteri
Jyväskylässä

Kouluvuonna 2004-2005 järjestämme johdantokurssin katoliseen
uskoon Pyhän Olavin seurakunnassa Jyväskylässä. Kurssi on ilmainen
ja tarkoitettu sekä muuten asiasta
kiinnostuneille että niille, joilla on
aikomus liittyä katoliseen kirkkoon.
Informaatiokurssi pidetään samaan
aikaan lasten uskonnonopetuksen
kanssa lauantaisin (18.9.; 16.10.;
20.11.; 18.12.2004 ja 22.1.; 19.2.;
19.3.; 16.4; 21.5.2005) klo 10.30
seurakuntamme tiloissa. Tervetuloa!
Seurakuntaneuvoston vaalit: Vaaliehdokkaiden nimet on toimitettava seurakuntaan 25. lokakuuta mennessä.
Tampere
Pyhän ristin seurakunta
25.9. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
26.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30
päämessu
1.10. pe 18.00 messu Kurikassa
2.10. la 12.00 messu Kokkolassa (Koivuristin kirkossa, Oravankatu 29)
3.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.30
päämessu, 16.00 messu Hämeenlinnassa
9.10. la 9.45 katekeesi, 14.00 perhemessu
10.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai: päämessu
16.10. la 9.00 messu Lapualla, 12.00
messu Pietarsaaressa, 16.00 messu
Vaasassa, 18.30 messu Kurikassa
----------------- Diaspora ----------------Hämeenlinna: (kysy kirkkoherralta) 3.10.
su 16.00
Kokkola: (Koivuristin seurakuntakoti, Oravakatu 29) 2.10. la 12.00
Kurikka: (kysy kirkkoherralta) 1.10. pe
18.00; 16.10. la 18.30
Lapua: (kysy kirkkoherralta) 16.10. la 9.00
Pietarsaari: (Pyhän Mikaelin kappeli)
16.10. la 12.00
Vaasa: (ort. seurakunnan seurakuntasali) 16.10. la 16.00

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta
26.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 18.00
päämessu
29.9. ke pyhät arkkienkelit Mikael, Gabriel
ja Rafael, juhla: 18.00 iltamessu
30.9. to 18.00 iltamessu
1.10. kuukauden 1. perjantai: 18.00 Messu ja adoraatio
3.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai: 11.00
päämessu
7.10. to pyhä Birgitta, Euroopan suojelija:
18.00 juhlamessu
9.10. la 13.00 perhemessu
10.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai: 11.00
päämessu
14.10. to 18.00 iltamessu ja ruusukkohartaus
16.10. la 12.00 syystalkoot, katso erillinen
ilmoitus
----------------- Diaspora ----------------Lahti: 2.10.; 6.11.; 4.12.; 8.1.; 5.2.; 5.3.;
2.4.; 7.5. klo 16.00 messu ja klo 14-16
uskonnonopetus ortodoksisessa kirkossa
Lappeenranta: 19.9.; 17.10.; 21.11.;
19.12.; 16.1.; 20.2.; 20.3.; 17.4.; 15.5.
klo 11.30 ortod. kirkossa
Haminan Poitsila: 26.9.; 24.10.; 28.11.;
23.1.; 27.2.; 24.4.; 22.5. klo 11.00

Uskonnonopetus: Kouvola: 9.10.; 13.11.;
11.12.; 15.1.; 12.2.; 12.3.; 9.4.; 14.5. klo
11-13.00 ja klo13.00 pyhä messu. Lahti:
2.10.; 6.11.; 4.12.; 8.1.; 5.2.; 5.3.; 2.4.; 7.5.
klo 14-16.00

Syystalkoot Kouvolassa

Lauantaina 16.10 klo 12.00 alkaen.
Tervetuloa! Ottakaa mukaan työvälineet ja ruokaeväitä grillijuhlaa varten. Kiitos.
Oulu
Nasaretin pyhän
perheen seurakunta
26.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 11.00
päämessu, 17.00 messu Raahessa
29.9. ke 19.00 katekeesi aikuisille Oulun
kirkon seurakuntasalissa
1.10. pe 19.00 katekeesi aikuisille Oulun
kirkon seurakuntasalissa
2.10. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
3.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai: 11.00
päämessu, 17.00 messu Torniossa
6.10. ke 19.00 katekeesi aikuisille Oulun
kirkon seurakuntasalissa
7.10. to 19.00 katolisessa kirkossa ekumeeninen sanan jumalanpalvelus
8.10. pe 19.00 katekeesi aikuisille Oulun
kirkon seurakuntasalissa
9.10. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
10.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai: 11.00
päämessu, 17.00 messu Rovaniemellä
13.10. ke 19.00 katekeesi aikuisille Oulun kirkon seurakuntasalissa
15.10. pe 19.00 katekeesi aikuisille Oulun kirkon seurakuntasalissa
16.10. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
----------------- Diaspora ----------------Raahe: 26.9. su 17.00
Rovaniemi: 10.10. su 17.00
Tornio: 3.10.; 17.10. su 17.00

TOIMISTOT

Katekeettinen keskus
Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. (09)
2416095, fax (09) 5885157. Sähköposti
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 Helsinki.
Puh. 0208350751, fax 09-61294770. Sähköposti
info@catholic.fi.
Kotisivu
www.catholic.fi

KESKUKSET

Ekumeeninen keskus
Myllyjärvi, 02740 Espoo. Puh. 098557148.
Messu talossa sunnuntaisin klo 11.00.
Messun jälkeen kirkkokahvi. Ikonimaalausta torstaisin ja perjantaisin klo 10-15.
Vierailut maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 10-18.

Stella Maris

Suomen Caritas

Pyhän Henrikin seura

Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh 091357998, fax 09-68423140. Sähköposti
info@caritas.inet.fi.
www.caritasfinland.fi

Syysohjelma 2004:
La 23.10. Isä Marino Trevisinin ohjaama retretti Pyhän Henrikin katedraalin
seurakuntasalissa klo 10-16. Hinta 10 euroa (ruoka+kahvi). Sitovat ilmoittautumiset
18.10 mennessä pappilaan, puh. 096824040.
To 11.11. Oopperailta
Ke 15.12. Joulukonsertti klo 19.30 Pyhän Henrikin katedraalissa

TAPAHTUMIA

Academicum Catholicum
Ellei muuta mainita, kokous pidetään Studium Catholicumissa, Ritarik. 3b A, Helsinki. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille.
To 21.10. klo 18.30 Veli Serafim esitelmöi aiheesta “Paratiisin perilliset – syyrialaisten kirkkoisien anti nykyihmisille/
broder Serafim talar om “ Paradisets arvingar – syriska kyrkofäders gåva till moderna människor”.
To 18.11. klo 18.30 Dominikaanien
uusi tuleminen; isä Antoine Lévy OP kertoo./Dominikanernas återkomst; fader Antoine Lévy OP redogör.
La 27.11. klo 15 AC:n keskustelufoorumi kokoontuu. Aihe ja paikka ilmoitetaan
myöhemmin./ AC:s diskussionsforum
samlas. Plats och tema meddelas
senare.
To 16.12. klo 18.30 Outi Kecskeméti
kertoo katolisesta kirjallisuudesta Suomessa. Ohjelman jälkeen on tarjolla jouluglögiä. / Outi Kecskeméti berättar om i
Finland publicerad katolsk litteratur. Julglögg serveras efter programmet.

Catholic Students’ Club

Welcome to the Rosary and Holy Mass
(Latin/English) in St. Henry’s Cathedral on
the following Tuesday evenings at 18.00:
Oct. 5; Nov. 2, 16, 30; Dec. 14. For students and young adults and anyone interested in the Catholic Faith.

Elämän puolesta

Elämän puolesta -ryhmän syksyn ensimmäinen kokous pidetään Pyhän Henrikin
seurakuntasalissa maanantaina 27.9. iltamessun jälkeen n. klo 18.40 alkaen. Aiheena ainakin toiminnan suunnittelu ja
käynnistäminen, järjestäytyminen ja verkkosivujen julkaiseminen.

Kirjallisuuspiiri
Kirjallisuuspiiri aloittaa jälleen syyskuussa. Osoite on entinen Ritarikatu 3b A ja
kellonaika 18.30. Syksyn päivät ja aiheet
aiheet ovat seuraavat:
14.10. Umberto Eco: Ruusun nimi
11.11. Carlo Levi: Jumalan selän takana
9.12. Morris West: Kalastajan kengät
Tervetuloa! Lisätietoja: Eva Airava,
puh. 0400 810044 tai Tuula Luoma, puh.
8767671.

Maallikkofransiskaanit OFS

Kokoontumispaikka Pyhän Marian seurakuntasali, Mäntytie 2, 00270 Helsinki.
EUFRA-teema on yhteinen kutsumus
vuoropuheluun ja ykseyteen.
To 14.10. yhteisön kokous klo 17.00.
To 18.11. yhteisön kokous klo 17.00.
To 9.12. yhteisön kokous klo 17.00.

Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 09660901, fax 09-68712244. Email:
studium.catholicum@catholic.fi
Kirjasto on avoinna ke klo 14-18.

Teresa ry

Teresat kokoontuvat pääasiallisesti Pyhän Marian seurakuntasalissa, Mäntytie
2, joka kuukauden 1. ja 3. tiistai. Ilta alkaa
messun vietolla Pyhän Marian kirkossa
klo 18.30. Messua edeltää ruusukkorukous klo 18.00 alkaen.
30.9. to Vierailemme karmeliittaluostarissa Myllyjärvellä, missä vietämme Teresa-messua klo 17 ja sen jälkeen seurustelemme sisarien kanssa.
19.10. ti Esitelmäilta: Maiju Tuominen
kertoo pyhiinvaelluksesta ”Yksin ja yhdessä Santiago de Compostelan tiellä”; keskustelua.
2.11. ti Messussa muistamme edesmenneitä teresoja. Työilta: valmistamme
ruusukortteja myyjäisiin.
23.11. ti Esitelmäilta: Marjatta JaanuSchröder: ”Miesten ja naisten yhteistyö kirkossa – ajatuksia Vatikaanin uskonopin
kongregaation asiakirjan pohjalta”; keskustelua.
27.11. la Joulumyyjäisten pystytystä
seurakuntasalissa klo 13 – 17.
28.11. su Joulumyyjäiset
päämessun jälkeen klo 11.15 – 14.30 seurakuntasalissa
7.12. ti Vietämme hyvin ansaitsemaamme joulujuhlaa. Tuothan pienen
lahjan mukanasi!
Teresa ry on Helsingin molempien katolisten seurakuntien yhteinen yhdistys.
Toimimme pääkaupunkiseudulla Pyhän
Henrikin ja Pyhän Marian seurakuntien
karitatiivisen työn hyväksi järjestämällä
myyjäisiä, joiden tuotosta luovutamme
kirkkoherrojen jaettavaksi avustuksia vanhusten, sairaiden ja lasten tarpeisiin,
sekä tuemme nuorten toimintaa. Yhdistyksellä on myös tärkeä tehtävä katolisen
identiteetin vahvistamisessa ja sen vuoksi esitelmä- ja keskusteluillat muodostavat laajan osan toiminnastamme. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Birgittalaisoblaattien
syysretretti
Birgittalaisoblaattien syysretretti kaikille, jotka haluavat hiljentyä pyhän Birgitan hengessä - aiheena

Eukaristia,

Maanantaiklubi

meidän pyhityksemme
8.–10. lokakuuta.

Maanantaiklubi kokoontuu Pyhän Marian
seurakuntasalissa maanantaisin klo
14.00. Messu ennen kokoontumista klo
13.30. Ohjelmasta tarkemmin seurakunnan ilmoitustaululla. Kaikki ovat tervetulleita!

Birgittalaissisarten vieraskodissa, Ursininkatu 15 A, 20100 Turku. Hinta 65
Euroa / henkilö, sisältää täysihoidon.
Ohjaajana Isä Wieslaw Swiech SCJ.
Kaikki halukkaat ovat tervetulleita! Ilmoittautumisia otetaan vastaan puh.
02-2501910, faksi: 02-503078, sähköposti: birgitta.turku@ kolumbus.fi.
Turun Birgittalaissisaret

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi. Puh. 019335793, fax 019-335892.

Studium Catholicum

Rakkauden lähetyssisaret

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

Verbi Dei sono
Schola cantorum
Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for weddings, funerals and other occasions.
Yhteys/Contact: Markus Mäkelä 040-7178833.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle
15.10.–5.11. on toimitettava viimeistään 22.10. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen
info@catholic.fi
Säilytä aina tärkeästä aineistosta
kopio itselläsi!
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Sadan vuoden
Artikkeleita

Pyhän Henrikin katedraali siunattiin kirkon rakentamisen jälkeen juhlallisesti käyttöön 16.9.
1860. Kesti kuitenkin vielä lähes päivälleen 44 vuotta, ennen kuin kirkko varsinaisesti vihittiin; tämä
tapahtui tasan sata vuotta
sitten pyhän ristin ylentämisen juhlana 14.9.1904.
Kirkon vihki tuolloin
Mohilevin arkkipiispa Jerzy Szembek.

Vasemmalla: Vanha esite Pyhän Henrikin kirkosta.

Viereisellä sivulla: Mitä tulisi juhlasta ilman kahvinkeittäjiä ja kakunleikkaajia? Tässä Salud Mendoza,
Thais Grönfeld ja sisar Cecilitta MC.

Alla: Juhlamessun jälkeinen Järven perheen iloinen
musiikkiesitys seurakuntasalissa.
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Historiaa …

Vuosikymmenten saatossa Pyhän Henrikin kirkko, sittemmin katedraali, on kokenut
monia muutoksia. Kirkon
kuorin lasimaalaukset – pyhä
Henrik, ristiinnaulitsemisryhmä ja pyhä Birgitta – ovat peräisin vuodelta 1908. 40-luvulla kuorin kirkkosalin puoleinen seinä sai komean maalauksen, mutta se jouduttiin
pian poistamaan kuorin aukon laajennustöiden yhteydessä. Vuonna 1936 sivualttareiden taulut korvattiin puisilla
Neitsyt Mariaa ja pyhää Joosefia esittävillä puuveistoksilla.
1950-luvulla rakennettiin
uusi sakaristo. Seuraavalla
vuosikymmenellä uudistus- ja
modernisointityö jatkui, kun
kirkkosalia ja kuoria suurennettiin ja mm. kuoriaita ja
vanha alttari poistettiin. Silloin myös kahdeksankulmainen pikkusakasti kirkkosalin
oikeassa etukulmassa sai ikkunat ja siitä tehtiin sakramenttikappeli.

80-luvulta alkaen muutokset ovat olleet pienempiä.
Historiallisesti tärkein on kiistatta pyhän Henrikin reliikin
sijoittaminen Museoviraston
luvalla katedraalin pääalttariin. Tämä tapahtui riemuvuoden alussa, 19.1.2000.
Nyt kirkon vihkimisen 100vuotisjuhlan edellä kirkkoa
on maalattu ja siistitty sisältä
ja ulkoa. Sinne on myös vihdoin hankittu uudet lamput,
jotka – siitä huolimatta, että
ne ovat hyvin modernit – ovat
saaneet oikeastaan pelkästään
positiivista palautetta.

… ja nykyisyyttä

Katedraaliseurakunnan
kirkkoherra isä Marino Trevisini totesi televisioidun juhlamessun saarnassaan, että
”vuosipäivä herättää mieleemme niiden naisten ja miesten
muiston, jotka ovat edeltäneet meitä ja jotka ovat rakentaneet tämän temppelin. Samalla syntyy meissä kiitollisuuden tunne heitä kohtaan,
ei pelkästään tämän rakennuk-

juhla
sen vuoksi, jonka olemme
heiltä perineet, vaan ensisijaisesti uskon todistuksesta, josta tämä kaunis rakennus on
merkkinä.”
Kirkkoherra korosti, ettei
ulkoinen
remontoiminen
kuitenkaan riitä. ”Jos ulkoiseen remonttiin ei liity sisäistä henkilökohtaista uudistumista ja vilpitöntä kääntymistä Jumalaan, meillä ei ole siitä mitään etua, pikemminkin
se voi olla meille moitteen
aihe.”
Saarnansa lopuksi isä Trevisini siteerasi piispa Caesarius Arleslaista:
“Jos me siis, rakkaat ystävät, tahdomme viettää iloiten
kirkkomme vihkimisjuhlaa,
emme saa tuhota pahoilla teoilla meissä olevaa Jumalan
elävää temppeliä. Sanon tämän, jotta kaikki voisivat ymmärtää: joka kerta, kun tulemme kirkkoon, meidän täytyy
valmistaa ja koristaa oma sielumme yhtä kauniisti kuin
tahtoisimme kirkon silloin
olevan.
Tahdotko nähdä kirkkorakennuksen puhtaana ja loistavana? Älä silloin tahraa sieluasi syntien lialla. Jos toivot,
että kirkko on valoisa, silloin
myös Jumala tahtoo, ettei sinun sielusi ole pimeä. Tapahtukoon niin kuin Herra sanoo, että hyvien tekojen valo
säteilisi meistä ja hän, joka on
taivaassa, saisi kunnian. Samalla tavoin kuin sinä astut
tähän kirkkoon, myös Jumala
tahtoo käydä sisään sinun sie-

luusi. Hän on itse luvannut:
‘Minä pysytän asumukseni
teidän keskellenne ja vaellan
teidän mukananne.’”

Den 12.9 detta år firade
St.Henriks församling katedralens 100-års jubileum.
Det märkliga är att detta
skedde andra gången inom
50 år. Första gången firades
det 1960. Det är ytterst sällsynt att en församling kan
fira sekel jubileer så tätt. Jag
blev nyfiken och sökte
fram de källor jag hade till
hands: Vuorelas Finlandia
Catholica och Pöykkös Pyhän Henrikin Katedraali.
Och här är vad jag fann.

da, italienska och katolska
hustru uppmuntrade honom
till detta. Men i sanningens
namn bör det sägas att han
överhuvudtaget var positivt
inställd till kyrkor. Under
hans guvernörskap byggdes
både Uspenski katedralen
och tyska kyrkan.
St. Henriks kyrka blev färdig i slutet av sommaren
1860. Msgr Lubinsky blev
inbjuden från Tallin för att
utföra vigningen. Men den
var faktiskt inte en riktig invigning utan bara en välsignelse till användning. Han var
inte biskop och kunde därför
inte viga en kyrka. Antagligen
var denna välsignelse den samma som används för kapell.
Men denna gjordes dock hög-
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Juhlan keskellä

Katedraaliseurakunnan
juhla oli poikkeuksellisen
maallikkopainotteinen, kun
piispamme oli pakotettu osallistumaan
Pohjoismaiden
piispainkokouksen istuntoon
Tukholmassa ja aikaisempi
kirkkoherra, isä Teemu Sippo
SCJ oli yhä sapattivapaalla,
joka tosin pian päättyy.
Seurakunta oli kuitenkin
järjestänyt kauniin juhlan
merkkipäivän
kunniaksi.
Täyttä seurakuntasalia koristi
myös isä Trevisinin ja ursuliinisisar Renata Gluchan SJK
kokoama ajatuksia herättävä
valokuvanäyttely kirkon historiasta. Juhlinnan aikana
taustamusiikkia soitti Lahdessa asuva katolinen Järven perhe.

Uuden seurakunnan perustaminen edessä?

Jo pitkään huhuttu uuden
seurakunnan perustaminen
sai juhlan alla myös laajempaa
julkisuutta. Muun muassa
Vantaan Lauri –lehti uutisoi
asian vain joitakin viikkoja sitten. Ja kyllä huhut pitävät
paikkansa. Isä Trevisini käy
piispan pyynnöstä mahdollisesti perustettavan uuden seurakunnan rakentamiseen liittyviä neuvotteluja Vantaan

kaupungin
viranomaisten
kanssa. Seurakuntakeskukselle
kirkkoineen on kaavailtu
tonttia Vantaan Jokiniemestä.
Neuvottelut ovat olleet vasta
alkuvaiheessa, eikä niistä ole
siksi ollut juuri mitään kerrottavaa.
Uuden seurakunnan perustaminen on kaikille Helsingin seurakuntien jäsenille
ymmärrettävä päätös: Sunnuntaimessut, varsinkin juhlamessut, ovat monesti tupaten täynnä uskovia. Toisaalta
matkat esim. Vantaan perukoilta Helsinkiin saakka ovat
pitkät, kun taas yhteydet Tikkurilaan ovat kaupungin sisäisesti kohtuullisen sujuvat. Ja
on myös huomattava, että
Vantaan Jokiniemeen ympäristöineen on kasvanut useiden

satojen katolilaisten asuinalue. Ei siis ihme, että kerran
kuukaudessa Tikkurilan ortodoksikirkossa vietetty katolinen messu on parhaimmillaan kerännyt yhteen jopa 7080 katolilaista.
Seurakunnan perustaminen on kiinni myötämielisten
viranomaisten lisäksi ennen
kaikkea rakennushankkeen rahoituksesta. Isä Trevisinin
mukaan rahoitusta etsitään
parastaikaa erityisesti eteläisen
Euroopan suurista katolisista
yhteisöistä. Piispa tekee lopulta päätöksen seurakunnan rakentamisesta, kunhan hankkeen rahoitus ja suunnitelmat
ovat kunnossa. ”Ehkä puolen
vuoden kuluttua”, isä Trevisini sanoo toiveikkaana huokaisten.
KATT

tidligt och med ståt. Det regnade hårt men han gick i procession runt kyrkan och bestänkte den med vigvatten. De
inbjudna gästerna, greve Berg
och andra myndighetspersoner fick följa efter med hatten
i hand. Men varför man för
denna uppgift inbjudit en
person som inte var berättigad att inviga en kyrka, framgår inte av mina källor. Det
hade kanske något att göra
med att kyrkan var militärkyrka och inte hörde till stiftet
Mohilev.
Militären skötte inte sin
kyrka och församling vidare
bra och 1897 lyckades den
energiska
kyrkoherden
Medzys få kyrkan och församlingen överflyttade till Mohi-

lev. Till detta stift hörde alla
katolska församlingar i det
ryska riket. Det var alltså ett
mycket vidsträckt och splittrat stift och tycktes inte vara
intresserat av denna nya avlägsna församling, med hänsyn till invigningen hände det
nämligen intet på sju år.
Det var först år 1904 som
deras ärkebiskop kom till Helsingfors. Jerzy Szembek hade
1903 blivit vigd till ärkebiskop av Mohilev och i september 1904 kom han per båt
från St Petersburg och den
14.9. blev St. Henriks kyrka
ordentligt vigd. Då den redan
var i användning var man
tvungen att först tömma den
på alla heliga föremål som placerades i ett tält på gården.

TV

12.9. nauhoitettu
Pyhän Henrikin
katedraalin vihkimisen juhlamessu
nähdään TV2:ssa
sunnuntaina 26.9.
klo 12.00 alkaen.
Lähetys uusitaan
seuraavana päivänä.

St. Henrikskatedralens dubbla sekeljubileer

St. Henriks kyrka byggdes från
1858 till 1860, under greve
Bergs guvernörstid och med
hans stöd och uppmuntran.
Man ansåg då och har gjort
det allt framgent, att hanslgo-

Dagen var vacker när biskopen
ledde processionen runt kyrkan och sedan smorde platserna för vigningskorsen inne i
kyrkan. Först när vigningen
var klar kunde sakerna i tältet
bäras in och mässan börja.
Efter mässan konfirmerade
ärkebiskopen, enligt källorna,
över 400 konfirmander av alla
åldrar ända upp till sjuttioåringar. Efter en högtidlig
middag tog han på kvällen tåget till Wiborg där han konfirmerade många följande
dag. Han måtte ha varit bra
trött när han kom hem till St.
Petersburg.

MÄRTA AMINOFF
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Keskellä pohjoista Atlanttia, Islannin ja Shetlannin välissä,
on pieni seurakunta, jolla ei ole ollut vakituista pappia sitten vuoden 1990. Färsaarten pääkaupungissa Tórshavnissa
sijaitseva Mariukirkjan on muussa suhteessa yllättävän samankaltainen kuin muut pohjoismaiset seurakunnat: täälläkin kansallisuuksien kirjo on suuri, seurakuntalaiset ovat
kotoisin niin Papua Uudesta-Guineasta kuin Ghanasta ja
messuissa lauletaan huilun säestyksellä niin latinaksi kuin
fäärin kielellä.
Kun elo-syyskuussa sain tilaisuuden palvella muutaman
viikon tässä pienessä, 130 jäsenen seurakunnassa, se yllätti minut aktiivisuudellaan!
Pitkistä etäisyyksistä ja
hankalista
laivamatkoista
huolimatta tunnelmallinen ja
arvokas, vuonna 1987 rakennettu kirkko oli sunnuntaisin
osapuilleen täynnä, joka sunnuntai oli usean tunnin adoraatio, monet seurakuntalaiset tulivat ripittäytymään ja
arkisinkin pidettiin niin Taizékuin rukousiltoja. Myös käytännön ekumenia näytti kukoistavan, vaikka se ei olekaan
vielä järjestäytynyttä.

Sisarten kantava voima

Färsaarten seurakunnan
elävyyden salaisuus on sisaret.
Vuodesta 1931 täällä ovat toimineet Marian fransiskaaniset
lähetyssisaret Franciscan Missionaries of Mary, joita saarilla
toimii nykyisin seitsemän.
Nykyiset sisaret ovat kotoisin
Belgiasta, Irlannista, Maltalta
ja Koreasta. Vanhin heistä on

asunut Tórshavnissa jo kuusikymmentä vuotta. Tänä aikana peräti neljännes saarten
48.000 asukkaasta on jossakin vaiheessa käynyt heidän
kouluaan!
Sisarten panos kirkon
juurtumiseksi saarille on
muutenkin ollut todella ansiokas. Joskus he ovat olleet
viikkokausia ilman messua,
toisinaan taas he ovat lähteneet kaukaisimmillekin saarille tapaamaan yksinäisiä tai sairaita seurakuntalaisia.
Toistakymmentä vuotta
sitten fransiskaanisisaret joutuivat ikäväkseen luopumaan
liian suureksi kasvaneen Sankta Frans skúlan -koulunsa johtamisesta, mutta jotkut heistä opettavat siellä yhä. Heillä
on kuitenkin yhä lastentarha.
Seurakunnan tavallisen uskonnonopetuksen lisäksi he
pitävät lapsille ekumeenista
pyhäkoulua. “Itse asiassa
koko kirkkorakennus on pystytetty sisarten lahjana”, eräs
seurakuntalainen kertoo.
Fransiskaanisisaret ovat
totisesti kotiutuneet luon-

Isä meidän -rukous fääriksi
Faðir vár, tú, sum ert á himnum.
Heilagt verði navn títt,
komi ríki títt.
Verði vilji tín, sum í himni, so á jørð.
Gev okkum í dag okkara dagliga breyð
og fyrigev okkum syndir okkara,
so sum vit eisini fyrigeva teimum,
ið móti okkum synda,
og leið okkum ikki í feistingar,
men frels okkum frá tí illa.
Tí at títt er ríkið, valdið og heiðurin um allar ævir.
Amen.
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Pyhän Marian kirkko, Mariukirkjan, Torshavnissa.

nonkauniille saarille: kaikki
paikalliset ihmiset näyttivät
tuntevan heidät! On varmasti
suurelta osin juuri heidän ansiotaan, että kirkolla on täällä
pienenä ja ehkä joillekin tuntemattomanakin vähemmistökirkkona erittäin hyvä maine.
Toisena Pyhän Marian seurakunnan kantavana voimana
on jo vuodesta 1981 ollut diakoni Christian Gabrielsen,
joka insinöörin ammattinsa
ohella pitää huolta seurakunnasta, jonka varsinainen kirkkoherra, mons. Lars Messerschmidt, toimii yleisvikaarina
Kööpenhaminassa. Diakoni
Christian palvelee alttarilla
uskollisesti jokaisessa arkimessussakin. Niinpä jokaisessa
messussa, jotka muuten yritin
(!) viettää tanskaksi, kansan
vastaukset, kaikki lukukappaleet ja Isä meidän –rukous olivat aina fäärin kielellä.

Katolinen historia näkyy

Kristinusko saapui Färsaarille niiden ensimmäisten
asukkaiden myötä; irlantilaiset munkit viljelivät jylhiä saaria ehkä jo 650-luvulla. Sata
vuotta myöhemmin saarille
muutti vakituisia asukkaita
mantereelta. Tulokkaat olivat
suurimmaksi osaksi viikinkejä
ja heidän jälkeläisiään.
Vuosituhannen vaiheessa
saarten asukkaat olivat jo kristittyjä ja saarilla toimi lähes
500 vuotta Kirkjubøurin
hiippakunta. Yksi Kirkjubøurin piispoista, 1440-luvun
piispa Hemmingur, oli muuten taustaltaan ruotsalainen
birgittalaismunkki ja lienee
tuntenut Naantalin luostarin.

Hiippakunnan pieni, valkeaksi kalkittu Neitsyt Marian ja pyhän Olavin katedraali
on yhä jäljellä meren rannalla. On hienoa, että juuri pyhän Olavin juhlaa 29. heinäkuuta vietetään täällä juhlallisin kulkuein eräänlaisena kansallispäivänä!
Osana Norjaa Färsaaret
päätyivät Tanskalle, josta
myös reformaatio tuotiin saarille vuonna 1536. Siihen asti
kirkko oli omistanut suuren
osan saarten maa-alueesta,
joka nyt päätyi kuningashuoneelle. Hiippakunta lopetettiin vuosisadoiksi ja useimmat kirkoista tuhoutuivat.
Samalla alkoi saarten voimakas tanskalaistaminen ja
oli vähästä kiinni, ettei saarten
oma fäärin kieli unohtunut
kokonaan. Viime vuosisadalla kieli elvytettiin henkiin ja
se onnistui syrjäyttämään
tanskan kokonaan.
Tórshavnin nykyisessä kirkossa Kirjubøurin hiippakunnasta muistuttaa kopio sen
1400-luvun
madonnasta,
joka hymyilee!

Seurakunnan elämässä
kiinni

Pastoraalisen elämän ilot
ja vaikeudet ovat monella tavalla samanlaiset kuin muuallakin. Monet elävät seka-avioliitoissa, jotkut avioliitoista
horjuvat, vanhuksille matkat
kirkkoon voivat olla kohtuuttoman vaikeat, toimivaa nuorisotyötä on vaikeaa saada aikaan pienissä oloissa, ulkomailta tulleet kaipaavat usein
kotimaansa suurta katolista
yhteisöä.

Täälläkin kirkon täyteen
yhteyteen otetaan vuosittain
joitakin henkilöitä, jotka viime aikoina ovat olleet lähinnä nuoria!
Seurakunnan tulevaisuus
vaikuttaa valoisalta. Ainoana
suurempana ongelmana on
tällä hetkellä oman, vakituisen papin puuttuminen. Olisi näet ensiarvoisen tärkeää,
että paikallinen kirkkoherra
osaisi kunnolla fäärin kieltä.
Lyhytaikaisilta sijaisilta sellaista ei voi odottaa.
Sisarten toivona onkin
paikalliset pappiskutsumukset! ”Muistakaa tekin tätä ru-

Katekeesin kaikuja

Vanhemmat avainasemassa lasten
uskonnonopetuksen järjestelyssä

Jokaisella katolisella lapsella on oikeus katoliseen uskonnonopetukseen koulussa
mikäli järjestäjällä on vähintään kolme lasta joiden vanhemmat pyytävät opetuksen
järjestelyä. Opetuksen järjestäjä ei ole kirkko tai Katekeettinen keskus vaan kyseisen
koulun tai kunnan opetustoimesta vastaava taho.
On tärkeää, että kouluun ilmoitetaan oppilaan uskonto jo rekisteröidessä lapsia
kouluun sekä koulun vaihdon yhteydessä. Vanhempien on samalla ilmoitettava haluavansa katolista opetusta lapsilleen. Uskonnonopetus kuuluu koulun pakollisiin aineisiin.

Allekirjoittanut tutustumassa Färsaarten uljaaseen luontoon.

kouksissanne”, sisaret pyytävät kauttani suomalaisilta.
Vaikka olen viettänyt messua kaukaisillakin mantereilla, Färsaarten Pyhän Marian
seurakunnassa oli minusta jotakin tavattoman hienoa. Se
osoitti minulle, ettei saarilla
todellakaan eletä Jumalan ”selän takana” eikä lannistuta
omasta pienuudesta ja sen
asettamista rajoitteista.

Pieni seurakunta, joka on
elävä täällä, on samalla todella katolinen, ja näyttää ehkäpä tietämättään jo pelkällä
olemassaolollaan, ettei Kristuksen kirkko missään eikä
koskaan väsy julistamasta Herransa evankeliumin ilosanomaa kaikille kansoille – vaikkapa sitten keskellä Atlantin
valtamerta.

TUOMO T. VIMPARI

Uusi uskonnovapauslaki on
puhuttanut paljon niin koulumaailmassa kuin julkisuudessakin. Tämän lain myötä
oman uskonnon opetus pitäisi olla helpommin järjestettävissä – omaan uskontoon
osallistuminen nähdään nyt
ensisijaisena vaihtoehtona.
Ikävä kyllä lain toteutuminen
ei kaikissa kunnissa ole ollut
yhtä selvää. Vanhemmat ovat
ensisijaisia edunvalvojia lastensa koulutiellä. Tosiasiassa
vain vanhemmilla on juridinen oikeus puuttua lastensa
opetusjärjestelyihin.
Katekeettinen keskus ja uskonnonopettajat voivat tietysti neuvoa ja antaa palautetta, mutta
heidät koetaan koulumaailmassa usein tietynlaisena eturyhmänä.
Jokaisella katolisella lapsella on oikeus katoliseen uskonnonopetukseen koulussa
mikäli järjestäjällä (esim. kaupunki, kunta tai yksityinen
koulu) on vähintään kolme

lasta joiden vanhemmat pyytävät opetuksen järjestelyä.
Isoissa kaupungeissa ja kunnissa on selvää, että riittävä
määrä oppilaita on olemassa.
Heidän ei tarvitse olla samalla luokka-asteella eikä edes samassa koulussa. Opetuksen
järjestäjä ei ole kirkko tai Katekeettinen keskus vaan kyseisen koulun tai kunnan opetustoimesta vastaava taho. Se
palkkaa opettajat ja suunnittelee pääasiassa lukujärjestykset. Opetusmateriaali ja opetussuunnitelma on kuitenkin
tehty ja hyväksytty kirkon piirissä. Siksi kouluopetus on
aivan yhtä katolista kuin seurakunnan uskonnonopetuskin.
Jo kasteessa vanhemmat
lupaavat kasvattaa lapsensa
katoliseen uskoon. Siten
olisikin luonnollista hoitaa
myös uskonnonopetus koulussa kuntoon. On tärkeää,
että kouluun ilmoitetaan oppilaan uskonto jo rekisteröi-

dessä lapsia kouluun sekä
koulun vaihdon yhteydessä.
Vanhempien on samalla ilmoitettava haluavansa katolista opetusta lapsilleen. Uskonnonopetus kuuluu koulun
pakollisiin aineisiin. Sitä ei
siksi koskaan saa laittaa koulussa päällekäin toisten aineiden kanssa eikä oppilaiden
työpäivän pituus saa ylittää
lain määräämiä tuntimääriä.
Vanhempien vastuulle ei voi
laittaa mitään opetukseen liittyviä järjestelyjä kuten lasten
kuljetusta koulusta toiseen.
Itse opetus on kokonaan koulun vastuulla. Kun pidämme
huolta oikeuksistamme koulumaailmassa ja edesautamme
katolisen uskonnon kouluopetusta, kirkostamme tulee
näkyvämpi osa suomalaista
yhteiskuntaa ja siten lapsillammekin on helpompaa löytää oma katolinen identiteettinsä.

IRENE ALVAREZ

Helsingin seurakuntien lauantaikurssi
syksyn 2004 aikana:

Helsingfors församlingars lördagskurs
under hösten 2004:
2.10.
16.10.
13.11.
27.11.

Opetus Englantilaisessa koulussa, Mäntytie 14,
klo 10.00 alkaen.

Undervisning i Engelska skolan, Tallvägen 14, börjar med
mässa/ andakt i Sankta Maria kyrkan klockan 9.30.

Diakoni Christian Gabrielsen ja fransiskaanisisaret Torshavnissa.

Lisätietoja/ vidare information:
Katekeettinen keskus/ Kateketiska centret
katekeesi@catholic.fi; puh/ tel 09-2416095
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Minun sieluni suuresti ylistää Herraa
Karmeliittamaallikot viettivät
kymmenvuotisjuhlaansa
kiitollisuuden ilmapiirissä.
Syyskuun alussa vietettiin
Studium
Catholicumissa
iloista juhlaa, kun Suomen ja
Viron karmeliittamaallikot
juhlivat runsaslukuisten ystäviensä keskellä ryhmänsä
muodostumista kymmenen
vuotta sitten.
Juhlaan kuului suomalaisten ja virolaisten maallikkokarmeliittojen tapaaminen,
mutta myös ystäville järjestetty avoin hengellis-taiteellinen
tilaisuus, jossa tarjottiin monen eri aistin kautta kontemplaation aiheita ja – varmasti
myös – hedelmiä.

Kulttuurilla koristeltu
hengellinen juhla

”Me juhlimme nyt sitä
seikkaa, että vuonna 1994 oli
maissamme syntynyt ensimmäinen ryhmä. Silloin ruotsalainen veli Anders Arborelius OCD, nykyinen Tukholman piispa puki kolme virolaista karmeliittaskapulaariin
Tallinnan katolisessa kirkossa”, sanoo maallikkokarmeliittojen yhdyshenkilö Suomessa, lehtori Heidi TuorilaKahanpää OCDS, joka itse
oli saanut skapulaarin jo kaksi vuotta aiemmin. ”Mutta
yksihän ei vielä ole ryhmä”,
hän naurahtaa muistellessaan
joukon kasvamista. ”Tällä
hetkellä suomalais-virolaiseen
ryhmäämme kuuluu 12 aktiivijäsentä, lisäksi on useita
maallikkoja, jotka on puettu
skapulaariin mutta eivät nyt
ole aktiivisia.”
Vaikka kyseessä oli ryhmän sisäinen juhla, maallikkokarmeliitat halusivat tarjota

jotakin myös lukuisille ystävilleen. ”Open house” –tyylisen
tapahtuman aloitti Kati
Fehér OCDS soittamalla huilulla paikalla olleen Uolevi
Tikkasen kappale ”Piece of
Silence”. Sen jälkeen hiljennyttiin hiljaiseen rukoukseen,
joka päättyi pyhän Jeesuksen
Teresan kuuluisaan Nada te
turbe –rukoukseen.
Ohjelmaan kuului myös
suomalaisten maallikkokarmeliittojen kaksi tanssiesitystä, joissa Marian kiitosvirsi
(Magnificat) ja Apostolinen
uskontunnustus saivat kauniin fyysisen ilmaisun. Tanssiesitysten välissä oma piispamme Józef Wróbel SCJ esitelmöi tilaisuudessa evankelisista neuvoista avaten niihin
monia tuttuja mutta myös
vähemmän tunnettuja näkökulmia. Lopuksi siirryttiin
kirjaston puolelle, jossa tarjolla oli monenlaisia pikkuherkkuja.

Säännöllistä toimintaa

Suomalais-virolainen
maallikkokarmeliittaryhmä
perustaa toimintansa luonnollisesti säännölliseen rukouselämään ja kontemplaatioon, Jumalan tutkiskeluun
hiljaisuudessa. Yhteisesti kokoonnutaan kerran vuodessa
yhteiseen vuosiretrettiin joko
Suomessa tai Virossa, joskus
Ruotsissakin. Sen johtaa aina
hengellinen neuvonantajamme, joka on Ruotsin Norrabyn luostarista tuleva karmeliittaveli.
”Tällä hetkellä, vuodesta
2001 alkaen, hän on veli Ja-

Karmeliittamaallikoiden kymmenestä toimintavuodesta iloitsivat mm. Helsingin piispa Józef Wróbel SCJ ja Heidi Tuorila-Kahanpää OCDS.
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Maallikkokarmeliitat Eeva Kaario, Riitta Vainio ja Helena Romppanen esittävät Magnificat-hymnin tanssien. Taustalla on varmasti pitkä rukouksen ja kontemplaation hiljainen tie, karmeliittasääntökunnan tunnusmerkki sekin.

kob, josta minulla on hyvin
mielenkiintoiset elämäkertatiedot, erillisen haastattelun
arvoinen”, Heidi Tuorila-Kahanpää vihjaa. ”Kuukausikokouksissa pysymme omissa
maissamme”, hän jatkaa ja sanoo: ”Mutta joskus käyn jonkun jäsenen kanssa Virossa. Ja
kesäkokoukseemme Karmelvuoren Neitsyt Marian juhlapäivänä 16.7. myös virolaiset
on kutsuttu aina mukaan.”

Päällimmäisenä kiitollisuus

Kymmenvuotisjuhlan tunnelma oli valoisa ja kiitollisuuden täyttämä. ”Kyllä päällimmäisenä tulee mieleen kiitollisuus. Koko tämä toiminta on valoisaa ja iloista, ja se
heijastui hyvin tämän juhlan
tunnelmaan”, Heidi TuorilaKahanpää sanoo. ”Ennen
kaikkea koen kiitollisuutta siitä, että veli, nykyinen piispa
Anders Arborelius OCD ja
(Espoon luostarin edesmennyt) äiti Virginia Flood OCD
saivat luoduksi tämmöisen
lujan perustan, jonka varassa
ryhmämme on saattanut kasvaa sekä ulkoisesti että myös
hengellisesti.”
Toinen
kiitollisuuden
aihe on maallikkokarmeliittaryhmän jäsenet. ”Ryhmäämme on liittynyt hyvin erilaisia
ihmisiä, jotka lahjoillaan jatkuvasti laajentavat ryhmämme
horisonttia.” Kun ammattinimikkeet kaikuvat korviin, on
kyllä kysyttävä, mahtoiko mikään taiteen laji jäädä vaille
edustusta. Ehkäpä siinä karmeliittamystiikan yksi vaiku-

Suomen karmeliittojen pienjulkaisusarja

Kymmenvuotisjuhlallisuuksien yhteydessä maallikkokarmeliitat esittelivät myös uutta Suomen karmeliittojen pienjulkaisusarjaa. A5-vihkoihin on painettu keskeisiä piirteitä karmeliittasääntökunnan elämästä.
Julkaisusarjassa on tähän mennessä ilmestynyt neljä osaa:
1. Eugene McCaffrey OCD: Karmel-vuoren Neitsyt Marian ruskea skapulaari.
2. Karmeliittasääntökunnan pyhimykset.
3. Wilfrid Stinissen OCD: Retkiä rukouksen maailmassa.
Teksti on ennen julkaisematon.
4. Anders Arborelius OCD: Pieni rukouskoulu.

Tekeillä on myös autuaan Kolminaisuuden Elisabetin
meditaatioiden suomennos, joka julkaistaneen tässä julkaisusarjassa 1-2 vuoden kuluessa.
KATT
tuspiste juuri onkin. On
helppo yhtyä kiitokseen Jumalalle siitä, että maatamme
on siunattu karmeliittayhteisöllä.
MARKO TERVAPORTTI

Maallikkokarmeliittojen toiminnasta kiinnostuneita pyydetään
ottamaan yhteyttä Heidi TuorilaKahanpäähän:
puh. 014-253364,
sähköposti heidi.tuorila@jyu.fi.

Lukijoilta

The Da Vinci Code: totta vai tarua?
Dan Brownin bestseller The Da Vinci Code on nyt myös Suomessa.
Ennen kuin kukaan innostuu
kirjan saduista liikoja, on syytä katsoa fiktion taakse todellisiin faktoihin, sillä itse kirjassa niitä on valitettavan vähän.
Da Vinci- koodi on fiktiivinen trilleri salaseuroista, salaliitoista, katolisesta kirkosta, ja Jeesuksesta. Romaani
väittää katolisen kirkon piilotellen ja murhaten pitäneen
vuosisatojen ajan salassa ‘totuutta’ Jeesuksesta Kristuksesta. Leonardo Da Vincin esitetään olleen yksi totuuden varjelijoista, mikä näkyy monista hänen töistään löydettävistä vihjeistä. Vaikka kirja on
fiktiivinen, se väittää perustuvansa tietyissä asioissa faktaan,
mikä saa monet sekä kristityt
että ei-krisityt ottamaan kirjan ideat vakavasti. Ongelmana on, että kyseiset seikat ovat
suurimmaksi osaksi kaikkea
muuta kuin faktaa, ja että ne
hyökkäävät suoraan kristillistä perinnettä vastaan, väittäen
kirkon olevan murhajärjestö
ja totuuden keksitty.
Esimerkkejä kirjan mainostamista ‘totuuksista’:
*Jeesus ei ollut Jumala,
vaan pelkkä ihminen.
*Jeesusta ei pidetty Jumalana ennen kuin keisari Konstantinus keksi tämän idean
300-luvulla. Hän myös kokosi Raamatun.

*Jeesus oli naimisissa Magdalan Marian kanssa.
*Maria synnytti Jeesukselle tyttären, jonka suku jatkuu
yhä Euroopassa.
*Kirkon perusta ei ole Pietari, vaan Magdalan Maria,
jota tulee palvoa jumalattarena.
*Katolinen kirkko on tietoinen tästä kaikesta ja vuosisatojen ajan se on murhannut
totuuden paljastumisen uhkia, mm. Jeesuksen jälkeläisiä.
Da Vinci-koodi on täynnä
huijauksia, niin täynnä, että
niitä voisi listata ja kumota
kirjaksi asti. Itse asiassa niin
on jo tehty. USA:ssa The Da
Vinci Code on todistettu pupuksi jo aikoja, suosittelen
tutustumaan kirjoihin nimeltä De-Coding Da Vinci ja The
Da Vinci Hoax.
Mainittakoon tässä nyt
kuitenkin jokaisen tiedoksi
muutamia historiallisia tosiseikkoja. Vanha Testamentti
oli koossa jo ennen Kristusta,
joten Konstantinuksen yhteyden siihen voi suosiolla jättää
käsittelemättä. Uuden Testamentin kirjat taas kirjoitettiin ensimmäisellä vuosisadalla ja koottiin kauan ennen
Konstantinusta. Jeesuksen
opetuslapset ja heidän oppipoikansa kirjoittivat nämä
kirjat, jotka annettiin eteenpäin sukupolvelta toiselle.

Pyhän Josemarían
elämäkerta
ilmestyi suomeksi

Pyhän Josemaría Escrivá de Balaguerin
elämästä on vastikään ilmestynyt suomennettu teos Jumalan tahdissa. Teoksen
kirjoittaja “Francois Gondrand tunsi
henkilökohtaisesti pyhän Josemarían,
jota paavi Johannes Paavali II kutsui ‘jokapäiväisen elämän pyhimykseksi’. Omien muistojensa sekä muiden todistuksen
perusteella tekijä kertoo espanjalaisen
papin tarinan aina tämän lapsuusvuosista Opus Dein perustamiseen ja sitä seuranneisiin työntäyteisiin vuosiin saakka.
Anekdooteista ja päiväkirjamerkinnöistä rakentuu vivahteikas kuvaus pyhän
Josemarían elämästä ja persoonallisuudesta.” (Kirjan takakannesta)
Yli 400-sivuisen kirjan on kustantanut
Okeanos oy, ja sitä on saatavissa mm.
Katolisesta tiedotuskeskuksesta hintaan
18,- euroa.

Toisella ja kolmannella vuosisadalla hereetikot alkoivat
tuottaa kirjoituksia, jotka väärentelivät totuutta ja väittivät
valheellisesti olevansa apostolien perintöä. Koska näiden
kirjojen ei kuitenkaan tunnustettu olevan Kristuksen
opetuksen ja apostolisen perinteen mukaisia, ne hylättiin.
Vastauksena Kristuksen seuraajat tekivät kuuluisan listan
kirjoista, joiden todenmukaisesta sisällöstä kaikki seurakunnat olivat yhtä mieltä.
Nämä kirjoitukset ovat jääneet Raamattuun, Dan
Brown taas ottaa tietonsa pääasiassa harhaoppisista apokryfisistä evankeliumeista jättämällä huomiotta kaikki ensimmäisten vuosisatojen historiallisesti luotettavat lähteet, evankeliumit ja kirkon
liturgiset dokumentit. Todisteiden valossa on selvää, että
kristityt uskoivat alusta asti
Jeesuksen olleen itse Jumala.
Jeesus ei itsekään väittänyt
yhtään vähempää ottaessaan
itselleen vain Jumalalle kuuluvan vallan antaa ihmisten syntejä anteeksi. Hänen suustaan
tulivat myös maailmanhistorian shokeeraavimmat lauseet:
“Ellette usko, että minä olen
se joka olen, te kuolette
synteihinne”(Joh.8:24). Jeesus otti täten itselleen Jumalan nimen (Minä olen se joka

olen, JHWH, vrt.2.Moos
3,14). Hän jatkoi vielä: “Ennen kuin Abraham syntyi,
minä olin.” (Joh. 8:58) Kaiken lisäksi Kristus tapettiin
nimenomaan siksi, että hänen
väitettiin pilkanneen Jumalaa
tekemällä itsensä Jumalan veroiseksi.
Suuret väkijoukot seurasivat Jeesusta, ja lukuisat säilyneet kirjoitukset todistavat
kristittyjen uskosta Jeesuksen
jumaluuteen. Kun Jeesus ilmestyi ylösnousemuksensa
jälkeen Tuomakselle, tämä
huudahti: “Herrani ja Jumalani!” (Joh.20:28). Myös Paavali kirjoittaa kirjeissään Jeesuksen jumaluudesta hyvin selvästi. Tämän lisäksi alkukirkon piispa Ignatius Antiokialainen kirjoitti vuonna 110
seuraavaa: “Sillä meidän Jumalamme, Jeesus Kristus, hedelmöittyi Mariassa Jumalan
suunnitelman mukaan --”.
Sama piispa puhui myös ensimmäisenä katolisesta kirkosta. Kirkko uskoi alusta asti
Jeesuksen ruumiilliseen läsnäoloon Eukaristiassa, mikä käy
myös ilmi Paavalin kirjeistä.
Katolinen Kirkko on säilyttänyt koko oppinsa 2000 vuoden ajan – alkukirkosta lähtien aina tähän päivään saakka.
Brownin väitettä siitä, että
Evankeliumeita muunneltiin
myöhemmin sopimaan myöhempien aikojen kristittyjen
uskoon, ei tue yksikään historiallinen fakta. Sama pätee
kaikkeen Magdalan Marian ja
Jeesuksen suhteeseen liittyvään keksittyyn propagandaan. Kirjailijan väitteet Leonardon taiteesta eivät ole yhtään sen todempia. Brownin
taide-ekspertin maine menee
jo siinä, että hän kutsuu Leonardoa (nimi, jolla jokainen
taide- ja historiankirja häntä
kutsuu) toistuvasti Da Vinciksi, joka ei ole mikään nimi,
vaan kotipaikan ilmaiseva lisäys, suomeksi ‘Vincistä’. Yhtä
vakavasti tulisi ottaa teologi,

joka kutsuisi Jeesusta nimellä
‘Nasaretista’.
Kirjan hyökkäys Opus
Dei-järjestöä vastaan on törkeä ja naurettava, kaukana
mistään totuudesta. Kaiken
kertoo se, että kirjassa esiintyvä päähahmo on “katolisen
lahkon” Opus Dein munkki
– Opus Dei on täysin kirkon
sisällä oleva ja sille uskollinen
paavin hyväksymä maallikkojärjestö, jolla ei ole munkkeja.
Kaiken tämän takia en
koskaan tuhlaisi aikaani moisen humpuukikirjan lukemiseen, ja toivon, ettette tekään.
Kehotan vielä tutustumaan
allaoleviin linkkeihin lisätiedon saamiseksi. On hyvä tietää jotain totuudesta, jotta
olisi mahdollista auttaa ihmisiä, kun he pikku hiljaa alkanevat intoilla kiehtovien
hölynpölytarinoiden sysääminä. Jos joku haluaa todella tietää, kuka Jeesus oli, mitä hän
teki ja sanoi, tai millainen
kirkko oli ja on – suosittelen
parhaita mahdollisia lähteitä
– historiallisia Evankeliumeita sekä apostolien kirjeitä,
kaikki säilyneinä Uudessa Testamentissa, sekä kirkon sakramentaalista elämää, joka ei
ole salattu suurelta yleisöltä.
Totuus saattaa jopa yllättää.
Kristus oli, on ja on aina oleva Jumala itse, ja hänen kirkkonsa on ollut, on ja on aina
oleva hänen äänensä Maan
päällä – Nikean kirkolliskokouksen uskontunnustuksen
sanoin: yksi, pyhä, katolinen
ja apostolinen.
EMIL ANTON

Palaute: fineca@hotmail.com
Lähteet ja linkkejä:
http://www.catholic.com/library/
cracking_da_vinci_code.asp
h t t p : / / w w w. o p u s d e i . o r g /
art.php?w=32&s=379
h t t p : / / w w w. o p u s d e i . o r g /
art.php?w=32&p=7811
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Kesätalkoot
Turussa

J

oskus riittää aimo annos
hyvää mieltä ja ennen kaikkea hyvää tahtoa, että syntyy ihmeitä. Kesäkuun alkupuolella eräänä aurinkoisena
kesäpäivänä joukko Turun
seurakuntalaisia, pääasiassa
nuoria vietnamilaisia ja irakilaisia, ilmestyi pappilaan. Vastassa heitä oli isä Peter Gebara SCJ ja kaksi seminaristia
maaleineen ja muine tarvikkeineen. Tarkoituksena oli
maalata kirkon nokeentunut
katto kastemaljan yläpuolelta
ja vähän muutakin. Työn piti
valmistua illaksi, sillä silloin
oli jo tarkoitus viettää pyhä
messu ja polvistua pyhän
sakramentin eteen.
Talkooväki olikin ahkeraa
joukkoa, ja illalla seurakunta-

laiset pääsivät ihailemaan
työn tulosta. Katon lisäksi
eteinen, paalut, Neitsyt Marian syvennys ja sisarten kuoro
hohtivat puhtaan valkoisina.
Toinen kesän talkookohde oli hautausmaa, joka tarvitsi hieman siistimistä ja uudistusta. Isä Peter haluaa vielä
kerran kiittää kaikkia mukana
olleita. Oman kirkon avustaminen ei aina tarkoita rahallista avustamista, vaikka ei sekään pahaksi ole, vaan tukea
voi antaa myös muulla tavoin,
kuten olemme saaneet nähdä
ja kokea kuluneena kesänä.
Jokaisen
seurakuntalaisen
tuki muodossa tai toisessa on
aina yhtä arvokasta.

SISAR MARJA-LIISA O.SS.S.

Maailman nuortenpäivät 2005

Nuortenpäivät huipentuvat Kölnissä 15.-21.8.2005. Osallistumisesta alustavasti kiinnostuneita pyydetään ottamaan mahdollisimman pian yhteyttä omaan
kirkkoherraansa. Lisätietoja
antaa myös Suomesta lähtevän
ryhmän koordinaattori, kirkkoherra Peter Gebara SCJ, puh.
02-2314389. Katso myös verkkosivua www.wjt2005.de.
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Ajassa

Jungfru Marias födelse
- om mina 25 år som präst

När kyrkan detta år firade Jungfru Marias födelse, firade också Stockholm-biskopen Anders Arborelius OCD sitt prästjubileum.

Den största fara som vår tro
är utsatt för i dag är att dess
rötter i historien tunnas ut.
Inkarnationens realism, det
som är kristendomens adelsmärke, har alltid retat gallfeber på folk, inte minst på
dem som är så överandliga att
de inte kan acceptera en Gud
som blir ett sprattlande spädbarn, ja, ett försvarslöst foster.
Dagens fest, Jungfru Marias
födelse, hon som är själva garanten för Guds människoblivande, gör att vår tro har fast
mark under fötterna. Dagens
evangelium, det kanske
tråkigaste av alla, men
just därför så nyttigt för
oss som alltid söker
omväxling och action,
visar hur djupt ner i Israels historia Jesu rötter
når, han som är den utlovade Messias för Israel och för det nya Israel
som hans Kyrka är, ja,
för allt och alla, överallt
och alltid. Bara i
honom finns räddningen. ”Han skall frälsa
sitt folk från deras synder”,
säger ängeln till Josef. Marias
födelse är nådens späda gryning som bebådar Jesu egen
födelse, då nåden flödar för
fullt, ja, strömmar ut över
världen. I Jungfru Maria får vi
också se den bejakelsens grundattityd som vi alla måste ha
inför Jesus och hans inträde i
vår historia, både i världens
stora och i min lilla egna.
Hennes fiat får vi upprepa
ända till vårt sista andetag,
ögonblick för ögonblick.
I Maria ser vi vad vi en
gång är menade att bli genom
nådens osynliga, men högst
fruktbara utnötnings- och förvandlingsprocess. Maria, hon
som är full av nåd och redan
nu har del av Kristi fulla härlighet, ger oss hopp när vi
tycker att vi står och stampar
på samma fläck. Kanske det är
vår största frestelse i dag, att
ge upp eftersom vi inte ser
några tydliga resultat av Guds
frälsningshandlande i oss själva, i Kyrkan eller i världen?
Var kan vi ta på heligheten?
Varför är det mest mänsklig
svaghet och småaktighet i vårt
hjärta? Det är då vi behöver
Jungfru Marias moderliga uppmuntran att upprepa vårt
livs fiat. Det är det lilla ordet
som jag också vill klamra mig
fast vid när jag tänker på mina
25 år som präst. Guds nåd
har varit oändligt stor och

helt oförtjänt, men mina händer är för små, mitt hjärta för
litet. Säkert är det många
präster som kan säga detsamma. Kristus har anförtrott
sina största skatter till oss. Vi
får i hans namn fira eukaristin. Bröd och vin blir till Kristi kropp och blod. Vi får förlåta synder i hans kraft. Människor rycks undan syndens
strupgrepp och blir helgade.
Något större finns inte på
denna jord. Och ändå är vi så
små, så bristfälliga, så ytliga.
Ibland är det nästan out-

härdligt att se, men samtidigt
är det också något stort att se
hur Gud kan använda oss
ändå. Ex opere operato – är
ett av de mest hoppfulla som
har sagts av mänskliga munnar: att Gud i sin trofasthet
kan göra sitt verk även genom
svaga och syndiga redskap.
Och är det inte det som varje
präst måste glädja sig mest
över: Guds oändliga trofasthet, han som aldrig upphör
att göra stora ting genom små
människor. Kanske det är just
där vår helt specifika helgelse
som präster börjar? När vi kan
bejaka att det bara är Guds
verk, att det är han som trogen sina löften och sitt eget
väsen fortsätter att handla i
sin Kyrka, genom sina präster?
Sólo Dios basta, säger Teresa
av Avila. In Laudem Gloriae,
säger Elisabeth av Treenigheten som ett eko av Paulus.
Det är Gud i hans helighet, i
hans gränslösa godhet och
skönhet, i hans eviga sanning
och barmhärtighet som vi
präster för förmedla och peka
vidare på. Ve oss om vi inte
gör det – och ve oss när vi mer
döljer den Gud som vill komma till människor just genom
oss.
”Dem Gud i förväg utvalt
har han också bestämt till att
formas efter hans Sons bild,
så att denne skulle vara den
förstfödde bland många brö-

der.” Paulus ord gäller alla
döpta, men särskilt väl passar
de på oss präster. Vi har fått
kallelsen att handla i Jesu
namn och att vara en levande
bild av Kristi frälsningshandlande, en ikon. Faktiskt tror
jag att man just i vår samtid
har en slags instinktiv förståelse av detta. Hur besviken, ja,
hur djupt sviken blir man
inte när en präst uppträder
ovärdigt! Även den som inte
säger sig vara kristen eller ens
religiös, blir djupt personligt
förorättad när en präst beter
sig olämpligt, för att
inte tala om när han
begår en svår synd. Faktiskt tror jag att det är
något mycket hoppfullt i detta: världen
förväntar sig att få en
liten aning om Kristi
kärlek genom den svaga människa som prästen förvisso är. ”Stark
törst är omöjlig att
bortse från, det är den
som brinner i oss” (Johannes Klimakos). Det
finns en Kristus-törst i människans inre. Hur förträngd
och förnekad den än är går det
inte att utrota den. Det är vår
uppgift som präster att hjälpa
människor att känna igen vem
de innerst inne längtar efter.
Men det kan vi bara om vi liksom Jesus själv törstar efter
människor. Det är kanske vårt
största fel som präster i dagens pluralistiska samhälle,
att vi accepterat att de flesta
lever utan Jesus. Vi säger det
inte så, men vårt sätt att leva
och tänka pekar på att vi ofta
kapitulerat för status quo.
Därför måste vi gång på gång
upprepa Marias fiat och göra
det som Kristi präster, som
bara finns till för de andras
skull, för deras frälsning och
helgelse. Detta myller av människor som lever som om
Gud inte fanns och som tycks
snälla och lyckliga ändå, men
också dessa som fastnat på irrvägar och i syndens labyrinter
och inte hittar ut. Hur skall
vi nå dem? Det är ofta min
bön, men samtidigt ser jag
min fattigdom och oförmåga.
Men kanske det just är det
material i oss som Gud vill
använda – bara vi låter
honom handla och inte upphör att törsta. Fiat – må det
ske med mig som Du, Herre,
vill.
WWW.KATOLSKAKYRKAN.SE

