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SisällysluetteloEukaristinen vuosi– kiitoksen arvoinen
Kirkolla on hoidettavan-
aan suuri aarre, jotakin,
joka uskon talletuksen (de-
positum Fidei) rinnalla ja
jopa sen ylitse on kerta
kaikkiaan korvaamaton. Se
on tietenkin eukaristia.
Tämän kuun kymmenen-
nestä päivästä alkaen kirk-
ko on viettänyt eukaristista
vuotta. Jo kolmatta vuosi-

kymmentä Pietarin istuinta hallittuaan rakas pyhä isämme
on viimeisten vuosien aikana selvästi osoittanut sanoillaan
ja teoillaan, ja tuskin liian aikaisin, eukaristian mittaamat-
toman suuren arvon. Se on lahja, johon emme saa suhtau-
tua vähätellen, se on lahja, jonka arvoton viettäminen ja
vastaanottaminen on suorastaan rikollista.
Tämän eukaristisen vuoden aikana kannattaa syventyä juu-
ri eukaristian salaisuuteen. Me voimme vilpittömällä asen-
teella pyrkiä etsimään vastauksia tärkeisiin kysymyksiin:
Miksi Jumala on antanut meille eukaristian, miksi Hän
uhrasi itsensä meidän puolestamme? Miten Jumala on läs-
nä eukaristiassa, millaista tuo todellinen läsnäolo oikein on?
Miksi kirkko viettää eukaristiaa niin kuin viettää, mistä py-
hän messun rakenne ja tavat kertovat? Mitä eukaristian vas-
taanottaminen minulta edellyttää, teenkö sen palvoen ja
kunnioittaen? Kunnioitanko eukaristian viettäjiä, pappeja,
ennen kaikkea sen takia, että heidät on erityisellä tavalla
vihitty tähän pyhään tehtävään?
Kreikan sana ’evkaristein’ tarkoittaa kiittämistä. Myös siitä
eukaristiassa on kysymys. Ehkäpä emme osaa oikein lähes-
tyä eukaristiaa, ennen kuin ymmärrämme, kuinka paljosta
saamme Jumalaa kiittää. Elämästä, kirkosta, sakramenteis-
ta, perheestä, ystävistä, rakkaudesta.
Vasta tämän kiitollisuuden asenteen avulla, niin luulen, voi
eukaristia todella avata silmämme näkemään, korvamme
kuulemaan ja suumme julistamaan. Ja mistäpä muualta sen
hankkisimme kuin eukaristian itsensä äärestä – siis palvo-
maan.

Ordo
Helsingin hiippakunnan ordon 2004-2005 ennakko-
tilauksia otetaan vastaan Katolisessa tiedotuskeskuk-
sessa 5.11. saakka. Puh. 0208 350751, sähköposti
info@catholic.fi. Erityisesti useita kappaleita tilaavia
pyydetään olemaan ajoissa liikkeellä.
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Uutisia

Nya saliga: Österrike-Ungernssiste kejsare och mystiker sominspirerade Mel Gibson
Söndag 3 oktober saligförkla-rade påven Johannes PaulusII Österrike-Ungerns siste ke-jsare och en tysk mystiker från1700-talet som inspireradeMel Gibsons Jesusfilm, till-sammans med två franskapräster och en italiensk nun-na. Karl I av Habsburg, defranska prästerna Pierre Vigneoch Joseph Marie Cassant, ita-lienska nunnan Maria Ludovi-ca De Angelis som arbetademed ungdomar i Argentina,och den tyska nunna och mys-tikern Katharina Emmerick sa-ligförklarades under en mässapå Petersplatsen inför litetmer än 20.000 människor,bland annat drottning Fabio-la och prinsessan Astrid frånBelgien samt kungafamiljernafrån Luxemburg och Liech-tenstein. Påvens medhjälparefick läsa delar av den 84-årigepåvens långa predikan påfranska, tyska och spanska.Karl av Habsburg blev ke-jsare 1916, 29 år gammal, ochgjorde fruktlösa försök tillfredsförhandlingar medFrankrike. Han dog i exil1922. Karl var djupt fromoch följdes av förbön från engrupp personer eftersom enstigmatiserad nunna hade fö-rutsett att han skulle få lidaoch utsättas för angrepp.1911 gifte han sig med denitalienska prinsessan Zita avBorbone-Parma. De fick åttabarn.“Karl av Habsburg var enfredens vän och för honomvar kriget något fasansfullt”,sade Johannes Paulus II. “Han

kom till makten mitt i detförsta världskriget och försök-te fortsätta fredsinitiativenfrån min föregångare påvenBenedictus XV”, betonadepåven.Den tyska nunnan AnnaKatharina Emmerick (1774-1824) lyfte påven fram somen förebild i ”andlig styrka”och "tålamod med kroppenssvaghet.” Emmerick blev stig-matiserad med Jesu sår ochlevde långa tider utan att äta.Fler av hennes blodiga vi-sioner av Jesu sista timmaranvändes av Mel Gibson föratt fylla ut evangeliernas kort-fattade berättelser när hanskrev filmen ”The Passion of theChrist”. Det gäller t ex scenendär Maria torkar Jesu blodfrån marken efter att hanpryglades, och bilden av djä-vulen som följde efter Jesusnär han bar korset. Men påvennämnde inte hennes skrifterutan bara hennes fromhetoch omsorg om fattiga.KATT/VATIKANRADION

Den salige Karl I av Habsburg

Espanjan lainsäätäjäthermostuttavat kirkkoa
Paavillisen perheneuvostonpuheenjohtaja, kardinaali Al-fonso Lopez Trujillo on il-maissut Vatikaanin radiolleantamassaan haastattelussahuolensa Espanjan lainsää-dännössä tapahtuvista muu-toksista. Sosialistien voittami-en parlamenttivaalien jälkeenmaan lainsäädäntöä on lei-mannut nopea uusimistyö,jossa perinteisiä perheen jaavioliiton käsitteitä romute-taan.Maassa on tarkoitus antaasamaa sukupuolta oleville pa-reille täysin yhtäläiset oikeu-det kuin on miehen ja naisen

välisessä avioliitossa, mukaanlukien adoptio-oikeus.Kardinaali Trujillon mu-kaan "Espanjan lainsäätäjätkeksivät aivan uuden ja ole-massa olevasta täysin poikkea-van määritelmän avioliitolle".Se on hänen mielestään "su-rullinen uutinen" sekä todel-linen perhe-elämän vastainenteko, ehkäpä jopa ristiriidassaYK:n vuonna 1989 määritte-lemien lasten oikeuksienkanssa.Kardinaalin mukaan tasa-painoista elämää varten lapsitarvitsee sekä isän että äidin,jotka tarjoavat "lapsen psyko-

logiselle kehitykselle välttä-mättömän toisiaan täydentä-vyyden".Espanjan piispainkokouson lausunnossaan luonnehti-nut lakia "koko yhteiskuntaahaittaavaksi virukseksi". Mikä-li laki lopulta vahvistetaan,Espanjasta tulee toinen maaAlankomaiden jälkeen, jossans. homoliittojen asema olisitäysin rinnastettu avioliit-toon.
KATT/VIS/CWNEWS

Kardinaali Arinze piispoille:Vahtikaa liturgiaa!
Paavillisen liturgian ja sakra-menttijärjestyksen kongregaa-tion prefekti, kardinaali Fran-cis Arinze on suurta huomio-ta saaneessa puheessaan Vati-kaanissa lähetyskongressiinosallistuneille piispoille ko-rostanut piispojen tehtävää"vahtia tarkasti" liturgian viet-tämistä omissa hiippakunnis-saan. Kardinaali kehotti piis-poja varmistumaan siitä, ettäeukaristiaa vietetään tarkastiliturgisten säädösten mukaan."Piispan pyhittämistehtä-vä pyhän liturgian avulla onkoko sen palvelun huipentu-

ma, jonka suorittamiseenpiispa on kutsuttu kirkossa",kardinaali Arinze totesi. Siksihän rohkaisi piispoja työsken-telemään läheisesti pappienkanssa ja varmistumaan siitä,että jokainen pappi viettäämessua kunnioituksella ja li-turgisia määräyksiä seuraten.Kardinaali käsitteli pu-heessaan laajasti liturgista in-kulturaatiota sekä tarvetta li-sätä uskovien ymmärrystä li-turgiasta. Hänen mukaansasaarnat ovat oiva väline kirkonopetuksen ja liturgisen tradi-tion selittämiseen, sillä ne

ovat monille katolilaisille "us-konnollisen kasvatuksen pää-kanava".Kardinaali Arinze painottipuheessaa, että inkulturaati-oon on suhtauduttava varo-vaisesti, jotta voitaisiin var-mistua siitä, ettei liturgianolennaiset elementit vaaran-nu. Hän varoitti piispoja eri-tyisesti tiheistä muutoksista jaselebranttien omista sovelluk-sista.
KATT/ZENIT/CWNEWS

Eukaristinenvuosi alkoi
Paavi julkaisi apostolisenkirjeen eukaristiasta.
Paavi Johannes Paavali II:n ju-listama eukaristinen vuosi onalkanut. Pyhän isä esittää eu-karistisen vuoden tavoittei-taan lokakuun alkupuolellajulkaistussa apostolisessa kir-jeessään Mane nobiscum Domi-
ne (Jää luoksemme Herra).Paavi kertoo toivovansa,että vuoden hedelminä olisiainakin kasvava kunnioitus

eukaristian keskeistä asemaakohtaan kirkon elämässä, suu-rempi kunnioitus liturgisiaohjeita kohtaan ja entistäkunnioittavampi suhtautumi-nen pyhää sakramenttia koh-taan ja lisääntyvä osallistumi-nen sunnuntaimessuun.Lisää aiheesta tämän leh-den sivuilla 14-15.KATT/VIS

Vuodenteemakirja:
PaavinkiertokirjeeukaristiastaEcclesia deEucharistia

Nyt tarjous-hintaan 9 euroa
Katolisesta tiedotuskeskuk-sesta postiennakolla (hinta si-sältää kaikki kulut).
Tilaukset puh. 0208 350751tai email info@catholic.fi.
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Uutisia

avio-uutinen
Fyra nunnorangripna i Kerala
Hinduistiska extremister ang-rep och sårade 25 septemberfyra av Moder Teresas nunnori en by i den indiska delstatenKerala. Det uppger AsiaNews.Fyra nunnor och två prästerangreps i en avlägsnen by fördalit eller kastlösa i utkantenav staden Kozhikode. Sajan KGeorge, chef för GlobalCouncil for Indian Christiansi Bangalore, anklagar partier-na Rashtriya SwayamsevakSangh (RSS) och BharatiyaJanata Party (BJP), som styrdelstaten Kerala, där det finnsmånga kristna.Missionärerna besöktehinduerna i byn med sin am-bulans med mat och hjälp tillde fattiga kastlösa i byn. Vidankomsten möttes de av engrupp män som frågade chauf-fören om de hade kommit föratt omvända hinduer. De bör-jade misshandla chaufförenoch slog sönder ambulansensfönster. Därefter angrep demissionärerna, ryckte gort dekors de bar om halsen och så-rade fyra nunnor. Några kvin-nor i byn försökte hedja ang-riparna.Polisen har gripit 15 mänsom misstänkts ha deltagit iangreppet. Vänsterpartiernaanklagar regeringen för att intebeskydda de religiösa minori-teterna. Guvernören i KeralaOomen Chandy har lovat be-kämpa extremisternas våld.Syster Angelette, som le-der Moder Teresas barmhär-tighetsmissionärer i Kerala,säger till AsiaNews:"Dessa dalit är hinduer,

men vi missionärer skiljerinte på kaster eller reli-gionstillhörighet. Det gör attderas arbete betraktas medmisstänksamhet som ett för-sök att omvända hinduer",förklarar hon.Frågan är känslig i Indieneftersom de kastlösas endasätt att komma ur kastsyste-met är att byta religion. 4 no-vember planerar en miljonkastlösa att byta religion sam-tidigt i samband med en marstill Delhi. Troligen kommerde att konvertera till budd-hism, men några kanske väljerkristendomen.Egentligen skulle de tänk-ta masskonverteringarna skettredan den 14 oktober. Datu-met valdes för att det var pådagen 45 år sedan en liknan-de masskonvertering, då dalit-ledaren Dr Babasaheb Ambe-dkar och hundratusentals kas-tlösa blev buddhister, mendet flyttades fram.Orsaken till daliternas ak-tion kan vara att hinduernastärkt sin position inom poli-tiken, där de fört in allt merreligion de senaste tre åren,även om Indiens författningfortfarande är sekulär. Särskilttydligt har det blivit sedan dethindunationalistiska partietBJP under premiärministerAtal Behari Vajpayee hamna-de i regeringsposition 1998.Dessutom har daliterna viastörre utbildningsmöjligheterskaffat sig kunskap om sinamänskliga rättigheter, skriverDagen.KATT/VATIKANRADION

Äiti Teresan muistopäiväävietettiin ensimmäistä kertaa
Autuaan Teresa Kalkuttalai-sen eli tutummin Kalkutanäiti Teresan autuaaksijulista-misen jälkeistä ensimmäistämuistopäivää vietettiin piis-pamme luvalla Pyhän Henri-

kin katedraalissa 6. syyskuuta.Messua juhlisti äiti Teresanreliikki, jonka ympärille usko-vat kokoontuivat myös kirk-kokahveille seurakuntasaliin.KATT

Ruotsalaispalkinto katolisellearkkipiispalle
Ruotsissa on myönnetty 22.000 euron suuruinen palkinto arkkipiispa Gennaro Verolinol-le, joka pelasti toisen maailmansodan aikana Unkarissa monen juutalaisen hengen kansal-lissosialistien käsistä jakamalla heille vääriä henkilöllisyystodistuksia
Italialaissyntyinen arkkipiispaGennaro Verolino, 97, onensimmäinen henkilö, jollePer Angerin nimeä kantavamuistopalkinto on myönnet-ty.  Palkinto myönnetään sel-laisille henkilöille, joiden kat-sotaan edistäneen omallahenkilökohtaisella toiminnal-laan ihmisoikeuksia ja demo-kratiaa.Tätä urheutta ja rohkeut-ta arkkipiispa Verolino osoit-ti toisen maailmansodan aika-na toimiessaan apostolisennuntiuksen sihteerinä Buda-pestissa, jolloin koko kau-punki oli saksalaisten miehit-tämä.  Viisaudellaan ja päät-täväisyydellään hän pelastimonen juutalaisen hengen ja-

kamalla väärennettyjä henki-löllisyystodistuksia samaan ai-kaan kun Ruotsin suurlähe-tystössä suurlähettiläs Per An-ger myönsi juutalaisille ruot-salaisen passin.Angerin perheen toivomuson ollut, että palkinnon en-simmäisenä saisi juuri arkki-piispa Verolino. Palkinnonjakotilaisuutta Roomassakunnioitti läsnäolollaan mm.Ruotsin pääministeri GöranPersson ja yhteensä noin 300kutsuvierasta.Gennaro Verolino syntyiNapolissa 1906 ja sai pappis-vihkimyksen ollessaan 22-vuotias. Sodan jälkeen hänteki pitkän uran Vatikaanindiplomaattina. Vuonna 1986

hän vetäytyi eläkkeelle ja asuuedelleen Roomassa.Per Johannes Valentin An-ger syntyi Göteborgissa 1913.Lakiopintojensa jälkeen 1940hänet lähetettiin BerliininRuotsin suurlähetystöön jakaksi vuotta myöhemmin hänsai siirron Budapestiin. So-dan jälkeen hän auttoi kadon-neen toisen ruotsalaisen dip-lomaatin Raoul Wallenberginetsinnöissä, joka katosi Unka-rissa tammikuussa 1945 pe-lastettuaan ensin kymmenientuhansien juutalaisten hen-gen. Per Anger itse kuoli Tuk-holmassa elokuussa 2002.
KATT/ZENIT(KATH.NET

Skismaattisilla traditionalisteilla ongelmia
Arkkipiispa Marcel Lefebvrenperustama Pyhän Pius X:n vel-jeskunta, joka ajautui edes-menneen perustajansa suorit-tamien luvattomien piispan-vihkimysten takia välirikkoonRooman kanssa, on ajautu-nut sisäisiin erimielisyyksiin.Niiden johdosta veljeskuntaajohtava arkkipiispa BernardFellay on erottanut kaksiranskalaista pappia, jotka oli-vat suhtautuneet kriittisestiveljeskunnan viimeaikaiseenkehitykseen.Nimettömien Vatikaaninedustajien mukaan veljeskun-nan tilanne on huolestuttava

ja surullinen. Veljeskunnanpapit ovat käytännöllisestäskismaattisesta tilanteestahuolimatta pätevästi vihittyjäkatolisia pappeja, vaikka hei-dän tilanteensa onkin epä-säännöllinen. Siksi heidän kir-kon yhteyteen palaamisensaedellytyksenä on vain se, ettähe hyväksyvät paavin ja hiip-pakuntien piispojen auktori-teetin. Vatikaanissa mahdolli-seen sovintoon suhtaudutaanhyvin myötämielisesti.Viimeisten vuosien aikanakatolinen kirkko on käynytmyös institutionaalisia neu-votteluja skismaattisten tradi-

tionalistien kanssa. Niidenseurauksena Pyhä istuin hy-väksyi Brasiliassa toimineenyhteisön paluun kirkon täy-teen yhteyteen antaen silleuudenlaisen kanonisen ase-man henkilökohtaisena apos-tolisena administratuurina.Tämän vuoden toukokuussaperustettiin vastaavasti Berlii-nissä pieni Pyhän Filippo Ne-rin traditionaalinen yhteisö,johon liittyi joitakin PyhänPius X:n veljeskunnan jäseniä,pappeja ja seminaristeja.
KATT/CWNEWS

Studium Catholicum
Studium Catholicumissa alkaa englanninkielinen lukupiiri, jossa tu-
tustutaan pyhän Tuomas Akvinolaisen teokseen Summa theologiae.
Piiriä johtaa isä Antoine Lévy OP. Ensimmäiset kokoontumiset ovat
lauantaisin 13.11., 27.11. ja 11.12. klo 14.00.
Samoina päivinä on messu klo 12.30 ja sen jälkeen kirkkokahvit.
Aamumessu yleensä ma-pe klo 8.00. Maanantaina 8.11. klo 8.00
vietetään messua dominikaanisääntökunnan vainajien puolesta.
Tervetuloa!
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On suuri hyve harjoittaa nöyryyttäilman, että tietää olevansa nöyrä.
AUTUAS TERESA KALKUTTALAINEN

Aivan niin, tämä on meidän karismamme. Meidän
tulee aina olla yhteydessä Kristuksen kanssa joko py-
hän eukaristian tai köyhien muodossa.

AUTUAAN TERESA KALKUTTALAISEN PÄIVÄN RUKOUS

Oremus
Rukouksenapostolaatti

Me rukoilemme ...
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.
Marraskuu
Että kristityt miehet ja naiset oli-
sivat tietoisia omasta kutsumuk-
sestaan kirkossa ja siksi vastaisi-
vat avosydämisesti Jumalan kut-
suun etsiä pyhyyttä elämässään.

Että kaikki lähetysalueilla
työskentelevät muistaisivat aina,
että henkilökohtainen pyhyys ja
läheinen yhteys Kristukseen
ovat tuloksellisen evankelioimi-
sen lähde.

Böne-apostolatet
Vi ber ...

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.
November
Att kristna män och kvinnor
blir medvetna om sitt uppdrag i
kyrkan och svarar på Guds kal-
lelse att söka helighet mitt i livet.

Att de som arbetar i missio-
nens tjänst inte glömmer att
personlig helighet genom före-
ning med Kristus är källan till
framgång i evangelisationen.

Sunnuntait ja juhlapyhät

Milde Herre, vi bekänner och beklagar att vårt förstånd av naturen är förmörkat
och att vi av oss själva inte förmår åstadkomma något andligt gott. Därför ber vi

dig att du ville hjälpa oss i vår blindhet och svaghet, göra oss brinnande av tro och
kärlek.

Och eftersom nu de yttersta tiderna är nära och det lider mot aftonen, så att denna
världens dag går mot skymning, då din kristna kyrka häftigt anfalles av otro och vant-
ro, av falska bröder och av denna världen och dess mäktige, så stanna hos oss, Herre.
Skynda dig att hjälpa oss, Herre vår hjälp.

Och när vårt livs afton kommer, bliv kvar hos oss, så att vi kan lämna detta jordiska
med glädje och vara hos dig för evigt. Amen.

AUGUSTINUS

17.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai (I)1L 2 Moos. 17: 8–13Ps. 121: 1–2, 3–4, 5–6, 7–8. Ks 22L 2 Tim. 3:14 – 4:2Ev. Luuk. 18: 1–8Voidaan viettää messua evankeliumin levittämisenpuolesta. Kolehti kannetaan lähetystyön hyväksi.
24.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai (II)1L Siir. 35: 15b–17, 20–22a.Ps. 34: 2–3, 17–18, 19+23. Ks 7ab2L 2 Tim. 4: 6–8, 16–18Ev. Luuk. 18: 9–14
31.10. kirkkovuoden 31. sunnuntai (III)1L Viis. 11:23 – 12:2Ps. 145: 1–2, 8–9, 10–11, 13cd–14. Ks 1a2L 2 Tess. 1:11 – 2:2Ev. Luuk. 19:1–10

Sinua, laupiain Isä,
me rukoilemme nöyrästi Poikasi Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme, kautta:

ota vastaan
ja siunaa nämä + antimet, nämä pyhät ja tahrattomat uhrilahjat.
Me kannamme ne eteesi
ennen kaikkea pyhän katolisen kirkkosi puolesta.
Lahjoita sille rauha ja ykseys.
Johdata ja varjele sitä kautta koko maan piirin.
Niin ikään kannamme uhrimme paavimme N:n,
piispamme N:n ja kaikkien niiden puolesta,
jotka uskollisesti vaalivat katolista ja apostolista uskoa.
Muista, Herra, niitä,
joiden puolesta nyt erityisesti rukoilemme.
Muista kaikkia tänne kokoontuneita,
joiden uskon ja alttiuden sinä tunnet.
Heidän puolestaan me kannamme tämän kiitosuhrin,
ja he myös kantavat sen itsensä
ja kaikkien läheistensä puolesta toivoen sinulta
turvallista elämää, lunastusta ja pelastusta
ja antavat kunnian sinulle, iankaikkiselle, elävälle
ja tosi Jumalalle.
Yhdessä koko kirkon kanssa
me kunnioittaen muistelemme sinun pyhiäsi,
erityisesti kunniakasta ainaista Neitsyttä Mariaa,
Jumalan ja Herramme Jeesuksen Kristuksen äitiä,
niin myös pyhää Joosefia, hänen puolisoaan,
sekä apostoleitasi Pietaria ja Paavalia, Andreasta
Jaakobia, Johannesta, Tuomasta, Jaakobia, Filippusta,
Bartolomeusta, Matteusta, Simonia ja Taddeusta,
ja marttyyreitasi Linusta, Kletusta, Klemensiä, Sikstusta,
Korneliusta, Cyprianusta, Laurentiusta, Khrysogonusta,
Johannesta ja Paavalia, Kosmasta ja Damianusta
ja kaikkia sinun pyhiäsi.
Heidän ansioittensa ja rukoustensa tähden
suo meidän kaikessa nauttia sinun suojelustasi.
Kristuksen Herramme kautta. Aamen. ROOMALAISESTA KAANONISTA

Eukaristinen vuosi on alkanut!
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Pyhimys
Den helige Antonio Maria Claret
När jag det heliga året 1950,det första efter andravärldskriget, for till Rom medden skandinaviska pilgrims-gruppen, fick vi naturligtvisvara med om en påve-mässa.Vid den kanoniserade PiusXII Antonio Maria Claret.Det var första gången jag möt-te detta namn.På den tiden blev man ejsåsom nu, översköljd med bil-der och brochyrer, så det endajag lärde mig om honom, varatt han var en helig biskopoch hade grundat någon or-den någonstans. Det var längedet enda jag visste omhonom. Senare har jag ändålärt mig mera.Antonio föddes 1807 iSallent i Katalonien. Hans farvar vävare och Antonio följdehonom i yrket. Men han mås-te ha varit en läshungrig gosseför på sin fritid lärde han siglatin och tryckeriarbete.Vid 22 års ålder inträddehan i prästseminariet i Vich,där han blev prästvigd 1835.Några år därefter kände hanen dragning till kartusianor-den. Den är en av vår kyrkassträngaste ordnar och han in-såg att hans hälsa troligen ejskulle klara det livet. I ställetfor han till Rom och inträd-de hos jesuiterna med hoppom att få bli missionär i nå-got exotiskt land. Men han

klarade inte detta liv helleroch jesuitgeneralen uppmana-de honom att fara hem tillSpanien och missionerabland sina egna landsmän.Han lydde rådet och ägna-de sig under de tio följandeåren åt att hålla reträtter ochpredika  s.k. missioner öve-rallt i Katalonien. Hans iverinspirerade andra präster attansluta sig till hans verksam-het och detta ledde till grun-dandet av kongregationen“Marias obefläckade hjärtasmissionerande söner”. Kon-gregationen har spritt sig bådei Spanien och Latin-Amerika.Kort efter att han grundatkongregationen blev han ut-nämnd till ärkebiskop av San-tiago de Kuba. Uppgiften varmycket svår både politisktoch kyrkligt. På alla håll be-hövdes det trängande refor-mer. Både präster och främstförmögna lekmän motsattesig till dessa högljutt. Han ut-sattes för flera mordförsökoch fick engång ett allvarligtsår av en man som var förbit-trad för att ärkebiskopen om-vänt hans älskarinna tillkristligt liv. Vid sidan av detrent kyrkliga, arbetade Anto-nio ivrigt på att förbättra defattigas förhållanden. År1854 startade han en spar-bank i Santiago med filialer ialla stiftets församlingar för

att få de fattiga på fötter.1857 återvände han tillSpanien för att bli drottningIsabella II:s biktfar. Han avsa-de sig ärkebiskopsämbetet.Men han bosatte sig inte i detkungliga palatset och besöktedet och vistades där bara sålänge som hans uppdrag kräv-de. Den övriga tiden användehan till missionsverksamhetoch till att sprida god littera-tur, detta främst i Katalonien.Det sägs att Antonio un-der sitt liv höll 10000 predik-ningar och utgav 200 böckereller brochyrer för prästernasoch lekmännens upplysningoch uppbyggelse. Han var i ettskede rektor för Escorial. Un-der den tiden utvidgade haninstitutionen med ett labora-torium, ett naturhistorisktmuseum, en musikskola,språkskolor m.m. Han levde iständig union med Gud. Dä-rav följde olika övernaturligagåvor: profetians gåva, extaseroch helande av kroppsligasjukdomar.De politiska förhållandenai Spanien samt biktbarnets,drottningens skandalösa livförsvårade Antonios ställning.Han for därför till Rom, del-tog i första Vatikankoncilietoch bidrog till formuleringenav ofelbarhetsdogmen. Manförsökte få honom att återv-ända till Spanien. Han starta-

de hemåt men på vägeninsjuknade han i Frankrike.Han bad om husrum i cister-sienserklostret Frontfroidnära Narbonne och avled därden 24. oktober 1870.

Antonio Maria betraktassom skyddspatron för vävaresamt sparbanker och sparare.Hans festdag är den 24. okto-ber. MÄRTA AMINOFF

Herra,
Minä unelmoin rauhasta koko maailmassa.Minä puhun rakenteellisista sosiaalisista muutoksista,köyhien ja rikkaiden välisen eron poistamisesta.Mutta,Minä riitelen tovereitteni kanssa työpaikallani.Väheksyn toisten uraputkia ja menestystä.
Minä unelmoin suurista kokouksista,dialogista ystävällisessä hengessä. Kaikkien uskontojen;hindujen, buddhalaisten, animistien, muslimien, ateistien ja kristit-tyjen välillä.
Mutta,Minä en puhu naapuritalossa olevan yksinäisen naisen kanssa.En puhu kapinoivan nuoren kanssa,en rikollisen kanssaenkä ulkomaalaisten kanssa.

Toivon, että Sinun ilosanomaasi julistettaisiin kaikkialla maailmassa,Mutta, itse elan eristäytyneenä omassa rauhassani.
Minä toivon, että kaikki nälkäiset saisivat ruokaa.Mutta minä olen jatkuvasti kristillinen egoisti,Kun minulta pyydetään jotakin palvelusta, vastaan:“Anteeksi, ei minulla ole aikaa.”
Mina annan joitakin almuja, mutta en anna itseäni.Kohtaamaani vääryyttä en voi unohtaa,Minulta puuttuu voima anteeksiantamiseenJa avoimuus sovinnon tekemiseen.
Herra,Minussa on jokin vika.Minun täytyy tehdä parannusta, kääntää suuntani.Aloita Sinun missiosi minun kanssani.Anna minun kasvojeni säteillä Sinun hyvyyttäsi ja ihmisrakkauttasi,jota niin syvästi kaivataan tassa maailmassa.

SVEITSIN MISSION LEHDESTÄ

Erään eurooppalaisen kristityn rukous
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Lähetyssunnuntai
Saatekirje kirkon maailmanlähetyssunnuntaita varten 17.10.2004:
“Meidän vastuumme maailmanlaajuisesta lähetystyöstä”
Vuosi sitten paavimme Jo-hannes Paavali II julkaisi
kiertokirjeen pyhästä eukaris-
tiasta, joka on kirkon elämän
keskus ja huippu. Eukaristias-
sa Herramme ja Vapahtajam-
me rakentaa kirkkoaan ja te-
kee meistä tavallisista ihmisis-
tä Jumalan Pyhän Hengen
avulla taivaallisen Isän yksi-
mielisiä perheenjäseniä. Paavi
teki tästä aiheesta myös tee-
mavuoden, toivoen, että hä-
nen kiertokirjeensä opetukset
vahvistaisivat kirkon jäsenten
uskoa ja lisäisivät rakkautta
pyhän eukaristian sakrament-
tia kohtaan. Jokin aika sitten
Yhdysvaltain pääkaupungissa
Washingtonissa pidetty kan-
sainvälinen eukaristinen
kongressi valaisi omalla taval-
laan aihetta otsikolla: “Euka-
ristia yhdistää taivaan ja maa-
ilman toisiinsa”. Toisin sa-
noen se mahdollistaa meille
elämisen tässä ajassa pää tai-
vaassa ja jalat maassa Herram-
me Jeesuksen tavoin ja yhtey-
dessä Hänen kanssaan.

On siis sopivaa, että tämän
vuoden lähetyspäivän teema-
na on “Eukaristia ja lähetys-
tehtävä”. Eukaristia on kir-
kon jäsenten, meidän, missi-
omme. Jokaisen pyhän mes-
sun lopuksi pappi siunaa mei-
tä nimenomaan siksi, että
osallistuisimme, jokainen
omilla lahjoillamme ja omal-
la paikallamme siihen missi-
oon, jonka Herramme sai tai-
vaalliselta Isältään. Isä rakas-
taa meitä ihmisiä suunnatto-
masti. Hän ei kestä ihmisten
välinpitämättömyyttä Luoja-
ansa kohtaan, eikä heidän
kiittämättömyyttään Jumalal-
ta saamastaan elämän lahjasta.
Sen tähden Hän lähetti maa-
ilmaan Poikansa, kutsumaan
kaikki ihmiset elämään sovus-
sa ja rakkaudessa hänen kans-
saan, toinen toistensa kanssa
ja oman itsensä kanssa.

Hän asetti pyhän eukaris-
tian sakramentin oman elä-
mänuhrinsa muistoksi, jotta
viettäessämme eukaristiaa op-
pisimme koko sydämestäm-
me kiittämään taivaallista Isää
elämän ja pelastuksen lahjas-
ta ja meidän sydämemme
muuttuisivat Hänen sydämen-
sä kaltaisiksi. Pyhä eukaristia
ja kirkon lähetystehtävä kuu-
luvat erottamattomasti yh-
teen myös siinä mielessä, että
kirkon missio on kutsua kaik-

ki ihmiset yhteen ehtoollis-
pöydän ääreen. Alttarin pöy-
dässä opimme tuntemaan toi-
saalta Vapahtajan syvää janoa
ihmiskunnan pelastukseen ja
toisaalta meidän omaa jano-
amme todelliseen elämään
sekä vastuutamme toistemme

ja lähimmäistemme ajallisesta
ja ikuisesta hyvinvoinnista

Viime vuonna autuaaksijulistetun Kalkutan äitiTeresan seuraaja äiti Nirmalapuhui alussa mainitussa euka-ristisessa kongressissa osuvas-ti siitä, miten rakkauden lähe-tyssisaret pyrkivät yhdistä-mään elämässään eukaristianja lähetystyönsä. Hän kertoi

kokemuksen omasta elämäs-tään:Eräänä aamuna aikoessaan
astua kirkkoon rukoilemaan,
hän tapaa kirkon portailla
köyhän, joka istuu siellä ker-
jäämässä rahaa aamiaistaan
varten. Mutta sisarkunnan

sääntöjen mukaan eläen Jee-
suksen ja Hänen valtakuntan-
sa tähden yhtä köyhänä kuin
mies, sisar ei anna rahaa, eikä
hänellä sitä olekaan muka-
naan. Hän tervehtii miestä
kunnioittavasti ja lupaa muis-
taa häntä rukouksissaan. Kun
hän pääsee komeaan kirk-
koon, hän on onnellinen sii-
tä, että pyhän sakramentin
palvonnan hetki on juuri al-

kanut. Hän näkee alttarin ylä-
puolella, kauniilla paikalla,
monstranssin, mutta lähem-
min katsottuna hän havaitsee
ihmetyksekseen, että mon-
stranssi on tyhjä. Keskellä on
musta aukko. Elämän Leipä,
Vapahtaja ei ole näkyvissä.

Samassa joku koputtaa hä-
nen olkapäätään ja antaa hänel-
le pari dollaria sitä varten, että
sisar ostaisi myöhemmin itselleen
kahvia. Sisar näkee tässä eleessä
Jumalan johdatuksen. Hän lähtee
heti penkistä kerjäläisen luokse,
joka on yhä vailla aamiaista, ja
antaa hänelle saamansa dollarit.
Sen jälkeen hän palaa kirkkoon
ja havaitsee Jeesuksen olevan nyt
läsnä monstranssissa. Kun sisar

Nirmala myöhemmin kertoo ko-
kemansa äiti Teresalle, tämä ei
hämmästy tapahtumasta, vaan
toteaa lyhytsanaisesti: “Aivan
niin, tämä on meidän karismam-
me. Meidän tulee aina olla yhtey-
dessä Kristuksen kanssa joko py-
hän eukaristian tai köyhien muo-
dossa.”

Kun sisar palaa kotiin, saa
hän sen lisäksi kokea todeksi
Jeesuksen sanan, että Jumala
palkitsee sataprosenttisesti
niille, jotka palvelevat Häntä
ja Hänen pyhän sydämensä
valtakuntaa uhrautuvasti.
Joku työntää konttorin oven
alta kirjekuoren, jossa on pa-
risataa dollaria.

Kiertokirjeessään paavi
muistutti eukaristisen palvon-
nan merkityksestä uskovien
yhtymiselle Vapahtajaan,
kuin myös heidän osallistu-
misestaan kirkon mission to-
teuttamiseenkin. Ei riitä, että
syömme elämän Leipää, mei-
dän tulee myös varata aikaa
sulattaa tämä pelastuksen lah-
ja, joka on itse Herramme Jee-
sus Kristus, ja antaa Hänen
kirkastaa meidät, niin että
Hän ajan mittaan muuttaa
meidät itsensä kaltaiseksi.

Tätä ajatellen paavi kysyy
kiertokirjeessään: “Kuinka
kirkko pystyisi täyttämään
kutsumuksensa jos se ei kehit-
täisi pysyvää suhdetta Herra-
ansa pyhässä eukaristiassa, jos
se ei ravitsisi itseään sillä ruo-
alla, joka pyhittää meitä, jos
kirkko ei perustaisi missio-
taan Jeesuksen välttämättö-
mään tukeen eukaristian
sakramentissa. Maailman
evankeliointi tarvitsee aposto-
leja, jotka ovat ‘asiantuntijoi-
ta’ eukaristian vietossa ja pal-
vonnassa sekä Herransa kon-
templaatiossa tässä sakramen-
tissa.”

Lähetyspäivän sanomassa
paavi lopuksi toivoo, että jo-
kaisessa seurakunnassa olisi
nälkää pyhää eukaristiaa koh-
taan. Sillä tavalla jokainen
meistä oppisi myös selvästi
näkemään oman vastuunsa
kirkon missiosta ja täyttäisi
oman osansa maailman pelas-
tuksesta Vapahtajansa seuras-
sa.

ISÄ FRANS VOSS SCJ
HIIPPAKUNNAN

LÄHETYSASIOIDEN HOITAJA
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K a l e n t e r iVakio-ohjelma
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

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

17.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.45
lat/engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu
ruotsiksi, 16.00 messu Porvoossa,
18.00 iltamessu

18.10. ma 18.30 johdantokurssi seura-
kuntasalissa, huom. maanantaina ja
tiistaina ei ole messua pappienneuvos-
ton vuoksi!

19.10. ti 14.00 SENIORES, kokoontumi-
nen seurakuntasalissa, ei messua

23.10. la 9.30 retreetti seurakuntasalissa,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu

24.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.45
lat/esp, 11.00 päämessu, 12.30 messu
venäjäksi, 16.00 messu Tikkurilassa,
18.00 iltamessu

30.10. la 9.45 uskonnonopetus ranskak-
si (11.00 messu), 17.40 vesper, 18.00
aattomessu

31.10. kirkkovuoden 31. sunnuntai: 9.45
lat/engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltames-
su

1.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakun-
tasalissa

2.11. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
6.11. la 9.45 messu ja uskonnonopetus
ranskaksi, 11.00 vainajien päivän mes-
su, noin 12.00-17.30 adoraatio, 13.00
rukoushetki Hietaniemen ortodoksisella
hautausmaalla, 17.40 vesper, 18.00 aat-
tomessu

7.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, kaikki-
en pyhien juhla, pyhäinpäivä: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu ita-
liaksi, 16.00 messu puolaksi, 18.00 ilta-
messu

----------------- Diaspora -----------------
Porvoo (ort. kirkko): 17.10. su 16.00
Tikkurila (ort. kirkko): 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
9.10. la 10.00-14.00 vahvistettavien val-
mistelupäivä, 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 Englannik-
si, 18.30 iltamessu suomeksi

16.10. la 9.30 rosenkrans på svenska,
10.00 lauantaikurssi/lördagkurssen,
11.00 ruusukkorukous suomeksi, 18.30
aattomessu suomeksi

17.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi/Mass in Finnish vah-
vistuksen sakramentti (piispan messu),
12.00 messu suomeksi/vietnamiksi,
18.30 iltamessu suomeksi

23.10. la 18.30 aattomessu suomeksi
24.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomek-
si/Mass in Finnish, 11.30 messu saksak-
si/Messe auf Deutsch, 18.30 iltamessu
suomeksi

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.

30.10. la 18.30 aattomessu suomeksi
31.10. kirkkovuoden 31. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous, 10.00 messu suomek-
si/Mass in Finnish, 11.30 perhemessu
suomeksi, 18.30 iltamessu suomeksi

6.11. kaikkien poisnukkuneiden muisto-
päivä: 10.00 messu suomeksi, 18.30
aattomessu

7.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai: kaikki-
en pyhien juhla, pyhäinpäivä: 10.00 mes-
su ruotsiksi/mässa på svenska, 11.30
messu suomeksi/mässa på finska,
14.00 messu Lohjalla pyhän Laurin kir-
kossa, 18.30 iltamessu suomeksi

8.11. ma huom. ei ole messua kirkossa!

----------------- 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): 13.11. la klo
16.30

Turku
Pyhän Birgitan ja autuaanHemmingin seurakunta

16.10. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhe-
messu

17.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English

24.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English

26.10. ti 19.00 informaatiokurssi
31.10. kirkkovuoden 31. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English

2.11. 19.00 miestenpiiri
7.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, kaikki-
en pyhien juhla, pyhäinpäivä: 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English

----------------- Diaspora -----------------
Ahvenanmaa: 4.12. la 10.00 messu
Pori: 12.11.; 10.12. pe 17.00 katekeesi,
18.00 messu

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

Seurakuntaneuvoston vaalit: Vaali-lipukkeet lähetetään 31.10, ja äänes-tysaika päättyy 21.11.

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta

16.10. la 9.00 lauantaikurssi, 10.30 infor-
maatiokurssi, 12.15 pyhä messu

17.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous, 10.30 päämessu

18.10.-20.10 pappienneuvoston kokous
Stella Mariksessa, huom. ei messuja!

23.10. la 9.45 uskonnonopetus Savonlin-
nassa, 11.00 messu Savonlinnassa

24.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous, 10.30 päämessu,
16.00 messu Kuopiossa

31.10. kirkkovuoden 31. sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous, 10.30 päämessu

----------------- Diaspora -----------------
Joensuu: (Ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu
32) 13.11.; 4.12. (poik. ort. kirkossa) 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) 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) 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): 16.10.; 20.11.; 11.12.
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K a l e n t e r i

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi-
tukset seuraavaan lehteen ajalle
5.11.–26.11. 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 heille, 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

16.10. la 9.00 messu Lapualla, 12.00
messu Pietarsaaressa, 16.00 messu
Vaasassa, 18.30 messu Kurikassa

17.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30
päämessu, 14.00 messu puolankielellä

24.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30
päämessu

30.10. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemes-
su

31.10 kirkkovuoden 31. sunnuntai: 10.30
päämessu

6.11. la 10.30 lastenkerho, 12.30 kaikkien
poisnukkuneiden uskovien muistopäi-
vän messu

----------------- Diaspora -----------------
Hämeenlinna: (Matti Alangon katu 11)
7.11. su 15.00

Kokkola:
Kurikka: (kysy kirkkoherralta) 16.10.;
13.11. la 18.30

Lapua: (kysy kirkkoherralta) 16.10.; 13.11.
la 9.00

Pietarsaari: (Pyhän Mikaelin kappeli)
16.10.; 13.11. la 12.00

Vaasa: (ort. seurakunnan seurakuntasali,
Koulukatu 45) 16.10.; 13.11. la 16.00

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta

16.10. la 12.00 syystalkoot, katso erillinen
ilmoitus

17.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 18.00
päämessu

21.10. to 18.00 iltamessu ja ruusukkohar-
taus

24.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai: 18.00
päämessu

28.10. to pyhät apostolit Simon ja Juudas:
18.00 juhlamessu

31.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 11.00
päämessu

4.11. to pyhä Carlo Borromeo, piispa:
18.00 iltamessu

----------------- Diaspora -----------------
Lahti: 6.11.; 4.12.; 8.1.; 5.2.; 5.3.; 2.4.; 7.5.
klo 16.00 messu ja klo 14-16 uskonnon-
opetus ortodoksisessa kirkossa

Lappeenranta: 17.10.; 21.11.; 19.12.;
16.1.; 20.2.; 20.3.; 17.4.; 15.5. klo 11.30
ortod. kirkossa

Haminan Poitsila: 24.10.; 28.11.; 23.1.;
27.2.; 24.4.; 22.5. klo 11.00

Uskonnonopetus: Kouvola: 13.11.; 11.12.;
15.1.; 12.2.; 12.3.; 9.4.; 14.5. klo 11-13.00
ja klo13.00 pyhä messu. Lahti: 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.
SEURAKUNNAN NEUVOSTOTUUDISTUVAT: Sekä seurakunta-neuvosto että seurakunnan talous-neuvosto uudistetaan. Aikuiset javahvistuksen saaneet seurakuntalai-set voivat asettaa 16.11. menneessäehdokkaiden nimet. Ehdokkaaksivoi asettaa täysikasvuisen seurakun-talaisen, joka on saanut vahvistuk-sen sakramentin ja on täydellisessäyhteydessä kirkkoon. Lisäksi tarvi-taan ehdokkaan suostumus. Lisäätästä seurakuntakirjeessä. ROH-KEASTI OTTAKAA VASTUUTAOMASTA SEURAKUNNASTAN-NE.

Oulu
Nasaretin pyhän

perheen seurakunta
15.10. pe 19.00 katekeesi aikuisille Ou-
lun kirkon seurakuntasalissa

16.10. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

17.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.30
Mass in English, 11.00 päämessu, 17.00
messu Torniossa

Myöhemmät ajankohdat: kysy kirkkoher-
ralta.

----------------- Diaspora -----------------
Raahe:
Rovaniemi:
Tornio: 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:
Nov. 2, 16, 30; Dec. 14. For students and
young adults and anyone interested in the
Catholic Faith.

Kirjallisuuspiiri
Kirjallisuuspiiri aloittaa jälleen syyskuus-
sa. Osoite on entinen Ritarikatu 3b A ja
kellonaika 18.30. Syksyn päivät ja aiheet
aiheet ovat seuraavat:

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 18.11.  yhteisön kokous klo 17.00.
Kristus kutsuu meitä kääntymykseen.

To 9.12.  yhteisön kokous klo 17.00.
Keskustelua ajankohtaisista aiheista ja
joulukorttien kirjoittamista.

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

18.10. Äiti Teresan sisaret rukoilevat
kanssamme ruusukon

25.10. Toimintapäivä
1.11. Isä Frans Voss SCJ: Parantamis-

rukous
8.11. Ei messua eikä klubia
15.11. Rauni Vornanen: Onko Lofoo-

teilla katolilaisia?
22.11. Sisar Marja-Liisa kertoo elä-

mästään birgittalaissisarena

29.11. Leena Kangas: Jesuiitat
6.12. Itsenäisyyspäivä
13.12. Ei messua eikä klubia
20.12. Toimintapäivä

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.

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!

MUITA ILMOITUKSIA

Opiskelijasisarukset etsivät vuokral-le kaksiota Helsingistä, mieluitenkantakaupungin, läntisen Helsingintai Länsi-Vantaan alueelta. Kuulum-me Pyhän Marian seurakuntaan.Antoni Airikkala 046-8103434,antoni.airikkala@airikkala.com
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Ensi vuodeksi hiippakunnallaon paljon suunnitelmia, jois-ta lähitulevaisuudessa kerro-taan tarkemmin. Tärkeimmätjo nyt tiedossa olevat tapah-tumat kannattaa jo kuitenkinpainaa mieleen: 27. helmikuu-ta paavin kardinaalidelegaattivierailee Suomessa ja viettäähiippakunnan perustamisen50-vuotisjuhlamessun PyhänHenrikin katedraalissa. Sa-maan yhteyteen liittyy myösKalevi Vuorelan kokoamakronikka katolisen kirkonvaelluksesta Suomessa uudel-la ajalla.Toinen jo mainittava asiaon koko hiippakunnan yhtei-nen pyhiinvaellus Roomaan.Se toteutuu todennäköisestitoukokuun alkupäivinä, mut-ta tarkempi ajankohta ja oh-jelma eivät vielä ole aivan sel-vät. Matka toteutuu, jos mu-kaan on lähdössä riittävästiuskovia.

Juhlavuoden kynnyksellä
Hiippakunnallamme on ensi vuonna monta suurta juhlan aihetta. Pyhän Henrikin Suomeen tulosta tulee ensi vuonna kuluneeksi 850 vuotta. Tätätapahtumaa juhlitaan myös ekumeenisesti ”Kirkko Suomessa 850 vuotta” –otsikon alla. Lisäksi juhlitaan sitä merkkipaalua, että Helsingin apostolisestavikaarikunnasta tuli oikea hiippakunta pian 50 vuotta sitten.Mitä hengellisiä näkökulmia juhlaan sisältyy ja miten yleismaailmallisen kirkon teemavuodet, viime vuonna päättynyt ruusukon vuosi ja juuri alkanuteukaristinen vuosi vaikuttavat tähän kaikkeen? Näihin kysymyksiin vastaa piispamme Józef Fidesille antamassaan haastattellussa.

Mistä juhlinnassa oikeas-taan on kysymys? Tähän Hel-singin piispa Józef WróbelSCJ antaa selkeän vastauksen:”Juhlan aiheina ovat ennenmuuta kaksi paikalliskirk-komme juhlavuotta, muttaemme voi unohtaa sitäkään,että samaan aikaan yleismaail-mallinen kirkko viettää euka-ristista vuotta.”
JuuretpyhässäHenrikissä

Piispan mukaan pyhänHenrikin tuleminen Suo-meen 850 vuotta sitten antaameille katolilaisille ajattelemi-sen aihetta. ”Siitä tapahtu-masta huomaamme, missäjuuremme ovat. Maammekristityt, kuten koko katoli-nen kirkko Suomessa, eivät

ole vain pelkkä paikallinenyhteisö, vaan yhteisö, jonkajuuret ovat yleismaailmallises-sa kirkossa ja Roomassa.””Henrik oli katolinen piis-pa, jonka paavi oli lähettänyttänne. Hänen tehtävänään olijulistaa evankeliumia ja näyt-tää ihmisille tie pelastukseen.Samalla hänen tuli osoittaa,että Jeesuksen Kristuksenkirkko on yksi kirkko, ja tä-män työn hän aloitti Suomes-sa – saman apostolisen työn,joka yhä tänäänkin jatkuu.”Piispa selvästi iloitsee aja-tellessaan kristinuskon tuloamaahamme. ”Juhlan tarkoi-tus on muistuttaa meitä juu-ristamme.” Siinä näkyy sittensamalla sekä uskon jatkuvuusvuosisadoista toiseen että se,mitä katolilaisena oleminentarkoittaa: ”Yhteenkuulu-vuutta yleismaailmallisen kir-kon kanssa ja saman, jo pyhänHenrikin maahamme tuo-

man evankeliumin mukaanelämistä.”
Hiippakunnanidentiteetti

Hiippakunnan perustami-sen 50-vuotisjuhla osoittaameille, ettei katolinen kirkkoole Suomessa mikään yksityis-ryhmä vaan tosi kirkko, tar-koittaahan ”hiippakunta”juuri paikalliskirkkoa. Ja pai-kalliskirkko on osa yleismaail-mallista kirkkoa. Hiippakun-nan perustaminen merkitsee,että katolinen kirkko oli vuo-sisatojen jälkeen palannut ta-kaisin Suomeen, hierarkioi-neen, papistoineen, luostarei-neen kaikkineen. Tämä tapah-tui, koska maassa oli katolilai-sia.Paikalliskirkko toteuttaayleismaailmallisen kirkonmissiota: se julistaa evankeli-

umia Jumalan sanan ja sakra-menttien avulla.”Mutta kirkkomme onmyös ekumeeninen”, piispasanoo ja jatkaa: ”Siksi yritäm-me edistää ekumeniaa, eläätoisten kirkkojen kanssa vel-jellisesti, työskennellä ihmis-ten pelastuksen eteen sekäkunnioittaa toisten kirkkojenidentiteettiä. Samalla tavoinodotamme, että myös meidänidentiteettiämme kunnioite-taan.”
Perustaeukaristiassa

Juuri alkanut eukaristinenvuosi osoittaa sopivasti, mikäkristillisen elämän ja samallajokaisen tosi kirkon perustaon, nimittäin eukaristia.”Kun Henrik tuli Suomeen,hän ei tullut pelkästään julis-tamaan Jumalan sanaa, vaanmyös viettämään eukaristiaa,jotta kaikki ihmiset voisivatpäästä osallisiksi JeesuksenKristuksen pelastustyöstä”,piispa sanoo.”Tämä näyttää meille, ettäeukaristialla on kirkkomme jahiippakuntamme elämässähyvin tärkeä merkitys. Kirkkoon olemassa ja kehittyy vainsiellä, missä eukaristiaa viete-tään.” Siihen viittaa myös py-hän isän viimeisimmän kier-tokirjeen nimi, ’Ecclesia deEucharistia’. Se tarkoittaa’kirkko elää eukaristiasta’.”Todellakin”, piispa jatkaa:”eukaristia on kirkon sydän,ja juuri eukaristiasta kirkkosaa merkityksensä.”Kaikki käy hyvin yksiin.Piispa Józef selittää: ”Kirk-komme kehittyminen riip-puu eukaristiasta. Siksi euka-ristia on juhlintamme keski-piste ja päämäärä; se on sisäi-sen voimamme lähde ja se an-taa voiman kirkkomme kehi-tykselle.” Mitä ikinä haluam-mekaan tehdä, silloin on Ju-malan Pojan elettävä keskel-lämme. Hänet kohtaammeeukaristisena Kristuksena,joka on palvontamme kohde,sekä sielujemme ravintonapyhässä kommuuniossa.

Piispa Józef työpöytänsä ääressä. “Kirkkomme on yhteisö, jonka juuret ovat yleismaailmallisessa kirkossa ja Roomassa. Eukaristialla on kirkkomme ja hiippakuntammeelämässä hyvin tärkeä merkitys. Kirkko on olemassa ja kehittyy vain siellä, missä eukaristiaa vietetään”, piispa sanoo.



Fides 11/2004 - 11

Artikkeleita
Enemmänkuin pelkkääjuhlimista

Monet uskovat toivovat li-sää mahdollisuuksia adoraati-oon, palvontaan. Piispan mie-lestä toive on kannatettava.Hänen mielestään on tärkeää,että juhlavuosi merkitsisi jo-takin enemmän kuin pelkkääjuhlimista. ”Toivon, että siitäjäisi joitakin pysyviä hedel-miä. Ehkäpä päädymme hiip-pakuntana siihen, että eukaris-tisen vuoden päätteeksi py-hän sakramentin palvontayleistyy seurakunnissamme jaettä uskovat ottavat siihen ak-tiivisesti osaa,” piispa toivoo.”Adoraatioitahan pidetään jonyt useissa seurakunnissam-me, mutta ehkä ne eivät olekovin pitkiä tai juhlavia.”Pidempiä adoraatioita jär-jestetään harvemmin. Eukaris-tisen vuoden johdosta kated-raaliseurakunnassa on tarkoi-tus järjestää kuukausittainkoko päivän palvonta, muttamuuallekin edes muutamantunnin adoraatioita voisi hy-vinkin toivoa. ”Näissä asiois-sa tietysti seurakuntien ja seu-rakuntalaisten on oltava aloit-teellisia, ei niitä ylhäältä voinoin vain määrätä”, piispakuitenkin muistuttaa. ”Asias-ta voi kuitenkin keskustellapappienneuvostossa ja pasto-raalineuvostossa”, hän jatkaa.Piispan tarkoituksena on-kin ottaa neuvostoissa piankäsittelyyn mm. messun oike-aan viettoon liittyvä, keväälläilmestynyt liturgiakongregaati-on asiakirja Redemptionis Sac-
ramentum. ”Halusimme käsi-tellä sitä jo nyt syksyllä pappi-enneuvostossa, mutta aika eiolisi yksinkertaisesti riittänytasiakirjan kunnolliseen käsit-telyyn”, piispa harmittelee.Yhteistyössä hiippakunnanneuvostojen kanssa myös täl-laiset asiat etenevät parhaiten.
Adoraationmerkitys

Palvontaa piispa suositte-lee lämpimästi: ”Adoraationmerkitys on ilmeinen. Voim-me ymmärtää sen helposti,sillä eukaristiassa on keskel-lämme Jeesus itse, elävä, ylös-noussut Jeesus. Hän on siellä,missä kirkko on.””Me kuulemme myös Jee-suksen sanat: Missä te olette,siellä olen minäkin teidän kes-kellänne. Päämäärämme onpysyä yhteydessä Jumalaan, jameidät kaikki on kutsuttupalvomaan Jumalaa. Missävoimme näin tehdä?” piispakysyy ja vastaa: ”Eukaristianedessä! Juuri sitä adoraatio tai

palvonta tarkoittaa. KatsellaJumalaa, palvoa häntä, saadahäneltä voimaa. Eukaristia onJumalan lahja meille, ei mei-dän armonosoituksemmehäntä kohtaan, vaan Jumalanarmeliaisuutta meitä koh-taan.”Jumala on antanut meilleeukaristian ollakseen kanssam-me, antaakseen meille voi-maa, antaakseen itsensä meil-le lahjaksi. ”Meidän tehtäväm-me on siksi ottaa vastaantämä lahja, hyväksyä se, kunJumala antaa itsensä meidänpuolestamme”, piispa Józefvahvistaa.Emme saa kuitenkaanunohtaa, että eukaristiassaelävä Jumala on keskellämme.Kysymys on tosi Jumalasta,jota meidän on kohdeltavaasianmukaisesti. Meidän onpalvottava häntä, osoitettavakunnioitusta häntä kohtaan.”Jumala ei ole mikään kolle-ga, ei pelkkä ystävä vaan todel-lakin Jumala, ja koska hän onJumala, on meidän palvotta-va häntä”, piispa sanoo vaka-vana. Siinä on syy adoraati-oon pyhän sakramentin edes-sä. Onhan Jumala siinä sil-miemme edessä, eukaristiseenmuotoon kätkettynä. ”Silloinvoimme suoraan sanoa hänel-le: ’Herra, minä palvon sinua,minä uskon sinuun, minä pa-nen toivoni sinuun.’”
Jatkuvanpalvonnanaika?

Onko aika jo kypsä jatku-van, pysyvän adoraation jär-jestämiseksi hiippakunnas-samme? Piispa pitää ajatustahyvänä, mutta epäilee, ettähiippakunta on vielä liian pie-ni 24 tuntia vuorokaudessa jaseitsemän päivää viikossa aukipidettävän adoraatiokappelinperustamiseksi.”Sellainen on mahdollistavain silloin, kun kappelin lä-heisyydessä asuu tarpeeksi us-kovia, jotka ovat myös valmii-ta ottamaan vastuulleen sen,että joku olisi aina paikalla.Ehkei se vielä ole mahdollis-ta”, piispa pohdiskelee.Sen sijaan piispa korostaa,että hänen toiveenaan olisisaada aikaiseksi jotakin pääsi-äisen kolmen pyhän päivänaikana tai ehkäpä Corpus
Christi –juhlan yhteydessä.Ehkäpä toive suuntautuumyös hiippakunnassa toimi-viin järjestöihin, maallikko-ryhmiin, esimerkiksi ritarei-hin tai Kaikkein pyhimmänsakramentin kiltaan.Kaiken pitää luonnollises-ti tapahtua yhteisymmärryk-sessä uskovien kanssa. Ei pal-vontaa voi järjestää, ellei voi-

da olla varmoja siitä, että pai-kalla on koko ajan edes parikolme uskovaa. ”On oltavavarma siitä, että joku on ainaJeesuksen luona”, piispamuistuttaa.
Avoinaloitteille

”Olen avoin kaikille ehdo-tuksille ja aloitteille, jotkaovat katolisen tradition mu-kaisia ja positiivisia. Pyrinmahdollisuuksien mukaanniitä tukemaan, mutta samal-la on pidettävä huolta siitä,että ne ovat toteutettavissa,että ihmisiä on tarpeeksi niitätekemään.”Erilaiset aloitteet ovatmerkkejä Pyhän Hengen toi-minnasta. Piispan mukaan”rukous, myös palvonta, onjokaisen uskovan ihmisen vel-vollisuus”. ”Ja voisiko pyhän

sakramentin palvontaa pa-rempaa rukousta ollakaan!”piispa huudahtaa ja vastaa:”Ei. Tiedämme, ja niinhänkirkko sanoo, että eukaristiaon rukouksen korkein muo-to. Kun rukoillaan eukaristi-an edessä, on rukouksemmeaivan omalla tasollaan; se ontodellinen, ylevin ja ehkäpätodellakin paras rukous kai-kista.”Ja sieltä, Herran pyhästäsydämestä moni armo voi vir-rata sydämiimme, kunhanvain osaamme avata ne. Ehkä-pä tässä olisi meidän maallik-kojen paikka: yhdistää voi-mamme ja kääntää katseem-me kohti Kristusta, joka ontie, totuus ja elämä. Etsiä voi-maa ja rakkautta sieltä, mistäsitä todella voimme ammen-taa, ei vain ruumistamme,vaan juuri sieluamme varten.

Ruusukonvuosi eijäänyt vaillehedelmiä
Lokakuussa 2002 paavijulisti alkaneeksi ”Ruusukonvuoden”. Hän lisäsi ruusuk-koon uuden salaisuuksien sar-jan, valoisat salaisuudet, täy-dentääkseen Jeesuksen elä-män vaiheiden kattavuuttaruusukossa. Vuoden aluksihän myös kirjoitti kauniinapostolisen kirjeen RosariumVirginis Mariae (Neitsyt Mari-an ruusukko).Nyt, pari vuotta myöhem-min, alkaa eukaristinen vuosi,jota on edeltänyt kiertokirjeeukaristiasta, liturginen asia-kirja ja viimeksi juuri ilmesty-nyt apostolinen kirje Mane

”Kun pyhä Henrik tuli Suomeen, hän ei tullut pelkästään julistamaan Jumalan sanaa, vaan myös viettämään eukaristiaa, jottakaikki ihmiset voisivat päästä osallisiksi Jeesuksen Kristuksen pelastustyöstä”, piispa sanoo. Hän uskoo, että ruusukon vuosiei jäänyt vaille hedelmiä. Siksi hän on ilmeisen toiveikas myös alkaneen eukaristisen vuoden suhteen.

... jatkuu sivulla 12 ...
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Artikkeleita
nobiscum Domine (Jää luoksem-me Herra).Piispa Józef uskoo, ettäruusukon vuosi ei jäänyt vail-le hedelmiä. Siksi hän on il-meisen toiveikas myös alka-neen eukaristisen vuoden suh-teen.”Ei niitä hedelmiä niinhelppo ole nähdä näin aikai-

sin, koska kysymys on elä-mämme hengellisestä puoles-ta. Mutta kyllä ajattelen niin,että hedelmiä on. Näemmekääntymyksiä, hengellisen elä-män syvenemistä”, hän iloit-see. ”Mutta ehkäpä näemmesen myös siitä, että saatanaitse on kovin tyytymätön;monin eri tavoin se koettaaosoittaa läsnäolonsa, mikä onvain merkki siitä että se onhermostunut. Näin ei olisi,ellei paljon hyvää tapahtuisi”,piispa arvelee. Hän on seuran-nut hiippakunnan elämäähuolellisesti ja havainnut mo-nien kirkkoherrojen kanssa,että siellä, missä jotakin hyvääsaadaan aikaan ja joitakin hy-viä aloitteita syntyy, myös pa-holaisen vastarinta tuntuu.Piispa päättää haastatte-lun: ”Ruusukkorukouksellaon itsessään suuri voima.Kristinuskon historia Euroo-passa osoittaa, että monestion ollut juuri näin. Ketjuru-koukset eri Euroopan maissaovat tuoneet paljon siunattu-ja hedelmiä, jotka ovat olleethyviä sekä kirkon että yhteis-kunnan elämälle. Uskon, ettäruusukkorukous yhteydessäeukaristisen elämän kanssapystyy uudistamaan monienihmisten hengellisen ja mo-raalisen elämän kirkossammeja maassamme. Kutsun siksikaikkia uskovia seuraamaanJeesusta Kristusta Mariankanssa.”
MARKO TERVAPORTTI

... jatkoa sivulta 11 ... Uusi pappi Tampereella
Edellisessä numerossa Fides lupasi kertoa hiippakuntaammevasta tulleista uusista papeista. Tampereen Pyhän ristinseurakuntaan on jo kotiutunut puolasta kotoisin oleva isäRafal Czernia SCJ.

“Ruusukkorukouksella on itsessäänsuuri voima”, piispa sanoo.

tin piispa Józef Wróbelin kä-sien kautta. Pappisvihkimyk-seni jälkeen minut lähetettiinseurakuntatyöhön Belchatów
–nimiseen kaupunkiin. Sikä-läisessä seurakunnassa olinoin 20 000 uskovaa, jotentyötä oli hyvin runsaasti.

Ajatus työskentelystä Suo-messa on ollut mielessäni joseminaariajoista, mutta tämäsuunnitelma alkoi tulla to-
deksi vasta tehtyäni kaksivuotta seurakuntatyötä Puo-lassa. Valmistaakseen minua
Suomeen lähtöä varten veljes-kunta lähetti minut vuodeksiIrlantiin opiskelemaan eng-lantia. Tällaisen valmistautu-

Isä Rafal Czernia SCJ ker-too itsestään:
Olen kotoisin Puolan etelä-osasta, kaupungista nimeltäänDêbica, joka Suomessakin
tunnetaan rengastehtaastaan.Olen 30-vuotias ja olen ollutpappi kolme ja puoli vuotta.Minulla on viisi sisarusta ja
vanhempani ovat jo kuolleet.Heti koulun jälkeen päätinastua Jeesuksen pyhän sydä-
men pappien riveihin ja me-nin sääntökunnan seminaa-riin. Valmistauduin pappis-vihkimykseen seitsemän vuot-
ta ja vuonna 2001 sain ottaavastaan pappeuden sakramen-

misen jälkeen saavuin Suo-
meen ja Tampereelle heinä-kuun 2004 lopussa. Täälläolen aloittanut ensimmäisensuomenkielen kurssini Tam-
pereen yliopistossa.Seurakunnassa minulla onmyös sielunhoidollisia tehtä-
viä ja ajoittain vietän pyhäämessua myös suomen kielel-lä. Puolassa sanotaan, etteiKrakovaa päivässä rakennettu,
ja tämän sanonnan mukaises-ti olen tietoinen, että minunon todella paneuduttava suo-men kielen opiskeluun voi-
dakseni mahdollisimman hy-vin palvella kirkkoa Suomes-sa. Kun olin juuri saapunutSuomeen ja kuljin kaupungil-
la katsellen näyteikkunoita,saatoin liikkeiden joukostatunnistaa ainoastaan apteekin
(puolaksi apteka), mutta aikaamyöten tilanne sentään pa-

rantunee. Jo tänä lyhyenä olo-
aikanani Suomessa olen saa-nut kokea hyvin ystävällistäkohtelua ja lämpimän vastaan-oton kaikkien tapaamieni ih-
misten taholta.Työni ja palvelutehtävänikautta haluaisin tuoda Her-
ramme Jeesuksen henkilön jasanoman lähelle tämän maankristittyjä. Veljeskuntamme jasen pappien palvelemien seu-
rakuntien elämässä hyvin tär-keä tapahtuma on veljeskun-nan perustajan, isä Leo Deho-nin lähestyvä autuaaksi julis-
taminen. Hänen elämänsä jaspiritualiteettinsa tutuksi te-keminen on meitä tällä het-kellä odottava iloinen tehtä-
vä. DOROTA HESSE

Kuvissa vastikään saapunut isä Rafal hiippakuntajuhlassa Stella Marisissa.
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Katekeesin kaikuja

BACHIN GAMBASONAATITKonsertti Pyhän Marian kirkossalauantaina 30.10. klo 19.30
Solistiyhdistyksen talvikauden 3 GAM-BAA –sarjan kolmas konsertti ”J.S.Bachingambasonaatit, musiikkia Anna Magdale-na Bachin nuottikirjasta” kuullaan PyhänMarian kirkossa lauantaina 30.10.04 klo19:30. Bachin musiikkia esittävät gambistiVarpu Haavisto (kuvassa), urkuri MarkusMalmgren ja luutisti Eero Palviainen. Bachin kolme suurta gam-basonaattia ovat rakenteeltaan triosonaatteja, joita tavallisesti esi-tetään gamballa ja cembalolla, mutta konsertissa käytetty soitin-yhdistelmä tuo teoksista esiin uusia puolia. Sen sijaan että niidensolistinen virtuoosisuus korostuisi, nouseekin esiin teosten kes-kustelevuus, kolmen äänen käymä vuoropuhelu. Suurten polyfo-nisten gambasonaattien kanssa Anna Magdalena Bachin nuotti-kirjan pienet mestarilliset miniatyyrit käyvät omaa yksinkertai-suuden ja monimutkaisuuden, lapsuuden ja aikuisuuden välistädialogiaan.

3 GAMBAA –sarjan kuusi konserttia kuullaan Helsingissä loka-kuun 2004 ja maaliskuun 2005 välillä. Sarjan esiintyjät ovatmaamme vanhan musiikin esiintyjien parhaimmistoa. Konsertti-sarjasta saa lisää tietoa solistiyhdistyksen sivuilta www.solistiyhdistys.fi.

Pyhimyskertomukset
- katekeesia, jota vanhemmatkin voivat antaa kotona

”Martino eli ja työskenteli koko
loppuelämänsä luostarissa. Hän huo-
lehti erityisesti väärin kohdelluista in-
tiaaneista, mustista, köyhistä, ja orjis-
ta. Hän ei murehtinut koskaan sitä,
että oli itse tullut väärin kohdelluksi,
vaan ajatteli ansainneensa jopa paljon
pahempiakin asioita omien syntiensä
vuoksi.

Liman asukkaat olivat eri mieltä.
Heidän mielestään Martino oli pi-
kemminkin pyhimys kuin suuri synti-
nen…

Kerran luostarin oli vaikea maksaa
velkojaan ja se tarvitsi kovasti rahaa.

Perinteisesti erilaiset kerto-mukset ovat olleet tärkeitä ar-vojen ja moraalin välittämi-sessä sukupolvelta toiselle.Jeesuskin käytti kertomuksiaja vertauksia opettaessaan.Kirkossamme pyhimyskerto-mukset ovat erityisen sopiviatieviittoja uskon tiellä. Mo-net niistä ovat jännittäviä jajäävät helposti lastenkin mie-leen. Ne sopivat iltaluettavak-si ja niistä voi yhdessä keskus-tella. Ne antavat uskolle kas-vot. Eri pyhimyksiin voi tu-tustua vaikka kirkkovuodenmukaan tai lapsen kiinnos-tuksien mukaan.Kirkko opettaa, että ne,jotka ”uskovat Kristukseen,olipa heidän säätynsä tai ase-mansa mikä tahansa, on kut-suttu kristillisen elämän täy-

teyteen ja rakkauden täydelli-syyteen” (LG 40, 2). Opimmesiis kirkolta esimerkin pyhyy-destä. Havaitsemme tämänpyhyydessä elävien väärentä-mättömässä todistuksessa javoimme löytää sen pyhimys-ten pitkässä historiassa (ks.KKK 2030).Pyhimyskertomuksia onjulkaistu suomeksikin. Kate-keettisesta keskuksesta saasuomeksi ja ruotsiksi esimer-kiksi kouluikäisille sopivaaPyhät ja rohkeat -kirjaa hintaan17 EUR. Ohessa on ote kir-jasta. Siinä kerrotaan perulai-sesta pyhästä Martino de Por-resista, joka joutui elinaika-naan kärsimään paljon ihon-värinsä vuoksi.
IRENE ALVAREZ

First Communion/Confirmation Catechesisin English language
New catechetical classes will be provided for Englishspeaking children at the Helsinki InternationalSchool in Selkämerankatu, Ruoholahti.
There will be First Communion as well as Confirma-tion catechesis. Instruction will be held one houronce a week. All are welcome!
Further information: Irene Alvarez, CatecheticalCentre tel. 09-2416095; Email katekeesi@catholic.fi

Martino tarjosi heti apuaan:
”Myykää minut. Olen vain vaivai-

nen mulatti ja luostarin omaisuutta.”
Luostarin johtaja ei kuitenkaan ol-

lut samaa mieltä Martinon kanssa.
”Mene heti takaisin luostariin, hän

sanoi ankarasti. Et ole myytävänä!”
…Pyhä Martino de Porres syntyi

1579 ja kuoli 3. marraskuuta 1639.
Mustat ja intiaanit alkoivat heti Marti-
non kuoleman jälkeen kutsua häntä
pyhäksi, mutta virallisesti paavi julisti
hänet pyhäksi vasta 1962. Martino de
Porres oli ensimmäinen värillinen
amerikkalainen pyhimys.”
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Eukaristinen vuosi

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.

60.000 på eukaristiskkongress i Mexiko
Söndag 10 oktober tjuvstarta-de katolska kyrkans eukaristis-ka år av 60.000 katoliker påden internationella eukaristis-ka kongressen i Guadalajara iMexiko. Påven Johannes Pau-lus II har beslutat att viga etthelt år åt eukaristin eller natt-varden, som är kristendomensgrundläggande rit. Påven inle-der eukaristins år med enmässa i Peterskyrkan söndag17 oktober, men kongressen iMexiko inleddes en vecka ti-digare.Kongressen inleddes på

söndagseftermiddagen medatt 60.000 katoliker samladespå en fotbollsstadium för attvara med på en mässa som fi-rades av påvens utsände denslovakiske kardinalen JozefTomko. Omkring 400 bisko-par, ärkebiskopar och kar-dinaler från hela världen ärmed på kongressen.Redan 2003 gav påven uten encyklika om eukaristin(Ecclesia de eucharistia). Hansammanfattar den i ett kortbrev inför eukaristins år, sompresenterades i Vatikanen 8

oktober. I början av det tred-je kristna årtusendet är Johan-nes Paulus II mån om att hjäl-pa alla troende att fördjupasitt andliga liv. Eukaristins årföljer på ett år vigt åt ro-senkransbönen. Samtidigtfortsätter han att kommente-ra tidegärden under sina audi-enser varje onsdag. I sambandmed millennieskiftet konsta-terade påven att alla kristnamåste sträva efter ett heligt livoch sade att vår tid behöverböneskolor. VATIKANRADION

Eukaristinen vuosi alkaa

Paavin nimeämä eukaristinen vuosi alkoi sunnuntaina10. lokakuuta Eukaristisen maailmankongressin yh-teydessä Meksikon Guadalajarassa. Vuosi päättyy lo-kakuussa 2005 järjestettävään piispainsynodiin Roomassa.
Yksi paavi Johannes Paavali II:n toiveista eukaristista vuot-ta varten on se, että kaikissa maailman seurakunnissa tutus-tuttaisiin Roomalaisen messukirjan johdantoon.
"Pyhän messun on oltava kristillisen elämän keskipiste",pyhä isä vaatii.
Viereisellä sivulla on paavin kirjoittaman apostolisen kirjeenpäätösluku. KATT/VIS/KATH.NET

Eukaristisen vuoden alkaminen on näkynyt mm. kuukausittaisten pitkien adoraatioiden järjestämisenä, esim. Pyhän Henrikin katedraalissa.
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Eukaristinen vuosi

Eukaristinen vuosi alkaa O Sacrum Convivium,in quo Christus sumitur!
(Oi pyhä ateria, jolla Kristus nautitaan!)

29. Eukaristinen vuosi syntyy kirkon ihmetyksestä suuren salaisuuden edessä. Sieluni hämmästyksellä ei ole loppua. Sen tulosta on kiertokirjee-
ni Ecclesia de Eucharistia. Tunnen, että 27. vuoteni Pietarin seuraajana on eräänlainen armolahja, jotta voin kutsua koko kirkkoa mietiskele-
mään, ylistämään ja palvomaan erityisellä tavalla tätä sanoinkuvaamatonta sakramenttia. Eukaristinen vuosi olkoon kaikille arvokas mahdolli-
suus tulla uudelleen tietoiseksi tästä vertaansa vailla olevasta aarteesta, jonka Kristus on luovuttanut kirkkonsa haltuun. Olkoon tämä vuosi
yllyke viettää yhä elävämpää ja rikkaampaa liturgiaa, josta rakkauden vahvistama kristillisyytemme näkyisi.

Monet aloitteet, joita paikalliskirkkojen paimenet esittävät, voidaan toteuttaa tässä valossa. Paavilliselta liturgian ja sakramenttijärjestyksen
kongregaatiolta ei varmastikaan jää puuttumaan ehdotuksia. En pyydä tekemään mitään epätavallista, vaan sitä, että kaikki aloitteet olisi valmis-
teltu harkitun syvällisesti. Vaikka tämän vuoden hedelmä olisi pelkästään kaikkien kristillisten yhteisöjen sunnuntaimessujen elävöityminen ja
sakramentin palvonnan lisääntyminen messujen ulkopuolella, niin tämä armovuosi olisi jo antanut tuloksen, jolla on merkitystä. Ennen kaik-
kea on hyvä tähdätä korkealle eikä tyytyä keskinkertaisuuksiin, koska tiedämme voivamme aina luottaa Jumalan apuun.
30. Ja te, rakkaat kanssaveljeni piispuudessa, teidän haltuunne uskon tämän vuoden varmana siitä, että otatte vastaan kutsuni koko apostolisella
palavuudella, joka teillä on.

Ja te papit, jotka joka päivä toistatte konsekraation sanat ja olette tämän käsienne kautta tapahtuvan suuren rakkauden ihmeen todistajia ja
kuuluttajia; jättäytykää tänä erityisenä vuonna armon vaikutuksen alle viettämällä joka päivä iloiten ja ensimessunne palavalla innolla pyhää
messua pysähtyen myös vapaaehtoisesti rukoukseen tabernaakkelin eteen.

Olkoon tämä vuosi armonvuosi teille, diakonit, jotka olette läheisesti osallisina Jumalan sanan toimituksessa ja alttaripalveluksessa. Myös te,
lehtorit, akoluutit ja kommuunioavustajat, pitäkää omatuntonne tietoisena lahjasta, jonka saatte osallistumalla arvokkaasti eukaristian viet-
toon.

Erityisesti haluan lausua sanan teille, tulevaisuuden papit: Seminaarissa eläessänne yrittäkää kokea kuinka suloista on ei vain osallistua joka
päivä pyhään messuun, vaan keskustella pitkään Jeesuksen kanssa eukaristiassa.

Ja te, sääntökuntaelämään kutsutut, jotka jo vihkiytymisellänne olette kutsutut jatkuvaan mietiskelyyn muistaen, että tabernaakkelissa Jee-
sus odottaa teitä luokseen, vuodattaakseen uudelleen sydämiinne kokemuksen hänen henkilökohtaisesta ystävyydestään, joka yksin voi antaa
elämällenne sen täyden merkityksen.

Ja te kaikki uskovat, löytäkää eukaristian lahja valona ja voimana jokapäiväisessä elämässänne, ottaen huomioon ammattinne ja kohtaaman-
ne eri elämäntilanteet. Löytäkää eukaristia ennen kaikkea voidaksenne elää täyttä perhe-elämää sen koko kauneudessaan ja tehtävässään.

Lopuksi odotan teitä, nuoret, uudistaen sovitun tapaamisemme Maailman nuorisopäivillä Kölnissä. Aiheena siellä on ”Tulimme osoitta-
maan hänelle kunnioitustamme (Matt. 2:2)”. Tarkoitukseni on auttaa teitä löytämään oikea tapa elää tätä eukaristista vuotta. Kohdataksenne
huntuun kätkeytyneen eukaristisen Jeesuksen tuokaa mukananne ikäänne kuuluva innostus, toivo ja rakastamisen kykynne.
31. Silmiemme edessä on esimerkki pyhistä, jotka ovat löytäneet tarvittavan ravinnon eukaristiasta kulkeakseen kohti täydellisyyttä. Kuinka
monta kertaa he ovatkaan vuodattaneet kyyneleitään liikuttuessaan kokiessaan niin suuren salaisuuden ja eläneet sanoin kuvaamattomia tun-
teja morsiuden iloa kaikkein pyhimmän alttarin sakramentin edessä.  Auta meitä ennen kaikkea pyhä Neitsyt, jonka koko olemuksessa ruumiil-
listui eukaristian ajatus. ”Kirkko, pitäen Mariaa esimerkkinään on kutsuttu myös imitoimaan hänen suhdettaan kaikkein pyhimpään sakra-
menttiin.” Eukaristinen leipä, jonka otamme vastaan, on Pojan tahraton liha. Tänä armon vuonna, Marian avulla, kirkko löytäköön uuden
antaumuksen tehtävänsä suorittamiseen ja tunnistakoon yhä useammin eukaristiassa omat juurensa ja koko elämänsä kohokohdan.

PAAVI JOHANNES PAAVALI II
APOSTOLINEN KIRJE MANE NOBISCUM DOMINE

(JÄÄ LUOKSEMME HERRA)
7. LOKAKUUTA 2004
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Ajassa

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.

Syyskuun 5. p:nä antoivat Helve Trumann Tallinnasta
(vasemmalla) ja Kati Fehér Vantaalta (oikealla) ensim-
mäiset lupauksensa karmeliittamaallikkoina. Veli Ja-
kob Iturralde-Mack OCD otti karmeliittasääntökun-
nan edustajana vastaan lupaukset Espoon karmeliitta-
luostarissa. Panamalaissyntyinen veli Jakob on
1.8.2004 lähtien Tukholman katolisen pappisseminaa-
rin vararehtori. Hän on vuodesta 2001 ollut Suomen-
ja Viron karmeliittamaallikkoryhmän hengellinen
neuvonantaja.

Uusiakarmeliitta-maallikoita
Jäsenmaksun käyttöönottohiippakunnassamme
Helsingin piispan paimenkirje 26.9.2004

Rakkaat sisaret ja veljet!
Ollessani vielä pappisseminaa-rissa ajattelin, että raha ei oletärkeää kirkolle. Jumalan Sanaavoi julistaa ilman aineellisiavälineitä niin kuin Jeesus Kris-tus teki. Sen jälkeen olen kui-tenkin oppinut, että kirkon lä-hetystehtävän toteuttaminenvaatii aineellisia perusedelly-tyksiä. Voidaksemme viettää li-turgiaa, ennen kaikkea pyhäämessua, me tarvitsemme kirk-koja, kappeleita ja pappiloita.Me tarvitsemme hostioita, vii-niä ja kynttilöitä. Kirkkoraken-nuksissa tarvitaan sähköä, vet-tä ja lämmitystä. Emme tule toi-meen ilman seurakunnankansliaa, jossa on puhelin, fak-si, tietokone ja jäsenrekisteri.Sitä paitsi pappimme joutuvatajamaan satoja kilometrejä voi-dakseen vierailla uskovien luo-na diasporassa. Tämä kaikkimaksaa. Niin kuin olette voi-neet lukea hiippakuntalehdes-tä, kyseessä eivät ole pikkusum-mat, sillä elämä Suomessa onmelkoisen kallista.Mistä tämä tarvittava rahatulee? Olemme tähän asti saa-neet vähän yli puolet siitä Sak-sasta. Aikaisemmin saimmeosan myös Jeesuksen pyhän sy-dämen pappien Hollannin pro-vinssilta. Noin kuudesosan lah-joitatte te, rakkaat katolilaiset,kolehteina seurakuntiinne.Niiden avulla peitetään osittainseurakuntien juoksevat kulut.Toinen osa näistä juoksevistakuluista maksetaan hiippakun-nan kassasta. Runsas kolmas-osa muodostuu vuokra- ja kor-kotuloista sekä perinnöistä, joi-ta saamme - tosin hyvin har-voin. Tilanne on alkanut kui-tenkin muuttua.Ennen kuin siirryn siihen,haluaisin ensin sanoa muuta-man sanan pappien taloudelli-sesta tilanteesta. Hiippakun-nassamme työskentelevät papitovat saaneet osan elannostaanulkomailta ja pienen osan seu-rakunnasta. Tämä on kattanutasumisen, vaatetuksen ja ravin-non sekä vähimmäismääränhenkilökohtaisia tarvikkeita.Kukaan papeistamme ei saatyöstään palkkaa. Sama koskeepiispaa. Käytännössä olen tuo-nut kaiken, mitä minulla on,mukanani Puolasta. Professuu-rini Lublinin katolisessa yli-opistossa riittää henkilökoh-taisten kulujeni peittämiseen.On myös mainittava, ettäNeokatekumenaalisen tien jä-senet Italiasta ovat avustaneethiippakuntaamme merkittäväl-lä tavalla. He ovat rahoittaneetsuuremmaksi osaksi Oulun kir-

kon rakentamisen ja he rahoit-tavat täysin Redemptoris Mater–lähetysseminaarin toiminnan.Niin kuin jo edellä mainit-sin, katetaan yhä vielä yli puo-let kaikista menoista Saksastasaaduin lahjoituksin. Valitetta-vasti tämä tuki vähenee pikku-hiljaa, mutta pysyvästi. Se ei joh-du siitä, että avustusjärjestöt ei-vät enää haluaisi auttaa meitä.He eivät vain voi tehdä sitäniukkenevien omien resurssi-ensa takia. Katolilaisten määräSaksassa on vähenemässä, jasitä paitsi myös siellä on työttö-myyttä ja matalapalkkaisuutta.Siksi myös siellä kolehdeista jakirkollisverosta saatavat tulotlaskeneet.On epätodennäköistä, ettäSaksasta saatava apu tulevaisuu-dessa jälleen kasvaisi. Siksimeidän täytyy ottaa itse kirkos-tamme enemmän vastuuta.Olen vakuuttunut siitä, ettämeidän on mahdollista tullataloudellisesti itsenäisiksi. Ei-väthän katolilaiset Suomessaole sen köyhempiä kuin saksa-laisetkaan. Meidän pitää muis-taa, että Saksasta saamammeraha ei tule pääasiassa rikkail-ta, vaan tavallisilta, jopa vähä-varaisilta ihmisiltä.Viimeisen vuoden aikanatalousneuvosto, pappienneu-vosto, piispanneuvosto ja pasto-raalineuvosto ovat käsitelleettätä asiaa suunnitelmallisesti.Mikään näistä elimistä ei olenähnyt jäsenmaksulle realistis-ta vaihtoehtoa. Myös tämänmaksun suuruutta on arvioituja päädytty 1,5 prosenttiin kato-lilaisten tuloista.Tämä maksu ei ole mikäänpoikkeus kirkkojen elämässä.Täällä Suomessa kaikki luteri-laiset ja ortodoksiset kristitytmaksavat kukin seurakunnastariippuen lakisääteistä kirkollis-veroa 1–2%. Myös muidenkirkkojen jäsenet ovat moraali-sesti velvollisia tukemaan omaayhteisöään samalla tavalla. Pie-nissä uskonnollisissa yhteisöis-sä tämä maksu on korkea.Tanskassa katolilaiset mak-savat jäsenmaksua 2% tulois-taan. Islannissa sitä vastoin val-tio tukee kaikkia kirkkoja yhtä-läisesti niistä verovaroista, jot-ka kaikkien kansalaisten onmaksettava. Lähes samanlai-nen käytäntö on Norjassa.Ruotsissa katolisella kirkollaon ollut vuodesta 2000 lähtienoikeus kantaa kirkollisveroa.Kirkollisverokäytäntö on voi-massa myös esimerkiksi Saksas-sa ja Italiassa. Suomessa kirk-komme on anonut virallisesti

lupaa kirkollisveron kantami-seen, mutta valitettavasti sitä eiole myönnetty.Rakkaat sisaret ja veljet! Enhaluaisi tässä lainata kirkkola-kia ja viidettä kirkon käskyä ka-tekismuksesta osoittaakseni,että jokaisella katolilaisella onomantunnon velvollisuus tu-kea taloudellisesti kirkkoaan.On kysymys kaikesta muustakuin rikastumisesta tai ylellisyy-destä. On kysymys vähimmäis-määrän turvaamisesta, jottakirkko voi toimia.Tämä jäsenmaksuista saata-va tulo suunnataan periaattees-sa seuraavasti: Sillä katetaansellaisia kustannuksia, joistaseurakunnat eivät pysty itse ko-konaan huolehtimaan. Lisäksisillä tuetaan välttämättömiä re-montteja, tarvittavia toimisto-laitteita sekä Katolista tiedos-tuskeskusta, Katekeettista kes-kusta, Stella Marisia, hiippa-kunnan kuuriaa, teologianopis-kelijoidemme opintoja, lastenkesäleirejä, niiden pappien yl-läpitoa, jotka eivät kuulu mi-hinkään yhteisöön sekä seura-kuntien autohankintoja, vaintärkeimmät kohteet mainitak-seni.Sanomattakin on selvää,että jäsenmaksu ei korvaa seu-rakuntien sunnuntaikolehtia.Jäsenmaksun ja kolehdin tar-koitus on erilainen. Kolehti ontarkoitettu ensisijaisesti seura-kunnan jokapäiväisen elämänja toiminnan ylläpitämiseen.Jäsenmaksu on puolestaan tar-koitettu sellaisten suurempienkulujen peittämiseksi, jotkakoskevat laajemmin hiippakun-nallista elämää niin kuin edel-lä jo mainitsin. Sillä saatavillatuloilla peitetään myös sellaisetkulut, joita mikään seurakuntaei voi yksin kantaa, kuten suu-ret korjaus- ja rakennustyöt.Rakkaat sisaret ja veljet! Pyy-dän teitä harkitsemaan tätä tu-kipyyntöä vastuuntuntoisesti jasuhtautumaan myönteisestihiippakuntamme eri neuvos-toissa tehtyyn ehdotukseen rat-kaista kirkkomme ongelmat.Tämä ei ole laki, mutta jokai-sen katolilaisen pitäisi omienmahdollisuuksiensa mukaantäyttää tämä velvollisuus. Onkysymys meidän kirkostamme,teidän kirkostanne. Ilman tätäjäsenmaksua meidän kirkkom-me ei voi kehittyä eteenpäin,vaan se alkaa taantua.
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