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Toimitukselta

Surunvalittelu Beslanin uhreille
Kunnioitettu Herra Suurlähettiläs
Tänään perjantaina kuulimme Beslanin hirvittävästä tragediasta. Suomen katolilaisten

nimissä haluan ilmaista syvän osanottomme niille ihmisille Venäjällä, joita tämä onnetto-
muus 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.

Solidaarisuudella,
+ Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa
Katolinen kirkko Suomessa
Helsinki 3.9.2004
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12 Pappina keskellä Atlanttia
14 Minun sieluni suuresti ylistää Herraa:

10 vuotta karmeliittamaallikoita
KATEKEESIN KAIKUJA
13 Vanhemmat avainasemassa lasten

uskonnonopetuksen järjestelyssä
LUKIJOILTA
15 The Da Vinci Code - totta vai tarua?
KIRJOJA
15 Pyhän Josemarían elämäkerta ilmestyi suomeksi
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16 Kesätalkoot Turussa
16 Anders Arborelius: Om mina 25 år som präst

SisällysluetteloJuhlaan valmistautumisesta
Hiippakuntamme juhliiensi vuonna perustami-sensa viisikymmenvuotis-ta historiaa. Samalla tuleekuluneeksi 850 vuotta sii-tä, kun Suomen apostolipyhä Henrik saapui maa-hamme. Hyvällä syyllävoidaan sanoa, että ensivuosi on juhlavuosi.
Katedraalikirkkommevihkimisen 100-vuotis-juhlassa isä Marino Trevi-sini siteerasi piispa Caesarius Arleslaista:  “Jos toivot,että kirkko on valoisa, silloin myös Jumala tahtoo, etteisinun sielusi ole pimeä.“ Tämä kehotus olkoon meille-kin tänä syksynä avuksi, kun henkilökohtaisesti valmis-taudumme kirkkomme ja hiippakuntamme suurta juh-laa varten.

Mutta tuo valmistautuminen ja itse juhlinta lienee mah-dotonta, ellemme ensin etsi Jumalaa ja avaa Hänelle sy-däntämme, rukouksessa, katumuksessa ja kääntymyk-sessä. Niin kuin pyhä Alphonsus Liguori todistaa, au-ringon valo ei pääse läpäisemään kristallimaljakkoa,joka on täytetty mullalla; samoin “Jumalan valo ei pystyvalaisemaan sydäntä, joka on tiukasti kiinni tämän maa-ilman iloissa, nautinnoissa ja kunniassa.”
Siksi uskallan ehdottaa, että ottaisimme tämän valmis-tautumisajan hiippakuntamme juhlan edellä tosissam-me. Vahvistakaamme hengellistä elämäämme osallistu-malla pyhään messuun entistä useammin ja tietoisem-min, käyttämällä sakramentteja yhä suuremmalla hurs-kaudella ja palavuudella, tutustumalla uskoomme jakirkkomme historiaan yhä syvemmin ja myös puolusta-malla uskoamme — marttyyrien uskoa — ja oikeuttam-me siihen entistä avoimemmin, täynnä intoa ja kiitolli-suutta. Niin valmistamme lujan pohjan juhlallemme.
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Uutisia
Isä Vimpari diplo-maattiakatemiaan

Muita nimityksiä
Helsingin piispa Józef Wró-bel SCJ on tehnyt yllä mai-nitun nimityksen lisäksi seu-raavat nimitykset, jotkaovat voimassa 1.10.2004 al-kaen:
Isä Teemu Sippo SCJ on ni-mitetty edustamaan Katolis-ta kirkkoa Suomessa Suo-men ekumeenisen neuvos-ton hallituksessa.
Isä Antoine Lévy OP on ni-mitetty edustamaan Katolis-ta kirkkoa Suomessa katolis-luterilaisessa teologisessa dialogissaSuomessa ja Ruotsissa.

Piispa on myös nimittänyt itsensä Katolisen tiedotuskeskuksenjohtokunnan puheenjohtajaksi ja Sinikka Meurmanin samanjohtokunnan jäseneksi. Tiedotuskeskuksen johtajaksi piispa onnimittänyt tiedottaja Marko Tervaportin.

Pyhä istuin on kutsunut yleis-vikaari Tuomo T. VimparinVatikaanin Paavilliseen diplo-maattiakatemiaan. Nimityson tapahtunut sekä Helsingin

piispan että asianomaisenomalla suostumuksella.Paavi Clemens XI perustiPaavillisen diplomaattiakate-mian vuonna 1701. Sen teh-tävänä on valmistaa vaativiintehtäviin erikseen valittujapappeja palvelemaan Pyhänistuimen diplomaattikunnas-sa, joka on maailman vanhinja jossa aikaisemmin ei oletoiminut pappeja Pohjois-maista.Pyhän istuimen diplomaa-tit edustavat paavia ja kirkonkeskushallintoa sekä suhtees-sa asemamaidensa paikallis-kirkkoihin että suhteissa val-tionpäämiehiin ja hallituksiintai vastaavasti kansainvälisissä

järjestöissä, kuten YK:ssa jaEuroopan unionissa.Isä Vimpari, joka vihittiinpapiksi vuonna 1999, pysyymyös vastedes Helsingin hiip-pakunnan papiston jäsenenä.Nimityksen takia esittämänsäeropyynnön johdosta piispaJózef Wróbel SCJ on vapaut-tanut hänet 1.10.2004 alkaenkaikista velvollisuuksista hiip-pakunnassamme ja lausunuthänelle lämpimät kiitoksensalukuisten tehtäviensä hoidos-ta.
Uusiyleisvikaari
Helsingin piispa Józef WróbelSCJ on nimittänyt hiippa-kunnan yleisvikaariksi 1.10.2004 alkaen Pyhän Henrikinkatedraaliseurakunnan kirk-koherran, isä Marino Trevisi-nin.

Isä Marino Trevisini

Isä Tuomo T. Vimpari

Påven: Det krävs modockså i vardagen för attinte kompromissa
Också i vardagen krävs hjälte-mod för att inte kompromis-sa, sade påven söndag 29 au-gusti apropå Johannes döpa-rens martyrium, som den ka-tolska kyrkan firar den dagen.Han påminde om att mångakristna förföljs för sin tro änidag.“29 augusti firar den krist-na traditionen minnet av Jo-hannes Döparens martyrdöd,han som var ‘störst bland demav kvinna födda’ (jfr Luk7:28)”, sade Johannes PaulusII i samband med söndagensmiddagsbön ‘angelus’, somhan ledde på gården till detpåvliga sommarpalatset i Cas-tel Gandolfo sydöst om Rom.“Johannes Döparen vitt-nade om Gud med sitt blod.

Han offrade sitt liv för san-ning och rättvisa, för Herodeslät halshugga honom för atthan hade vågat säga att haninte fick ha sin brors fru (jfrMatt 6:17-29).”“I encyklikan Veritatissplendor skrev jag apropå Jo-hannes Döparens offer (n. 91)att martyriet är ‘ett lysandetecken på Kyrkans helighet’(n. 93). Heligheten är nämli-gen ‘höjdpunkten på vittnes-bördet om moralens sanning’(ibid.). Det är inte många somkallas till att offra livet, men‘alla kristna måste varje dagvara beredda att vittna kon-sekvent även om det kostar li-dande och uppoffringar’(ibid.). Också i vardagen krävshjältemod för att inte ge efter

för svårigheter och kompro-misser och leva helt och hål-let enligt evangeliet.”“Johannes Döparnes hjäl-temodiga förebild för tankentill de martyrer för tron somgenom århundradena modigthar följt i hans spår, fortsattepåven. Jag tänker särskilt påde många kristna som under1900-talet föll offer för reli-gionsförföljelser i många län-der i Europa. På många hålll ivärlden får troende lida änidag för att de håller fast vidKristus och hans Kyrka.”“Dessa våra bröder ochsystrar skall känna att hela kyr-kans gemenskap är med dem!Vi anförtror dem åt den heli-ga jungfrun, som är martyrer-nas drottning.”KATT/VATIKANRADION

Pyhä isä Loretossa: Suurin lahja,jonka voitte antaa kirkolle jamaailmalle on oma pyhyytenne!
Paavi Johannes Paavali II
vieraili Loreton mariaani-sessa pyhäkössä syyskuun5. päivänä. Vierailunsa yh-teydessä hän julisti autuaak-
si kolme Katolisen aktionjäsentä, Alberto Marvellin(1918-1946), Pina Suria-non (1915-1950) ja Pietro
Tarrésin (1905-1950).Katolisen aktion pu-heenjohtaja Paola Bignar-di oli jo vierailun alla ko-rostanut, että paavin huo-mio on merkki siitä, tällämaallikkoliike on jonkinlai-
nen “pyhyyden koulu”. Tä-män pyhä isä vahvisti sunnun-taisessa saarnassaan todetenaktion jäsenille, että “suurin
lahja, jonka voitte antaa kir-kolle ja maailmalle on omapyhyytenne!”

Paavi rohkaisi liikkeen jäse-niä harjoittamaan heidän kul-loiseenkin elämäntilantee-seensa liittyviä hyveitä, “us-
kollisuutta ja hellyyttä per-heessä, pätevyyttä työssä, sit-keyttä yhteistä hyvää edistettä-essä, solidaarisuutta sosiaali-
sissa suhteissa, luovuuttaevankelioinnissa ja ihmistenedistämisessä”.Kaikki autuaaksi julistetta-
vat olivat paavin mukaan

“nöyriä opetuslapsia ja sanka-rillisia Jeesuksen ristin todis-
tajia”. “Ei ole olemassa suu-rempaa rakkautta kuin ristinrakkaus”, pyhä isä sanoi ja jat-koi: “ei ole olemassa todelli-
sempaa vapautta kuin rakkau-den vapaus, eikä ole olemassatäydempää veljeyttä kuin se,
mikä on syntynyt Jeesuksenrististä”.Väsyneen oloinen paavijoutui Loretossa antamaan
osan saarnastaan avustajansa,arkkipiispa Leonardo Sandrinluettavaksi. Beatifikaation jäl-keen pyhä isä jaksoi kuitenkin
jälleen johtaa Angelus-ruko-uksen, jonka yhteydessä hänvielä muistutti kolmesta ta-voitteesta: kontemplaatiosta,
kommuuniosta ja missiosta.

“Maallikkoina viekää evan-
keliumin hapate koteihinja kouluihin, työpaikoilleja harrastuksiinne”, hän
kannusti.Paavin vierailun yhtey-dessä Katolinen aktio jär-jesti ensimmäisen kansain-
välisen kokoontumisensasitten 60-luvun. Maallikko-järjestö perustettiin Italias-sa vuonna 1925, ja sen tar-
koitus on yhteiskunnanmoraalinen ja hengellinenuudistaminen erityisesti

nuorten kouluttamisen ja us-kossa aktivoimisen avulla.Järjestö on edelleen voi-missaan erityisesti Italiassa,
mutta sillä on paikallisryhmiämyös Sveitsissä, Itävallassa,Espanjassa, Romaniassa, Bul-gariassa, Argentiinassa ja Ve-
nezuelassa. Yhteensä Katoli-seen aktioon uskotaan kuulu-van n. 400.000 jäsentä.Pyhä isä on viime vuosina
julistanut autuaiksi ja pyhiksimonia Katolisen aktion jäse-niä, mm. Pier Giorgio Frassa-
tin, Luigi ja Maria Beltrame-Quattrochin sekä Gianna Be-retta Mollan.

KATT/VIS/CWNEWS

Loreton pyhäkkö.
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Uutisia

Påvens ikon överlämnad tillpatriarken i Moskva
En dyrbar ikon som påvenhaft i sitt arbetsrum i elva åröverlämnades 28 augusti tillden rysk-ortodoxe patriarkenav Moskva under en högtidligrit i den ortodoxa domkyrkani Kreml.Den dyrbara ikonen föres-täller Guds Moder av Kazanoch Johannes Paulus II hadevelat överlämna den själv un-der ett besök i Ryssland, menfick nöja sig med att sändaiväg den under högtidliga for-mer i Vatikanens audienshall25 augusti. Ikonen överläm-nades av en delegation frånVatikanen som leddes av kar-dinal Walter Kasper, som är

ordförande för Vatikanensråd för kristen enhet.Dagen före ceremonin up-prepade patriarken av MoskvaAlexij II i en intervju för ita-lienska dagstidningen Corrie-re della Sera att ekumenikeninte kan göra några framstegom inte katolikerna slutarägna sig åt proselytism ellermission bland ryssar som denortodoxa kyrkan uppfattarsom knutna till sig. ”Vi vän-tar på att den katolska kyrkanskall ändra sin politik radikaltgentemot ortodoxerna,” sadehan.Påven har en stående inb-judan till Ryssland av förre

presidenten Jeltsin som harupprepats av nuverande presi-denten Putin, men patriarkAlexij upprepade efter lörda-gens ceremoni att han intemenar att tiden är mogen förett påvebesök. Vatikanens ta-lesman Joaquín Navarro-Vallssade mer optimistiskt attöverlämnadet av ikonen “haröppnat nytt hopp om att fin-na nya lösningar på de gamlaproblemen mellan katolikeroch ortodoxer.” Han menadeatt ortodoxerna hade använtett ”nytt språk” de senaste da-garna och sade att påvens gåva”gick rätt till ryssarnas hjär-tan”.KATT/Vatikanradion

avio-uutinen
Pyhä isä esitti toiveitaeukaristiselle vuodelle
Paavi Johannes Paavali II tapa-si syyskuun 17. päivänä kesä-residenssissään Castel Gan-dolfossa 130 lähiaikoina vi-hittyä piispaa. Paavi esitti tuo-reille piispoille toivomuksen,että alkava eukaristinen vuosivoisi auttaa uskovia uudelleenlöytämään eukaristian sakra-mentin merkityksen:”Vihkimyksessään piispas-ta tulee todellinen opettaja,pappi ja kristillisen yhteisönopas. Siksi Kristuksen, juma-lallisen Opettajan, tulee ainapysyä piispan viran keskipis-teessä; sen on oltava läsnä sekäRaamatun sanan että eukaris-tian sakramentin kautta.””Toivon suuresti, ettätämä eukaristinen vuosi, jokaalkaa lokakuun 10. päivänä,kun Kansainvälinen eukaristi-nen kongressi avataan Meksi-kon Guadalajarassa, olisi he-delmällinen tilaisuus, sellai-nen tilaisuus, joka auttaisientistä syvällisemmin ymmär-tämään eukaristian sakramen-tin keskeisen merkityksen jo-

kaisen paikalliskirkon elämäs-sä ja toiminnassa.””Alttarin ympärillä vahvis-tuvat veljellisen rakkauden si-teet. Samalla lisääntyy kaikki-en uskovien tietoisuus siitä,että he kaikki kuuluvat yhteenJumalan kansaan, jonka pai-menia piispat ovat.””Piispojen velvollisuus onvalvoa sakramenttien ja juma-lanpalveluksen viettoa yleises-ti samoin kuin sitä, että sitäuskovien toivetta kunnioite-taan, että he saavat osallistuaviettoihin, joissa mitään eiimprovisoida.””Te olette tietoisia siitä,että pyhittymisen salaisuusedellyttää todistusta pyhästäelämästä. Jumalan Henki,joka teidät on pyhittänyt piis-paksivihkimisessä, odottaajoka päivä teidän runsaskätis-tä vastausta. Elämämme to-distus on välttämätön senvahvistamiseksi, mitä me ope-tamme.”
KATT/VIS/ZENIT

Talousasiaa
Säännöllinen,vapaaehtoinenjäsenmaksuSuomenkatolilaisille
Kuten aikaisemmin on jo
esitetty, on hiippakun-
tamme taloudellinen ti-
lanne erittäin haavoittu-
va, sillä puolet paikallis-
kirkkomme vuosittaisista
tuloista saadaan ulkomail-
ta, noin 16% kolehdista ja
loput, noin 34%, hiippa-
kunnan ja seurakuntien
varojen tuotoista.

Mikäli viimeksi maini-
tut tuotot jonakin vuon-
na vähenevät, hiippakun-
ta ja seurakunnat ajautu-
vat tilanteeseen, jossa jou-
dutaan käyttämään omaa
pääomaa. Tilanne huono-
nee entisestään, jos ulko-
mailta saatavat avustukset
vähenevät, niin kuin on
tapahtunut jo viiden vuo-
den ajan.

Suomi on kuitenkin ri-
kas länsimaa, jossa on
mahdollista, että maan
noin 9.000 katolilaista
pystyy ylläpitämään oman
kirkkonsa toimintaa. Pait-
si seurakunnat, tähän
kuuluvat kaikki kirkon
palvelupisteet kuten Kate-
keettinen keskus, Katoli-
nen tiedotuskeskus, piis-
pantalo ja toimintakeskus
Stella Maris.

Kuluvan vuoden aika-
na piispamme Józef Wró-
bel SCJ on kuullut asiassa
pappienneuvoston, hiip-
pakunnan talousneuvos-
ton ja viimeksi 4.9. pasto-
raalineuvoston mielipi-
dettä. Näiden kuulemis-
ten perusteella piispa on
päättänyt esittää 16.9.
2004 päivätyllä päätöksel-
lä maan kaikille katolilai-

sille vapaaehtoisen, sään-
nöllisen jäsenmaksun suo-
rittamista. Jäsenmaksu
olisi suuruudeltaan 1,5%
ansiotuloista, ja maksu
suoritetaan mieluiten
kuukausittain.

On tärkeää huomata,
että tämä tuki ei ole ver-
rattavissa kolehtiin. Näin
on mm. siksi, että kolehti-
in osallistuvat vain kirkos-
sa kävijät, kun taas pyyntö
maksaa jäsenmaksua kos-
kee kaikkia katolilaisia.
Tämä vapaaehtoisen jä-
senmaksun malli on olen-
naisesti samanlainen kuin
se, joka on seurattu vuo-
desta 1997 alkaen Köö-
penhaminan hiippakun-
nassa (vrt. www.
katolsk.dk). Kuten tun-
nettua, Tukholman hiip-
pakunnassa on voimassa
valtion ylläpitämä kirkol-
lisverojärjestelmä (vrt.
www.katolskakyrkan.se
> Information om kyr-
koavgiften).

Enemmän taustatieto-
ja ja toisaalta esimerkkejä
siitä, miten jäsenmaksu-
järjestelmä toimii käytän-
nössä, kerrotaan kirjees-
sä, jonka piispamme lä-
hettää lähiaikoina kaikil-
le Helsingin hiippakun-
nan jäsenille. Tällöin jul-
kaistaan selitys jäsenmak-
susta ja ohjeet sen suorit-
tamiseksi myös Helsingin
katolisen hiippakunnan
kotisivulla www.catholic.
fi.

RUDOLF LARENZ
HIIPPAKUNNAN EKONOMI

Hattulaan vaellettiinkauniissa syyssäässä
Jokavuotinen pyhän ristinjuhlan pyhiinvaellus Hattulankeskiaikaiseen kirkkoon kerä-si tänä vuonna matkaan neli-senkymmentä uskovaa.Hartaushetken aloitti japäätti loppusiunauksellamaahan vasta vähän aikaa sit-ten tullut isä Rafal CzerniaSCJ, ja hartauden aikana lu-

ettiin myös yleisvikaari isäTuomo T. Vimparin puhe.Pyhän ristin reliikin kun-nioittamisen lisäksi pyhiinva-ellukseen kuuluu ruusukonrukoileminen raskasta ristiäkirkon ympäri kantaen. Lo-puksi nautittiin luterilaisenseurakunnan tarjoamat kah-vit. KATT

Avioliitonmitätöimiseenkaivataanmuutoksia
Rooman Paavillisessa pyhänristin yliopistossa järjestetyssäavioliitto-oikeuden konferens-sissa tuotiin esiin huoli jois-takin avioliiton mitätöimi-seen liittyvistä ongelmista.Kokouksessa tuli ilmi mm.se, että joissakin maissa kirk-kolain mitätöimispykäliä einoudateta.Kokouksessa puhunut ka-nonisti Joaquin Llobel koko-uksen järjestäneestä yliopis-tosta painotti yhtäläisten käy-täntöjen tärkeyttä koko uni-versaalissa kirkossa. Hänenmukaansa joissakin köyhissämaissa ei edes ole kirkollistaoikeusistuinta. Silloin katoli-laisilla “ei oikein ole edesmahdollista hakea avioliitton-sa mitätöimistä, mikä on hei-dän oikeutensa”.Toisissa maissa tilanne onaivan päinvastainen. Paavi onmonta kertaa itsekin kritisoi-nut niiden leväperäisiä toi-mintaperiaatteita, joissa jos-kus pelkästään epäonnistunutavioliittokin voidaan julistaamitättömäksi. Tällaiseksi ti-lannetta usein kuvataan esim.Yhdysvalloissa.Llobelin mukaan epäon-nistumisen tekeminen mität-tömyyden tunnusmerkiksi onsellaisenaan “selvästi kirkonavioliiton pysyvyyttä puolus-tavan opetuksen kanssa”.“Tällainen mentaliteetti onmuutettava”, Llobel vaatii.

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

Jumala,
   sinä kutsuit autuaan neitsyen Teresan

vastaamaan ristillä janoavan Poikasi rakkauteen
huomattavalla laupeudella
köyhistä köyhimpiä kohtaan.

Suo meidän hänen esirukoustensa kautta
palvella Kristusta kärsivissä veljissämme.

AUTUAAN TERESA KALKUTTALAISEN PÄIVÄN RUKOUS

Oremus
Rukouksenapostolaatti

Me rukoilemme ...
Syyskuu
Että vanhukset nähtäisiin yhteis-
kunnan hengellisen ja inhimilli-
sen kasvun voimavarana.

Että todellinen veljellinen yh-
teistyö kehittyisi Afrikassa kaik-
kien niiden keskuudessa, jotka
tekevät työtä kirkollisten yhtei-
söjen kasvamisen ja kehittymi-
sen edestä.
Lokakuu
Että uskossaan vakaat kristityt
olisivat valmiita vuoropuhe-
luun toisiin uskonnollisiin tra-
ditioihin kuuluvien kanssa.

Että katolilaisten oikeutettu
näkyvyys oman maansa elämäs-
sä ja mediassa kasvaisi Latinalai-
sessa Amerikassa.

Böne-apostolatet
Vi ber ...

September
Att äldre människor ses som en
tillgång för samhällets andliga
och mänskliga utveckling.

Att de kyrkliga kommunite-
terna i Afrika växer och utveck-
las.
Oktober
Att de kristna visar större be-
redskap till dialog med dem som
tillhör en annan religiös traditi-
on.

Att katolikerna på den latin-
amerikanska kontinenten blir
mera representerade i samhäll-
slivet och i massmedia.

Bibliskamöten irosenkransen
Rosenkransen har tradi-
tionellt tre serier: denglädjerika, den smärtori-ka, den ärorika. På detsättet omspänner denhela evangeliet. Alla dess
dimensioner blir belysta:inkarnationens glädje,Jesu försonande lidandeoch offerdöd, och upps-tåndelsens jubel.

“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 fram-
bärandet 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 bib-
liska möten från död till
liv, från utgjutandet av
den helige Ande till den
slutliga kröningen i him-
melen.

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 bit-
ter. Att vara med dem be-
tyder att gå den nya väg
som den troende männis-
kan går med Gud, den väg
där allting blir nytt.

Om man har har bråt-
tom 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 Ma-
ria om man ber under
brådska. Därför är det vik-
tigt att ta tid på sig för ro-
senkransen och för varje
annan bön.

SLAVKO BARBARIC
I EN BOK OM ROSENKRANSEN

Sunnuntait ja juhlapyhät
26.9. KIRKKOVUODEN 26. SUNNUNTAI (II)1L Aam. 6: 1a, 4–7Ps. 146: 7, 8–9a, 9bc–10. Ks 12L 1 Tim. 6: 11–16Ev. Luuk. 16: 19–31
3.10. KIRKKOVUODEN 27. SUNNUNTAI (III)1L Hab. 1:2–3, 2:2–4Ps. 95: 1–2, 6–7c, 7d–9. Ks 7d–8a2L 2 Tim. 1: 6–8, 13–14Ev. Luuk. 17: 5–10
10.10. KIRKKOVUODEN 28. SUNNUNTAI (IV)1L 2 Kun. 5: 14–17Ps. 98: 1, 2–3ab, 3cd–4. Ks 2b2L 2 Tim. 2: 8–13Ev. Luuk. 17: 11–19

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, tai-vaan sotaväen päämies, syökse saatana ja muut pahat henget,jotka sielujen kadotukseksi maailmassa kiertelevät, Jumalanvoimalla helvet-tiin. Aamen.

S ancte Michael Arch-      angele, defende nosin praelio; contra nequi-tiam et insidias diaboliesto praesidium. Imperetilli Deus; supplices depre-camur: tuque, Princepsmilitiae caelestis, satanamaliosque spiritus malig-nos, qui ad perditionemanimarum pervaganturin mundo, divina virtutein infernum detrude.Amen.

YlistäkääHerraa, tehänenenkelinsä,jotka hänensanansakuulette jahänenkäskynsätäytätte.
(ALKUVIRSI MESSUKIRJASTA)

Pyhien arkkienkelienMikaelin, Gabrielin jaRafaelin juhlaa vietetäänsyyskuun 29. päivänä.



6 - Fides 10/2004

Pyhimys
Pyhän Marian seurakunnan konserttisarjaSankta Maria församlingens konsertserjeConcerts in Saint Mary’s

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

Sö 3.10 kl 15.00 ”Arie d’Autunno” (arior i hös-ten) 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, ark-
kiluuttu; Markus Malmgren, urut

Lö 30.10 kl 19.30 Bach-konsert J.S. Bachs gam-
basonater; 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 Juni-ori- ja lapsijouset joht. Géza Szilvay ja Czaba Szilvaykonsertoivat Pyhän Marian kirkossa. Ohjelmassa
m.m. Bach, Grieg, Vaughan Williams, Sonninen.

Sö 14.11 kl 16.00 konserterar den världsberöm-da orkestern Helsingfors Junior- och barnstråkardir. 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 fa-mous orchestra The Helsinki Strings, cond. Gézaand 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 deVita Fädernas tidskrift
Med anledning av att min artikel om Etiopien blivit förseddmed en anvisning om var man kan beställa de Vita Fädernastidskrift, vill jag gärna ge litet flere uppgifter om den.Tidskriften har ingen prenumerationsavgift, är alltså gra-tis och fäderna uppbär inte ens portokostnader. En gång iåret påpekar de att donationer mottas med tacksamhet, mendessa inverkar inte på erhållandet av tidskriften.Denna utkommer varannan månad, men årets sista num-mer är inte en tidskrift utan följande års kalender. Jag trivsmycket med denna katolska väggkalender även om de brittis-ka öarna har ett stort antal lokalhelgon bland sina fester.Varje nummer är ett temanummer som i sina inledandeartiklar koncentrerar sig på ett av Afrikas riken eller problem,sakliga och goda artiklar. Därtill har numret brev från olikamissionsstationer samt nekrologer.Ifall någon är intresserad av Afrika-problem kunde jag förkopiering skriva en förteckning över de problem som finns ide nummer som jag sparat. Mitt telefonnummer är 09-485121. MÄRTA AMINOFF

Rauhan jaruusukonkuningatar
Rauhan teema on aina ajankohtainen. Lokakuu, joka on pe-rinteisesti omistettu Neitsyt Marialle, ruusukon kuningatta-relle, antaa meille aiheen siteerata pyhää isää apostolisestakirjeestään Rosarium Virginis Mariae, kohdasta, joka käsitte-lee rauhaa:
40. Maailmaa tämän
uuden vuosituhan-
nen alussa koettele-
vat vaikeudet saavat
meidät tunnusta-
maan, että ainoas-
taan Korkeimman
väliintulo, Hänen,
joka saa muuttu-
maan konfliktitilan-
teissa elävien ja kan-
sakuntien kohtalois-
ta päättävien sydä-
met, saattaa antaa
toivoa vähemmän
synkästä tulevaisuu-
desta.

Ruusukko on
luonteeltaan rauhan
rukous, koska se on
Kristuksen, rauhan
ruhtinaan ja ”mei-
dän rauhamme” (Ef
2.14) kontemplaatiota. Joka
sisäistää Kristuksen salaisuu-
den – ja ruusukko johdattaa
juuri tähän – oppii tunte-
maan rauhan salaisuuden ja
ottaa sen elämäntehtäväkseen.
Lisäksi ruusukko mietiskele-
vän luonteensa voimasta, Ter-
ve Maria –rukousten toisiaan
seuraavassa ketjussa, vaikuttaa
rukoilijaansa rauhoittavasti,
tekee hänet kykeneväksi vas-
taanottamaan ja kokemaan
syvällä olemassaolossaan sekä
levittämään ympärilleen sitä
todellista rauhaa, joka on
Ylösnousseen erityinen lahja
(vert. Joh. 14:27; 20:21).

Ruusukko on rauhan ru-
kous myös siksi, että se kan-
taa lähimmäisenrakkauden
hedelmiä. Kun sitä rukoillaan
oikealla tavalla mietiskellen,
jolloin se edesauttaa kohtaa-
mista Kristuksen kanssa hä-

nen salaisuuksissaan, se osoit-
taa väistämättä hänen kasvon-
sa myös veljissämme, erityises-
ti niissä, jotka kärsivät eniten.
Kuinka on mahdollista iloisis-
sa salaisuuksissa kiinnittää
katseensa Betlehemin Lapsen
salaisuuteen tuntematta kai-
puuta ottaa vastaan, puolus-
taa ja edistää elämää, ottaa
kantaakseen maailman kaikki-
en kolkkien lasten kärsimyk-
sen taakka? Kuinka on mah-
dollista valoisissa salaisuuksis-
sa seurata Kristusta, Ilmoitta-
jaa, sitoutumatta todista-
maan hänen ”autuaaksijulis-
tuksistaan” jokapäiväisessä
elämässä? Kuinka on mahdol-
lista katsella ristin alla näänty-
vää ja ristiinnaulittua Kristus-
ta tuntematta tarvetta ryhtyä
hänen ”kyreneläisekseen” jo-
kaista kärsimyksen murtamaa
tai epätoivon murskaamaa

veljeä kohtaan? Ja lo-
pulta, kuinka on
mahdollista kiinnit-
tää katseensa ylös-
nousseen Kristuksen
kirkkauteen ja Ku-
ningattareksi kruu-
nattuun Mariaan
tuntematta tarvetta
tehdä tästä maail-
masta kauniimpi, oi-
keudenmukaisempi,
enemmän Jumalan
suunnitelman mu-
kainen?

Samalla kun ruu-
sukko saa kiinnittä-
mään silmämme
Kristukseen, se tekee
meistä myös rauhan
rakentajia maailmas-
sa. Toistavan ja yhtei-
söllisen pyyntöruko-

uksen luonteensa takia, nou-
dattaen Kristuksen kutsua ru-
koilla ”aina, koskaan lannistu-
matta” (Luuk. 18:1), ruusuk-
korukous antaa meille syyn
toivoa, että meidänkin päi-
vinämme rauhan vaikea ”tais-
telu” voidaan voittaa. Ole-
matta pakopaikka maailman
ongelmista ruusukko saa mei-
dät tarkastelemaan ongelmia
vastuuntuntoisin ja anteliain
silmin. Se antaa meille voi-
man palata niiden pariin var-
moina Jumalan avusta ja päät-
täväisinä todistaa jokaisessa
tilanteessa ”rakkaudesta kai-
ken kruununa, joka tekee kai-
ken täydelliseksi” (vert. Kol.
3:14).
www.catholic.fi/magisteri-
um/rosarium-virginis-mariae-
fi.htm
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Paimenelta
Ihminen katolisen kirkon ajattelussa
Isä Cristiano Magagnan katsaus kirkon ajatteluun ihmisestä.
Katolisen kirkon katekis-mus ilmestyi vuonna 1992.Se on tekstinä melko yksin-kertainen mutta samallavarsin käyttökelpoinen, sil-lä se antaa mahdollisuudenkiteyttää muutamaan koh-taan vuosisatojen aikanakerätty kristillinen tietämysihmisestä. Luvussa, joka kä-sittelee Apostolisen uskon-tunnustuksen ensimmäistäartikkelia - Minä uskon Ju-malaan, Isään kaikkivaltiaa-seen, taivaan ja maan Luo-jaan - kaksi kappaletta käsit-telee katolista oppia ihmi-sestä. Yritän nyt nostaa sii-tä esille tärkeimmät koh-dat.
Voimme siis puhua ihmisestävain lähtien liikkeelle uskostaJumalaan Luojana. Silloinpuhumme ihmisestä oikeassakontekstissa. "Jumala loi ih-misen kuvakseen, Jumalankuvaksi hän hänet loi, mie-heksi ja naiseksi hän loi hei-dät." (1. Moos. l: 27) Tässäsäkeessä on koottuna kokoVanhan testamentin ajatteluihmisestä.. Ihmisellä, joka onluotu "Jumalan kuvaksi", ontäytettävänään ainutlaatuinenpaikka luomisessa (355): Ai-noastaan ihminen kykeneetuntemaan todellisen Luojanja rakastamaan Häntä, jokahänet on luonut vain rakkaut-ta varten, joka hänet on tah-tonut "hänen itsensä takia" jajoka hänet on kutsunut jaka-maan elämän. Tämä on hä-nen viimeinen päämääränsä,hänen arvokkuutensa syy japerusta (356). Ihminen on"joku" eikä vain "jokin". Hänkykenee tuntemaan itsensä,omistamaan itsensä, anta-

maan itsensä vapaasti, ole-maan tekemisissä toisten ih-misten kanssa. Jumala on kut-sunut hänet liittosuhteeseen,antamaan uskon ja rakkaudenvastauksen, jota kukaan muuei voi tehdä hänen puolestaan(357). Kaikki on luotu häntävarten, mutta hän on Jumalanoma ja Jumalaa varten (358).Enemmän kuin ongelma ih-minen on salaisuus; sellainensalaisuus, joka näkyy oikeassavalossa vain lihaksitulleen Sa-nan salaisuudessa (359; GS22). Siksi Vatikaanin toinenkirkolliskokous julisti: "VainKristus paljastaa täydellisestiihmisen ihmiselle."Katolisen kirkon katekis-muksessa on pyritty muuta-massa kohdassa ottamaan uu-delleen esille joitakin keskus-telun kohteena olleita argu-mentteja kahden vuosituhan-nen ajalta, ensin kreikkalai-sen, sitten latinalaisen kult-tuurin piiristä, jatkaen ainahumanistiseen ja moderniinkulttuuriin saakka. Vuoropu-helussa klassisen filosofiankanssa kirkko on puolustanutihmisessä vallitsevaa henkisenja ruumiillisen elementin yk-seyttä (362-363) sekä ihmisenruumiin arvokkuutta (364-365). Samoin se on puolusta-nut miehen ja naisen henkilö-kohtaisen arvokkuuden yhtä-läisyyttä sekä sitä hyvyyttä,joka liittyy miehen ja naisenerilaisuuteen (369, 2334).Erona toisiin luomakunnanolioihin nähden on kuitenkinse, että mies ja nainen on luo-tu toisiaan "varten", kohdates-saan toisensa he tietävät saa-vansa toisensa lahjana. Heidäton luotu persoonien yhteyttä(kommuuniota) varten ole-malla yhtäläisiä arvokkuudes-saan mutta toisiaan täydentä-viä erilaisuudessaan (371-372). Ykseydessään heistä tu-lee Luojan työtovereita jamaan hyvyyksien hoitajia.Avioliiton kautta he välittävätelämää sekä osallistuvat omanvastuualansa puitteissa juma-lallisen Kaitselmuksen työ-hön (373). Jumala loi ensim-mäisen ihmisen ja ohjasi hä-net ystävyyteen oman Luojan-sa kanssa sekä sopusointuunitsensä ja maailman kanssa,minkä vain Kristuksen uusiluominen tekee mahdollisek-si (374). Yhteenvedoksi: Kate-kismuksen mukaan ihminenon siis se persoonallinen olen-to, joka on "etukäteen säädet-ty heijastamaan uskollisestiihmiseksi tulleen Jumalan Po-

jan kuvaa –hän on näkymät-tömän Jumalan kuva (Kol.1:15) –, jotta Kristus olisimonien veljien ja sisarten esi-koinen" (381).Kuitenkin me joka päiväjoudumme tekemisiin kärsi-myksen, kuoleman ja pahanongelman kanssa (385). Olisihyödytöntä yrittää jättää huo-mioimatta synnin olemassa-olo tai antaa tälle pimeälletodellisuudelle muita nimiä.Mutta pahan ymmärtämisentulee välttämättä lähteä yh-destä perustavaa laatua olevas-ta tunnustuksesta: ihminenon liitetty Jumalaan hyvinvahvalla siteellä (386). Vainniin meidän on mahdollistaymmärtää synnin todellisuussen vapauden väärinkäyttönä,jonka Jumala on lahjoittanutjokaiselle persoonalle omanLuojan ja itsensä kaltaistenrakastamiseksi. Genesiksen 3.luvun kertomus, vaikkakinkuvien avulla, tuo esiin sentilanteen, joka vallitsi histori-amme alussa (390). Synti,joka johtaa kuolemaan, olitottelemattomuuden valintaJumalan sijasta. Se on kuun-telemista ja kuuliaisuutta,viettelijän äänelle. Tämä äänilupaa kaikkea sille, joka han-goittelee Jumalaa vastaan.(391,397). "Jumala on luo-nut ihmisen kuvakseen ja ot-tanut ystäväkseen. Henkisenäolentona ihminen voi elää ys-tävyytensä Jumalan kanssavain suostumalla vapaaehtoi-sesti hänen alaisuuteensa.Tämä käy ilmi siitä, että ih-mistä kielletään syömästä hy-vän ja pahan tiedon puusta..."Kyseinen puu palauttaa mie-leen symbolisesti sen ylitse-pääsemättömän rajan, jokaon tunnustettava ja jota tuleekunnioittaa: "Ihminen onriippuvainen Luojasta, hänenon toteltava luomistyön lake-ja ja moraalisäädöksiä, jotkasäätelevät vapauden käyttöä."(396). Ihminen, jonka kohta-lona on olla synteineen Juma-lan täydellisesti jumalallista-ma kunniassa, on pitänyt itse-ään Jumalaa parempana, onaliarvioinut Jumalaa, on toi-minut vastoin luotuna olemi-sen vaatimuksia, on tahtonutitse olla "niin kuin Jumala",mutta "ilman Jumalaa" (398).Seurauksena ovat pelon esiintuleminen, väärän jumalaku-van rakentaminen (399), har-monian tuhoutuminen,oman ruumiinhallinnan me-nettäminen, himolle ja or-juuttamiselle perustuva tie-

tynlainen jännitys miehen janaisen välillä, kuoleman si-sääntulo sekä sen leviäminenja yleistyminen ihmisen histo-riassa (400-403). Tämä dra-maattinen maailmantila tekeeihmisen elämästä taistelun,joka johdattaa hänet Jumalanavun turviin. (406).Syntiin lankeamisesta huo-limatta ihmistä ei ole hylätty:hänet nostetaan ylös synninvoittamisen ja "uuden Aata-min", Jeesuksen Kristuksenkuoleman voimasta (410-411). Me uskomme, että Kris-tus on samaa luontoa olevanIsänsä kuva (479), uusi Aata-mi (504), ylösnousemuksem-me alku (658). Siten emmevoi kyseenalaistaa ihmistä ot-tamatta huomioon hänenmalliaan, Jeesusta Kristusta.Pelastuksen taloudenhoidos-sa Poika otti ihmisen muo-don palautteekseen siihen sa-mankaltaisuuden Isänsä kans-sa lahjoittamalla ihmiselleoman Henkensä. Juuri Henkion se, joka uudelleen lahjoit-taa ihmiselle kadotetun sa-mankaltaisuuden Jumalankanssa (734).Käytän hyväkseni tilaisuu-den pysähtyä kahteen kysy-mykseen, jotka ovat hyvin lä-hellä aihettamme:
KKK 520: "Jeesus osoittau-
tuu koko elämällään meidän
esikuvaksemme: hän on 'täydel-
linen ihminen', joka kutsuu
meitä opetuslapsikseen ja seu-
raajikseen. Nöyrällä palveluk-
sellaan hän on antanut meille
esimerkin noudatettavaksem-
me ...".

KKK 521: "Kaiken, minkä
Kristus on elänyt, hän antaa
meidänkin elää hänessä, ja
hän elää sen meissä...; hän
antaa meidän tulla ruumiin-
sa jäseninä osallisiksi siitä,
minkä hän on elänyt lihassa
meidän hyväksemme ja mei-
dän esikuvanamme."

Haluaisin korostaa muuta-man ilmaisun tärkeyttä, jotkanämä kaksi kohtaa sisältää."Jeesus esiintyy meille esikuva-na". Vain Jeesuksessa ihminenvoi löytää peilin, josta hän voikatsella ja ymmärtää itseään.Jonkin muun mallin asetta-minen silmiemme eteen olisi

meille ihmisille todellinentappio, koska ihminen on ol-lut luotu Jeesuksen Kristuk-sen kuvaksi. Kristus on luon-noltaan näkymättömän Juma-lan kuva. Ihminen on luotuKristuksen kuvaksi. Niin idänkuin lännenkin kirkkoisät,kreikkalaiset ja latinalaiset,ovat aina puolustaneet tätä sy-vällistä totuutta. Me olemmeJumalan kuva, koska meilläon kyky heijastaa, imitoida jatuottaa samaa jumalallista elä-mää, Jumalan luontoa, jokaon rakkautta ja persoonienyhteyttä. Jumala on rakkaus.Tänään kuitenkin sanasta rak-kaus on tullut sisällöltäänköyhä. Puhumme rakkaudes-ta kasveihin, rakkaudesta ur-heiluun... Kreikaksi ilmaistu-na Jumala on agápe. Jumalaon hän, joka on täydellinenlahja toiselle, vieläpä viholli-selle. Jumala on yhteys (kom-muunio). Ihminen on puoles-taan ainut maan päällä eläväolento, jolla on kyky ilmaistarakkautta, yhteyttä, anteeksi-antoa ja valmiutta jopa omanelämänsä antamiseen toistenpuolesta. Tästä syystä mies janainen, jotka Kristuksessaovat kokeneet muodonmuu-toksen ja ovat avioliitossa pe-ruuttamattoman rakkaudenyhdistämiä, tuovat esiin Ju-malan kuvan, luonnon ja hä-nen loputtoman rakkautensa.Nyt puolestaan voimmekysyä, miten sitten ihminenvoi ottaa mallia Kristuksestaja Kristuksen kautta imitoidaJumalaa. Viittausta Kristuk-seen esikuvana ei pidä ymmär-tää vain jonkinlaisena eettisyy-den tai käyttäytymisen esi-merkkinä. Ihminen tietää voi-vansa imitoida Jumalaa, kos-ka hän on capax Dei, kutenpyhä Ireneus toteaa. Hänelläon kyky saada Jumalan luon-to, kyky vastaanottaa elävä jaylösnoussut Kristus itsessään,kyky tulla yhdeksi Kristuksenkanssa: "Minut on Kristuksenkanssa ristiinnaulittu. Enääen elä minä, vaan Kristus elääminussa." (Gal. 2:19-20).Kirkkoisät tiesivät, että vainKristuksen Henki, uskon lah-jana saatu Pyhä Henki, voitehdä ihmisestä täysin saman-kaltaisen Jumalan kanssa. Hetunnustavat, että vain Kristuk-sessa uudelleen luotu ihmi-nen on kyllin arvokas osoitta-maan maailmalle sen, mitäihminen todellakin on.
CRISTIANO MAGAGNALeonardo da Vinci:Anatominen harjoitelma.
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K a l e n t e r iVakio-ohjelma
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

25.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
26.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.45 lat/
esp, 11.00 päämessu, 12.30 messu ve-
näjäksi, 16.00 messu Tikkurilassa,
18.00 iltamessu

2.10. la 10.00 uskonnonopetus vahvistuk-
sen sakramenttia varten, 10.00 lauantai-
kurssi englantilaisessa koulussa, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu

3.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu ita-
liaksi, 18.00 iltamessu

4.10. ma 18.30 johdantokurssi seurakun-
tasalissa

9.10. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
10.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.45
lat/ranska, 11.00 päämessu ja vahvistuk-
sen sakramentti, 12.30 perhemessu,
18.00 iltamessu

16.10. la 10.00 lauantaikurssi englantilai-
sessa koulussa, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu

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

Pyhän Henrikin katedraaliseurakun-nan seurakuntaneuvoston vaalit pi-detään 3.-12.12.2004. Jos haluatehdokkaaksi, lähetä valokuvasi jahenkilötietosi pappilaan 22.10.mennessä.
Sankt Henriks katedralförsamlingsförsamlingsrådsval hålls 3.-12.12.2004. De som vill anmäla sig somvalkandidat bes att skicka person-uppgifter och foto till prästgårdenända till 22.10.
St. Henry’s Cathedral Parish Coun-cil elections will take place betweenDecember 3rd to 12th 2004. If youare interested in becoming a candi-date please send a photograph withyour personal information to theParish Rectory before October22nd.

Pyhän Marian seurakunta
25.9 la 18.30 aattomessu suomeksi
26.9 kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 11.30 messu saksak-
si/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 Riihi-
mäellä, 18.30 aattomessu suomeksi

3.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00
messu ruotsiksi/mässa på svenska,
11.30 messu suomeksi/mässa på fins-
ka, 18.30 iltamessu suomeksi

9.10. la 10.00-14.00 vahvistettavien val-
mistuspäivä, 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

----------------- 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

Helsinki
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-6824040, fax 09-6224618. Sähkö-
posti 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 mes-
su 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 ruusuk-
korukous 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

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
Pyhän ristin seurakunta

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

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

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251. Sähköposti ursula@catholic.fi. Koti-
sivu 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 aika-
na 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. Säh-
köposti perhe@catholic.fi.

Su 11.00 PÄÄMESSU ma, ti, ke, pe 18.30 iltamessu ke, la 19.00 neokatekume-
naaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja
sopimuksen mukaan.

Turku
Pyhän Birgitan ja autuaanHemmingin seurakunta

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, seu-
rakuntamme nimikkojuhla: 10.30 juhla-
messu, 18.30 Mass in English

12.10. ti 19.00 teologinen opintopiiri
16.10. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhe-
messu

----------------- Diaspora -----------------
Ahvenanmaa: 2.10.; 4.12. la 10.00 mes-
su

Naantali (Pyhän Birgitan kirkko): 9.10. la
19.00 messu

Pori: 8.10.; 12.11.; 10.12. pe 17.00 kate-
keesi, 18.00 messu

Miestenpiiri kokoontuu iltamessun jäl-
keen kuukauden ensimmäisenä tiistai-
na.

Seurakuntaneuvoston vaalit: Il-moittautumiset ehdokaslistaan10.10. asti. Vaalilipukkeet lähete-tään 31.10, ja äänestysaika päättyy21.11.

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta

25.9. la 9.45 uskonnonopetus Savonlin-
nassa, 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 Var-
kaudessa (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 infor-
maatiokurssi, 12.15 pyhä messu

----------------- Diaspora -----------------
Joensuu: (Ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu
32) 9.10.; 13.11.; 4.12. (poik. ort. kirkos-
sa) la klo 11.00, uskonnonopetus alkaa
klo 9.45

Kajaani: (Ort. kirkko, Väinämöisenkatu 29)
Joulukuussa, päivä ilmoitetaan myö-
hemmin klo 18.00

Kitee: (Lut. kirkko; Kappelintie 4) 8.10.;
12.11.; 3.12. pe klo 18.00

Kuopio: (Ort. tuomiokirkon srk-sali, Snell-
maninkatu 8) 24.10.; 28.11.; 19.12. su klo
16.00

Mikkeli: (Lut. tuomiokirkon krypta, Savilah-
denkatu 20) 10.10.; 14.11.; 5.12. su klo
16.00

Savonlinna: (Ort. rukoushuone, Erkonka-
tu 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.
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Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi-
tukset seuraavaan lehteen ajalle
15.10.–5.11. on toimitettava viimeis-
tään 22.10. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen

 info@catholic.fi
Säilytä aina tärkeästä aineistosta
kopio itselläsi!

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

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

Verbi Dei sonoSchola cantorum

Jyväskylässä
Kouluvuonna 2004-2005 järjes-tämme johdantokurssin katoliseenuskoon Pyhän Olavin seurakunnas-sa Jyväskylässä. Kurssi on ilmainenja tarkoitettu sekä muuten asiastakiinnostuneille että niille, joilla onaikomus liittyä katoliseen kirkkoon.Informaatiokurssi pidetään samaanaikaan lasten uskonnonopetuksenkanssa lauantaisin (18.9.; 16.10.;20.11.; 18.12.2004 ja 22.1.; 19.2.;19.3.; 16.4; 21.5.2005) klo 10.30seurakuntamme tiloissa. Tervetu-loa!
Seurakuntaneuvoston vaalit: Vaali-ehdokkaiden nimet on toimitetta-va seurakuntaan 25. lokakuuta men-nessä.

Tampere
Pyhän ristin seurakunta

25.9. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhe-
messu

26.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30
päämessu

1.10. pe 18.00 messu Kurikassa
2.10. la 12.00 messu Kokkolassa (Koivu-
ristin kirkossa, Oravankatu 29)

3.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.30
päämessu, 16.00 messu Hämeenlin-
nassa

9.10. la 9.45 katekeesi, 14.00 perhemes-
su

10.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai: pää-
messu

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, Ora-
vakatu 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 seurakuntasa-
li) 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 Mes-
su 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 ruusukkohar-
taus

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 kir-
kossa

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 työvä-lineet ja ruokaeväitä grillijuhlaa var-ten. 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 koululai-
sille

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 eku-
meeninen sanan jumalanpalvelus

8.10. pe 19.00 katekeesi aikuisille Oulun
kirkon seurakuntasalissa

9.10. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

10.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai: 11.00
päämessu, 17.00 messu Rovaniemellä

13.10. ke 19.00 katekeesi aikuisille Ou-
lun kirkon seurakuntasalissa

15.10. pe 19.00 katekeesi aikuisille Ou-
lun kirkon seurakuntasalissa

16.10. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

----------------- 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. Säh-
köposti info@catholic.fi. Kotisivu
www.catholic.fi

KESKUKSET
Ekumeeninen keskus

Myllyjärvi, 02740 Espoo. Puh. 09-
8557148.
Messu talossa sunnuntaisin klo 11.00.
Messun jälkeen kirkkokahvi. Ikonimaala-
usta torstaisin ja perjantaisin klo 10-15.
Vierailut maanantaisin, tiistaisin, keski-
viikkoisin ja lauantaisin klo 10-18.

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

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 09-
660901, fax 09-68712244. Email:
studium.catholicum@catholic.fi
Kirjasto on avoinna ke klo 14-18.

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

TAPAHTUMIA
Academicum Catholicum

Ellei muuta mainita, kokous pidetään Stu-
dium Catholicumissa, Ritarik. 3b A, Hel-
sinki. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille.

To 21.10. klo 18.30 Veli Serafim esitel-
möi aiheesta “Paratiisin perilliset – syy-
rialaisten kirkkoisien  anti nykyihmisille/
broder Serafim talar om “ Paradisets ar-
vingar – syriska kyrkofäders gåva till mo-
derna människor”.

To 18.11. klo 18.30 Dominikaanien
uusi tuleminen; isä Antoine Lévy OP ker-
too./Dominikanernas återkomst; fader An-
toine Lévy OP redogör.

La 27.11. klo 15 AC:n keskustelufooru-
mi 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 Suo-
messa. Ohjelman jälkeen  on tarjolla jou-
luglögiä. / Outi Kecskeméti berättar om i
Finland publicerad katolsk litteratur. Julg-
lögg 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 stu-
dents and young adults and anyone inter-
ested in the Catholic Faith.

Elämän puolesta
Elämän puolesta -ryhmän syksyn ensim-
mäinen kokous pidetään Pyhän Henrikin
seurakuntasalissa maanantaina 27.9. il-
tamessun jälkeen n. klo 18.40 alkaen. Ai-
heena ainakin toiminnan suunnittelu ja
käynnistäminen, järjestäytyminen ja verk-
kosivujen julkaiseminen.

Kirjallisuuspiiri
Kirjallisuuspiiri aloittaa jälleen syyskuus-
sa. 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 taka-

na
9.12. Morris West: Kalastajan kengät
Tervetuloa! Lisätietoja: Eva Airava,

puh. 0400 810044 tai Tuula Luoma, puh.
8767671.

Maallikkofransiskaanit OFS
Kokoontumispaikka Pyhän Marian seura-
kuntasali, 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.

Maanantaiklubi
Maanantaiklubi kokoontuu Pyhän Marian
seurakuntasalissa maanantaisin klo
14.00. Messu ennen kokoontumista klo
13.30. Ohjelmasta tarkemmin seurakun-
nan ilmoitustaululla. Kaikki ovat tervetul-
leita!

Pyhän Henrikin seura
Syysohjelma 2004:

La 23.10. Isä Marino Trevisinin ohjaa-
ma retretti Pyhän Henrikin katedraalin
seurakuntasalissa klo 10-16. Hinta 10 eu-
roa (ruoka+kahvi). Sitovat ilmoittautumiset
18.10 mennessä pappilaan, puh. 09-
6824040.

To 11.11. Oopperailta
Ke 15.12. Joulukonsertti klo 19.30 Py-

hän Henrikin katedraalissa

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

Teresa ry
Teresat kokoontuvat pääasiallisesti Py-
hän Marian seurakuntasalissa, Mäntytie
2, joka kuukauden 1. ja 3. tiistai. Ilta alkaa
messun vietolla Pyhän Marian kirkossa
klo 18.30. Messua edeltää ruusukkoruko-
us klo 18.00 alkaen.

30.9. to Vierailemme karmeliittaluos-
tarissa Myllyjärvellä, missä vietämme Te-
resa-messua klo 17 ja sen jälkeen seu-
rustelemme sisarien kanssa.

19.10. ti Esitelmäilta: Maiju Tuominen
kertoo pyhiinvaelluksesta ”Yksin ja yhdes-
sä Santiago de Compostelan tiellä”; kes-
kustelua.

2.11. ti Messussa muistamme edes-
menneitä teresoja. Työilta: valmistamme
ruusukortteja myyjäisiin.

23.11. ti Esitelmäilta: Marjatta Jaanu-
Schröder: ”Miesten ja naisten yhteistyö kir-
kossa – ajatuksia Vatikaanin uskonopin
kongregaation asiakirjan pohjalta”; kes-
kustelua.

27.11. la Joulumyyjäisten pystytystä
seurakuntasalissa klo  13 – 17.

28.11. su Joulumyyjäiset päämes-
sun jälkeen klo 11.15 – 14.30 seurakunta-
salissa

7.12. ti Vietämme hyvin ansaitse-
maamme joulujuhlaa. Tuothan pienen
lahjan mukanasi!

Teresa ry on Helsingin molempien ka-
tolisten seurakuntien yhteinen yhdistys.
Toimimme pääkaupunkiseudulla Pyhän
Henrikin ja Pyhän Marian seurakuntien
karitatiivisen työn hyväksi järjestämällä
myyjäisiä, joiden tuotosta luovutamme
kirkkoherrojen jaettavaksi avustuksia van-
husten, sairaiden ja lasten tarpeisiin,
sekä tuemme nuorten toimintaa. Yhdis-
tyksellä on myös tärkeä tehtävä katolisen
identiteetin vahvistamisessa ja sen vuok-
si esitelmä- ja keskusteluillat muodosta-
vat laajan osan toiminnastamme. Terve-
tuloa mukaan toimintaan!

Birgittalaisoblaattiensyysretretti
Birgittalaisoblaattien syysretretti kaikil-
le, jotka haluavat hiljentyä pyhän Birgi-
tan hengessä - aiheena

E u k a r i s t i a ,
meidän pyhityksemme

8.–10. lokakuuta.

Birgittalaissisarten vieraskodissa, Ur-
sininkatu 15 A, 20100 Turku. Hinta 65
Euroa / henkilö, sisältää täysihoidon.
Ohjaajana Isä Wieslaw Swiech SCJ.
Kaikki halukkaat ovat tervetulleita! Il-
moittautumisia otetaan vastaan puh.
02-2501910, faksi: 02-503078, sähkö-
posti: birgitta.turku@ kolumbus.fi.

Turun Birgittalaissisaret
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Sadan vuoden  juhla

Vasemmalla: Vanha esite Pyhän Henrikin kirkosta.
Viereisellä sivulla: Mitä tulisi juhlasta ilman kahvin-keittäjiä ja kakunleikkaajia? Tässä Salud Mendoza,Thais Grönfeld ja sisar Cecilitta MC.
Alla: Juhlamessun jälkeinen Järven perheen iloinenmusiikkiesitys seurakuntasalissa.

Historiaa …
Vuosikymmenten saatossa Py-hän Henrikin kirkko, sittem-min katedraali, on kokenutmonia muutoksia. Kirkonkuorin lasimaalaukset – pyhäHenrik, ristiinnaulitsemisryh-mä ja pyhä Birgitta – ovat pe-räisin vuodelta 1908. 40-lu-vulla kuorin kirkkosalin puo-leinen seinä sai komean maa-lauksen, mutta se jouduttiinpian poistamaan kuorin au-kon laajennustöiden yhteydes-sä. Vuonna 1936 sivualttarei-den taulut korvattiin puisillaNeitsyt Mariaa ja pyhää Joo-sefia esittävillä puuveistoksil-la. 1950-luvulla rakennettiinuusi sakaristo. Seuraavallavuosikymmenellä uudistus- jamodernisointityö jatkui, kunkirkkosalia ja kuoria suuren-nettiin ja mm. kuoriaita javanha alttari poistettiin. Sil-loin myös kahdeksankulmai-nen pikkusakasti kirkkosalinoikeassa etukulmassa sai ikku-nat ja siitä tehtiin sakrament-tikappeli.

Pyhän Henrikin kated-raali siunattiin kirkon ra-kentamisen jälkeen juh-lallisesti käyttöön 16.9.1860. Kesti kuitenkin vie-lä lähes päivälleen 44 vuot-ta, ennen kuin kirkko var-sinaisesti vihittiin; tämätapahtui tasan sata vuottasitten pyhän ristin ylentä-misen juhlana 14.9.1904.Kirkon vihki tuolloinMohilevin arkkipiispa Jer-zy Szembek.

80-luvulta alkaen muutok-set ovat olleet pienempiä.Historiallisesti tärkein on kiis-tatta pyhän Henrikin reliikinsijoittaminen Museovirastonluvalla katedraalin pääaltta-riin. Tämä tapahtui riemu-vuoden alussa, 19.1.2000.Nyt kirkon vihkimisen 100-vuotisjuhlan edellä kirkkoaon maalattu ja siistitty sisältäja ulkoa. Sinne on myös vih-doin hankittu uudet lamput,jotka – siitä huolimatta, ettäne ovat hyvin modernit – ovatsaaneet oikeastaan pelkästäänpositiivista palautetta.
… ja nykyisyyttä

Katedraaliseurakunnankirkkoherra isä Marino Trevi-sini totesi televisioidun juhla-messun saarnassaan, että”vuosipäivä herättää mieleem-me niiden naisten ja miestenmuiston, jotka ovat edeltä-neet meitä ja jotka ovat raken-taneet tämän temppelin. Sa-malla syntyy meissä kiitolli-suuden tunne heitä kohtaan,ei pelkästään tämän rakennuk-
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St. Henrikskatedralens dubbla sekeljubileer
Den 12.9 detta år firadeSt.Henriks församling ka-tedralens 100-års jubileum.Det märkliga är att dettaskedde andra gången inom50 år. Första gången firadesdet 1960. Det är ytterst säll-synt att en församling kanfira sekel jubileer så tätt. Jagblev nyfiken och söktefram de källor jag hade tillhands: Vuorelas FinlandiaCatholica och Pöykkös Py-hän Henrikin Katedraali.Och här är vad jag fann.
St. Henriks kyrka byggdes från1858 till 1860, under greveBergs guvernörstid och medhans stöd och uppmuntran.Man ansåg då och har gjortdet allt framgent, att hanslgo-

da, italienska och katolskahustru uppmuntrade honomtill detta. Men i sanningensnamn bör det sägas att hanöverhuvudtaget var positivtinställd till kyrkor. Underhans guvernörskap byggdesbåde Uspenski katedralenoch tyska kyrkan.St. Henriks kyrka blev fär-dig i slutet av sommaren1860. Msgr Lubinsky blevinbjuden från Tallin för attutföra vigningen. Men denvar faktiskt inte en riktig in-vigning utan bara en välsignel-se till användning. Han varinte biskop och kunde därförinte viga en kyrka. Antagligenvar denna välsignelse den sam-ma som används för kapell.Men denna gjordes dock hög-

tidligt och med ståt. Det reg-nade hårt men han gick i pro-cession runt kyrkan och bes-tänkte den med vigvatten. Deinbjudna gästerna, greve Bergoch andra myndighetsperso-ner fick följa efter med hatteni hand. Men varför man fördenna uppgift inbjudit enperson som inte var berätti-gad att inviga en kyrka, fram-går inte av mina källor. Dethade kanske något att göramed att kyrkan var militärkyr-ka och inte hörde till stiftetMohilev.Militären skötte inte sinkyrka och församling vidarebra och 1897 lyckades denenergiska kyrkoherdenMedzys få kyrkan och försam-lingen överflyttade till Mohi-

lev. Till detta stift hörde allakatolska församlingar i detryska riket. Det var alltså ettmycket vidsträckt och split-trat stift och tycktes inte varaintresserat av denna nya av-lägsna församling, med hän-syn till invigningen hände detnämligen intet på sju år.Det var först år 1904 somderas ärkebiskop kom till Hel-singfors. Jerzy Szembek hade1903 blivit vigd till ärkebis-kop av Mohilev och i septem-ber 1904 kom han per båtfrån St Petersburg och den14.9. blev St. Henriks kyrkaordentligt vigd. Då den redanvar i användning var mantvungen att först tömma denpå alla heliga föremål som pla-cerades i ett tält på gården.

Dagen var vacker när biskopenledde processionen runt kyr-kan och sedan smorde platser-na för vigningskorsen inne ikyrkan. Först när vigningenvar klar kunde sakerna i tältetbäras in och mässan börja.Efter mässan konfirmeradeärkebiskopen, enligt källorna,över 400 konfirmander av allaåldrar ända upp till sjuttio-åringar. Efter en högtidligmiddag tog han på kvällen tå-get till Wiborg där han kon-firmerade många följandedag. Han måtte ha varit bratrött när han kom hem till St.Petersburg.
MÄRTA AMINOFF

Sadan vuoden  juhla

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

TV

sen vuoksi, jonka olemmeheiltä perineet, vaan ensisijai-sesti uskon todistuksesta, jos-ta tämä kaunis rakennus onmerkkinä.”Kirkkoherra korosti, etteiulkoinen remontoiminenkuitenkaan riitä. ”Jos ulkoi-seen remonttiin ei liity sisäis-tä henkilökohtaista uudistu-mista ja vilpitöntä kääntymis-tä Jumalaan, meillä ei ole sii-tä mitään etua, pikemminkinse voi olla meille moitteenaihe.”Saarnansa lopuksi isä Tre-visini siteerasi piispa Caesa-rius Arleslaista:“Jos me siis, rakkaat ystä-vät, tahdomme viettää iloitenkirkkomme vihkimisjuhlaa,emme saa tuhota pahoilla te-oilla meissä olevaa Jumalanelävää temppeliä. Sanon tä-män, jotta kaikki voisivat ym-märtää: joka kerta, kun tulem-me kirkkoon, meidän täytyyvalmistaa ja koristaa oma sie-lumme yhtä kauniisti kuintahtoisimme kirkon silloinolevan.Tahdotko nähdä kirkkora-kennuksen puhtaana ja loista-vana? Älä silloin tahraa sielua-si syntien lialla. Jos toivot,että kirkko on valoisa, silloinmyös Jumala tahtoo, ettei si-nun sielusi ole pimeä. Tapah-tukoon niin kuin Herra sa-noo, että hyvien tekojen valosäteilisi meistä ja hän, joka ontaivaassa, saisi kunnian. Sa-malla tavoin kuin sinä astuttähän kirkkoon, myös Jumalatahtoo käydä sisään sinun sie-

luusi. Hän on itse luvannut:‘Minä pysytän asumukseniteidän keskellenne ja vaellanteidän mukananne.’”
Juhlan keskellä

Katedraaliseurakunnanjuhla oli poikkeuksellisenmaallikkopainotteinen, kunpiispamme oli pakotettu osal-listumaan Pohjoismaidenpiispainkokouksen istuntoonTukholmassa ja aikaisempikirkkoherra, isä Teemu SippoSCJ oli yhä sapattivapaalla,joka tosin pian päättyy.Seurakunta oli kuitenkinjärjestänyt kauniin juhlanmerkkipäivän kunniaksi.Täyttä seurakuntasalia koristimyös isä Trevisinin ja ursulii-nisisar Renata Gluchan SJKkokoama ajatuksia herättävävalokuvanäyttely kirkon his-toriasta. Juhlinnan aikanataustamusiikkia soitti Lahdes-sa asuva katolinen Järven per-he.
Uuden seurakunnan pe-rustaminen edessä?

Jo pitkään huhuttu uudenseurakunnan perustaminensai juhlan alla myös laajempaajulkisuutta. Muun muassaVantaan Lauri –lehti uutisoiasian vain joitakin viikkoja sit-ten. Ja kyllä huhut pitävätpaikkansa. Isä Trevisini käypiispan pyynnöstä mahdolli-sesti perustettavan uuden seu-rakunnan rakentamiseen liit-tyviä neuvotteluja Vantaan

kaupungin viranomaistenkanssa. Seurakuntakeskuksellekirkkoineen on kaavailtutonttia Vantaan Jokiniemestä.Neuvottelut ovat olleet vastaalkuvaiheessa, eikä niistä olesiksi ollut juuri mitään ker-rottavaa.Uuden seurakunnan pe-rustaminen on kaikille Hel-singin seurakuntien jäsenilleymmärrettävä päätös: Sun-nuntaimessut, varsinkin juh-lamessut, ovat monesti tupa-ten täynnä uskovia. Toisaaltamatkat esim. Vantaan peru-koilta Helsinkiin saakka ovatpitkät, kun taas yhteydet Tik-kurilaan ovat kaupungin sisäi-sesti kohtuullisen sujuvat. Jaon myös huomattava, ettäVantaan Jokiniemeen ympäris-töineen on kasvanut useiden

satojen katolilaisten asuin-alue. Ei siis ihme, että kerrankuukaudessa Tikkurilan orto-doksikirkossa vietetty katoli-nen messu on parhaimmil-laan kerännyt yhteen jopa 70-80 katolilaista.Seurakunnan perustami-nen on kiinni myötämielistenviranomaisten lisäksi ennenkaikkea rakennushankkeen ra-hoituksesta. Isä Trevisininmukaan rahoitusta etsitäänparastaikaa erityisesti eteläisenEuroopan suurista katolisistayhteisöistä. Piispa tekee lopul-ta päätöksen seurakunnan ra-kentamisesta, kunhan hank-keen rahoitus ja suunnitelmatovat kunnossa. ”Ehkä puolenvuoden kuluttua”, isä Trevisi-ni sanoo toiveikkaana huo-kaisten. KATT
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PappinakeskelläAtlanttia
Keskellä pohjoista Atlanttia, Islannin ja Shetlannin välissä,on pieni seurakunta, jolla ei ole ollut vakituista pappia sit-ten vuoden 1990. Färsaarten pääkaupungissa Tórshavnissasijaitseva Mariukirkjan on muussa suhteessa yllättävän sa-mankaltainen kuin muut pohjoismaiset seurakunnat: tääl-läkin kansallisuuksien kirjo on suuri, seurakuntalaiset ovatkotoisin niin Papua Uudesta-Guineasta kuin Ghanasta jamessuissa lauletaan huilun säestyksellä niin latinaksi kuinfäärin kielellä.

Kun elo-syyskuussa sain tilai-suuden palvella muutamanviikon tässä pienessä, 130 jä-senen seurakunnassa, se yllät-ti minut aktiivisuudellaan!Pitkistä etäisyyksistä jahankalista laivamatkoistahuolimatta tunnelmallinen jaarvokas, vuonna 1987 raken-nettu kirkko oli sunnuntaisinosapuilleen täynnä, joka sun-nuntai oli usean tunnin ado-raatio, monet seurakuntalai-set tulivat ripittäytymään jaarkisinkin pidettiin niin Taizé-kuin rukousiltoja. Myös käy-tännön ekumenia näytti ku-koistavan, vaikka se ei olekaanvielä järjestäytynyttä.
Sisarten kantava voima

Färsaarten seurakunnanelävyyden salaisuus on sisaret.Vuodesta 1931 täällä ovat toi-mineet Marian fransiskaanisetlähetyssisaret Franciscan Missi-onaries of Mary, joita saarillatoimii nykyisin seitsemän.Nykyiset sisaret ovat kotoisinBelgiasta, Irlannista, Maltaltaja Koreasta. Vanhin heistä on

asunut Tórshavnissa jo kuusi-kymmentä vuotta. Tänä aika-na peräti neljännes saarten48.000 asukkaasta on jossa-kin vaiheessa käynyt heidänkouluaan!Sisarten panos kirkonjuurtumiseksi saarille onmuutenkin ollut todella an-siokas. Joskus he ovat olleetviikkokausia ilman messua,toisinaan taas he ovat lähte-neet kaukaisimmillekin saaril-le tapaamaan yksinäisiä tai sai-raita seurakuntalaisia.Toistakymmentä vuottasitten fransiskaanisisaret jou-tuivat ikäväkseen luopumaanliian suureksi kasvaneen Sank-ta Frans skúlan -koulunsa joh-tamisesta, mutta jotkut heis-tä opettavat siellä yhä. Heilläon kuitenkin yhä lastentarha.Seurakunnan tavallisen us-konnonopetuksen lisäksi hepitävät lapsille ekumeenistapyhäkoulua. “Itse asiassakoko kirkkorakennus on pys-tytetty sisarten lahjana”, erässeurakuntalainen kertoo.Fransiskaanisisaret ovattotisesti kotiutuneet luon-

nonkauniille saarille: kaikkipaikalliset ihmiset näyttivättuntevan heidät! On varmastisuurelta osin juuri heidän an-siotaan, että kirkolla on täälläpienenä ja ehkä joillekin tun-temattomanakin vähemmis-tökirkkona erittäin hyvä mai-ne.Toisena Pyhän Marian seu-rakunnan kantavana voimanaon jo vuodesta 1981 ollut dia-koni Christian Gabrielsen,joka insinöörin ammattinsaohella pitää huolta seurakun-nasta, jonka varsinainen kirk-koherra, mons. Lars Messer-schmidt, toimii yleisvikaarinaKööpenhaminassa. DiakoniChristian palvelee alttarillauskollisesti jokaisessa arkimes-sussakin. Niinpä jokaisessamessussa, jotka muuten yritin(!) viettää tanskaksi, kansanvastaukset, kaikki lukukappa-leet ja Isä meidän –rukous oli-vat aina fäärin kielellä.
Katolinen historia näkyy

Kristinusko saapui Färsaa-rille niiden ensimmäistenasukkaiden myötä; irlantilai-set munkit viljelivät jylhiä saa-ria ehkä jo 650-luvulla. Satavuotta myöhemmin saarillemuutti vakituisia asukkaitamantereelta. Tulokkaat olivatsuurimmaksi osaksi viikinkejäja heidän jälkeläisiään.Vuosituhannen vaiheessasaarten asukkaat olivat jo kris-tittyjä ja saarilla toimi lähes500 vuotta Kirkjubøurinhiippakunta. Yksi Kirkjubøu-rin piispoista, 1440-luvunpiispa Hemmingur, oli muu-ten taustaltaan ruotsalainenbirgittalaismunkki ja lieneetuntenut Naantalin luostarin.

Hiippakunnan pieni, val-keaksi kalkittu Neitsyt Mari-an ja pyhän Olavin katedraalion yhä jäljellä meren rannal-la. On hienoa, että juuri py-hän Olavin juhlaa 29. heinä-kuuta vietetään täällä juhlalli-sin kulkuein eräänlaisena kan-sallispäivänä!Osana Norjaa Färsaaretpäätyivät Tanskalle, jostamyös reformaatio tuotiin saa-rille vuonna 1536. Siihen astikirkko oli omistanut suurenosan saarten maa-alueesta,joka nyt päätyi kuningashuo-neelle. Hiippakunta lopetet-tiin vuosisadoiksi ja useim-mat kirkoista tuhoutuivat.Samalla alkoi saarten voi-makas tanskalaistaminen jaoli vähästä kiinni, ettei saartenoma fäärin kieli unohtunutkokonaan. Viime vuosisadal-la kieli elvytettiin henkiin jase onnistui syrjäyttämääntanskan kokonaan.Tórshavnin nykyisessä kir-kossa Kirjubøurin hiippakun-nasta muistuttaa kopio sen1400-luvun madonnasta,joka hymyilee!
Seurakunnan elämässäkiinni

Pastoraalisen elämän ilotja vaikeudet ovat monella ta-valla samanlaiset kuin muual-lakin. Monet elävät seka-avio-liitoissa, jotkut avioliitoistahorjuvat, vanhuksille matkatkirkkoon voivat olla kohtuut-toman vaikeat, toimivaa nuo-risotyötä on vaikeaa saada ai-kaan pienissä oloissa, ulko-mailta tulleet kaipaavat useinkotimaansa suurta katolistayhteisöä.

Täälläkin kirkon täyteenyhteyteen otetaan vuosittainjoitakin henkilöitä, jotka vii-me aikoina ovat olleet lähin-nä nuoria!Seurakunnan tulevaisuusvaikuttaa valoisalta. Ainoanasuurempana ongelmana ontällä hetkellä oman, vakitui-sen papin puuttuminen. Oli-si näet ensiarvoisen tärkeää,että paikallinen kirkkoherraosaisi kunnolla fäärin kieltä.Lyhytaikaisilta sijaisilta sellais-ta ei voi odottaa.Sisarten toivona onkinpaikalliset pappiskutsumuk-set! ”Muistakaa tekin tätä ru-

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.

Pyhän Marian kirkko, Mariukirkjan, Torshavnissa.
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kouksissanne”, sisaret pyytä-vät kauttani suomalaisilta.Vaikka olen viettänyt mes-sua kaukaisillakin mantereil-la, Färsaarten Pyhän Marianseurakunnassa oli minusta jo-takin tavattoman hienoa. Seosoitti minulle, ettei saarillatodellakaan eletä Jumalan ”se-län takana” eikä lannistutaomasta pienuudesta ja senasettamista rajoitteista.

Pieni seurakunta, joka onelävä täällä, on samalla todel-la katolinen, ja näyttää ehkä-pä tietämättään jo pelkälläolemassaolollaan, ettei Kris-tuksen kirkko missään eikäkoskaan väsy julistamasta Her-ransa evankeliumin ilosano-maa kaikille kansoille – vaik-kapa sitten keskellä Atlantinvaltamerta.
TUOMO T. VIMPARI

Allekirjoittanut tutustumassa Färsaarten uljaaseen luontoon.

Diakoni Christian Gabrielsen ja fransiskaanisisaret Torshavnissa.

Vanhemmat avainasemassa lastenuskonnonopetuksen järjestelyssä

Uusi uskonnovapauslaki onpuhuttanut paljon niin kou-lumaailmassa kuin julkisuu-dessakin. Tämän lain myötäoman uskonnon opetus pitäi-si olla helpommin järjestettä-vissä – omaan uskontoonosallistuminen nähdään nytensisijaisena vaihtoehtona.Ikävä kyllä lain toteutuminenei kaikissa kunnissa ole ollutyhtä selvää. Vanhemmat ovatensisijaisia edunvalvojia las-tensa koulutiellä. Tosiasiassavain vanhemmilla on juridi-nen oikeus puuttua lastensaopetusjärjestelyihin. Kate-keettinen keskus ja uskonnon-opettajat voivat tietysti neu-voa ja antaa palautetta, muttaheidät koetaan koulumaail-massa usein tietynlaisena etu-ryhmänä.Jokaisella katolisella lap-sella on oikeus katoliseen us-konnonopetukseen koulussamikäli järjestäjällä (esim. kau-punki, kunta tai yksityinenkoulu) on vähintään kolme

lasta joiden vanhemmat pyy-tävät opetuksen järjestelyä.Isoissa kaupungeissa ja kun-nissa on selvää, että riittävämäärä oppilaita on olemassa.Heidän ei tarvitse olla samal-la luokka-asteella eikä edes sa-massa koulussa. Opetuksenjärjestäjä ei ole kirkko tai Ka-tekeettinen keskus vaan kysei-sen koulun tai kunnan ope-tustoimesta vastaava taho. Sepalkkaa opettajat ja suunnit-telee pääasiassa lukujärjestyk-set. Opetusmateriaali ja ope-tussuunnitelma on kuitenkintehty ja hyväksytty kirkon pii-rissä. Siksi kouluopetus onaivan yhtä katolista kuin seu-rakunnan uskonnonopetus-kin.Jo kasteessa vanhemmatlupaavat kasvattaa lapsensakatoliseen uskoon. Sitenolisikin luonnollista hoitaamyös uskonnonopetus kou-lussa kuntoon. On tärkeää,että kouluun ilmoitetaan op-pilaan uskonto jo rekisteröi-

dessä lapsia kouluun sekäkoulun vaihdon yhteydessä.Vanhempien on samalla il-moitettava haluavansa katolis-ta opetusta lapsilleen. Uskon-nonopetus kuuluu koulunpakollisiin aineisiin. Sitä eisiksi koskaan saa laittaa kou-lussa päällekäin toisten ainei-den kanssa eikä oppilaidentyöpäivän pituus saa ylittäälain määräämiä tuntimääriä.Vanhempien vastuulle ei voilaittaa mitään opetukseen liit-tyviä järjestelyjä kuten lastenkuljetusta koulusta toiseen.Itse opetus on kokonaan kou-lun vastuulla. Kun pidämmehuolta oikeuksistamme kou-lumaailmassa ja edesautammekatolisen uskonnon koulu-opetusta, kirkostamme tuleenäkyvämpi osa suomalaistayhteiskuntaa ja siten lapsil-lammekin on helpompaa löy-tää oma katolinen identiteet-tinsä.
IRENE ALVAREZ

Helsingin seurakuntien lauantaikurssisyksyn 2004 aikana:
Helsingfors församlingars lördagskursunder 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 medmässa/ andakt i Sankta Maria kyrkan klockan 9.30.
Lisätietoja/ vidare information:Katekeettinen keskus/ Kateketiska centretkatekeesi@catholic.fi; puh/ tel 09-2416095

Jokaisella katolisella lapsella on oikeus katoliseen uskonnonopetukseen koulussamikäli järjestäjällä on vähintään kolme lasta joiden vanhemmat pyytävät opetuksenjärjestelyä. Opetuksen järjestäjä ei ole kirkko tai Katekeettinen keskus vaan kyseisenkoulun tai kunnan opetustoimesta vastaava taho.On tärkeää, että kouluun ilmoitetaan oppilaan uskonto jo rekisteröidessä lapsiakouluun sekä koulun vaihdon yhteydessä. Vanhempien on samalla ilmoitettava halu-avansa katolista opetusta lapsilleen. Uskonnonopetus kuuluu koulun pakollisiin ai-neisiin.
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Artikkeleita
Minun sieluni suuresti ylistää Herraa
Karmeliittamaallikot viettivätkymmenvuotisjuhlaansakiitollisuuden ilmapiirissä.
Syyskuun alussa vietettiinStudium Catholicumissailoista juhlaa, kun Suomen jaViron karmeliittamaallikotjuhlivat runsaslukuisten ystä-viensä keskellä ryhmänsämuodostumista kymmenenvuotta sitten.Juhlaan kuului suomalais-ten ja virolaisten maallikko-karmeliittojen tapaaminen,mutta myös ystäville järjestet-ty avoin hengellis-taiteellinentilaisuus, jossa tarjottiin mo-nen eri aistin kautta kontemp-laation aiheita ja – varmastimyös – hedelmiä.
Kulttuurilla koristeltuhengellinen juhla

”Me juhlimme nyt sitäseikkaa, että vuonna 1994 olimaissamme syntynyt ensim-mäinen ryhmä. Silloin ruot-salainen veli Anders Arbore-lius OCD, nykyinen Tukhol-man piispa puki kolme viro-laista karmeliittaskapulaariinTallinnan katolisessa kirkos-sa”, sanoo maallikkokarme-liittojen yhdyshenkilö Suo-messa, lehtori Heidi Tuorila-Kahanpää OCDS, joka itseoli saanut skapulaarin jo kak-si vuotta aiemmin. ”Muttayksihän ei vielä ole ryhmä”,hän naurahtaa muistellessaanjoukon kasvamista. ”Tällähetkellä suomalais-virolaiseenryhmäämme kuuluu 12 aktii-vijäsentä, lisäksi on useitamaallikkoja, jotka on puettuskapulaariin mutta eivät nytole aktiivisia.”Vaikka kyseessä oli ryh-män sisäinen juhla, maallikko-karmeliitat halusivat tarjota

jotakin myös lukuisille ystävil-leen. ”Open house” –tyylisentapahtuman aloitti KatiFehér OCDS soittamalla hui-lulla paikalla olleen UoleviTikkasen kappale ”Piece ofSilence”. Sen jälkeen hiljen-nyttiin hiljaiseen rukoukseen,joka päättyi pyhän JeesuksenTeresan kuuluisaan Nada teturbe –rukoukseen.Ohjelmaan kuului myössuomalaisten maallikkokar-meliittojen kaksi tanssiesitys-tä, joissa Marian kiitosvirsi(Magnificat) ja Apostolinenuskontunnustus saivat kau-niin fyysisen ilmaisun. Tanssi-esitysten välissä oma piispam-me Józef Wróbel SCJ esitel-möi tilaisuudessa evankelisis-ta neuvoista avaten niihinmonia tuttuja mutta myösvähemmän tunnettuja näkö-kulmia. Lopuksi siirryttiinkirjaston puolelle, jossa tar-jolla oli monenlaisia pikku-herkkuja.
Säännöllistä toimintaa

Suoma la i s - v i ro l a inenmaallikkokarmeliittaryhmäperustaa toimintansa luon-nollisesti säännölliseen ruko-uselämään ja kontemplaati-oon, Jumalan tutkiskeluunhiljaisuudessa. Yhteisesti ko-koonnutaan kerran vuodessayhteiseen vuosiretrettiin jokoSuomessa tai Virossa, joskusRuotsissakin. Sen johtaa ainahengellinen neuvonantajam-me, joka on Ruotsin Norra-byn luostarista tuleva karme-liittaveli.”Tällä hetkellä, vuodesta2001 alkaen, hän on veli Ja-

kob, josta minulla on hyvinmielenkiintoiset elämäkerta-tiedot, erillisen haastattelunarvoinen”, Heidi Tuorila-Ka-hanpää vihjaa. ”Kuukausiko-kouksissa pysymme omissamaissamme”, hän jatkaa ja sa-noo: ”Mutta joskus käyn jon-kun jäsenen kanssa Virossa. Jakesäkokoukseemme Karmel-vuoren Neitsyt Marian juhla-päivänä 16.7. myös virolaiseton kutsuttu aina mukaan.”
Päällimmäisenä kiitollisuus

Kymmenvuotisjuhlan tun-nelma oli valoisa ja kiitolli-suuden täyttämä. ”Kyllä pääl-limmäisenä tulee mieleen kii-tollisuus. Koko tämä toimin-ta on valoisaa ja iloista, ja seheijastui hyvin tämän juhlantunnelmaan”, Heidi Tuorila-Kahanpää sanoo. ”Ennenkaikkea koen kiitollisuutta sii-tä, että veli, nykyinen piispaAnders Arborelius OCD ja(Espoon luostarin edesmen-nyt) äiti Virginia Flood OCDsaivat luoduksi tämmöisenlujan perustan, jonka varassaryhmämme on saattanut kas-vaa sekä ulkoisesti että myöshengellisesti.”Toinen kiitollisuudenaihe on maallikkokarmeliitta-ryhmän jäsenet. ”Ryhmääm-me on liittynyt hyvin erilaisiaihmisiä, jotka lahjoillaan jat-kuvasti laajentavat ryhmämmehorisonttia.” Kun ammattini-mikkeet kaikuvat korviin, onkyllä kysyttävä, mahtoiko mi-kään taiteen laji jäädä vailleedustusta. Ehkäpä siinä kar-meliittamystiikan yksi vaiku-Karmeliittamaallikoiden kymmenestä toimintavuodesta iloitsivat mm. Helsingin piis-pa Józef Wróbel SCJ ja Heidi Tuorila-Kahanpää OCDS.

tuspiste juuri onkin. Onhelppo yhtyä kiitokseen Ju-malalle siitä, että maatammeon siunattu karmeliittayhtei-söllä. MARKO TERVAPORTTI

Maallikkokarmeliittojen toimin-nasta kiinnostuneita pyydetäänottamaan yhteyttä Heidi Tuorila-Kahanpäähän:puh. 014-253364,
sähköposti heidi.tuorila@jyu.fi.

Suomen karmeliittojen pienjulkaisusarja
Kymmenvuotisjuhlallisuuksien yhteydessä maallikkokar-meliitat esittelivät myös uutta Suomen karmeliittojen pi-enjulkaisusarjaa. A5-vihkoihin on painettu keskeisiä piir-teitä karmeliittasääntökunnan elämästä.
Julkaisusarjassa on tähän mennessä ilmestynyt neljä osaa:1. Eugene McCaffrey OCD: Karmel-vuoren Neitsyt Mari-an 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 Elisabetinmeditaatioiden suomennos, joka julkaistaneen tässä jul-kaisusarjassa 1-2 vuoden kuluessa. KATT

Maallikkokarmeliitat Eeva Kaario, Riitta Vainio ja Helena Romppanen esittävät Magnificat-hymnin tanssien. Taustalla on var-masti pitkä rukouksen ja kontemplaation hiljainen tie, karmeliittasääntökunnan tunnusmerkki sekin.
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Lukijoilta

Lukijoilta
Tarjottavat kirjoitukset toimitetaan Fidesin toimituk-seen kirjekuoressa tai sähköpostilla. Kuori merkitääntunnuksella “lukijoilta”, sähköposti otsikoidaan sa-moin. Mielipiteitä ei julkaista ilman kirjoittajan nimeäeikä niitä palauteta. Toimitus varaa oikeuden mielipi-teiden lyhentämiseen.

The Da Vinci Code: totta vai tarua?
Dan Brownin bestseller The Da Vinci Code on nyt myös Suomessa.
Ennen kuin kukaan innostuukirjan saduista liikoja, on syy-tä katsoa fiktion taakse todel-lisiin faktoihin, sillä itse kir-jassa niitä on valitettavan vä-hän.Da Vinci- koodi on fiktii-vinen trilleri salaseuroista, sa-laliitoista, katolisesta kirkos-ta, ja Jeesuksesta. Romaaniväittää katolisen kirkon piilo-tellen ja murhaten pitäneenvuosisatojen ajan salassa ‘to-tuutta’ Jeesuksesta Kristukses-ta. Leonardo Da Vincin esite-tään olleen yksi totuuden var-jelijoista, mikä näkyy monis-ta hänen töistään löydettävis-tä vihjeistä. Vaikka kirja onfiktiivinen, se väittää perustu-vansa tietyissä asioissa faktaan,mikä saa monet sekä kristitytettä ei-krisityt ottamaan kir-jan ideat vakavasti. Ongelma-na on, että kyseiset seikat ovatsuurimmaksi osaksi kaikkeamuuta kuin faktaa, ja että nehyökkäävät suoraan kristillis-tä perinnettä vastaan, väittäenkirkon olevan murhajärjestöja totuuden keksitty.Esimerkkejä kirjan mai-nostamista ‘totuuksista’:*Jeesus ei ollut Jumala,vaan pelkkä ihminen.*Jeesusta ei pidetty Juma-lana ennen kuin keisari Kons-tantinus keksi tämän idean300-luvulla. Hän myös koko-si Raamatun.

*Jeesus oli naimisissa Mag-dalan Marian kanssa.*Maria synnytti Jeesuksel-le tyttären, jonka suku jatkuuyhä Euroopassa.*Kirkon perusta ei ole Pie-tari, vaan Magdalan Maria,jota tulee palvoa jumalattare-na.*Katolinen kirkko on tie-toinen tästä kaikesta ja vuosi-satojen ajan se on murhannuttotuuden paljastumisen uh-kia, mm. Jeesuksen jälkeläisiä.Da Vinci-koodi on täynnähuijauksia, niin täynnä, ettäniitä voisi listata ja kumotakirjaksi asti. Itse asiassa niinon jo tehty. USA:ssa The DaVinci Code on todistettu pu-puksi jo aikoja, suosittelentutustumaan kirjoihin nimel-tä De-Coding Da Vinci ja TheDa Vinci Hoax.Mainittakoon tässä nytkuitenkin jokaisen tiedoksimuutamia historiallisia tosi-seikkoja. Vanha Testamenttioli koossa jo ennen Kristusta,joten Konstantinuksen yhtey-den siihen voi suosiolla jättääkäsittelemättä. Uuden Testa-mentin kirjat taas kirjoitet-tiin ensimmäisellä vuosisadal-la ja koottiin kauan ennenKonstantinusta. Jeesuksenopetuslapset ja heidän oppi-poikansa kirjoittivat nämäkirjat, jotka annettiin eteen-päin sukupolvelta toiselle.

Toisella ja kolmannella vuosi-sadalla hereetikot alkoivattuottaa kirjoituksia, jotka vää-rentelivät totuutta ja väittivätvalheellisesti olevansa aposto-lien perintöä. Koska näidenkirjojen ei kuitenkaan tun-nustettu olevan Kristuksenopetuksen ja apostolisen pe-rinteen mukaisia, ne hylättiin.Vastauksena Kristuksen seu-raajat tekivät kuuluisan listankirjoista, joiden todenmukai-sesta sisällöstä kaikki seura-kunnat olivat yhtä mieltä.Nämä kirjoitukset ovat jää-neet Raamattuun, DanBrown taas ottaa tietonsa pää-asiassa harhaoppisista apokry-fisistä evankeliumeista jättä-mällä huomiotta kaikki en-simmäisten vuosisatojen his-toriallisesti luotettavat läh-teet, evankeliumit ja kirkonliturgiset dokumentit. Todis-teiden valossa on selvää, ettäkristityt uskoivat alusta astiJeesuksen olleen itse Jumala.Jeesus ei itsekään väittänytyhtään vähempää ottaessaanitselleen vain Jumalalle kuulu-van vallan antaa ihmisten syn-tejä anteeksi. Hänen suustaantulivat myös maailmanhistori-an shokeeraavimmat lauseet:“Ellette usko, että minä olense joka olen, te kuolettesynteihinne”(Joh.8:24). Jee-sus otti täten itselleen Juma-lan nimen (Minä olen se joka

olen, JHWH, vrt.2.Moos3,14). Hän jatkoi vielä: “En-nen kuin Abraham syntyi,minä olin.” (Joh. 8:58) Kai-ken lisäksi Kristus tapettiinnimenomaan siksi, että hänenväitettiin pilkanneen Jumalaatekemällä itsensä Jumalan ve-roiseksi.Suuret väkijoukot seurasi-vat Jeesusta, ja lukuisat säily-neet kirjoitukset todistavatkristittyjen uskosta Jeesuksenjumaluuteen.  Kun Jeesus il-mestyi ylösnousemuksensajälkeen Tuomakselle, tämähuudahti: “Herrani ja Jumala-ni!” (Joh.20:28). Myös Paava-li kirjoittaa kirjeissään Jeesuk-sen jumaluudesta hyvin sel-västi. Tämän lisäksi alkukir-kon piispa Ignatius Antiokia-lainen kirjoitti vuonna 110seuraavaa: “Sillä meidän Ju-malamme, Jeesus Kristus, he-delmöittyi Mariassa Jumalansuunnitelman mukaan --”.Sama piispa puhui myös en-simmäisenä katolisesta kirkos-ta. Kirkko uskoi  alusta astiJeesuksen ruumiilliseen läsnä-oloon Eukaristiassa, mikä käymyös ilmi Paavalin kirjeistä.Katolinen Kirkko on säilyttä-nyt koko oppinsa 2000 vuo-den ajan – alkukirkosta lähti-en aina tähän päivään saakka.Brownin väitettä siitä, ettäEvankeliumeita muunneltiinmyöhemmin sopimaan  myö-hempien aikojen kristittyjenuskoon, ei tue yksikään histo-riallinen fakta. Sama päteekaikkeen Magdalan Marian jaJeesuksen suhteeseen liitty-vään keksittyyn propagan-daan. Kirjailijan väitteet Leo-nardon taiteesta eivät ole yh-tään sen todempia. Brownintaide-ekspertin maine meneejo siinä, että hän kutsuu Leo-nardoa (nimi, jolla jokainentaide- ja historiankirja häntäkutsuu) toistuvasti Da Vincik-si, joka ei ole mikään nimi,vaan kotipaikan ilmaiseva lisä-ys, suomeksi ‘Vincistä’. Yhtävakavasti tulisi ottaa teologi,

joka kutsuisi Jeesusta nimellä‘Nasaretista’.Kirjan hyökkäys OpusDei-järjestöä vastaan on tör-keä ja naurettava, kaukanamistään totuudesta. Kaikenkertoo se, että kirjassa esiinty-vä päähahmo on “katolisenlahkon” Opus Dein munkki– Opus Dei on täysin kirkonsisällä oleva ja sille uskollinenpaavin hyväksymä maallikko-järjestö, jolla ei ole munkke-ja. Kaiken tämän takia enkoskaan tuhlaisi aikaani moi-sen humpuukikirjan lukemi-seen, ja toivon, ettette tekään.Kehotan vielä tutustumaanallaoleviin linkkeihin lisätie-don saamiseksi. On hyvä tie-tää jotain totuudesta, jottaolisi mahdollista auttaa ihmi-siä, kun he pikku hiljaa al-kanevat intoilla kiehtovienhölynpölytarinoiden sysäämi-nä. Jos joku haluaa todella tie-tää, kuka Jeesus oli, mitä hänteki ja sanoi, tai millainenkirkko oli ja on – suosittelenparhaita mahdollisia lähteitä– historiallisia Evankeliumei-ta sekä apostolien kirjeitä,kaikki säilyneinä Uudessa Tes-tamentissa, sekä kirkon sakra-mentaalista elämää, joka eiole salattu suurelta yleisöltä.Totuus saattaa jopa yllättää.Kristus oli, on ja on aina ole-va Jumala itse, ja hänen kirk-konsa on ollut, on ja on ainaoleva hänen äänensä Maanpäällä – Nikean kirkollisko-kouksen uskontunnustuksensanoin: yksi, pyhä, katolinenja 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

Pyhän Josemaríanelämäkertailmestyi suomeksi
Pyhän Josemaría Escrivá de Balaguerinelämästä on vastikään ilmestynyt suo-mennettu teos Jumalan tahdissa. Teoksenkirjoittaja “Francois Gondrand tunsihenkilökohtaisesti pyhän Josemarían,jota paavi Johannes Paavali II kutsui ‘jo-kapäiväisen elämän pyhimykseksi’. Omi-en muistojensa sekä muiden todistuksenperusteella tekijä kertoo espanjalaisenpapin tarinan aina tämän lapsuusvuosis-ta Opus Dein perustamiseen ja sitä seu-ranneisiin työntäyteisiin vuosiin saakka.Anekdooteista ja päiväkirjamerkinnöis-tä rakentuu vivahteikas kuvaus pyhänJosemarían elämästä ja persoonallisuu-desta.” (Kirjan takakannesta)
Yli 400-sivuisen kirjan on kustantanutOkeanos oy, ja sitä on saatavissa mm.Katolisesta tiedotuskeskuksesta hintaan18,- euroa.
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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 An-ders Arborelius OCD sitt prästjubileum.
Den största fara som vår troär utsatt för i dag är att dessrötter i historien tunnas ut.Inkarnationens realism, detsom är kristendomens adels-märke, har alltid retat gallfe-ber på folk, inte minst pådem som är så överandliga attde inte kan acceptera en Gudsom blir ett sprattlande späd-barn, ja, ett försvarslöst foster.Dagens fest, Jungfru Mariasfödelse, hon som är själva ga-ranten för Guds människob-livande, gör att vår tro har fastmark under fötterna. Dagensevangelium, det kansketråkigaste av alla, menjust därför så nyttigt föross som alltid sökeromväxling och action,visar hur djupt ner i Is-raels historia Jesu rötternår, han som är den ut-lovade Messias för Isra-el och för det nya Israelsom hans Kyrka är, ja,för allt och alla, överalltoch alltid. Bara ihonom finns räddnin-gen. ”Han skall frälsasitt folk från deras synder”,säger ängeln till Josef. Mariasfödelse är nådens späda gry-ning som bebådar Jesu egenfödelse, då nåden flödar förfullt, ja, strömmar ut övervärlden. I Jungfru Maria får viockså se den bejakelsens grun-dattityd som vi alla måste hainför Jesus och hans inträde ivår historia, både i världensstora och i min lilla egna.Hennes fiat får vi upprepaända till vårt sista andetag,ögonblick för ögonblick.I Maria ser vi vad vi engång är menade att bli genomnådens osynliga, men högstfruktbara utnötnings- och för-vandlingsprocess. Maria, honsom är full av nåd och redannu har del av Kristi fulla här-lighet, ger oss hopp när vitycker att vi står och stamparpå samma fläck. Kanske det ärvår största frestelse i dag, attge upp eftersom vi inte sernågra tydliga resultat av Gudsfrälsningshandlande i oss själ-va, i Kyrkan eller i världen?Var kan vi ta på heligheten?Varför är det mest mänskligsvaghet och småaktighet i vårthjärta? Det är då vi behöverJungfru Marias moderliga up-pmuntran att upprepa vårtlivs fiat. Det är det lilla ordetsom jag också vill klamra migfast vid när jag tänker på mina25 år som präst. Guds nådhar varit oändligt stor och

helt oförtjänt, men mina hän-der är för små, mitt hjärta förlitet. Säkert är det mångapräster som kan säga detsam-ma. Kristus har anförtrottsina största skatter till oss. Vifår i hans namn fira eukaris-tin. Bröd och vin blir till Kris-ti kropp och blod. Vi får för-låta synder i hans kraft. Män-niskor rycks undan syndensstrupgrepp och blir helgade.Något större finns inte pådenna jord. Och ändå är vi såsmå, så bristfälliga, så ytliga.Ibland är det nästan out-

härdligt att se, men samtidigtär det också något stort att sehur Gud kan använda ossändå. Ex opere operato – ärett av de mest hoppfulla somhar sagts av mänskliga mun-nar: att Gud i sin trofasthetkan göra sitt verk även genomsvaga och syndiga redskap.Och är det inte det som varjepräst måste glädja sig mestöver: Guds oändliga trofast-het, han som aldrig upphöratt göra stora ting genom småmänniskor. Kanske det är justdär vår helt specifika helgelsesom präster börjar? När vi kanbejaka att det bara är Gudsverk, att det är han som tro-gen sina löften och sitt egetväsen fortsätter att handla isin Kyrka, genom sina präster?Sólo Dios basta, säger Teresaav Avila. In Laudem Gloriae,säger Elisabeth av Treenighe-ten som ett eko av Paulus.Det är Gud i hans helighet, ihans gränslösa godhet ochskönhet, i hans eviga sanningoch barmhärtighet som vipräster för förmedla och pekavidare på. Ve oss om vi integör det – och ve oss när vi merdöljer den Gud som vill kom-ma till människor just genomoss.”Dem Gud i förväg utvalthar han också bestämt till attformas efter hans Sons bild,så att denne skulle vara denförstfödde bland många brö-

der.” Paulus ord gäller alladöpta, men särskilt väl passarde på oss präster. Vi har fåttkallelsen att handla i Jesunamn och att vara en levandebild av Kristi frälsningshand-lande, en ikon. Faktiskt trorjag att man just i vår samtidhar en slags instinktiv förståel-se av detta. Hur besviken, ja,hur djupt sviken blir maninte när en präst uppträderovärdigt! Även den som intesäger sig vara kristen eller ensreligiös, blir djupt personligtförorättad när en präst betersig olämpligt, för attinte tala om när hanbegår en svår synd. Fak-tiskt tror jag att det ärnågot mycket hopp-fullt i detta: världenförväntar sig att få enliten aning om Kristikärlek genom den sva-ga människa som präs-ten förvisso är. ”Starktörst är omöjlig attbortse från, det är densom brinner i oss” (Jo-hannes Klimakos). Detfinns en Kristus-törst i män-niskans inre. Hur förträngdoch förnekad den än är går detinte att utrota den. Det är våruppgift som präster att hjälpamänniskor att känna igen vemde innerst inne längtar efter.Men det kan vi bara om vi lik-som Jesus själv törstar eftermänniskor. Det är kanske vårtstörsta fel som präster i da-gens pluralistiska samhälle,att vi accepterat att de flestalever utan Jesus. Vi säger detinte så, men vårt sätt att levaoch tänka pekar på att vi oftakapitulerat för status quo.Därför måste vi gång på gångupprepa Marias fiat och göradet som Kristi präster, sombara finns till för de andrasskull, för deras frälsning ochhelgelse. Detta myller av män-niskor som lever som omGud inte fanns och som tyckssnälla och lyckliga ändå, menockså dessa som fastnat på irr-vägar och i syndens labyrinteroch inte hittar ut. Hur skallvi nå dem? Det är ofta minbön, men samtidigt ser jagmin fattigdom och oförmåga.Men kanske det just är detmaterial i oss som Gud villanvända – bara vi låterhonom handla och inte upp-hör att törsta. Fiat – må detske med mig som Du, Herre,vill.
WWW.KATOLSKAKYRKAN.SE

Maailman nuorten-päivät 2005
Nuortenpäivät huipentuvat Köl-
nissä 15.-21.8.2005. Osallistu-
misesta alustavasti kiinnostunei-
ta pyydetään ottamaan mahdol-
lisimman pian yhteyttä omaan
kirkkoherraansa. Lisätietoja
antaa myös Suomesta lähtevän
ryhmän koordinaattori, kirkko-
herra Peter Gebara SCJ, puh.
02-2314389. Katso myös verk-
kosivua www.wjt2005.de.

Kesä-talkootTurussa

Joskus riittää aimo annoshyvää mieltä ja ennen kaik-kea hyvää tahtoa, että syn-tyy ihmeitä. Kesäkuun alku-puolella eräänä aurinkoisenakesäpäivänä joukko Turunseurakuntalaisia, pääasiassanuoria vietnamilaisia ja iraki-laisia, ilmestyi pappilaan. Vas-tassa heitä oli isä Peter Geba-ra SCJ ja kaksi seminaristiamaaleineen ja muine tarvik-keineen. Tarkoituksena olimaalata kirkon nokeentunutkatto kastemaljan yläpuoleltaja vähän muutakin. Työn pitivalmistua illaksi, sillä silloinoli jo tarkoitus viettää pyhämessu ja polvistua pyhänsakramentin eteen.Talkooväki olikin ahkeraajoukkoa, ja illalla seurakunta-

laiset pääsivät ihailemaantyön tulosta. Katon lisäksieteinen, paalut, Neitsyt Mari-an syvennys ja sisarten kuorohohtivat puhtaan valkoisina.Toinen kesän talkookoh-de oli hautausmaa, joka tar-vitsi hieman siistimistä ja uu-distusta. Isä Peter haluaa vieläkerran kiittää kaikkia mukanaolleita. Oman kirkon avusta-minen ei aina tarkoita rahal-lista avustamista, vaikka ei se-kään pahaksi ole, vaan tukeavoi antaa myös muulla tavoin,kuten olemme saaneet nähdäja kokea kuluneena kesänä.Jokaisen seurakuntalaisentuki muodossa tai toisessa onaina yhtä arvokasta.
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