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SisällysluetteloIsoäiti ja susi
Vapaus, veljeys ja tasa-arvoolivat Ranskan suuren vallan-kumouksen ihanteet vähänyli kaksisataa vuotta sitten. Neovat sekä näennäisistä ettätoki myös todellisista edistys-askeleistaan huolimatta - joil-lakin rintamilla - näinä aikoi-na joutuneet suden hampai-siin, samanlaisen kuin se, jokametsätiellä Punahilkan koh-dattuaan juoksi tytön isoäi-din mökille ja hotkaisi sairaanvanhuksen suuhunsa. Yhtenäpalana. Uusi susi on kuiten-kin kovin erimuotoinen kuinedeltäjänsä.

Euroopan unionin perustuslaki allekirjoitettiin viime viikollaRoomassa. Sen johdantoon ei pitkien neuvottelujen jälkeenkäänsaatu mainintaa maanosan kristillisestä historiasta. Miksi mer-kittävä historiallinen totuus piti kieltää? Ja samaan aikaan Eu-roopan komission nimittäminen jäädytettiin, koska siihen ol-tiin valitsemassa ehdokasta, joka on tunnustuksellinen katolilai-nen. Hänen tilalleen etsitään nyt sopivampaa henkilöä.
Onko tapaus Rocco Buttiglione esimerkki vapauden, veljeydenja tasa-arvon toteutumisesta? Onko musta valkoista? Kristillisenarvomaailman mukainen julkinen elämä on tänä päivänä hyljek-sittyä ja vierastettua, siihen suhtaudutaan jos ei aina vihamieli-sesti niin ainakin kielteisesti. Vai mistä muusta komissaarisot-kussa muka olisi ollut kysymys? Ainakaan Euroopan parlamenttiei toimillaan edistänyt vapautta harjoittaa uskontoa. Ainakaanparlamentti ei vahvistanut veljeyden tunteita maanosan ihmis-ten kesken, joista jotkut - kumma kyllä - vielä uskovat Jumalaan.Ainakaan parlamentti ei millään muotoa lisännyt todellista tasa-arvoa.
Politiikan peli on joskus rumaa. Rumimmillaan se on silloin,kun parlamentaarinen elin käyttää sille annettua valtaa täysinmielivaltaisesti omien kulloistenkin mieltymystensä edistämiseen- niin kuin tekee petoeläin susi. Vaarassa on silloin kaikki se yh-teinen hyvä, jonka edistämistä varten kukin instituutio on pe-rustettu. Vaarassa on jokainen hyvän tahdon ihminen, “isoäiti”,joka vain haluaisi, että hänen lapsillaan ja lastensa lapsilla olisihyvä olla ja elää. Vaarassa on koko Euroopan unionin hyvinvoin-ti ja tulevaisuus.

Vuoden2005aikataulu
numero - (deadline) - ilmestyy

01 (31.12.) 14.1.02 (21.1.) 4.2.03 (11.2.) 25.2.04 (4.3.) 18.3.05 (1.4.) 15.4.06 (29.4.) 13.5.07 (27.5.) 10.6.
08 (22.7.) 5.8.09 (19.8.) 2.9.10 (9.9.) 23.9.11 (30.9.) 14.10.12 (21.10.) 4.11.13 (11.11.) 25.11.14 (2.12.) 16.12.

Caritas
Marrasmarkkinat / Höstmarknad / Bazaar21.11. Su/Sö/Sun 11-14Pyhän Henrikin srk-salissaSt. Henriks församlingssalSt. Henry’s parish hall

UUTTA:Käsintehtyjä koruja, taloustavaroita yms. Intiasta
PERINTEISEEN TAPAAN MYÖS:arpajaiset, kirpputori, lämmintä ruokaa, leivonnaisia

Pyydämme ystävällisesti toimittamaan leivonnaisetkatedraaliseurakunnan pappilaan.Bakverk och gåvor avsedda för höstmarknaden
kan vänligen lämnas i St. Henriks prästgård.
Tervetuloa! - Välkommen! - Welcome!
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Uutisia
Etik och politikhör ihop!
Kardinal Martino: “Den sombekänner kristna principerutesluts ur politiken”
Etik och politik hör ihop,sade kardinal Renato Marti-no på måndagen när han pre-senterade ett nytt kompen-dium i katolsk sociallära.“Ett av vår tids störstaproblem är att man skiljer påetik och politik och att mån-ga menar att etiska frågor inteangår samhället och inte kanbli föremål för en rationelloch politisk debatt, eftersomman menar att etiska frågorbara handlar om personligaoch rentav privata beslut”,sade kardinal Renato Marti-no, som är ordförande förVatikanens råd för rättvisaoch fred, som sammanställtkompendiet.“Varje dag kan vi konstate-ra att den som bekänner sigtill kristna principer utan attvara fundamentalist eller in-tegralist ofta blir utesluten urpolitiken”, sade han.“Kyrkan måste göra sinröst hörd och säga vad Jesusskulle ha sagt när man ifråga-sätter människans värdighet,dess grundläggande rättighe-ter, rätta regler för ekonomioch politik, och framför alltnär freden hotas”, sade kar-dinal Martino i en intervjuför Vatikanradion.“Annars skulle kyrkan svi-ka sitt uppdrag: ‘Förkunnadet ni har hört från husta-ken!’. Kyrkan anklagas för attlägga sig i, men det är kyrkansom försvarar den sekulärastaten genom att betona attman skall ge till Gud det somhör till Gud och till Caesardet som hör till Caesar.”Kompendiet i katolsk so-ciallära, som presenterades iVatikanen måndag 25 okto-ber, består av tre delar. Denförsta går igenom grunden för

kyrkans sociallära: Guds kär-lek till människan och Kyr-kans uppdrag samt män-niskans rättigheter. Den andradelen tar upp den katolskasociallärans klassiska frågor:familj, arbete, ekonomi, poli-tik, världsgemenskapen, miljöoch fred. Den tredje delen in-nehåller förslag på hur vanligakatoliker kan tillämpa social-läran i vardagen och i kyrkansliv. Ett syfte med kompendietär att hjälpa katoliker att föraen dialog med alla människorav god vilja som strävar efterdet som är bäst för männis-kan. Den utgår från att detfinns plats i vår tids samhälleoch politik för katoliker somdelar den katolska kyrkanslära och värderingar. Kom-pendiet betonar att det är isamhällsbyggandet som vanli-ga katoliker förverkligar Kyr-kans uppdrag i världen, sominte är samma uppdrag sompräster, biskopar och nunnorhar. KATT/VATIKANRADION

Apulaisoikeusasiamies käsittelipyhän Henrikin reliikkiä koskevankantelun
Eduskunnan apulaisoikeus-asiamies Ilkka Rautio on kä-sitellyt pyhän Henrikin reliik-kiä koskevan kantelun. Kante-lija, Turun ja Kaarinan (ev.-lut.) seurakuntayhtymä,osoitti 22.8.2002 päivätynkirjoituksen eduskunnan oi-keusasiamiehelle. Kirjoituk-sessa se arvostelee Museoviras-ton kollegion erityisistunnon12.3.1999 tekemää päätöstätallentaa pyhän Henrikin kyy-närvarsireliikki ”Helsinginroomalaiskatoliseen PyhänHenrikin katedraaliin” viidek-si vuodeksi 1.1.2000 alkaen.Kantelija tarkensi vastinees-saan 1.5.2003 selvityspyyntö-ään siten, ettei hän pyydä oi-keusasiamiestä ratkaisemaanreliikin omistuskysymystävaan selvittämään, onko Mui-naistieteellinen toimikuntatoiminut lainmukaisesti(1950-luvulla).Koska oikeusasiamies eitutki kantelua, joka koskee yliviisi vuotta vanhaa asiaa, hänei ottanut kantelua tältä osintutkittavaksi. Sen sijaan oike-usasiamies käsitteli kantelunsiltä osin, kuin se koski Turunja Kaarinan seurakuntayhty-män 17.11.1998 ja PyhänHenrikin katedraaliseurakun-nan 28.1.1999 tekemiä pyyn-töjä saada pyhän Henrikin re-liikki itselleen. Museovirastoei ollut käsitellyt

Turun ja Kaarinan seura-kuntayhtymän anomusta,vaan oli jäänyt odottamaanseurakuntayhtymän yhteyden-ottoa, jota ei tullut. Sen si-jaan Museovirasto päätti eri-tyisistunnossaan 12.3.1999solmia reliikin tallentamises-ta sopimuksen Helsingin Py-hän Henrikin seurakunnankanssa siten, että Museoviras-to talletti Pyhän Henrikinkyynärvarsireliikin sijoitetta-vaksi Pyhän Henrikin kated-raaliin viideksi vuodeksi alka-en vuoden 2000 tammikuus-sa. Kantelija on kantelussaanpyytänyt oikeusasiamiestä ar-vioimaan, onko Museovirastonoudattanut hyvää hallinnol-lista menettelyä käsitellessääntoisaalta Turun ja Kaarinanseurakuntayhtymän pyyntöäpyhän Henrikin värttinäluure-liikin pysyvästä sijoittamises-ta Turun tuomiokirkkoon jatoisaalta Pyhän Henrikin seu-rakunnan pyyntöä reliikin si-joittamisesta Pyhän Henrikinkirkkoon Helsinkiin.Apulaisoikeusasiamies kat-soo päätöksessään "selvityk-sestä ilmenevän, että Museo-virasto ei ole ryhtynyt valmis-telemaan Turun ja Kaarinanseurakuntayhtymän pyyntöäreliikin sijoittamisesta, vaanvalmisteli ainoastaan toista,Pyhän Henrikin seurakunnan

pyyntöä reliikin sijoittamises-ta. ...Virasto ei myöskään käsi-tellyt hakemuksia yhdessä,vaikka sellaiseen menettelyynolisi hallintomenettelylain14§:n säädös huomioon otta-en ollut aihetta. Katson siisMuseoviraston laiminlyöneenTurun ja Kaarinan seurakun-tayhtymän pyhän Henrikinkyynärvarsireliikin sijoittami-sesta 17.11.1998 esitetynpyynnön käsittelyn ja päätök-sen tekemisen asiassa.""Katson Museovirastonrikkoneen menettelyllään hal-lintomenettelylain 14, 15 ja24§:n säädöksiä ja menetel-leen hallinnossa noudatetta-van yhdenvertaisuusperiaat-teen vastaisesti."Apulaisoikeusasiamiehenpäätöksessä sanotaan myös,että kysymys ”reliikin omis-tus- tai hallintaoikeudestakuuluu viime kädessä tuo-mioistuimen ratkaistavaksi,jolloin voidaan esittää mah-dollisesti tarvittava todisteluja jolloin on ratkaistava myöskysymys reliikkeihin sovellet-tavasta lainsäädännöstä. Tote-an lisäksi, että reliikin siirty-minen Museoviraston hal-tuun on tapahtunut viimeis-tään 1950-luvulla."
KATT

Eukaristinen kongressioli menestys
Meksikon Guadalajarassa pi-detty Kansainvälinen eukaris-tinen kongressi oli suuri me-nestys. Kongressiin osallistuilähes 40 kardinaalia, yli 250piispaa ja toista tuhatta pap-pia. Maallikoita sen eri tilai-suuksissa oli miljoonia. Us-kovia oli saapunut Meksi-koon arvioiden mukaan 87maasta. Suurimmat kieliryh-mät olivat espanja ja englanti,sitten tulivat portugali ja ko-rea.Kongressi rikkoi moniaennätyksiä. Esimerkiksi Zapo-panin Neitsyt Marian basili-kaan järjestettyyn pyhiinvael-lukseen osallistui yli neljä mil-joonaa uskovaa. Yli kuusi tu-hatta perhettä oli ottanutmajoittaakseen kongressivie-raita.

Kaikkein pyhimmän sakra-mentin kulkue keräsi myösGuadalajaran kaduille puoli-sentoista miljoonaa ihmistä.Paavin erityislähettiläs, kardi-naali Jozef Tomko johti kul-kuetta.Kongressin aikana kardi-naalit, piispat ja papit vieraili-vat lähialueen sairaaloissa javankiloissa. Kööpenhaminanpiispa Czeslaw Kozonin ker-rotaan vankilakäynnin yhtey-dessä kutsuneen vankeja näke-mään sellitovereissaan Kris-tuksen kasvot.Kansainvälinen eukaristi-nen kongressi aloitti paavi Jo-hannes Paavali II:n julistamaneukaristian vuoden.
KATT/ZENIT

Pommejaräjähti taasIrakissa
Irakin kaldealais-katolisen kir-kon patriarkka EmmanuelDelly on ottanut voimakkaas-ti kantaa sen puolesta, ettämaan kristityt pysyisivät so-dan runtelemassa maassa siitä-kin huolimatta, että viidenkirkon edessä räjäytettiin jäl-leen lokakuussa pommeja.Pommi-iskuissa ei louk-kaantunut kukaan, muttatunnelma Irakissa on silti epä-tietoinen. Patriarkka tekee sik-si ehdotuksen: "Pyydän teitärukoilemaan Irakin puolesta,koska mikään muu ei voi es-tää tällaisia väkivaltaisuuksiatapahtumasta uudelleenkin.Koskettakoon Jumala niidenihmisten mieltä ja sydäntä,jotka teoillaan osoittavat, ettähe eivät halua Irakille hyvää."

KATT/CWNEWS

Kirkolliset piirit huolissaanEU:n kehityksestä
Saksalainen kardinaali Fried-rich Wetter on monien mui-den vaikuttajien tavoin otta-nut jyrkästi kantaa Euroopankomission nimityksistä aiheu-tuneeseen tilanteeseen. Kardi-naalin mukaan on nähtävissä-vaarallisia merkkejä siitä, ettäkatolilaisille kristityille on tu-lossa "ammattiesteitä".Kardinaali Wetter sanoo

protestoivansa siksi tätä "kult-tuuritaistelua vastaan, jokatapahtuu liberaalisuuden jasuvaitsevaisuuden nimissä".Hän kysyy huolissaan, olisikotänään enää mahdollista, ettäEU:n perustajaisät, KonradAdenauer, Robert Schumanja Alcide De Gasperi istuisivatEU:n komissiossa.KATT/KATH.NET
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Uutisia

avio-uutinen
Spanien: Kyrkanförbereder protestermot Zapatero
I Spanien förbereder den ka-tolska kyrkan ett möte i de-cember för att protestera motsocialistregeringens lagstift-ningsarbete om skilsmässa,äktenskap och skola. Detmeddelade 24 oktober ettstift i Madridområdet enligtAFP.I december skall alla ka-tolska stift, rörelser och grup-per träffas i Madrid för att dis-kutera familj, respekt för livetoch skola, “tre frågor där dennuvarande regeringen skriverlagar utan att föra någon dia-log,” kan man läsa på hemsi-dan för stiftet Alcala de Hen-ares tre mil öster om Madrid.I slutet av december sadetalesmannen för Spaniens bis-kopar Juan Antonio Martí-

nez att den spanska kyrkanförberedde initiativ för att“föra ut den kristna synen påsamhällsfrågor som intresse-rar allmänheten.” Men hanville inte kalla det en de-monstration.Sedan José Luis Rodri-guez Zapateros socialistsrege-ring kom till makten har hangjort det mycket lättare att fåen skilsmässa och lagt fram ettlagförslag om äktenskap förhomosexuella, som skullegöra Spanien till det tredjelandet efter Holland och Bel-gien som inför ett regelrättäktenskap för homosexuella.Zapatero har också gjort reli-gionsundervisningen i skolanfrivillig.KATT/VATIKANRADION

Påven till 40.000 scouter:“Simma motströms”
40.000 unga italienska scou-ter i ljusblå skjorta och mörk-blå kortbyxor förnyade sinascoutlöften inför den åldradepåven Johannes Paulus II un-der en ceremoni på Pe-tersplatsen på lördagsförmid-dagen 22 oktober. I Italien ärscoutrörelsen en del av de ka-tolska församlingarnas ung-domsverksamhet.Påven uppmanade dem attvara ”alltid redo” att göra

gott. Han rådde dem att anv-ända evangeliet för att fostraandra att leva i frihet och ans-var och att “simma mot-ströms” för att övervinna fres-telser som individualism, lätt-ja och likgiltighet. Påven upp-manade dem också att låtaeukaristifirandet vara mitt-punkten för alla livsval.
KATT/VATIKANRADION

Nimityksiä
Helsingin piispa JózefWróbel SCJ on nimittänytisä Teemu Sipon SCJ seu-raaviin tehtäviin:
1) Piispanvikaariksi eku-meenisia asioita varten,
2) Jäseneksi piispanneuvos-toon sen nykyisen toimi-kauden loppuun asti(6.11.2006),
3) Hiippakunnan liturgisentoimikunnan puheenjohta-jaksi,
4) Kaikkein pyhimmänsakramentin killan kappa-laiseksi,
5) Helsingin seurakunnissatoimivan Johdantokurssinkatoliseen uskoon vastuu-henkilöksi.

KATT

Kiinan kouluviranomaisetsuosittelevat Raamatunlukemista
Kiinasta kuuluu lähes sensaa-tiomaisia uutisia: PäivälehtiShanghai Dailyn (19.10.) mu-kaan kymmenmiljoonaisenkaupungin kouluviranomai-set ovat julkaisseet uuden kir-jalistan koululaisille suositel-tavista kirjoista. Listalla onmukana myös Raamattu."Kirjojen kirjan" mukaanpää-syä perustellaan sillä, että silläon tärkeä merkitys länsimai-sessa kulttuurissa.Kommunistisen kulttuuri-vallankumouksen aikana Raa-mattu oli kielletty kirja, eikäsitä edelleenkään saa myydä

muutoin kuin kristityille val-votuissa kirjakaupoissa. Kris-tinuskon, erityisesti katolilai-suuden asema maassa onmuutenkin yhä erittäin han-kala.Shanghai Dailyn mukaanjotkut koululaisten vanhem-mat ovat jo asettaneet kirjalis-tan kyseenalaiseksi. Yksikinäiti ei haluaisi, että hänen poi-kansa jo "14-vuotiaana kiinnit-täisi huomiota uskonnollisiinasioihin".
KATT/KATH.NET

Studium Catholicum:
FirstCommunion/ConfirmationCatechesisin English
New catechetical classeswill be provided for Eng-lish speaking children atthe Helsinki Internatio-nal School in Selkäme-rankatu, Ruoholahti.
There will be First Com-munion as well as Con-firmation catechesis.Instruction will be heldone hour once a week.All are welcome!
Further information:Irene Alvarez, Catecheti-cal Centre tel. 09-2416095; Emailkatekeesi@catholic.fi

Luciani oli hyvä janöyrä ihminen
Kardinaali Ratzinger rukoilee Johannes Paavali I:n au-tuaaksi julistamisen puolesta
Uskonopin kongregaationprefekti, kardinaali Josef Rat-zinger on todennut paavi Jo-hannes Paavali I:n olleen hä-nelle tärkeä malli. Siksi hänsanoo rukoilevansa joka päiväpaavi Lucianin autuaaksi julis-tamisen puolesta. "Hän onesimerkki meille kaikille", kar-dinaali sanoi tästä 33 päivääpaavina toimineesta miehestä."Hän on hahmo, jota olenarvostanut suuresti. Minuuntekivät vaikutuksen ennenkaikkea hänen hyvyytensä jasuuri nöyryyytensä", Ratzin-ger sanoo italialaisen päiväleh-ti Avveniren mukaan.Lehden haastattelissa kar-dinaali Ratzinger kertoo:"Muistan, kun olin nuoriMünchenin arkkipiispa ja Lu-ciani tuli tapaamaan minuaBressanoneen, jossa olin par-haillaan lyhyellä lomalla. Hä-

nen sydämensä hyvyys tekiminuun suuren vaikutuksen."Kardinaali kuvaa Lucianiamieheksi, jolla oli suuri uskoja ylevyys. Hänestä huokuimyös paljon lukemisen ja asi-oiden puntaroimisen henki."Paavi Luciani oli saanutperusteellisen teologisen kou-lutuksen. Kun hänen kans-saan keskusteli, huomasi, ettähän keskittyi olennaisuuksiin.Hän kohdisti ajatuksensa yk-sinkertaiseen, muuta ei yksin-kertaisella tavalla."Albino Luciani syntyi 17.lokakuuta 1912 Canaled’Agordossa, Cordevolenlaakson kylässä. Paaviksi hänetvalittiin 26. elokuuta 1978,mutta hän kuoli yllättäenvain muutamia viikkoja myö-hemmin 28. syyskuuta.
KATT/ZENIT

Piispanvikaari surmattiinBurundissa
Vain vajaa vuosi sitten tapah-tuneen apostolisen nuntiuk-sen murha Burundissa sai jat-koa lokakuussa, kun Bururinhiippakunnan piispanvikaari,isä Gerard Nzeyimana sai sur-mansa. Aseistautuneet ryöstä-jät pysäyttivät hänen autonsaja erottivat hänet ryöstämisenjälkeen kanssamatkustajis-taan. Vähän ajan kuluttua hä-net löydettiin kuolleena pää-hän ammuttuna.

Saman hiippakunnanyleisvikaari, monsignor Her-menegilde Ndoricimpa ih-mettelee tappamisen syytä.”Olemme kaikki täällä syvästihuolissamme”, hän sanoo.Ampumisen syynä pidetäänjoissakin piireissä sitä, että isäNzeyimana oli Burundissa hy-vin tunnettu väkivallan vas-tustaja ja sodan uhrien tuki-ja. KATT/ZENIT
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On suuri hyve harjoittaa nöyryyttäilman, että tietää olevansa nöyrä.
AUTUAS TERESA KALKUTTALAINEN

Pyhäinpäivänä me
rukoilemme niitä,
jotka ovat siellä, min-
ne mekin tahdomme
mennä; vainajienpäi-
vänä rukoilemme nii-
den puolesta, jotka
yhä kärsivät kiirastu-
lessa kaukana Juma-
lasta.

AUTUAS TERESA

KALKUTTALAINEN

Oremus
Rukouksenapostolaatti

Me rukoilemme ...
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.
Joulukuu
Että lapsia aina pidettäisiin Ju-
malan kallisarvoisina lahjoina,
joita tulee kunnioittaa, ymmär-
tää ja rakastaa.

Että Jeesuksen Kristuksen li-
haksituleminen olisi evanke-
liumin aidon juurtuminen mal-
li.

Böne-apostolatet
Vi ber ...

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.
December
Att alla barn blir betraktade
som en dyrbar gåva av Gud och
möts med respekt, förståelse
och kärlek.

Att Jesu Kristi människobli-
vande blir modellen för ett äkta
utbredande av evangelium.

Sunnuntait ja juhlapyhät

Rättvisa
Herre, du har skapat jordentill ett hem som tillhör alla.Här borde ingen människa lida nöd.Här borde ingen människa vara utanmat, hus och kläder.Men ändå är det så.Någonstans bestämdes det attvissa har rätt mycketmedan andra inte har några rättigheter alls.Din jord, som en gång inte hade några gränser,har nu styckats upp av staket och murarså att de som har kan försvara det som de stulit.

Gud, du kom för att tala omoch bygga ett nytt rikedär rättvisa och fred skulle råda.Vi ber: låt ditt rike komma.De hungriga kan inte vänta längre.Flyktingarna och de hemlösakan inte vänta längre.Våra syskon håller på att dö.
Lär oss Herre, att ta bort alla gränsersom hindrar att din jordbrukas av alla.Må din vilja ske.Må ditt rike komma.Amen.

UR BÖNBOKEN VISA OSS VÄGEN

7.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai; KAIKKIENPYHIEN JUHLA, PYHÄINPÄIVÄ, juhlapyhä (IV)1L Ilm. 7: 2–4, 9–14Ps. 24: 1–2, 3–4ab, 5–6. Ks 62L 1 Joh. 3: 1–3Ev. Matt. 5: 1–12a
14.11. KIRKKOVUODEN 33. SUNNUNTAI (I)1L Mal. 3: 19–20aPs. 98: 5–6, 7–9a, 9bcd. Ks 9d2L 2 Tess. 3: 7–12Ev. Luuk. 21: 5–19
21.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai; KRISTUS,KAIKKEUDEN KUNINGAS, juhlapyhä (II)1L 2 Sam. 5: 1–3Ps. 122: 1–2, 3–4a, 4b–5. Ks 12L Kol. 1: 12–20Ev. Luuk. 23: 35–43

Rukoushetki hautausmaalla
Isä Jumala, sinä kokoatmaan päällä vaeltavat uskovatyhdeksi kirkoksija kutsut heidät taivaan kansalaisiksi.Katso tämän hautausmaalle rukoilemaankokoontuneen perheesi puoleenja suo, että paikka, jonka olet antanutveljiemme ja sisariemme leposijaksi,muistuttaisi meitätulevasta elämästä Kristuksessa,hänestä, joka muuttaameidän alennustilamme ruumiinoman kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi,ja joka elää ja hallitseeiankaikkisesta iankaikkiseen.
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PyhimysMärtakuvatvielä Marias beskydd i öst och väst
Vid Kristi död och upps-tåndelse blev Maria kvar. Detfinns olika traditioner om varhon sedan levde. I börjanbodde hon väl i Jerusalem,senare flyttade hon kanskemed Johannes evangelistentill Efesos. Han hade ju avKristus fått ansvaret för Ma-ria. Maria var inte 50 år gam-mal vid Kristi himmelsfärd såhon levde säkert många år ef-ter den. Självklart var hon englädje och en tröst för lär-jungarna, främst apostlarna.Det framgår redan urapostlagärningarna. Därför ärdet helt naturligt att de förstaspåren av vördnad för Mariahittas på det bysantinskaområdet.I Bysanz fanns det en kyr-ka Blahernan i vilken Mariasmantel förvarades. Därför an-sågs den vara den heligaste avstadens alla kyrkor och till dentog stadsborna sin tillf lyktnär staden hotades av fienderoch där jublade man sitt tacknär faran var över.I slutet av 800-talet var sta-den åter belägrad och situatio-nen var mycket hotande. Fol-ket samlades åter i Blahernan-kyrkan. Då såg Andreas, en av

dessa Kristi narrar som vördasav den ortodoxa kyrkan i ensyn, att Maria stod ovanförkyrkan och bredde ut sinmantel över den. Denna syningav folket hopp, belägrin-gen avvärjades och minnet avdenna befrielse firas sedandess årligen den 30. septem-ber. På kyrkoslavonska heterbeskyddet Pokrova. Det firas,eget nog med större iver i denslaviska delen av den ortodo-xa kyrkan än i den grekiska.Vi har ju t.o.m. ett litet tillPokrova invigt kloster i Kyrks-lätt.Från de grekiska områdenaspred sig denna kult västerut.Först till Italien där man fun-nit de tidigaste bilderna avdenna typ från 10-1100-talen,sedan vidare norrut och väste-rut.På vägen fick Marias bes-kydd en allt vidare innebörd,inte bara mot jordiska fien-der. När digerdöden kommitblev den fienden mot vilkenman bad Maria om beskydd.De östliga ikonerna gårofta tillbaka till den ursprung-liga synen. Maria håller menbåda händer upp sin jordiskamantel. På de västliga är hon

klädd i mantel och breder utdenna över folket som trängskring henne under den. Bil-den förekommer även somstaty. Det finns två sådana sta-tyer i St. Stefansdomen iWien. Det förekommer vissavariationer i framställningen.På en del bilder breder honut manteln med båda händer.På andra har hon Jesusbarnetpå armen och änglar hjälperhenne att hålla upp manteln.Jag har en gång sett en mycketintressant variant på ytterväg-gen till St.Nikolauskyrkan iUberlingen vid Bodensjönsstrand. Maria står med barnetpå armen och två änglar hål-ler upp manteln. Överst påbilden ser man Gud Fadersom håller vassa pilar och kas-tar dem på människorna.Änglarna försöker ta fast dem,några har fastnat i mantelnoch Jesusbarnet har fått tag ien som han brutit och kastarbort. Här är det påtagligt frå-ga om pesten, ett gudomligtstraff, mot vilket Jesus ochMarias hjälp anropas. Här kal-las hon skyddsmantelmadon-nan.Vi har inte i vår kyrka nå-gon speciell dag förSkyddsmantel-Maria men vihar nog allt skäl att tillsam-mans med våra bröder i ös-tkyrkan ofta ta vår tillflykt tillhennes beskydd i vår kaotisktid.En av våra äldsta och mestanvända Maria-böner, översattfrån grekiska till latin och se-dan till otaliga språk asso-cierar för mig till Skyddsman-telmadonnan:

Helsingin Juniorijouset konsertoivat Pyhän Marian kirkossa!
Isänpäivänä 14.11. klo 16.00 on upea mahdollisuus nauttia 40:n nuoren musisoinnista kun
Helsingin Lapsi- ja Juniorijouset joht. Gèza ja Csaba Szilvay konsertoivat Pyhän Marian
kirkossa. Konsertti on orkesterin lahja 50-vuotiaalle seurakunnalle.
Ohjelmassa kuullaan m.m. Bachin, Griegin, Vaughan Williamsin ja Sonnisen musiikkia.
Sisäänpääsy on vapaa, ohjelman hinta (10 euroa) menee seurakunnan hyväksi.
Helsingin Juniorijouset (The Helsinki Strings) on Itä-Helsingin Musiikkiopiston ja Sibe-
lius-Akatemian opiskelijoista koostuva jousiorkesteri, johon kuuluu viitisenkymmentä 10 -
20 -vuotiasta soittajaa. Orkesterin ovat perustaneet Csaba ja Géza Szilvay vuonna 1972.
Helsingin Juniorijouset on tehnyt 31 äänilevyä ja yli 70 televisio- ja radio-ohjelmaa, joista
sarja “Viuluviikarit Musiikkimaassa” on käänteentekevästi vaikuttanut Suomen musiikki-
kasvatukseen. Helsingin Juniorijousten jäsenistä on kasvanut kansainvälisen tason solisteja,
kamarimuusikoita, konserttimestareita, orkesteritaiteilijoita ja jousisoiton opettajia.
Orkesteri on kotimaan lisäksi konsertoinut lukuisissa maissa ympäri maailmaa.

Skyddsmantel-Maria  från St. Stefansdomen. Det finns två sådana statyer medvissa variationer.

Den mot pesten beskyddadeSkyddsmantel-Maria från Uberlin-gen.

Den ljuvaste skyddsmantel-Madonnan från Frankrike.

Pokrova-ikonen från Pokrovaklostreti Kyrkslätt. Obs. Manteln både i Mari-as händer och på kyrkans tinnar.

“Under ditt beskydd tar vi vår tillflykt,heliga Guds Moder.Vänd dig inte från våra böner i vår nödutan rädda oss alltid ur alla faror,ärorika och välsignade Jungfru.”
MÄRTA AMINOFF
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Paimenelta

Vuonna 1991 vietettiin Eu-roopan piispojen synodin en-simmäistä kokousta Roomas-sa ja aiheena oli Euroopan
evankelioiminen. 8 vuottamyöhemmin kirkolla oli kii-reellinen evankelioimistehtä-
vä Euroopassa ja kirkko järjes-ti toisen Eurooppa-synodin,ja synodin aiheeksi valittiintoivo, koska näytti siltä, että
Eurooppa oli menettänytsen.Synodin kokous vietettiinlokakuussa vuonna 1999, ja
se oli kokemuksena hyvä: ko-ettiin suurta kannustusta toi-voa kohtaan. Paavi Johannes
Paavali II oli iloinen siitä, ettäpiispat jotka osallistuivat sy-nodiin, pyysivät häntä julkai-semaan Synodin keskustelu-
jen teemoja ja ajatuksia. Paavijulkaisi toivon evankeliuminEuroopalle, seuraten tässä ke-hotuksessa Ilmestyskirjaa op-
paana ja ikonina. Vaikka us-kovat eivät vielä näe tuloksia,Ilmestyskirja rohkaisee usko-via, koska Kristus on jo voit-
tanut ja Kristuksen voitto onratkaiseva.Apostolisen kehotuksen
Kirkko Euroopassa johdan-nossa paavi on vakuuttunutsiitä, että "Jeesus Kristus elääkirkossaan" ja että juuri siinä
on "Euroopan toivon lähde".Toivoon syventyminen oli en-simmäinen päämäärä Euroo-pan piispojen synodin jälkei-
sessä kokouksessa.
1. Kehotuksen ensimmäisen
luvun otsikkona on JeesusKristus meidän toivomme.Paavi kertoo, että Ilmestyskir-jan kirjoittamisen aikoina kir-
kolla oli vaikeuksia. Ilmestyk-sessä julistetaan toivon sano-maa: Älä pelkää. Minä olenensimmäinen ja viimeinen,
iäti elävä. Minä olin kuollut,mutta nyt minä elän, elänaina ja ikuisesti. Minulla onkuoleman ja tuonelan avai-
met (Ilm. 1: 17-18). Nämätoivon sanat ohjaavat tänään-kin kirkkoa Euroopassa.
Näyttää siltä, että Eurooppaon menettänyt sekä muistinettä kristillisen perinnön. Senlisäksi on myös pelkoa tulevai-
suudesta ja pelon seurauksinaovat elämän merkityksen me-

nettäminen ja sisäinen tyh-jyys. Sen vuoksi syntyvyys onlaskenut, pappien ja sääntö-kuntalaisten kutsumukset
ovat vähentyneet ja sen lisäksion tietynlaista vastahakoi-suutta tehdä koko elämää
koskevia päätöksiä, jopa sil-loin, kun kyseessä on avioliit-to.  Mutta ihminen ei voi elää
ilman toivoa, sanovat synodinisät, koska elämä ilman toivoaon sietämätöntä. Olisi epäoi-keudenmukaista olla tunnus-
tamatta merkkejä evanke-liumin vaikutuksesta yhteis-kunnassa, esimerkiksi kirkon
vapauden saaminen takaisinItä-Euroopassa, ja uusia pas-toraalisia tehtäviä, jotka voi-vat toteuttaa evankeliumia.
Yhteiskuntana Euroopalla onmyös merkkejä, jotka ilmaise-vat toivoa, esimerkiksi Euroo-pan maiden yhdistymispro-
sessi ja sovinto vanhoista vi-hollisuuksista kansojen välil-lä. Mutta paavi haluaa kiinnit-tää kaikkien huomion, jotta
emme koskaan unohtaisi, ettäsuuri toivon merkki ovat ol-leet Itä- ja Länsi-Euroopassa
marttyyrit ja uskon todistajat,ihmisten pyhyys, seurakuntaja kirkon liikkeet ja ekumeeni-nen tie. Synodin isät sanovat,
että meidän on tarjottava Eu-roopalle usko Jeesukseen,joka on toivon lähde eikä kos-kaan petä. Jeesus Kristus elää
kirkossa, hän on läsnä Raama-tussa, erityisellä tavalla euka-ristiassa ja muissa sakramen-
teissa sekä Kristuksen opetus-lapsissa.
2. Toisen luvun otsikko muis-
tuttaa, että toivon evanke-liumi on uskottu uuden vuo-situhannen kirkolle. Herrakutsuu kirkkoamme käänty-
mykseen. Evankeliumin toi-minta on näytellyt tärkeääroolia koko Euroopan histo-rian aikana. Jotta voisimme
antaa todellisen kirkon kuvannykyiselle Euroopalle, mei-dän on tutkittava nöyrästi ja
rohkeasti omaatuntoammevoidaksemme tunnustaa vir-heemme. Oman syntimmetunnustaminen tuo meille
ilon ja armon aloittaa uudel-leen uusin voimin Euroopan

uuden evankelioimisen tehtä-vän. Kääntymys, jota JeesusKristus vaatii meiltä, koskeemyös ekumeenista aluetta.
Tämä kääntymys voi varmastiedistää kristittyjen yhteyttä.Toivon evankeliumin palvele-
minen velvoittaa kaikkia kris-tittyjä, erityisesti pappeja jadiakoneja heidän sitoumuk-sensa nojalla, ja sääntökunta-
laisia joiden todistus on niintärkeä yhteiskunnassa. Kutsu-muksien kasvattaminen ontärkeä tehtävä kristillisen us-
kon ja Euroopan tulevaisuu-den hyväksi. Maallikkojentehtävä on korvaamaton toi-
von evankeliumin leviämisek-si, koska heidän ansiostaanevankeliumi tulee läsnäole-vaksi eri tilanteissa maailmas-
sa. Naisten rooli evanke-liumin palvelemisessa on eri-tyisen tärkeä, koska naisillaon kyky ottaa vastaan ja rakas-
taa toisia.
3. Kolmannen luvun otsikko-na on Toivon evankeliumin
julistaminen. Kirjeessä sano-taan, että evankeliumin julis-tus on kiireellinen ja tarpeel-
linen asia nyky-Euroopassa.Puhutaan kahdesta evanke-liumin julistuksesta eli ensim-mäisestä ja uudesta julistuk-
sesta. Ensimmäinen julistuson tarpeellinen Euroopassa,koska on paljon ihmisiä jotkaeivät ole saaneet kastetta. Syy-
nä on se, että jotkut ovatmuuttajia, jotka ovat tulleetEurooppaan ja kuuluvat mui-
hin uskontoihin, tai he kuu-luvat perheisiin, joilla on kris-tillisen perinne mutta eivätole saaneet kastetta, koska he
asuivat entisissä kommunisti-maissa tai muualla uskon vä-linpitämättömyyden ilmapii-rissä. Uusi julistus on myös
tarpeellista, koska monet kris-tityt elävät niin kuin JeesustaKristusta ei olisi olemassa.Evankeliumin julistamiseksi
Euroopalle tarvitaan uskolli-suutta ainutlaatuiselle evan-keliumin sanomalle. Euroop-
pa tarvitsee todellisia todista-jia, jotka julistavat evankeliu-mia teoillaan. On tärkeää, että kristityt
voivat saada kasvatusta ja kou-lutusta, jotta he voisivat vas-

tata kypsällä uskolla uusiinhaasteisiin. Katekeesilla jateologialla on välttämätönrooli Euroopan nykytilantees-
sa. Toivon evankeliumin julis-taminen on tehokkaampaa,jos paikallisten kirkkojen yk-
seyttä vahvistetaan, jos eku-meenisia ponnistuksia jatke-taan, jos syvää ja älykästä kes-kustelua eri uskontojen kans-
sa, erityisesti islamilaisten jajuutalaisten kanssa ylläpide-tään. Jeesuksen julistamisenon saavutettava Euroopan ny-
kykulttuuri ja yhteiskunnalli-nen elämä. Sitä varten pasto-raalisen työn on annettava
kristillinen leima tavalliseenelämään: perheessä, työssä,koulussa, kulttuurissa, politii-kassa jne. Nuorison kasvatta-
mien uskossa on todella tär-keää. Emme saa pelätä vaatianuorilta suuria ponnistuksiahengellisessä elämässä. Tämä
Jeesuksen julistaminen ei olerajoitettu Eurooppaan vaanse yltää koko maailmaan. Paa-vi muistutti, että vuoden
2000 juhlavuoden alussa hännosti evankeliumikirjan ylöskulkiessaan läpi pyhän oven.
Evankeliumi on kirja nykyisel-le ja tulevalle Euroopalle.
4. Neljännen luvun otsikkona
on Toivon evankeliumin viet-täminen. Yhteiskunnassa ih-miset ovat usein sulkeutuneetnäkymättömälle maailmalle
ja materialismin tukahdutta-mia. Kirkon on Euroopassalöydettävä salaisuuden merki-
tys liturgiassa ja kasvatettavauskovia, jotta he voisivat ym-märtää paremmin liturgianmerkityksen. Sakramentteja
on vietettävä huolellisesti, tie-täen että ne ovat Kristuksenja kirkon toimintaa. Eukaris-tian ja parannuksen sakramen-
tit ovat todella tärkeitä toi-von takaisin saamiseksi nyky-Eurooppaan. Paavi kehottaapappeja kuuntelemaan useas-
ti rippiä ja opiskelemaan mo-raaliteologiaa, jotta he voisi-vat auttaa uskovia silloin kun
nämä pyytävät neuvoa papeil-ta sekä henkilökohtaisiin ettäyhteiskunnallisiin moraalion-gelmiin. Paavi kehottaa pap-
peja itse menemään ripillesäännöllisesti. Sen lisäksi kir-

jeessä ehdotetaan, että pidet-täisiin hyvää huolta sekä erirukoushetkistä että Herranpäivän viettämisestä .
5. Viidennen luvun otsikko-na on Toivon evankeliumin
palveleminen. Euroopan kirk-ko on kutsuttu seuraamaanrakkauden tietä ja palvele-maan toivon evankeliumia.
Tämä rakkauden tie kulkeesekä evankeliumin rakkaudenettä palveluksen ponnistuk-sen ja rajattoman anteliaisuu-
den läpi. Kirkon haaste onauttaa ihmisiä kokemaan IsänJumalan ja Kristuksen rakkau-
den Pyhässä Hengessä. Kuntätä rakkautta osoitetaan, sii-nä on evankelioimistehtävänsisäinen voima. Kirjeessä pyy-
detään kirkkoa antamaan uut-ta toivoa köyhille ja järjestä-mään pastoraalista toimintasairaille. Siinä kehotetaan tu-
kemaan sekä perheitä ettänuorisoa ja erityisesti niitäjotka valmistautuvat solmi-maan avioliiton. On todella
tärkeää palvella elämän evan-keliumia sekä puolustaa elä-mää ja levittää kirkon sosiaali-
oppia yhteiskunnalle. Paikal-liskirkon on otettava vastaaneri maista tulevia katolilaisiaja kunnioitettava heidän
omaan kulttuuriaan ja tradi-tiotaan.
6. Kuudennen luvun otsikko-
na on Toivon evankeliumiuudelle Euroopalle. Paavi kut-suu uskovia säilyttämään kris-
tillisen identiteettinsä ja vah-vistamaan sisäistä elämäänsäsekä keskinäistä yhteyttään.Vielä pyhä isä ehdottaa kir-
kon ja valtion välisiin suhtei-siin tervettä yhteistyön hen-keä. Lopuksi hän vielä muis-tuttaa, ettei Euroopan unio-
nilla ole vakautta, jos se jääpelkäksi alueelliseksi ja talou-delliseksi kokonaisuudeksi.
Kirjeensä lopussa paavi jättääkoko Euroopan kirkon sekämaanosan kaikkien naisten ja
miesten tulevaisuuden NeitsytMarian haltuun.

ISÄ MANUEL PRADO

Apostolinen kehotusEcclesia in Europa(Kirkko Euroopassa)
Paavi Johannes Paavali II julkaisi 28. kesäkuuta 2003 Euroopan piispojen synodin jälkeisen apostolisen kehotuksen Ecclesia in Europa, KirkkoEuroopassa. Siinä hän ohjaa Euroopan kirkkoja vuonna 1999 pidetyn synodin keskustelujen teemoja seuraten. Seuraavassa isä Manuel Pradonkehotuskirjeestä pappienneuvostossa pitämä alustus.
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K a l e n t e r iVakio-ohjelma
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

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 ortodoksi-
sella hautausmaalla, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu

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
iltamessu

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

14.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.45
lat/ranska, 11.00 päämessu, 12.30 per-
hemessu, 18.00 iltamessu

15.11. ma 18.30 johdantokurssi seura-
kuntasalissa

16.11. ti 14.00 Seniores: messu ja ko-
kous, 18.00 CSC: ruusukko ja messu

20.11. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi
(11.00 messu), 17.40 vesper, 18.00 aat-
tomessu

21.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, Kris-
tus, kaikkeuden kuningas: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 10.00-14.00 Caritas-
Basaari         seurakuntasalissa, 12.30
messu ruotsiksi/mässa på svenska,
16.00 messu Porvoossa, 18.00 iltames-
su

----------------- Diaspora -----------------
Porvoo (ort. kirkko): 21.11. su 16.00
Tikkurila (ort. kirkko):

Pyhän Marian seurakunta
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!
13.11. la 9.30 messu ruotsiksi/mässa på
svenska, 10.00 lauantaikurssi Englanti-
laisessa koulussa/English school,
11.00 messu suomeksi/mässa på fins-
ka, 16.30 messu Riihimäellä, 18.30 aat-
tomessu

14.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi/Mass in Finnish, 11.30
messu englanniksi/Mass in English,
18.30 iltamessu

20.11. la ensikommuunion valmistelupäi-
vä/first communion preparation day,
18.30 aattomessu

21.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, Kris-
tus, kaikkeuden kuningas: 10.00 messu
suomeksi/Mass in Finnish, 11.30 mes-
su vietnamiksi/suomeksi, 16.00 messu
Karjaalla, 18.30 iltamessu

27.11. 9.30 messu ruotsiksi/mässa på
svenska, 10.00 lauantaikurssi Englanti-
laisessa koulussa/English school,
11.00 messu suomeksi/mässa på fins-
ka, 18.30 aatto messu

----------------- Diaspora -----------------
Hanko (Täktomin kappeli):
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko): 21.11.
su 16.00

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.

Lohja (Pyhän Laurin kirkko): 7.11. su
14.00!

Riihimäki (Siunauskappeli): 13.11. la
16.30

Turku
Pyhän Birgitan ja autuaanHemmingin seurakunta

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

9.11. ti teologinen opintopiiri
12.11. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00
messu Porissa

13.11. la 9.30 katekeesi Turussa, 13.00
perhemessu

14.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English

16.11. ti 19.00 informaatiokurssi
20.11. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhe-
messu

21.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, Kris-
tus, kaikkeuden kuningas: 10.30 juhla-
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.

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta

6.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovi-
en muistopäivä: 10.30 messu

7.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, kaikki-
en pyhien pyhien juhla: 10.30 juhlames-
su

9.11. ti Lateraanikirkon vihkiminen, juhla
12.11. pe 18.00 messu Kiteellä
13.11. la 9.45 uskonnonopetus Joen-
suussa, 11.00 messu Joensuussa,
16.00 messu Varkaudessa

14.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30
päämessu, 16.00 messu Mikkelissä

17.11. ke 18.00 English Mass
18.11. to 14.00 Seniorien kokous
20.11. la 9.00 lauantaikurssi, 10.30 infor-
maatiokurssi, 12.15 pyhä messu

21.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, Kris-
tus, kaikkeuden kuningas: 10.30 pää-
messu

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

----------------- 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) 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) 27.11.; 18.12. la klo 11.00, uskon-
nonopetus alkaa klo 9.45

Varkaus: (Ort. kirkko, Taipaleentie 26)
9.10.(poik. srk. salissa) 13.11.; 4.12. la
klo 16.00

KUTSU
Pyhän Marian kirkon valmistumisesta ja vihkimisestä on kulunnut50 vuotta. Pyhän Marian seurakunnalla on ilo kutsua teidät juhla-
viikon päätapahtumaan lauantaina 4.12.2004 klo 10.00 Mäntytie2. Juhlamme alkaa päämessulla, jonka viettää piispamme Józef Wró-bel SCJ. Messun jälkeen kirkkokahvit tarjoillaan Englantilaisellakoululla Mäntytie 14, jossa on myös ohjelmaa lapsille ja aikuisille.Sydämellisesti tervetuloa!

KIRKKOHERRA KAZIMIERZ LEWANDOWSKI SCJ
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K a l e n t e r i

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi-
tukset seuraavaan lehteen ajalle
26.11.–17.12. on toimitettava viimeis-
tään 12.11. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen

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

Lasten uskonnonopetus vuonna 2004
(syyslukukausi): 20.11.; 11.12.

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!

Tampere
Pyhän ristin seurakunta

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

7.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, kaikki-
en pyhien juhla, pyhäinpäivä: 10.30 pää-
messu, 15.00 messu Hämeenlinnassa,
18.00 Mass in English

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

14.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 Mass in English

17.11. ke 18.40 iltarukous, 19.00 iltames-
su, 19.40 naistenilta, aiheena: naispyhi-
myksiä

21.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai: Kris-
tus, kaikkeuden kuningas: 10.30 kirk-
komme vihkimispäivän juhlamessu,
14.00 messu  puolan kielellä, 18.00
Mass in English

27.11. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemes-
su

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

Kokkola:
Kurikka: (kysy kirkkoherralta) 13.11., 4.12.
la 18.30

Lapua: (kysy kirkkoherralta) 13.11., 4.12.
la 9.00

Pietarsaari: (Pyhän Mikaelin kappeli)
13.11., 4.12. la 12.00

Vaasa: (ort. seurakunnan seurakuntasali,
Koulukatu 45) 13.11., 4.12. la 16.00

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta

7.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, kaikki-
en pyhien juhla, pyhäinpäivä: 11.00 juh-
lamessu

11.11. to pyhä Martinus, piispa: 18.00 ilta-
messu

13.11. la 13.00 perhemessu
14.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai: 11.00
päämessu

18.11. to 18.00 iltamessu
21.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, Kris-
tus, kaikkeuden kuningas: 11.00 juhla-
messu

25.11. to 18.00 iltamessu
28.11. adventin 1. sunnuntai: 18.00 pää-
messu

----------------- 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: 21.11.; 19.12.; 16.1.; 20.2.;
20.3.; 17.4.; 15.5. klo 11.30 ortod. kirkos-
sa

Haminan Poitsila: 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

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
15.11. pe 19.00 katekeesi aikuisille, Ou-
lun kirkon seurakuntasalissa

6.11. la kaikkien poisnukkuneiden usko-
vien muistopäivä: 11.00 rukoushetki hau-
tausmaalla, 17.00 vainajien päivän mes-
su

7.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, kaikki-
en pyhien juhla, pyhäinpäivä: 9.30 Mass
in English, 11.00 päämessu, 17.00 mes-
su Torniossa

10.11. ke 19.00 katekeesi aikuisille, Ou-
lun kirkon seurakuntasalissa

13.11. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

14.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.30
Mass in English, 11.00 päämessu, 17.00
messu Rovaniemellä

20.11. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

21.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai: 9.30
Mass in English, 11.00 päämessu, 17.00
messu Torniossa

27.11. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

Diaspora
Raahe: 28.11. su 17.00
Rovaniemi: 14.11. su 17.00
Tornio: 7.11.; 21.11. su 17.00

----------------- Diaspora -----------------
Raahe: 28.11. su 17.00
Rovaniemi: 14.11. su 17.00
Tornio: 7.11.; 21.11. su 17.00

Nasaretin pyhän perheen seurakun-taneuvoston vaalit pidetään 3.-12.12.2004. Jos haluat ehdokkaak-si, lähetä henkilötietosi pappilaan14.11. mennessä. Ehdokkaaksi voiasettua täysi-ikäinen seurakuntalai-nen, joka on täydellisessä kirkonyhteydessä.

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.
Dominikaanit viettävät kappelissaan

messua tavallisesti klo 8.00 maanantais-
ta perjantaihin.

La 13.11. vietetään kaikkien poisnuk-
kuneiden dominikaaniveljien ja -sisarten
muistoa klo 12.30.

Englanninkielinen opintopiiri pyhän
Tuomas Akvinolaisen Summa theologiae
-teoksesta, ks. ilmoitus s. 4.

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

Ks. s. 2 ja s. 13.

TAPAHTUMIA
Academicum Catholicum

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

To 18.11. klo 18.00 Studiumissa klo 18
messu AC:n vainajien muistoksi. Klo
18.30 isä Axel Carlberg OP esittelee Stuu-
diumin tulevaisuuden näkymiä lyhyesti,
minkä jälkeen isä Antoine Lévy OP puhuu
aiheesta “East versus West – is it a
theological problem?” / I Studium kl.
18.00 mässa till minnet av avlidna med-
lemmar. Kl. 18.30 berättar fader Axel
Carlberg, OP, i korthet om Studiums fram-
tidsplaner, varefter fader Antoine Lévy, OP,
talar om “East versus West – is it a theolo-
gical problem?”

La 27.11. klo 15.00 Pyhän Henrikin
seurakuntasalissa jatkuu keskustelu
maallikkojen spiritualiteetista. Puhetta
johtaa Heimo Langinvainio. Pohdimme,
mikä on maallikkojen kutsumus ja tehtä-
vä kirkossa ja maailmassa neljäkymmen-
tä vuotta Vatikaanin 2. kirkolliskokouksen
jälkeen? Pohdimme myös, miten paime-
net saisivat entistä paremmin tietoa
maallikoiden halusta ja mahdollisuuksis-
ta osallistua kirkon elämään./ I St. Hen-
riks församlingssal diskussion kring te-
mat lekmännens spiritualitet. Som ordfö-
rande fungerar Heimo Langinvainio. Vad
är lekmännens kallelse och uppgift i kyr-
kan och i världen 40 år efter Andra vati-
kankonciliet? Det är viktigt att herdarna är
informerade om deras inställning till och
deltagande i kyrkans liv och uppgift i värl-
den.

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 vuo-

ropuheluun 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!

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

Pyhän Henrikin seura
Syysohjelma 2004:

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

hän Henrikin katedraalissa
Ks. myös takasivun mainos.

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.

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 katolisten
seurakuntien yhteinen yhdistys. Toimimme pää-
kaupunkiseudulla Pyhän Henrikin ja Pyhän Mari-
an seurakuntien karitatiivisen työn hyväksi jär-
jestämällä myyjäisiä, joiden tuotosta luovutam-
me kirkkoherrojen jaettavaksi avustuksia van-
husten, sairaiden ja lasten tarpeisiin, sekä tu-
emme nuorten toimintaa. Yhdistyksellä on myös
tärkeä tehtävä katolisen identiteetin vahvistami-
sessa ja sen vuoksi esitelmä- ja keskusteluillat
muodostavat laajan osan toiminnastamme. Ter-
vetuloa mukaan toimintaan!

MUITA ILMOITUKSIA
Hei, oletko lähdössä maailman nuorten
päiville. Oletko lähdössä porukalla, vai
lähdetkö yksin... Olisi ilo matkustaa kans-
sasi. Olen lähdössä ensimmäistä kertaa
Suomen ulkopuolelle. Ota yhteyttä mi-
nuun, puh. 040-5658079. Tomi Pyykkö-
nen, Nukari.

Hiljainen rukous ja vespermaanantaisin Pyhän Henrikin ka-tedraalin sakramenttikappelissaklo 17.00-17.45. Tervetuloa!Karmeliittamaallikot
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Paimenelta
Paimenkirje eukaristisen vuoden johdosta31.10.2004
Rakkaat sisaret ja veljet!
Joka seuraa kirkon uutisia tai
on lukenut viimeisintä Fide-
siä, tietää, että 17. lokakuuta
pyhä isä avasi eukaristisen
vuoden, joka kestää vuoden
2005 lokakuuhun. Vuoden
mottona on ”Mane nobiscum
Domine” eli ”Jää meidän
luoksemme, Herra” (Luuk.
24:29). Kuten muistamme,
opetuslapset esittivät tämän
kutsun Jeesukselle Emmauk-
sen tiellä. On Jeesuksen kuo-
leman jälkeinen sunnuntai ja
he ovat palaamassa Jerusale-
mista kotiinsa Emmaukseen.
He ovat edelleen järkyttyneitä
kaikesta siitä, mitä heidän
mestarilleen oli viime päivinä
tapahtunut. Keskustelu, jota
he käyvät matkan aikana, pal-
jastaa heidän pettymyksensä
ja täydellisen toivon menetyk-
sensä.  Kaikki näyttää olevan
lopussa. Jeesuksen kanssa saa-
dut hyvät kokemukset ovat
poissa. Suru täyttää heidän
sydämensä. Tässä sieluntilassa
he eivät edes huomaa, että
Jeesus itse kävelee heidän vie-
rellään selittäen kuolemansa
ja ylösnousemuksensa salai-
suutta, joka on ennustettu jo
Vanhassa testamentissa.

Kävellessään Jeesuksen
kanssa ja kuunnellessaan hä-
nen sanojaan opetuslapset
tuntevat olonsa hyväksi, hei-
dän sydämensä ”hehkuu”. Il-
lalla, kun on aika erota, ei
vain vieraanvaraisuuden vuok-
si, vaan tästä hyvästä, kauniis-
ta kokemuksesta johtuen, he
pyytävät Jeesusta: ”Jää mei-
dän luoksemme. Päivä on jo
kääntymässä iltaan” (Luuk.
24:29). Vihdoin aterioides-
saan he tunnistavat Jeesuksen,
kun hän ottaa leivän, siunaa
ja murtaa sen ja antaa heille
(Luuk. 24:30). Tästä hetkestä
ymmärrämme, ettei Jeesus ole
pelkästään ylösnoussut ja
elossa, vaan että hän on hei-
dän keskellään.

Opetuslasten kokemus
Emmauksen tiellä tuo esiin
parhaalla mahdollisella taval-
la kirkon ja ihmisen tilanteen
tänään. Eikö Emmauksen tiel-
lä kulkevien opetuslasten ta-
voin monet ihmiset tänään-
kin näytä olevan ilman toivoa,
ilman uskoa ja sydän täynnä

pettymystä kaikesta siitä, mitä
tämän päivän maailma tarjo-
aa? Näyttää siltä, että tätä ko-
kemusta vielä pahentavat vää-
rät profeetat, joiden joukosta
ei puutu niin teologeja kuin
pappejakaan; nämä julistavat
evankeliumia ilman Jumalaa,
puhuvat historiallisen kirkon
lopusta ja ihmisen vapautu-
misesta vanhentuneista käs-
kyistä. Ihmisen täytyy nykyai-
kaistua ja samaistua maail-
maan.

Joka tapauksessa elämä
näyttää meille, että tällaisen
Jumalasta vapautetun ih-
misen ilo on hyvin lyhyt.
Heti ensimmäisen harhaku-
vitelman haihduttua hän
kokee sydämessään katke-
ruutta ja elämä menettää
merkityksensä. Ilman Ju-
malaa elävä ihminen tuntee
olevansa kadonnut ja tu-
hon oma. Lopulta hän vai-
puu masennukseen, kärsii
omantunnon tuskia ja jää
yksin kaikkine ongelmi-
neen, hän vaipuu hengelli-
seen pimeyteen, johon au-
ringon säteet eivät enää
yllä.

Vähän aikaa sitten alka-
neen eukaristisen vuoden
tarkoituksena on auttaa ih-
mistä jälleen lähestymään eu-
karistian salaisuutta ja löytä-
mään siinä uudelleen yhtey-
den Jumalaan. Paavi Johannes
Paavali II kirjoittaa uudessa
apostolisessa kirjeessään
”Mane nobiscum Domine”:
”Rauhattomuutemme ja kysy-
mystemme tiellä, ajoittain ko-
vissa pettymyksissämme, ju-
malallinen kulkija jatkaa saat-
tajanamme johdattaakseen
meidät … käsittämään Juma-
lan salaisuuksia, …’elämän lei-
vän’ salaisuutta, jossa Kristus
täyttää korkeimmalla tavalla
lupauksensa ’minä olen tei-
dän kanssanne kaikki päivät
maailman loppuun asti’
(Matt. 28:20).”

Meidät kaikki on kutsuttu
löytämään henkilökohtaisesti
Jumalan jatkuvan läsnäolon
salaisuus keskuudessamme.
Tässä etsinnässä kirkko halu-
aa auttaa meitä merkittävällä
tavalla. Eukaristisen vuoden
yhteyteen on sovittu myös

joitakin tärkeitä tapahtumia,
jotka ovat luonteeltaan euka-
ristisia. Vuosi sai erittäin juh-
lallisen alun Meksikon
Guadalajarassa, jossa pidet-
tiin 10.–17. lokakuuta kan-
sainvälinen eukaristinen ko-
kous. Maailman nuoret ko-
koontuvat 2.–21. elokuuta
2005 Maailman nuorisopäi-
ville Kölniin, Saksaan. Sinne
lähtee myös Suomesta jouk-
ko nuoria Turun seurakun-
nan kirkkoherran, isä Peter
Gebaran SCJ johdolla. Eu-

roopan piispojen sääntömää-
räinen synodi puolestaan pi-
detään Roomassa 2.–29. lo-
kakuuta 2005 ja sen aiheena
on: ”Eukaristia kirkon elä-
män ja lähetystyön lähteenä
ja perustana”.

Kaikki nämä tapahtumat
vahvistavat eukaristisen vuo-
den merkitystä. Ne johdatta-
vat syvemmälle eukaristian sa-
laisuuteen kirkon elämässä ja
pyrkivät ennen kaikkea tarjoa-
maan ihmisille mahdollisuuk-
sia eukaristisen Jeesuksen hen-
kilökohtaiseen kohtaamiseen.

Millä tavoin meidän sitten
pitää toimia, jotta nämä pää-
määrät toteutuisivat omassa
elämässämme? Uskon, että
meidän on otettava huomi-
oon seuraavat kolme eukaris-
tisen elämän ulottuvuutta:
kaikkein pyhimmän sakra-
mentin palvonta, osallistumi-
nen pyhään messuun ja osal-
listuminen pyhälle kommuu-
niolle.

Kaikkein pyhimmän sakra-

mentin palvonta tarkoittaa
läsnä olevan Jumalan palvo-
mista leivän ja viinin eukaris-
tisissa muodoissa. Monissa
seurakunnissamme järjeste-
tään jo adoraatioita asettamal-
la eukaristia alttarille. Usko-
vat osallistuvat tähän palvon-
taan ja rukoilevat yhdessä esil-
lä olevan sakramentin äärellä.
Vieraillessaan yksityisesti kir-
kossa jotkut myös menevät ta-
bernaakkelin eteen palvo-
maan eukaristista Jeesusta.
Tämä käytäntö on esimerkki

eukaristisesta hurskaudes-
ta. Haluaisin jälleen kerran
kutsua kaikkia kirkkoher-
roja järjestämään kirkois-
saan säännöllisesti kaikkein
pyhimmän sakramentin
palvonnan. Samalla haluai-
sin kutsua kaikki uskovat
osallistumaan tähän juma-
lanpalvelukseen.

Yksi erityinen kunnioi-
tuksen muoto on eukaris-
tinen kulkue, ennen kaik-
kea Kristuksen ruumiin ja
veren juhlana. Tässäkin asi-
assa haluaisin kutsua kaik-
kia kirkkoherroja järjestä-
mään seurakunnissaan sil-
loin, kun se on mahdollis-
ta, vuosittaisen eukaristi-

sen kulkueen. Kutsun myös
kaikki uskovat osallistumaan
tähän kulkueeseen, kunnioit-
tamaan ja kiittämään Jumalaa
eukaristian suurenmoisesta
lahjasta ja siten antamaan jul-
kisen todistuksen eukaristises-
ta hartaudesta.

Eukaristisen elämän kes-
keisin hetki on osallistumi-
nen pyhään messuun. Se ei
ole vain yksinkertainen muis-
to Jeesuksen Kristuksen pää-
siäisestä, vaan se tekee sakra-
mentaalisella tavalla läsnä ole-
vaksi uhrin, jonka Jeesus an-
toi meidän pelastukseksem-
me. Siten myös me saamme
mahdollisuuden osallistua
todellisesti ristin uhriin ja
hyötyä sen hedelmistä. Joka
haluaa saada täydellisen osal-
lisuuden Jeesuksen Kristuk-
sen pelastustyöstä ja sen he-
delmistä, hänen on välttämät-
tä myös osallistuttava pyhään
messuun. Tästä syystä kirkon
opetusvirka muistuttaa meitä
jatkuvasti velvollisuudesta

osallistua pyhään messuun ai-
nakin sunnuntaisin ja liturgi-
sen vuoden suurimpina juhla-
päivinä. Tämä velvollisuus on
hyvin vakava, koska ihminen
todellakin tarvitsee pelastuak-
seen Jumalan armoa ja juuri
eukaristia on tämän armon
ensimmäinen ja suorin lähde.
Tästä velvollisuudesta voi va-
pautua vain, kun kyseessä on
todellinen este, esimerkiksi
pitkä etäisyys kirkkoon, saira-
us, velvollisuus hoitaa lapsia
tai vanhuksia.

Tärkeä elementti eukaristi-
sessa elämässä on myös osal-
listuminen pyhään kommuu-
nioon. Se liittyy läheisesti py-
hään messuun, vaikka kom-
muunion saaminen messun
ulkopuolella ei olekaan mah-
dotonta, kuten esimerkiksi
silloin, kun eukaristia viedään
sairaille ja kuoleville. Joka ta-
pauksessa pyhä kommuunio
on suuri lahja meille ja siksi
Jeesus kutsuu meitä jatkuvas-
ti pöytäänsä. On vain yksi
ehto pyhän kommuunion
vastaanottamiselle, se nimit-
täin, että on vapaa kuoleman-
synnistä.

Rakkaat sisaret ja veljet!
Voimme syventyä eukaristian
lahjan rikkauksiin ainoastaan
nöyrästi rukoilemalla sekä
puhtain ja avoimin sydämin
mietiskelemällä. Näissä ru-
koushetkissä Jumala auttaa
meitä ymmärtämään, että
hän on todella jäänyt meidän
luoksemme, meitä varten. Et-
sikäämme häntä ja kohdat-
kaamme hänet mahdollisim-
man usein, varsinkin silloin,
kun tunnemme itsemme hy-
lätyiksi, voimattomiksi, toi-
vottomiksi ja pettyneiksi. Sa-
nokaamme rohkeasti Jeesuk-
selle rukouksessa: Jää luokse-
ni, Herra. Sydämeni on kään-
tymässä jo iltaan. Aamen.

+ JÓZEF WRÓBEL SCJHELSINGIN PIISPA

“Uskon, että meidän on
otettava huomioon seu-
raavat kolme eukaristisen
elämän ulottuvuutta:
* kaikkein pyhimmän
sakramentin palvonta,
* osallistuminen pyhään
messuun ja
* osallistuminen pyhälle
kommuuniolle.”
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Isä Antoine Lévy OP antaaystävällisen ja iloisen, ehkäpäjopa poikamaisen vaikutel-man. Samalla hänestä välittyy– Studium Catholicum kirja-hyllyjen rivit selän takana hel-pottavat toki asiaa – kulttuu-rin ja oppineisuuden henki.Elävästi mukautuen ja välillänaurahtaen hän kertoo aluksielämänsä vaiheista.”Synnyin Pariisissa vuonna1962 juutalaiseen perhee-seen, mutta vanhempani vas-tustivat voimakkaasti kaikkeauskonnollisuutta, myös juu-talaisuutta. Vasta yliopistollaopiskellessani käännyin kristi-tyksi. Tarina on hyvin mielen-kiintoinen.”Isä Antoine nauttii selväs-ti yliopistovuosiensa muiste-lusta. ”Minulla oli filosofianprofessori, joka toisin kuinmuut halusi todistaa väit-teidensä todenperäisyyden.Hän oli siis rationalisti, mut-ta kaiken lisäksi myös kristit-ty. Siksi hän arvosti suurestiVatikaanin I kirkolliskokous-ta, joka opetti, että Jumalanolemassaolo on rationaalises-ti todistettavissa.”Isä Antoine naurahtaa:”Minun piti tietysti taistellavastaan. Olin hyvin kriittinenuskontoa kohtaan, ja niinpäetsin vasta-argumentteja hä-nen väitteilleen. Professori eikuitenkaan suuttunut minul-le, vaan jaksoi väitellä kanssa-ni – paljon.” Kun hän ottipuheeksi jonkun luonnon-tiellisen teorian, piti Antoi-nen pyrkiä sekin kumoamaan.”Silloin kiinnostuin luonnon-tieteestäkin!”, hän huudahtaa.
Evankeliumit voittivat
”Lopulta kääntymykseni ta-pahtui, kun luin evanke-liumeita kannesta kanteen.Etsin niistä vasta-argumentte-ja, jotka voisivat tehdä kristin-uskosta banaalin, helposti se-litettävän ilmiön, mutten löy-tänyt mitään. Tai kylläpäs:jouduinhan toteamaan, ettenpysty osoittamaan evanke-liumeiden olevan väärässä,että ne olisivat uskonnollinenvale”, isä Antoine muisteleevieläkin voimakkaasti kokien.”Kävi päinvastoin. Evankeliu-mit näyttivät minulle omanhenkilökohtaisen valheeni,eikä se suinkaan ollut help-poa.”Itse asiassa Antoine kokitilanteen hyvin vaikeaksi. ”Seoli todellinen katastrofi! Se,että Jumala oli olemassa jaettä kristinusko oli jotakinvakavasti otettavaa, todellakintuhosi oman maailmankuva-

ni.” Tällaisella muutoksellakun on vaikutuksia myös per-he- ja ystävyyssuhteisiin. SiksiAntoinekin antoi kaikelle vie-lä vähän aikaa. Hän matkustiMoskovaan opiskelemaan jaasui siellä ollessaan syvästi us-kovan ortodoksisen ystävänsäluona.”Aika Moskovassa oli tär-keä”, isä Antoine sanoo, ”sil-lä siellä minulla oli mahdolli-suus mietiskellä sitä, mitäolin ’löytänyt’, ja olin sitäpaitsi tarpeeksi kaukanaomasta miljööstäni ja tilan-teestani Ranskassa.” Venäjältäpaluun aikoihin ratkaisu olivalmis. ”En voinut olla enää’piilokristitty’, vaan minunoli liityttävä kirkkoon”, isäAntoine toteaa ja sanoo: ”Javaikka tunsinkin ortodoksi-suuden paremmin, valintanioli selvä: minun oli liityttäväkatoliseen kirkkoon. Siihenon monta syytä.”
Katolilaiseksi
Kaikki ranskalaiset eivät tun-ne katolista kirkkoa, vaikka sevähän ihmeelliseltä kuulostaa-kin. ”Onhan maassa esimer-kiksi paljon juutalaisia, jotkaeivät juurikaan tunne kristil-listä traditiota. Omassa kou-lussanikin Jumalasta tai us-konnosta ei juuri koskaanpuhuttu”, isä Antoine ker-too. Siitä huolimatta katoli-suus oli hänen valintansa.”Ensimmäinen syy on se,että katolisuus on inhimilli-sesti saavutettavissa. Tuohonaikaan hengellinen ja moraali-nen elämäni ei ollut ollen-kaan kunnossa, tarvitsin tasa-painoa, enkä voinut vain suin-päin hypätä Jumalan transsen-dessiin, jota ortodoksisuusolisi kyllä tarjonnut. Tarvitsinsiis inhimillistä väliporrasta.”Tämä väliporras tarjoaa ihmi-selle selkeitä merkkejä siitä,mitä on tehtävä päästäkseenkirkon täydelliseen yhteyteen.”Toinen syy”, isä Antoinejatkaa, ”on älyllisempi. Kato-lisessa teologiassa on nimit-täin jotakin suurenmoista: sii-nä etsitään totuutta, ja niinkuin jokaisessa rehellisessä to-tuuden etsinnässä meidän onsiinäkin oltava valmiita tar-kentamaan lähtöolettamuksi-amme. Tämä juuri on se älyl-linen henkäys jota tarvitsin.”Kolmas syy katolisuudenvalitsemiseen on ehkäpä ”yli-luonnollinen”, ainakin histo-riallinen ja perinteinen. An-toine tunsi itsensä osalliseksiRanskan kulttuuriperinnöstäja eurooppalaisesta ajattelus-ta. Siksi hän myös piti kirkos-

ta, jolla on vankat juuret sa-massa maassa, joka oli ”aina”ympäröinyt Antoinea tämänlapsuudesta alkaen. ”En tun-tenut kirkkoa, mutta tunsin,että jotakin sen lähihistorias-sa piti selvittää, sillä nykyajanja kirkon vuoropuhelu ei ol-lut vielä saavuttanut viime vai-hettaan.”
Mukaan seurakuntaan
Antoine löysi läheltä paikalli-sen katekumeenien ryhmän jatutustui samalla dominikaa-nisisariin. Hän kävi myös jokastettujen, mutta uskostaanvälillä vieraantuineiden nuor-ten aikuisten ryhmässä, jokakokoontui säännöllisesti. Jo-kaisen tarina oli erilainen, jos-kus elämä oli ollut kovaa.”Ryhmämme alkoi käydäkirkossa lähes joka päivä.Vaikken päässytkään vieläkommuuniolle, osallistuinmessuun aktiivisesti. Kaksi japuoli vuotta myöhemminminut vihdoin kastettiin.”Vuosi oli 1988, Antoine 26-vuotias. ”Aluksi suunnittelinnaimisiinmenoa yhden ryh-mäni tytön kanssa, mutta sii-tä ei tullut mitään. Kun mi-nua seurannut dominikaanisi-sar sitten ehdotti minullesääntökuntaelämää, yllätyinkerta kaikkiaan. Vastasin hä-nelle silloin: ’Jos se on se,minne Jumala minut tahtoo,niin sitten minusta tulee do-minikaani.’”Tuohon aikaan Antoine eituntenut sisarten lisäksi oike-astaan ainuttakaan muuta do-minikaania. Silti hän pitäävastaustaan osuneena. ”Mi-nulla oli kuitenkin intuitiodominikaanisesta elämästä,joka todella kiinnosti minua.Onneksi kirkko viisaudessaanestää vastikään kastettuja liit-tymästä sääntökuntiin – niin-pä jouduin odottamaan kaksivuotta, jotka kulutin opetta-malla filosofiaa lyseossa. Lo-pulta aloitin novisiaatinStrasbourgissa. Ja lähes täs-mälleen kymmenen vuottakasteeni jälkeen minut vihit-tiin papiksi.”
Veritas - totuus
Dominikaanien elämä ei olevain opiskelua. Jotkut opiske-levat, jotkut eivät. Se ei oleveljien tai sisarten elämää yh-distävä tekijä. Dominikaaniton kutsuttu nimenomaansaarnaamaan. ”Me olemmesaarnaajaveljiä, mutta sääntö-kuntamme motto on ’Veri-tas’, totuus. Eli saarnaaminenliittyy hyvin läheisesti totuu-

teen. Luotamme siihen, ettäKristus on totuus.” Tämä onkuitenkin vain luottamusta,ja dominikaaniseen ihantee-seen kuuluu päästä pidem-mälle, totuuteen saakka.”Siksi pyrimme joka hetkiselvittämään annetun tilan-teen suhdetta totuuteen.Aloitamme olettamalla sen,että Kristus on totuus, sittenyritämme osoittaa sen, muttatähän tarvitsemme jo moniainhimillisiä, älyllisiä ja kult-tuurisiakin taitoja sekä hen-gellistä elämää ja Pyhän Hen-gen ohjausta. Menestyksenedellytys on, ettemme päästätätä totuutta hukkumaan,vaikka se helppoa onkin.”Isä Antoine jatkaa syventy-neenä: ”Dominikaanina ei yk-sinkertaisesti voi vain kieltääongelmien monimuotoisuut-ta ja niiden ymmärtämiseentarvittavien tietojen ja taito-jen syvyyttä toistamalla us-konnonopetuksen perusto-tuuksia. Toisaalta ongelmatvoivat myös ’nielaista’ tutki-jansa; silloin on vaarassa vie-raantua dominikaanisesta elä-mästä.” ”Kysymys on nuoral-latanssimisesta”, isä Antoinesanoo ja jatkaa: ”Dominikaa-ni ei voi jäädä paikalleen, vaanhänen on kuljettava eteen-päin.”Mutta dominikaanisuustarkoittaa myös sitä, että ”ot-taa hyvin vakavasti huomioonsen perinnön, jonka päällä sei-soo”. ”On voitava tunteaolonsa helpoksi traditionkanssa ja sen keskellä”, Antoi-ne sanoo ja vakavoituu. ”Onvoitava myös kohdata se,mikä on tämän tradition ul-kopuolella ja suhtautuu sii-hen vihamielisesti.”Juuri tästä asenteesta pyhäDominicuskin tunnetaan.Tradition perustalla seistenhän kohtasi kataarit. ”Tässämekin seisomme, eturinta-massa kirkon ja muun maail-man välissä.”

Eukaristia: Jumala tuliihmiseksi
Eukaristian asema on isä An-toinelle ilmeinen. Se on kir-kon keskeisin sakramentti,koska siinä osallistutaan Kris-tuksen ruumiin ja veren suu-reen salaisuuteen (mysteriumtremendum). ”Se ei ole vainsymbolinen, vaan syvästi rea-listinen, ja katolisessa perin-teessä tämä Kristuksen todel-lisen läsnäolon painotus onhyvin vahva.” Ilman eukaristi-aa hengellisellä elämällä ei oleperustaa.”Mutta liian usein eukaris-tia rajoitetaan vain hurskau-den ja hartauden kohteeksi.Meidän on muistettava, ettäkysymys on rationaalisesti aja-tellen jostakin kerta kaikkiaanabsurdista: jos se, mitä meuskomme eukaristiasta, ontotta, se on ihmeellistä!”, isäAntoine huudahtaa ja jatkaa:”Kunpa kaikki saisivat mah-dollisuuden kokea eukaristis-ten aineiden muuttumisenihmiseksi tulleen Jumalanruumiiksi ja vereksi.”
”Rakastan Suomea”
Parin kuukauden jälkeen isäAntoine uskaltaa jo sanoa ra-kastavansa Suomea. Ainakinhän viihtyy täällä paremminkuin Ruotsissa, ja vanha ihas-tus Venäjäänkin on hiipunut.”En osaa tietenkään oikeinselittää tätä, mutta sen olen jooppinut, että suomalaisissaon jotakin, joka vetoaa domi-nikaaniseen minääni. Ehkä seon sitä, että suomalaisilla onhyvin syvä suhde totuuteen.Näen täällä todellista totuu-den janoa, ja rehellisyyttä.”

MARKO TERVAPORTTI

Totuuden puhuttelema
Dominikaani-isä Antoine Lévy OP
Lehtemme sarja uusista maahamme saapuneista papeista jatkuu. Tällä kertaa haastattelun kohteena on 42-vuotias isä Antoine Lévy OP, joka ontullut jatkamaan maahamme kunnioitettujen dominikaani-isien työtä.
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Barbro Maria Svedlinin memoriam

20.6.1922 - 21.9.2004
Vår vän Barbro Svedlin är borta. Vi var så vana vid att honfanns bland oss år efter år, så det känns omöjligt att förståatt hon nu är borta. Vi vet att återseendet är ett faktum,men tomheten och saknaden efter henne är så stor. Mansaknar hennes röst, hennes goda leende och glada skrattoch mycket annat. Tack, Barbro.Från att ha varit en ganska blyg och stillsam personblev hon under åren tack vare de uppgifter livet gav henneoch som hon med stor tveksamhet tog emot, en klok ochlyhörd person, som vågade ta emot uppgifter och fullföljadem med stor iver. Bland annat har hon varit ansvarig förmoder Teresas arbete i Finland och ett stöd för systrarna.Före det var hon allt sedan Emmaus-rörelsen kom till Fin-land verksam som dess sekreterare i Helsingfors. Hon kun-de i samband med det skapa och forma en tidskrift inomEmmaus.Hon var lycklig även i sin tro, i sin kyrka och i sin för-samling. De sista åren upptäckte hon – mycket tack varemoder Teresas systrars ankomst till Finland – moder Tere-sas syn på livet och mänskligheten; en vacker egenskap hoshenne – som grundades på hennes ödmjukhet och intel-lektuella sökande, och som var kärnan i det hon ville taemot och följa. Barbro var mycket tagen av moder Teresaoch hennes verksamhet. Hon gladde sig mycket, när med-delandet om systrarnas ankomst till Finland kom. Honstod dem bi till slutet av sitt liv.Barbro var mycket mottaglig för det harmoniska ochvackra i livet. Hennes yrke (hon var grafiker) utveckladedenna egenskap hos henne. Hon var mycket noga med all-ting. Denna vackra egenskap hos henne – som grundadespå hennes ödmjukhet och intellektuella sökande – varkärnan i det hon ville ta emot, följa och göra. Hon villealltid först se eller läsa innan hon gav sig i något. Hon varlycklig i sin tro och i sin kyrka. Hur glad var hon inte överatt få deltaga i söndagsmässan trots sin sjukdom.En kär vän var du, Barbro, till oss som kände dig. Nuser du och vet och jublar! Tack för allt du gav och fortsätt-ningsvis ger.

DINA VÄNNER

Barbros begravning och själamässa var den 20.10. R.I.P.

Eläköön hiljaisuuden retriitit!8.-10.10.2004

Italialainen Schola Gregoriana-lauluryhmä Suomessa 12.-15.8.

Schola Gregoriana-lauluryhmäja piispamme hiippakuntapäivänä14.8. Stella Marisissa.
Puolalaiset muusikot (Tadeusz,Henryk, Edward ja Jerzy)ilahduttivat hiippakuntapäivänä14.8. soittamalla vanhaajazz- ja ragtime-musiikkia.

Perjantaista 13.8. alkaen ita-lialainen Schola Gregoriana-lauluryhmä piti gregoriaani-sen laulun kurssin Stella Ma-risissa. Osallistujia oli n. 10Helsingistä, Vantaalta ja Tu-rusta - myös isä Brügemann jaisä Borst seurasivat ryhmänjohtajan Pietro Mencarellinsangen kiinnostavaa opetusta.Saimme nauttia Schola Gre-gorianan kauniista laulustasekä rukoilla heidän kanssaanyhdessä laulamalla mm. Mis-sa XI:n (Orbis factor), juhlalli-sen Salve Reginan sekä Kiiras-torstain vesperin introituksen(Nos autem) Graduale Triplexis-tä. Hiippakuntapäivän juhla-messussa Pietro Mencarellijohti "Hiippakuntakuoroa",

joka koostui Schola Gregori-anasta sekä kurssin osallistu-jista.Sunnuntaina 15.8. PietroMencarelli oli liikuttunutkuullessaan miten hyvin P.Marian seurakunta osasi lau-laa Credo lll:n. Seuraavanapäivänä Schola Gregoriaanamatkusti Lahteen missä kant-tori Timo Kiiskinen sekä Sal-pausselän ja Hollolan seura-kunnat ottivat heidät vastaan.Ryhmän molemmat konsertitolivat kauniita ja antoisia - javaikka gregoriaanista laulua li-turgisen tarkoituksensa vuok-si ei pitäisi viedä konserttila-valle, Schola Gregoriana on-nistui tekemään konserteis-taan rukoushetkiä.

Tässä yhteydessä haluam-me myös kiittää kaikkia niitäjotka auttoivat majoituksessa!ANN-CATRIN WULFF

Luostarimme aloitteesta mebirgittalaisoblaatit olemmejärjestäneet syksyisin viikon-loppuretriitin, joka on tarkoi-tettu oblaateille ja muille py-hän Birgitan hengellisyydestäkiinnostuneille. Viikonloppusijoittuu syksyisen pyhän Bir-gitan juhlan seutuun, ja senkeskellä on turkulaiseksi pe-rinteeksi muodostunut mes-su Naantalin vanhassa birgit-talaiskirkossa. - Tällä kertaaretriitti oli enemmän sisartenkuin oblaattien järjestämä, ai-nakaan en itse tiukan työtilan-teeni vuoksi ehtinyt panostaavalmisteluihin kuten olisi pi-tänyt. Ensi vuonna sitten!Ensin yksi semanttinenasia: viikonloppu ei ole oikearetriitti, koska se on siihen lii-an lyhyt. "Retretti" se ei olemuutenkaan, koska se olisitaidekeskus. Jostain syystämeillä kinataan edelleen siitä,kumpi sana on oikea. Minus-ta kinaaminen on turhaa.Suomea äidinkielenään pu-huvia katolilaisia lienee alle4000, ja siksi meillä tuskinon varaa omaan suomenkie-leen. Suomen kielen perussa-nakirja ja kielenhuollon puhe-linneuvonta antavat ainoaksivaihtoehdoksi retriitin. Ret-retti olisi meillä ruotsalaispe-räinen laina, retriitti taas eng-lantilaisperäinen. Ruotsi eiole suomen sukukieli, lainatovat tasa-arvoisia. Paras olisitietysti ihan oikea suomalai-nen sana, mutta se ei ole ajanhenki (toisin kuin piskuisessaIslannissa). Yrittäkäämme siisolla hiljaa retriitissä! (Ah, mi-

ten vaikeaa se tuntuukaan ole-van...)Isä Wieslaw Swiech SCJjohdatteli meitä. Hän piti vii-si esitelmää vaikeasta aiheesta“Eukaristia, meidän pyhityk-semme”. Hän sai ihmeesti li-haa luiden päälle. Herra tie-tää, kuinka monta työtuntiatähän urakkaan häneltä kului,mutta toivottavasti ne palkit-si kuulijoiden kiitollisuus.Olimme yhtä mieltä siitä,että vaikea aihe selveni yllättä-västi ja toi monia uusia näkö-kulmia. Kirkkomme perin-teen rikkaus ja kahtena vuosi-tuhantena hioutunut moni-muotoisuus ihastutti taas ker-ran. - Meillä ei ollut tällä ker-ralla keskusteluaikaa (ohjel-mamme oli ehkä hiukan liian-kin tiukka), ja sitä jäi vähänkaipaamaankin, kysymyksiä-kin kun olisi ollut.Rukoushetket luettiin asi-anmukaisesti. Siinä juuri nä-kyy tarve pidempään retriit-tiin. Lukemiseen täytyy osal-listua ääneen voidakseen saa-da oikean osallisuuden tun-nun. Alkuun tekee virheitä jahäpeää niitä, mikä estää oi-kean tunnelman saavuttamis-ta. Lukeminen on kaunista japsalmitekstit ovat puhuttele-via, uutenakin käännöksenä.Kirjat ovat sidontatavanvuoksi hankalia käyttää, jahymnien laulaminen kirjaaväärin päin pitäen myös jon-kin verran vaikeaa. Isä Wies-law helpotti asiaa sanomallakuuluvasti oikean sivunume-ron. Se on paikallaan, kunmukana on monia “ei-ammat-tilaisia”. Ei tarvitse jännittää,

löytääkö oikean kohdan.Naantalin kirkossa vietettymessu on tunnelmallisen kau-nis. Isä Wieslaw (pääseleb-rantti) ja isä Peter Gebara SCJviettivät messua. Turun pieniBirgitta-kuoro kunnostautui,akustiikkahan on tunnetustiNaantalin suurehkossa kirkos-sa upea. Oblaatit uusivat lu-pauksensa. Luterilaisen seura-kunnan kirkkoherra oli pai-kalla. Messun jälkeen tarjot-tiin kahvit kirkon takaosassa,johon on ilmestynyt kaunispienoismalli koko keskiaikai-sesta luostarista. Messummesopii niin hyvin tähän kirk-koon, että voisimme varmaanvuokrata sen luterilaisilta?Matka vain on turhan pitkä.Retriitteihin kannattaaosallistua. Puhekielto on hy-vää tekevä, ei rasite. Suomalai-set ovat yhtä addiktoituneetjoutilaaseen rupatteluun kuinkahviin. Tauko rupattelussa eiaiheuta päänsärkyä kuten kah-vin poisjättäminen. Sen vai-kutus on puhdistava (“seural-linen hiljaisuus”). Hiljaisenaehtii paremmin pohtia hen-gellistä sisältöä ja virittäytyätunnelmaan. Eläköön hiljai-suuden retriitit!MARKKU VÄHÄTALO

Toimituksen huomautus:Tässä lehdessä ja laajemmin-kin hiippakunnassamme onpalattu käyttämään perinteis-tä katolista, ranskalaisperäistäsanaa “retretti”. “Retriitin”sanana omaksui luterilainenkirkko 50-luvulla Amerikasta.Eriäviä mielipiteitä saa tietys-ti esittää.
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Caritas  .

Caritas etsii
Vapaaehtoisia Tuo-maan markkinoille 7.-19.12. klo 11.-18 ma-pe, 10-17 la-su.
Vaikka 3t:n apu jona-kin päivänä tällä välilläotetaan kiitollisuudellavastaan. Soita Caritas09-135 7998.

AdventtikeräysAdventinsamlingAdvent Collection

Caritaksen
kummiprojekti
“Suomesta tuleva avustus on tuonut toivoa ja
iloa köyhyyden ja aidsin raskaasti koettele-
man Nakasongolan maaseudun ihmisten
elämään. Missä liikuinkin Caritas-kummin
ominaisuudessa, ihmiset tulivat ilmaise-
maan syvää kiitollisuuttaan avusta, joka on
antanut uutta puhtia heidän toivottomalta
tuntuneeseen elämäntilanteeseensa”, toteaa
paikan päällä käynyt Caritas-kummi Marja
Dmitriev.

Olga Dmitriev

Caritas Internationalis yhdessä muidenkirkkojen kanssa vie hätäapua Darfurinpakolaisille Sudaniin.
Caritas - Action by Churches Together (ACT)to respond emergency in Darfur, Sudan.

UgandanAids-orvot

Aids Orphansin Uganda
Sampo800012-70154504,viite/ref.2231
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Katekeesin kaikuja

Matkalla Maailman nuortenpäiville 2005”Tulimme osoittamaan kunnioitustamme hänelle” (Matt. 2:2)
Paavi kutsuu nuoria Maail-man nuortenpäiville SaksanKölniin 11.–21.8.2005. Ka-tolisen kirkon Maailmannuortenpäiviä on järjestettyaina vuodesta 1986 lähtien.Kahden kolmen vuoden vä-lein ne on järjestetty suurem-massa mittakaavassa jossakinkeskeisemmässä paikassa.Edelliset Maailman nuor-tenpäivät järjestettiin Toron-tossa vuonna 2002. Nuorten-päivät ovat aina olleet lähelläpaavin sydäntä. Hän on itsesanonut: ”Kirkolla on paljonsanottavaa nuorille ja myösnuorilla on paljon sanottavaakirkolle.” Nuortenpäivät ovatvarmasti ikimuistettava koke-mus kenelle tahansa nuorellekatolilaiselle. Ne ovat omiaanvahvistamaan katolista identi-

teettiä. Siellä nuoret voivatmyös vahvistaa toinen toisi-aan uskossa. Paavi JohannesPaavali II on useaan otteeseenpainottanut uudelleen evan-kelioinnin tärkeyttä Euroo-passa. Samoin Kölnin arkki-piispa, kardinaali JoachimMeisner on todennut, ettämyös Saksan kirkko on mo-nella tavoin vieraantunutnuorista. Kardinaali iloitsee-kin siitä, että nuortenpäivätjärjestetään nimenomaan Sak-sassa, sillä nuorten todistusvarmasti puhuttaa myös Sak-san katolisia nuoria.Saksa ei ole kaukana Suo-mesta ja osallistuminen on si-ten helppoa myös hiippakun-tamme nuorille. Hiippakun-tamme matkan alustava hinta-arvio on 400–500 euroa ja

olisi hienoa saada mahdolli-simman monta osallistujaatäältä Suomesta. Koko tapah-tumaan arvioidaan saapuvannoin 800.000 nuorta. Se onhengellinen kohtaaminen kir-kon nuorten ja paavin kanssa.Samalla se on suuri uskonjuhla sekä tapahtuma konsert-teineen ja esityksineen. Tapah-tuma on tarkoitettu 16–30vuotiaille. Ilmoittautua tulisijo joulukuun puoleenväliinmennessä.Viereisessä ilmoituksessaon nuortenpäivien virallinenlogo. Logon risti kuvaa koh-taamista Kristuksen kanssa.Kristuksen läsnäolo Maail-man nuortenpäivissä on kes-keistä. Ristin väri, punainen,kuvaa rakkautta, kärsimystä jatuskaa. Se muistuttaa meitä

Jumalan rakkaudesta ja Jee-suksen ristinkuolemasta. Sa-malla se on muistutus kaikes-ta kärsimyksestä, mitä koh-taamme tämän päivän maail-massa.Tähti puolestaan osoittaatietä. Se antaa suunnan. Semuistuttaa myös Jeesuksensyntymästä ja siitä, kuinka vii-saat Itämaan tietäjät löysivätJeesuksen luo. Tämä tähtijohdattaa samalla maailmanja toivottavasti Suomenkinnuoret Kölniin. Tähdenlentoosoittaa tähden kulkemanmatkan. Se tulee ylhäältä, Ju-malalta. Sen keltainen väri va-laisee maailman pimeyden.Punainen katedraali kuvaaKölnin katedraalia ja kaikkiamuita Saksan kirkkoja, joidenympärillä Maailman nuorten-

päivät järjestetään. Punainenväri yhdistää kirkon ja ristin:Kristus ja kirkko ovat erotta-mattomia. Nimenomaan kir-kon kautta Kristus on läsnämaailmassa.Sininen ellipsi symbolisoimonia asioita kuten Kristus-ta, kirkkoa, kommuunioita.Kaari kuvaa myös Jumalan tai-vaallista suojelusta. Se aukeaaristiä kohden – ristiä, jotakohti meidän kaikkien tulisikulkea – ristiinnaulittua jaylösnoussutta Jeesusta kohtiMaailman nuortenpäivän tee-man hengessä: ”Tulimmeosoittamaan kunnioitustam-me hänelle” (Matt. 2:2).
IRENE ALVAREZ

Maailmannuorten-päivät2005
Osallistumisesta kiin-nostuneita pyydetäänottamaan mahdollisim-man pian yhteyttäomaan kirkkoherraan-sa. Lisätietoja antaamyös Suomesta lähte-vän ryhmän koordi-naattori, kirkkoherraPeter Gebara SCJ, puh.02-2314389. Katsomyös verkkosivuawww.wjt2005.de.

Ilmoittautumisetennen joulukuunpuoltaväliä!
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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.

Lukijoilta

ENSIMMÄINEN KYSYMYS

Samaa asiaa yritettiin 1970-luvulla Pentti Laukaman japiispa Paulin toimesta. Jopaniin, että Fides ei julkaissutasiaa arvostelevia kirjoituksia.Ei onnistunut. Ei onnistunytkään, jos olen oikeassa. Va-jaan 9000 hengen hiippakun-ta ei mitenkään voi tulla oma-varaiseksi kiinteiden ja juokse-vien kulujen osalta.  Apua ontarvittu ulkoa ja tullaan tar-vitsemaan. Saksa maallistuuja kirkko köyhtyy. Sieltä apumahdollisesti tulee vähene-mään.On katsottava rohkeastimuuanne. Vatikaanilla on val-taisat omaisuudet. Sieltä voi-si ensi alkuun odottaa talou-dellista apua lähetysolosuh-teissa toimivalle hiippakun-nallemme. Miksi sitten oma-varaisuus on mahdottomuus?Jäsenmäärästämme milteipuolet on lapsia ja opiskelioi-ta ja muita henkilöitä, joillaei ole tuloja. Runsaan neljän-tuhannen maksukykyisen jä-senmaksutulo jäisi suhteelli-sen pieneksi. Etenkin kun osanäistäkin jättäisi jäsenmak-sunsa maksamatta. Tasapuoli-suutta vapaaehtoismaksussaei voi millään taata (tai sittenjokainen, joka ei maksa, tulisikatsoa eronneeksi jäsenyy-des-tä).Olisiko otettava käyttöönkirkon antamien palveluidenmaksullisuus?  Ehkä tämä oli-si oikeudenmukainen tapa li-sätä tuloja. Onhan nykyääntotuttu, että palveluista mak-setaan. Nykyään puhutaanpaljon tehokkuudesta. Löy-tyisikö tältä saralta säästökoh-teita?
JUHANI BERGHEM, JOENSUU

VASTAUS

Olen kiitollinen kaikista
kirjeistä ja huomautuksista,
jotka ovat tähän asti eri tei-
tä pitkin saapuneet ja jotka
koskevat jäsenmaksua hiip-
pakunnassamme. Mielellä-
ni vastaan laajasti niissä esi-
tettyihin kysymyksiin ja

kommentteihin, kaattaak-
seni myös niitä teemoja, jot-
ka ovat jääneet mainitse-
matta.

Vatikaanin taloudelli-
nen tilanne ei ole hyvä.
Riittää tutustua vaikka vii-
me vuoden Vatikaanin ta-
louskertomukseen. Suurin
osa Pyhän istuimen tuloista
koostuu kaikilta paikalliskir-
koilta kerran vuodessa ke-
rättävistä kolehdeista (ns.
Pietarin penninki).

Olen kertonut pastoraa-
lineuvostossa ja muualla,
että olen etsinyt taloudellis-
ta apua muista maista, mut-
ta melkein tuloksetta.
Yleensä ne, joilta olen pyy-
tänyt apua, ovat antaneet
ymmärtää olevansa häm-
mästyneitä, että länsimaisel-
la, eurooppalaisella hiippa-
kunnalla on taloudellisia
vaikeuksia.

Oletettakoon, että hiip-
pakunnassamme on n.
10.000 katolilaista, joista n.
4.000:llä on ansiotuloa, ja
oletettakoon lisäksi yksin-
kertaisuuden vuoksi, että
jokainen heistä maksaisi jä-
senmaksua keskimäärin
120 euroa vuodessa eli 10
euroa kuussa. Tämä tekisi
480.000 euroa vuodessa,
mikä on samaa suuruus-
luokkaa kuin vuosittainen
ulkomaanapu hiippakun-
nalle. Eli niin halutessam-
me me pystymme itse ra-
hoittamaan oman kirkolli-
sen elämämme.

Maksut, joita seurakun-
nat perivät kasteen, aviolii-
ton solmimisen ja hautajais-
ten yhteydessä ovat liian pie-
niä kyetäkseen ratkaise-
maan kirkkomme elämän
rahoitusongelmat. Halutta-
essa lisätietoja voi pyytää
omalta kirkkoherralta tai
oman seurakunnan talous-
neuvostolta. Myös hiippa-
kunnan ekonomi voi antaa

lisätietoja. On muistettava
myös, että nämä maksut ei-
vät ole säännöllisiä ja että
kastetilaisuuksissa, avioliit-
toon vihkimisissä ja hauta-
jaisissa on monesti mukana
muiden kirkkokuntien jäse-
niä, jotka eivät välttämättä
edes ymmärrä tällaisten
maksujen merkitystä.

Onnistuuko jäsenmak-
sun käyttöönotto vai ei, riip-
puu ennen kaikkea katoli-
laisten vastuuntunnosta
omasta kirkostaan. Valtion-
kirkoissa ja tietyissä muissa
uskonnollisissa yhdyskun-
nissa on kirkkoverovelvolli-
suus. Meidän hiippakunnas-
samme vapaaehtoisuus on
hallitseva periaate.

Lopuksi totean, ettei jä-
senmaksun suorittaminen
luo kirkon jäsenyyttä vaan
kaste. Niinpä se, joka jättää
jäsenmaksunsa maksamat-
ta, ei eroa kirkosta. Näin
päädymme uudestaan äs-
ken mainittuun vapaaehtoi-
suuden periaatteeseen.

TOINEN KYSYMYS

Hiippakunta on päättänyt va-paaehtoisen säännöllisen jä-senmaksun keräämisestä. Piis-pa Józef kehottaa hiippakun-talaisia tuntemaan vastuunsahiippakunnan ja seurakun-tien toiminnan rahoittamises-ta ja vertaa jäsenmaksua kir-kollisveroon, jota luterilaisetja ortodoksit ovat Suomessavelvoitetut maksamaan. Hänpahoittelee sitä, ettei Katoli-selle kirkolle Suomessa olemyönnetty oikeutta kirkollis-veron keräämiseen.Luterilaisissa seurakunnis-sa sekä seuraavan vuoden ta-lousarvio että kuluneen vuo-den tilinpäätös käsitelläänkirkkovaltuustossa ja kirkko-neuvostossa. Seurakuntalais-ten demokraattisesti valitse-mat elimet siis johtavat seura-kunnan varainkäyttöä. Kysyn,keitä meidän hiippakunnas-samme on mukana päättä-

mässä jäsenmaksutuoton käy-töstä? Miten päätöksistä tie-dotetaan hiippakuntalaisille?
VERNA SANTAMALA

VASTAUS

Kirkkolaki säätää, että jo-
kaisessa hiippakunnassa ja
seurakunnassa toimii ns. ta-
lousneuvosto. Näin on ollut
pitkään jo meidänkin hiip-
pakunnassamme. Näihin
neuvostoihin kuuluu sekä
pappeja että maallikoita.
Neuvostojen jäsenten ni-
met ovat esillä mm. hiippa-
kunnan kalenterissa. Ta-
lousasioissa piispalle antaa
neuvoja hiippakunnan ta-
lousneuvosto, johon siihen-
kin kuuluu sekä pappeja
että maallikoita. Sen tehtä-
vänä on mm. hyväksyä hiip-
pakunnan budjetti ja tilin-
päätös. Se kokoontuu nor-
maalisti kaksi kertaa vuo-
dessa tai useammin, jos on
tavallisista asioista poikkea-
via kysymyksiä. Talousneu-
vosto valvoo erikseen hiip-
pakunnan varojen hoitoa
eli arvopapereiden sijoitus-
ta. Sitä varten on luotu ns.
sijoitusryhmä, johon kuu-
luu talousneuvoston jäsen-
ten lisäksi tällä hetkellä kak-
si sijoittamiseen ammatti-

Kysymyksiä ja vastauksiajäsenmaksun käyttöönotosta
Kaksi lukijaamme on lähestynyt meitä hiippakunnan jäsenmaksua koskevillakysymyksillä. Vastaukset kysymyksiin on laatinut piispa itse.

maisesti perehtynyttä kato-
lilaista.

Hiippakunnan taloudel-
lisista tilanteesta on vuodes-
ta 2002 lähtien julkaistu
katsaus Fides-lehdessä. Sii-
hen kuuluu jatkossa myös
kaikki jäsenmaksua koske-
vat tiedot. Sen lisäksi voi
aina esittää kysymyksiä hiip-
pakunnan ja seurakuntien
talousneuvostojen jäsenille.

Mikäli hiippakuntalaiset
niin haluavat, olen valmis
perustamaan hiippakun-
taan talousneuvoston ali-
neuvoston, joka nimen-
omaan seuraa ja valvoo jä-
senmaksua ja sen käyttöä.
Siihen kuuluisivat edustajat
jokaisesta seurakunnasta ja
tiettyjen hiippakunnan kes-
kusten edustajat (esim. Ka-
tekeettinen keskus, Tiedo-
tuskeskus, Stella Maris).
Tästä ehdotuksestani olen
jo kertonut pastoraalineu-
vostolle ja pappienneuvos-
tolle. Tällaisen alineuvos-
ton perustaminen on muu-
tenkin sopusoinnussa sen
peruslinjani kanssa, että
kaikkien seurakuntien
edustajat ottaisivat aktiivi-
sesti vastuuta hiippakunnas-
ta, eivät pelkästään suur-
Helsingissä asuvat.

Huom. Jäsenmaksuun liittyviä käytännön oh-
jeita ja selvityksiä käsittelevä kirje lähetetään ai-
van lähiaikoina kaikkiin katolisiin talouksiin.
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Ajassa
400 vuotta Johannes Jussoilan kuolemasta
Suomennos artikkelista Fides-lehdessä 16/1999.

Vuosien saatossa olen useita
kertoja kirjoittanut englanti-
laisista reformaatioajan mart-
tyyreista. Tällä kertaa kirjoi-
tan joistakin meidän kotimai-
sista marttyyreistamme.

Ensimmäiset reformaatio-
marttyyrit Suomessa olivat
Rauman fransiskaaneja.
Vuonna 1538 he saivat kir-
jeen, jossa Kustaa Vaasa il-
moitti, että hän on määrännyt
heille luterilaisen esimiehen.
Kun fransiskaanit vastasivat
kohteliaasti, että he eivät tar-
vitse sellaista, kuningas hirtät-
ti heidät. Fransiskaanien run-
saan sadan vuoden toiminta
seudulla ja heidän marttyyri-
kuolemansa esimerkki teki
sellaisen vaikutuksen paikalli-
seen väestöön, että he pitivät
kiinni katolisesta uskostaan
epätavallisen sitkeästi.

Jussoilan perhe kuului näi-
hin hyviin katolisiin perhei-
siin, jotka yli kolmekymmen-
tä vuotta myöhemmin koko
sydämestään pitivät kiinni us-
kostaan. Magnus ja Margareta
Jussoilalla oli yhdeksän lasta,
kolme tytärtä ja kuusi poikaa,
joista neljästä tuli jesuiittaop-
pilaita.

Kun Kustaa Vaasa oli heit-
tänyt ulos maasta dominikaa-
nit ja fransiskaanit sekä muut
sääntökunnat ja takavarikoi-
nut kirkon "tarpeettomat" ra-
hat, seurauksena oli, että sai-
raan- ja köyhäinhoito joutui-

vat rappiolle ja lisäksi koulu-
laitos romahti. Sääntökunti-
en mukana katosi neljä hyvää
koulua meidän maastamme.
Suomeen jäi vain yksi korke-
ampi opinahjo, katedraali-
koulu, sekä muutamia pieniä
kaupunkikouluja eri kaupun-
geissa. Piispoilla ei ollut enää
varaa palkata hyviä opettajia
eikä lähettää opiskelijoita ul-
komaille. Esim. opetus Upsa-
lan yliopistossa oli lamassa
kymmenkunta vuotta opetta-
jien puutteessa. Se oli juuri
sitä aikaa, jolloin kokonaan
uudenlaista pedagogiikkaa
harjoittavat jesuiittakoulut
levisivät ympäri Eurooppaa.

Kuningas Eerik seurasi
isänsä suuntaviivoja, mutta
kun Juhanasta tuli kuningas,
hän oli sitä mieltä, että sekä
kirkon että koulujen tila oli
surkea. Hän oli Puolassa näh-
nyt ja kuunnellut jesuiittoja
ja kuullut heidän hienoista
kouluistaan. Kun norjalainen
jesuiitta Laurentius Nielsen
(Luostarilasse) ilmestyi Tuk-
holmaan, ihastui kuningas
hänen filosofisteologiseen
koulutukseensa ja teki hänes-
tä kaikkien Tukholman kou-
lujen johtajan. Nielsenin ja
hänen koulujensa maine levi-
si, ja oppilaita tulvi joka puo-
lelta valtakuntaa. Huomatta-
vin näistä oli Johannes Jussoi-
la Raumalta.

Jussoila osoitti sellaista

lahjakkuutta ja tarmoa, että
paavin legaatti Antonio Pos-
sevino otti hänet mukaansa
matkustaessaan Roomaan.
Siellä Jussoila opiskeli Colle-
gium Germanicumissa. Kol-
men vuoden opiskelun jäl-
keen hän muutti ensin jesuiit-
takollegioon Olmutziin ja sit-
ten Prahaan, jossa hänet vihit-
tiin papiksi vuonna 1584.

Samana vuonna hän tuli
Tukholmaan herttua Sigis-
mundin seurueessa hänen ho-
visaarnaajanaan. Siellä hän
piti hyviä katolisia saarnoja
sekä ruotsiksi että suomeksi ja
ärsytti niillä luterilaista papis-
toa. Helmikuussa 1585 edus-
kunta, arkkipiispa, kolme
piispaa ja joukko pappeja oli
kokoontunut Västeråsiin ku-
ningas Juhanan ja Gunilla
Bjelken häihin. He käyttivät
tilaisuutta hyväkseen ottaak-
seen kantaa katoliseen toi-
mintaan Tukholmassa. Johan-
nes Jussoila kutsuttiin koko-
ukseen tuomiokirkkoon teke-
mään selkoa toiminnastaan.
Kun hän kieltäytyi lopetta-
masta katolista saarnaamis-
taan ja pyytämästä anteeksi,
he repivät papinkaavun hänen
yltään, pahoinpitelivät häntä
ja ajoivat hänet ulos kirkosta.
Katolilaisia vihaavat ihmis-
massat torilla olisivat ahdis-
telleet häntä vielä pahemmin,
jollei katolismielinen valtio-
neuvos Per Brahe, myöhem-

min Suomessa toimineen Per
Brahen isoisä, olisi mennyt
väliin.

Joka tapauksessa Tukhol-
ma oli käynyt Jussoilalle liian
vaaralliseksi ja hän vetäytyi
etelämmäksi. Vadstenassa hän
oli jonkin aikaa birgittalaissi-
sarten kappalaisena ja vuonna
1586 hän toimi Kalmarissa.
Kirjeessään kesäkuun l. päivä-
nä 1586 hän kertoo edistysas-
kelista työssään. Mm. kaksi-
toista aatelismiestä oli lukeu-
tunut kuuluvaksi katoliseen
kirkkoon.

Vuodesta 1587 Jussoila
oli kuningas Sigismundin ho-
visaamaajana Puolassa, sitten
hänestä tuli tuomiorovasti
Vilnaan ja vuosisadan vaih-
teessa hän oli kirkkoherrana
Pärnussa. Kun Kaarle-herttua
vuonna 1600 valloitti kau-
pungin sodassaan Sigismun-
dia vastaan, hän sai Jussoilan
valtaansa. Siitä alkoi Jussoilan
kärsimyshistoria. Hänellä oli
Kaarle-herttuan silmissä kol-
me anteeksiantamatonta ri-
kosta omallatunnollaan. Hän
oli jossakin vaiheessa kirjoit-
tanut pilkkakirjoituksen
Kaarlea vastaan, hän oli papis-
ti ja jesuiittaoppilaana "mel-
kein jesuiitta". Siinä oli tar-
peeksi syytä vaikeaan vankeus-
aikaan Tallinnassa, Tukhol-
massa ja Turussa. Jussoila
pantiin kahleisiin ja hänet vie-
tiin Kaarlen ryyppyseuranjuo-

minkeihin häväistäväksi ja pil-
kattavaksi. Mutta ei siinä kyl-
liksi. Ilmeisesti kuningas
Kaarle halusi Jussoilan mur-
tuvan niin, että hän olisi luo-
punut uskostaan, sillä neli-
vuotisen vaikean vankeuden
jälkeen hän joutui vielä "bar-
baarisen kidutuksen" kohteek-
si. Sen jälkeen hän on kadon-
nut historian lähteistä. Luul-
tavasti hän kuoli kidutukseen.

Johannes Messenius kir-
joittaa 20-30 vuotta myöhem-
min hänestä, että "vaikean
vankeuden jälkeen häntä ki-
dutettiin, mutta hän pysyi
uskollisena." Historioitsija
Leinberg sanoo Messeniuksen
lausunnosta: "Nuo kaksi vii-
meistä sanaa osoittavat, että
Jussoila kesti lujana nämä kär-
simykset, myös uskonsa vuok-
si."
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