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Toimitukselta
Isoäiti ja susi

Fides

Vapaus, veljeys ja tasa-arvo
olivat Ranskan suuren vallankumouksen ihanteet vähän
yli kaksisataa vuotta sitten. Ne
ovat sekä näennäisistä että
toki myös todellisista edistysaskeleistaan huolimatta - joillakin rintamilla - näinä aikoina joutuneet suden hampaisiin, samanlaisen kuin se, joka
metsätiellä Punahilkan kohdattuaan juoksi tytön isoäidin mökille ja hotkaisi sairaan
vanhuksen suuhunsa. Yhtenä
palana. Uusi susi on kuitenkin kovin erimuotoinen kuin
edeltäjänsä.

Seuraava lehti
13/2004

Deadline

12.11.2004
Ilmestyy

26.11.2004

Euroopan unionin perustuslaki allekirjoitettiin viime viikolla
Roomassa. Sen johdantoon ei pitkien neuvottelujen jälkeenkään
saatu mainintaa maanosan kristillisestä historiasta. Miksi merkittävä historiallinen totuus piti kieltää? Ja samaan aikaan Euroopan komission nimittäminen jäädytettiin, koska siihen oltiin valitsemassa ehdokasta, joka on tunnustuksellinen katolilainen. Hänen tilalleen etsitään nyt sopivampaa henkilöä.

Onko tapaus Rocco Buttiglione esimerkki vapauden, veljeyden
ja tasa-arvon toteutumisesta? Onko musta valkoista? Kristillisen
arvomaailman mukainen julkinen elämä on tänä päivänä hyljeksittyä ja vierastettua, siihen suhtaudutaan jos ei aina vihamielisesti niin ainakin kielteisesti. Vai mistä muusta komissaarisotkussa muka olisi ollut kysymys? Ainakaan Euroopan parlamentti
ei toimillaan edistänyt vapautta harjoittaa uskontoa. Ainakaan
parlamentti ei vahvistanut veljeyden tunteita maanosan ihmisten kesken, joista jotkut - kumma kyllä - vielä uskovat Jumalaan.
Ainakaan parlamentti ei millään muotoa lisännyt todellista tasaarvoa.

Politiikan peli on joskus rumaa. Rumimmillaan se on silloin,
kun parlamentaarinen elin käyttää sille annettua valtaa täysin
mielivaltaisesti omien kulloistenkin mieltymystensä edistämiseen
- niin kuin tekee petoeläin susi. Vaarassa on silloin kaikki se yhteinen hyvä, jonka edistämistä varten kukin instituutio on perustettu. Vaarassa on jokainen hyvän tahdon ihminen, “isoäiti”,
joka vain haluaisi, että hänen lapsillaan ja lastensa lapsilla olisi
hyvä olla ja elää. Vaarassa on koko Euroopan unionin hyvinvointi ja tulevaisuus.

Vuoden
2004
aikataulu
numero - (deadline) - ilmestyy

01
02
03
04
05
06
07

08
09
10
11
12
13
14

Caritas
Marrasmarkkinat / Höstmarknad / Bazaar
21.11. Su/Sö/Sun 11-14
Pyhän Henrikin srk-salissa
St. Henriks församlingssal
St. Henry’s parish hall

UUTTA:
Käsintehtyjä koruja, taloustavaroita yms. Intiasta

PERINTEISEEN TAPAAN MYÖS:
arpajaiset, kirpputori, lämmintä ruokaa, leivonnaisia
Pyydämme ystävällisesti toimittamaan leivonnaiset
katedraaliseurakunnan pappilaan.
Bakverk och gåvor avsedda för höstmarknaden
kan vänligen lämnas i St. Henriks prästgård.

Tervetuloa! - Välkommen! - Welcome!
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(1.1.)
(28.1.)
(17.2.)
(10.3.)
(7.4.)
(28.4.)
(26.5.)

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

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

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

Vuoden
2005
aikataulu
numero - (deadline) - ilmestyy

01
02
03
04
05
06
07

08
09
10
11
12
13
14

(31.12.)
(21.1.)
(11.2.)
(4.3.)
(1.4.)
(29.4.)
(27.5.)

(22.7.)
(19.8.)
(9.9.)
(30.9.)
(21.10.)
(11.11.)
(2.12.)

14.1.
4.2.
25.2.
18.3.
15.4.
13.5.
10.6.

5.8.
2.9.
23.9.
14.10.
4.11.
25.11.
16.12.
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Uutisia

Apulaisoikeusasiamies käsitteli
pyhän Henrikin reliikkiä koskevan
kantelun

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio on käsitellyt pyhän Henrikin reliikkiä koskevan kantelun. Kantelija, Turun ja Kaarinan (ev.lut.)
seurakuntayhtymä,
osoitti 22.8.2002 päivätyn
kirjoituksen eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kirjoituksessa se arvostelee Museoviraston kollegion erityisistunnon
12.3.1999 tekemää päätöstä
tallentaa pyhän Henrikin kyynärvarsireliikki ”Helsingin
roomalaiskatoliseen Pyhän
Henrikin katedraaliin” viideksi vuodeksi 1.1.2000 alkaen.
Kantelija tarkensi vastineessaan 1.5.2003 selvityspyyntöään siten, ettei hän pyydä oikeusasiamiestä ratkaisemaan
reliikin
omistuskysymystä
vaan selvittämään, onko Muinaistieteellinen toimikunta
toiminut
lainmukaisesti
(1950-luvulla).
Koska oikeusasiamies ei
tutki kantelua, joka koskee yli
viisi vuotta vanhaa asiaa, hän
ei ottanut kantelua tältä osin
tutkittavaksi. Sen sijaan oikeusasiamies käsitteli kantelun
siltä osin, kuin se koski Turun
ja Kaarinan seurakuntayhtymän 17.11.1998 ja Pyhän
Henrikin katedraaliseurakunnan 28.1.1999 tekemiä pyyntöjä saada pyhän Henrikin reliikki itselleen. Museovirasto
ei ollut käsitellyt

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
anomusta,
vaan oli jäänyt odottamaan
seurakuntayhtymän yhteydenottoa, jota ei tullut. Sen sijaan Museovirasto päätti erityisistunnossaan 12.3.1999
solmia reliikin tallentamisesta sopimuksen Helsingin Pyhän Henrikin seurakunnan
kanssa siten, että Museovirasto talletti Pyhän Henrikin
kyynärvarsireliikin sijoitettavaksi Pyhän Henrikin katedraaliin viideksi vuodeksi alkaen vuoden 2000 tammikuussa.
Kantelija on kantelussaan
pyytänyt oikeusasiamiestä arvioimaan, onko Museovirasto
noudattanut hyvää hallinnollista menettelyä käsitellessään
toisaalta Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän pyyntöä
pyhän Henrikin värttinäluureliikin pysyvästä sijoittamisesta Turun tuomiokirkkoon ja
toisaalta Pyhän Henrikin seurakunnan pyyntöä reliikin sijoittamisesta Pyhän Henrikin
kirkkoon Helsinkiin.
Apulaisoikeusasiamies katsoo päätöksessään "selvityksestä ilmenevän, että Museovirasto ei ole ryhtynyt valmistelemaan Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän pyyntöä
reliikin sijoittamisesta, vaan
valmisteli ainoastaan toista,
Pyhän Henrikin seurakunnan

Eukaristinen kongressi
oli menestys
Meksikon Guadalajarassa pidetty Kansainvälinen eukaristinen kongressi oli suuri menestys. Kongressiin osallistui
lähes 40 kardinaalia, yli 250
piispaa ja toista tuhatta pappia. Maallikoita sen eri tilaisuuksissa oli miljoonia. Uskovia oli saapunut Meksikoon arvioiden mukaan 87
maasta. Suurimmat kieliryhmät olivat espanja ja englanti,
sitten tulivat portugali ja korea.
Kongressi rikkoi monia
ennätyksiä. Esimerkiksi Zapopanin Neitsyt Marian basilikaan järjestettyyn pyhiinvaellukseen osallistui yli neljä miljoonaa uskovaa. Yli kuusi tuhatta perhettä oli ottanut
majoittaakseen kongressivieraita.

Kaikkein pyhimmän sakramentin kulkue keräsi myös
Guadalajaran kaduille puolisentoista miljoonaa ihmistä.
Paavin erityislähettiläs, kardinaali Jozef Tomko johti kulkuetta.
Kongressin aikana kardinaalit, piispat ja papit vierailivat lähialueen sairaaloissa ja
vankiloissa. Kööpenhaminan
piispa Czeslaw Kozonin kerrotaan vankilakäynnin yhteydessä kutsuneen vankeja näkemään sellitovereissaan Kristuksen kasvot.
Kansainvälinen eukaristinen kongressi aloitti paavi Johannes Paavali II:n julistaman
eukaristian vuoden.
KATT/ZENIT

pyyntöä reliikin sijoittamisesta. ...
Virasto ei myöskään käsitellyt hakemuksia yhdessä,
vaikka sellaiseen menettelyyn
olisi hallintomenettelylain
14§:n säädös huomioon ottaen ollut aihetta. Katson siis
Museoviraston laiminlyöneen
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän pyhän Henrikin
kyynärvarsireliikin sijoittamisesta 17.11.1998 esitetyn
pyynnön käsittelyn ja päätöksen tekemisen asiassa."
"Katson Museoviraston
rikkoneen menettelyllään hallintomenettelylain 14, 15 ja
24§:n säädöksiä ja menetelleen hallinnossa noudatettavan yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti."
Apulaisoikeusasiamiehen
päätöksessä sanotaan myös,
että kysymys ”reliikin omistus- tai hallintaoikeudesta
kuuluu viime kädessä tuomioistuimen ratkaistavaksi,
jolloin voidaan esittää mahdollisesti tarvittava todistelu
ja jolloin on ratkaistava myös
kysymys reliikkeihin sovellettavasta lainsäädännöstä. Totean lisäksi, että reliikin siirtyminen Museoviraston haltuun on tapahtunut viimeistään 1950-luvulla."
KATT

Pommeja
räjähti taas
Irakissa

Irakin kaldealais-katolisen kirkon patriarkka Emmanuel
Delly on ottanut voimakkaasti kantaa sen puolesta, että
maan kristityt pysyisivät sodan runtelemassa maassa siitäkin huolimatta, että viiden
kirkon edessä räjäytettiin jälleen lokakuussa pommeja.
Pommi-iskuissa ei loukkaantunut kukaan, mutta
tunnelma Irakissa on silti epätietoinen. Patriarkka tekee siksi ehdotuksen: "Pyydän teitä
rukoilemaan Irakin puolesta,
koska mikään muu ei voi estää tällaisia väkivaltaisuuksia
tapahtumasta uudelleenkin.
Koskettakoon Jumala niiden
ihmisten mieltä ja sydäntä,
jotka teoillaan osoittavat, että
he eivät halua Irakille hyvää."
KATT/CWNEWS

Etik och politik
hör ihop!

Kardinal Martino: “Den som
bekänner kristna principer
utesluts ur politiken”
Etik och politik hör ihop,
sade kardinal Renato Martino på måndagen när han presenterade ett nytt kompendium i katolsk sociallära.
“Ett av vår tids största
problem är att man skiljer på
etik och politik och att många menar att etiska frågor inte
angår samhället och inte kan
bli föremål för en rationell
och politisk debatt, eftersom
man menar att etiska frågor
bara handlar om personliga
och rentav privata beslut”,
sade kardinal Renato Martino, som är ordförande för
Vatikanens råd för rättvisa
och fred, som sammanställt
kompendiet.
“Varje dag kan vi konstatera att den som bekänner sig
till kristna principer utan att
vara fundamentalist eller integralist ofta blir utesluten ur
politiken”, sade han.
“Kyrkan måste göra sin
röst hörd och säga vad Jesus
skulle ha sagt när man ifrågasätter människans värdighet,
dess grundläggande rättigheter, rätta regler för ekonomi
och politik, och framför allt
när freden hotas”, sade kardinal Martino i en intervju
för Vatikanradion.
“Annars skulle kyrkan svika sitt uppdrag: ‘Förkunna
det ni har hört från hustaken!’. Kyrkan anklagas för att
lägga sig i, men det är kyrkan
som försvarar den sekulära
staten genom att betona att
man skall ge till Gud det som
hör till Gud och till Caesar
det som hör till Caesar.”
Kompendiet i katolsk sociallära, som presenterades i
Vatikanen måndag 25 oktober, består av tre delar. Den
första går igenom grunden för

kyrkans sociallära: Guds kärlek till människan och Kyrkans uppdrag samt människans rättigheter. Den andra
delen tar upp den katolska
sociallärans klassiska frågor:
familj, arbete, ekonomi, politik, världsgemenskapen, miljö
och fred. Den tredje delen innehåller förslag på hur vanliga
katoliker kan tillämpa socialläran i vardagen och i kyrkans
liv.
Ett syfte med kompendiet
är att hjälpa katoliker att föra
en dialog med alla människor
av god vilja som strävar efter
det som är bäst för människan. Den utgår från att det
finns plats i vår tids samhälle
och politik för katoliker som
delar den katolska kyrkans
lära och värderingar. Kompendiet betonar att det är i
samhällsbyggandet som vanliga katoliker förverkligar Kyrkans uppdrag i världen, som
inte är samma uppdrag som
präster, biskopar och nunnor
har.
KATT/VATIKANRADION

Kirkolliset piirit huolissaan
EU:n kehityksestä
Saksalainen kardinaali Friedrich Wetter on monien muiden vaikuttajien tavoin ottanut jyrkästi kantaa Euroopan
komission nimityksistä aiheutuneeseen tilanteeseen. Kardinaalin mukaan on nähtävissävaarallisia merkkejä siitä, että
katolilaisille kristityille on tulossa "ammattiesteitä".
Kardinaali Wetter sanoo

protestoivansa siksi tätä "kulttuuritaistelua vastaan, joka
tapahtuu liberaalisuuden ja
suvaitsevaisuuden nimissä".
Hän kysyy huolissaan, olisiko
tänään enää mahdollista, että
EU:n perustajaisät, Konrad
Adenauer, Robert Schuman
ja Alcide De Gasperi istuisivat
EU:n komissiossa.
KATT/KATH.NET
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Uutisia

Kiinan kouluviranomaiset
suosittelevat Raamatun
lukemista
Kiinasta kuuluu lähes sensaatiomaisia uutisia: Päivälehti
Shanghai Dailyn (19.10.) mukaan kymmenmiljoonaisen
kaupungin kouluviranomaiset ovat julkaisseet uuden kirjalistan koululaisille suositeltavista kirjoista. Listalla on
mukana myös Raamattu.
"Kirjojen kirjan" mukaanpääsyä perustellaan sillä, että sillä
on tärkeä merkitys länsimaisessa kulttuurissa.
Kommunistisen kulttuurivallankumouksen aikana Raamattu oli kielletty kirja, eikä
sitä edelleenkään saa myydä

muutoin kuin kristityille valvotuissa kirjakaupoissa. Kristinuskon, erityisesti katolilaisuuden asema maassa on
muutenkin yhä erittäin hankala.
Shanghai Dailyn mukaan
jotkut koululaisten vanhemmat ovat jo asettaneet kirjalistan kyseenalaiseksi. Yksikin
äiti ei haluaisi, että hänen poikansa jo "14-vuotiaana kiinnittäisi huomiota uskonnollisiin
asioihin".
KATT/KATH.NET

Luciani oli hyvä ja
nöyrä ihminen

Kardinaali Ratzinger rukoilee Johannes Paavali I:n autuaaksi julistamisen puolesta

Uskonopin kongregaation
prefekti, kardinaali Josef Ratzinger on todennut paavi Johannes Paavali I:n olleen hänelle tärkeä malli. Siksi hän
sanoo rukoilevansa joka päivä
paavi Lucianin autuaaksi julistamisen puolesta. "Hän on
esimerkki meille kaikille", kardinaali sanoi tästä 33 päivää
paavina toimineesta miehestä.
"Hän on hahmo, jota olen
arvostanut suuresti. Minuun
tekivät vaikutuksen ennen
kaikkea hänen hyvyytensä ja
suuri nöyryyytensä", Ratzinger sanoo italialaisen päivälehti Avveniren mukaan.
Lehden haastattelissa kardinaali Ratzinger kertoo:
"Muistan, kun olin nuori
Münchenin arkkipiispa ja Luciani tuli tapaamaan minua
Bressanoneen, jossa olin parhaillaan lyhyellä lomalla. Hä-

nen sydämensä hyvyys teki
minuun suuren vaikutuksen."
Kardinaali kuvaa Luciania
mieheksi, jolla oli suuri usko
ja ylevyys. Hänestä huokui
myös paljon lukemisen ja asioiden puntaroimisen henki.
"Paavi Luciani oli saanut
perusteellisen teologisen koulutuksen. Kun hänen kanssaan keskusteli, huomasi, että
hän keskittyi olennaisuuksiin.
Hän kohdisti ajatuksensa yksinkertaiseen, muuta ei yksinkertaisella tavalla."
Albino Luciani syntyi 17.
lokakuuta 1912 Canale
d’Agordossa,
Cordevolen
laakson kylässä. Paaviksi hänet
valittiin 26. elokuuta 1978,
mutta hän kuoli yllättäen
vain muutamia viikkoja myöhemmin 28. syyskuuta.
KATT/ZENIT

Piispanvikaari surmattiin
Burundissa
Vain vajaa vuosi sitten tapahtuneen apostolisen nuntiuksen murha Burundissa sai jatkoa lokakuussa, kun Bururin
hiippakunnan piispanvikaari,
isä Gerard Nzeyimana sai surmansa. Aseistautuneet ryöstäjät pysäyttivät hänen autonsa
ja erottivat hänet ryöstämisen
jälkeen
kanssamatkustajistaan. Vähän ajan kuluttua hänet löydettiin kuolleena päähän ammuttuna.
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Saman
hiippakunnan
yleisvikaari, monsignor Hermenegilde Ndoricimpa ihmettelee tappamisen syytä.
”Olemme kaikki täällä syvästi
huolissamme”, hän sanoo.
Ampumisen syynä pidetään
joissakin piireissä sitä, että isä
Nzeyimana oli Burundissa hyvin tunnettu väkivallan vastustaja ja sodan uhrien tukija.
KATT/ZENIT

Spanien: Kyrkan
förbereder protester
mot Zapatero
I Spanien förbereder den katolska kyrkan ett möte i december för att protestera mot
socialistregeringens lagstiftningsarbete om skilsmässa,
äktenskap och skola. Det
meddelade 24 oktober ett
stift i Madridområdet enligt
AFP.
I december skall alla katolska stift, rörelser och grupper träffas i Madrid för att diskutera familj, respekt för livet
och skola, “tre frågor där den
nuvarande regeringen skriver
lagar utan att föra någon dialog,” kan man läsa på hemsidan för stiftet Alcala de Henares tre mil öster om Madrid.
I slutet av december sade
talesmannen för Spaniens biskopar Juan Antonio Martí-

nez att den spanska kyrkan
förberedde initiativ för att
“föra ut den kristna synen på
samhällsfrågor som intresserar allmänheten.” Men han
ville inte kalla det en demonstration.
Sedan José Luis Rodriguez Zapateros socialistsregering kom till makten har han
gjort det mycket lättare att få
en skilsmässa och lagt fram ett
lagförslag om äktenskap för
homosexuella, som skulle
göra Spanien till det tredje
landet efter Holland och Belgien som inför ett regelrätt
äktenskap för homosexuella.
Zapatero har också gjort religionsundervisningen i skolan
frivillig.
KATT/VATIKANRADION

Påven till 40.000 scouter:
“Simma motströms”

40.000 unga italienska scouter i ljusblå skjorta och mörkblå kortbyxor förnyade sina
scoutlöften inför den åldrade
påven Johannes Paulus II under en ceremoni på Petersplatsen på lördagsförmiddagen 22 oktober. I Italien är
scoutrörelsen en del av de katolska församlingarnas ungdomsverksamhet.
Påven uppmanade dem att
vara ”alltid redo” att göra

gott. Han rådde dem att använda evangeliet för att fostra
andra att leva i frihet och ansvar och att “simma motströms” för att övervinna frestelser som individualism, lättja och likgiltighet. Påven uppmanade dem också att låta
eukaristifirandet vara mittpunkten för alla livsval.
KATT/VATIKANRADION

Studium Catholicum:

Nimityksiä

Helsingin piispa Józef
Wróbel SCJ on nimittänyt
isä Teemu Sipon SCJ seuraaviin tehtäviin:
1) Piispanvikaariksi ekumeenisia asioita varten,

2) Jäseneksi piispanneuvostoon sen nykyisen toimikauden loppuun asti
(6.11.2006),

3) Hiippakunnan liturgisen
toimikunnan puheenjohtajaksi,

4) Kaikkein pyhimmän
sakramentin killan kappalaiseksi,
5) Helsingin seurakunnissa
toimivan Johdantokurssin
katoliseen uskoon vastuuhenkilöksi.

KATT

First
Communion/
Confirmation
Catechesis
in English
New catechetical classes
will be provided for English speaking children at
the Helsinki International School in Selkämerankatu, Ruoholahti.

There will be First Communion as well as Confirmation
catechesis.
Instruction will be held
one hour once a week.
All are welcome!

Further information:
Irene Alvarez, Catechetical Centre tel. 092416095;
Email
katekeesi@catholic.fi

Oremus
Rukouksen
apostolaatti
Me rukoilemme ...

Marraskuu

Että kristityt miehet ja naiset olisivat tietoisia omasta kutsumuksestaan kirkossa ja siksi vastaisivat avosydämisesti Jumalan kutsuun etsiä pyhyyttä elämässään.
Että kaikki lähetysalueilla
työskentelevät muistaisivat aina,
että henkilökohtainen pyhyys ja
läheinen yhteys Kristukseen
ovat tuloksellisen evankelioimisen lähde.

Joulukuu

Rukoushetki hautausmaalla
sinä kokoat
Isä Jumala,
maan päällä vaeltavat uskovat

yhdeksi kirkoksi
ja kutsut heidät taivaan kansalaisiksi.
Katso tämän hautausmaalle rukoilemaan
kokoontuneen perheesi puoleen
ja suo, että paikka, jonka olet antanut
veljiemme ja sisariemme leposijaksi,
muistuttaisi meitä
tulevasta elämästä Kristuksessa,
hänestä, joka muuttaa
meidän alennustilamme ruumiin
oman kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi,
ja joka elää ja hallitsee
iankaikkisesta iankaikkiseen.

Rättvisa

Herre, du har skapat jorden
till ett hem som tillhör alla.
Här borde ingen människa lida nöd.
Här borde ingen människa vara utan
mat, hus och kläder.
Men ändå är det så.
Någonstans bestämdes det att
vissa har rätt mycket
medan andra inte har några rättigheter alls.
Din jord, som en gång inte hade några gränser,
har nu styckats upp av staket och murar
så att de som har kan försvara det som de stulit.

Että lapsia aina pidettäisiin Jumalan kallisarvoisina lahjoina,
joita tulee kunnioittaa, ymmärtää ja rakastaa.
Että Jeesuksen Kristuksen lihaksituleminen olisi evankeliumin aidon juurtuminen malli.

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

Böneapostolatet
Vi ber ...

November
Att kristna män och kvinnor
blir medvetna om sitt uppdrag i
kyrkan och svarar på Guds kallelse att söka helighet mitt i livet.
Att de som arbetar i missionens tjänst inte glömmer att
personlig helighet genom förening 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 människoblivande blir modellen för ett äkta
utbredande av evangelium.

Gud, du kom för att tala om
och bygga ett nytt rike
där rättvisa och fred skulle råda.
Vi ber: låt ditt rike komma.
De hungriga kan inte vänta längre.
Flyktingarna och de hemlösa
kan inte vänta längre.
Våra syskon håller på att dö.

Pyhäinpäivänä me
rukoilemme niitä,
jotka ovat siellä, minne mekin tahdomme
mennä; vainajienpäivänä rukoilemme niiLär oss Herre, att ta bort alla gränser
den puolesta, jotka
som hindrar att din jord
On suuri hyve harjoittaa nöyryyttä
yhä kärsivät kiirastubrukas av alla.
lessa kaukana JumaMå din
vilja ske. että tietää olevansa nöyrä.
ilman,
Må ditt rike komma.
lasta.

Amen.

A UTUAS T ERESA K ALKUTTALAINEN
AUTUAS TERESA

UR BÖNBOKEN

VISA OSS VÄGEN

KALKUTTALAINEN
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Pyhimys

Marias beskydd i öst och väst
Vid Kristi död och uppståndelse blev Maria kvar. Det
finns olika traditioner om var
hon sedan levde. I början
bodde hon väl i Jerusalem,
senare flyttade hon kanske
med Johannes evangelisten
till Efesos. Han hade ju av
Kristus fått ansvaret för Maria. Maria var inte 50 år gammal vid Kristi himmelsfärd så
hon levde säkert många år efter den. Självklart var hon en
glädje och en tröst för lärjungarna, främst apostlarna.
Det framgår redan ur
apostlagärningarna. Därför är
det helt naturligt att de första
spåren av vördnad för Maria
hittas på det bysantinska
området.
I Bysanz fanns det en kyrka Blahernan i vilken Marias
mantel förvarades. Därför ansågs den vara den heligaste av
stadens alla kyrkor och till den
tog stadsborna sin tillflykt
när staden hotades av fiender
och där jublade man sitt tack
när faran var över.
I slutet av 800-talet var staden åter belägrad och situationen var mycket hotande. Folket samlades åter i Blahernankyrkan. Då såg Andreas, en av

Pokrova-ikonen från Pokrovaklostret
i Kyrkslätt. Obs. Manteln både i Marias händer och på kyrkans tinnar.

dessa Kristi narrar som vördas
av den ortodoxa kyrkan i en
syn, att Maria stod ovanför
kyrkan och bredde ut sin
mantel över den. Denna syn
ingav folket hopp, belägringen avvärjades och minnet av
denna befrielse firas sedan
dess årligen den 30. september. På kyrkoslavonska heter
beskyddet Pokrova. Det firas,
eget nog med större iver i den
slaviska delen av den ortodoxa kyrkan än i den grekiska.
Vi har ju t.o.m. ett litet till
Pokrova invigt kloster i Kyrkslätt.
Från de grekiska områdena
spred sig denna kult västerut.
Först till Italien där man funnit de tidigaste bilderna av
denna typ från 10-1100-talen,
sedan vidare norrut och västerut.
På vägen fick Marias beskydd en allt vidare innebörd,
inte bara mot jordiska fiender. När digerdöden kommit
blev den fienden mot vilken
man bad Maria om beskydd.
De östliga ikonerna går
ofta tillbaka till den ursprungliga synen. Maria håller men
båda händer upp sin jordiska
mantel. På de västliga är hon

Den mot pesten beskyddade
Skyddsmantel-Maria från Uberlingen.

klädd i mantel och breder ut
denna över folket som trängs
kring henne under den. Bilden förekommer även som
staty. Det finns två sådana statyer i St. Stefansdomen i
Wien. Det förekommer vissa
variationer i framställningen.
På en del bilder breder hon
ut manteln med båda händer.
På andra har hon Jesusbarnet
på armen och änglar hjälper
henne att hålla upp manteln.
Jag har en gång sett en mycket
intressant variant på ytterväggen till St.Nikolauskyrkan i
Uberlingen vid Bodensjöns
strand. Maria står med barnet
på armen och två änglar håller upp manteln. Överst på
bilden ser man Gud Fader
som håller vassa pilar och kastar dem på människorna.
Änglarna försöker ta fast dem,
några har fastnat i manteln
och Jesusbarnet har fått tag i
en som han brutit och kastar
bort. Här är det påtagligt fråga om pesten, ett gudomligt
straff, mot vilket Jesus och
Marias hjälp anropas. Här kallas hon skyddsmantelmadonnan.
Vi har inte i vår kyrka någon
speciell
dag
för
Skyddsmantel-Maria men vi
har nog allt skäl att tillsammans med våra bröder i östkyrkan ofta ta vår tillflykt till
hennes beskydd i vår kaotisk
tid.
En av våra äldsta och mest
använda Maria-böner, översatt
från grekiska till latin och sedan till otaliga språk associerar för mig till Skyddsmantelmadonnan:

Den ljuvaste skyddsmantel-Madonnan från Frankrike.

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

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 Sibelius-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 musiikkikasvatukseen. Helsingin Juniorijousten jäsenistä on kasvanut kansainvälisen tason solisteja,
kamarimuusikoita, konserttimestareita, orkesteritaiteilijoita ja jousisoiton opettajia.

Skyddsmantel-Maria från St. Stefansdomen. Det finns två sådana statyer med
vissa variationer.
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Orkesteri on kotimaan lisäksi konsertoinut lukuisissa maissa ympäri maailmaa.

Paimenelta

Apostolinen kehotus
Ecclesia in Europa
(Kirkko Euroopassa)

Paavi Johannes Paavali II julkaisi 28. kesäkuuta 2003 Euroopan piispojen synodin jälkeisen apostolisen kehotuksen Ecclesia in Europa, Kirkko
Euroopassa. Siinä hän ohjaa Euroopan kirkkoja vuonna 1999 pidetyn synodin keskustelujen teemoja seuraten. Seuraavassa isä Manuel Pradon
kehotuskirjeestä pappienneuvostossa pitämä alustus.
Vuonna 1991 vietettiin Euroopan piispojen synodin ensimmäistä kokousta Roomassa ja aiheena oli Euroopan
evankelioiminen. 8 vuotta
myöhemmin kirkolla oli kiireellinen evankelioimistehtävä Euroopassa ja kirkko järjesti toisen Eurooppa-synodin,
ja synodin aiheeksi valittiin
toivo, koska näytti siltä, että
Eurooppa oli menettänyt
sen.
Synodin kokous vietettiin
lokakuussa vuonna 1999, ja
se oli kokemuksena hyvä: koettiin suurta kannustusta toivoa kohtaan. Paavi Johannes
Paavali II oli iloinen siitä, että
piispat jotka osallistuivat synodiin, pyysivät häntä julkaisemaan Synodin keskustelujen teemoja ja ajatuksia. Paavi
julkaisi toivon evankeliumin
Euroopalle, seuraten tässä kehotuksessa Ilmestyskirjaa oppaana ja ikonina. Vaikka uskovat eivät vielä näe tuloksia,
Ilmestyskirja rohkaisee uskovia, koska Kristus on jo voittanut ja Kristuksen voitto on
ratkaiseva.
Apostolisen kehotuksen
Kirkko Euroopassa johdannossa paavi on vakuuttunut
siitä, että "Jeesus Kristus elää
kirkossaan" ja että juuri siinä
on "Euroopan toivon lähde".
Toivoon syventyminen oli ensimmäinen päämäärä Euroopan piispojen synodin jälkeisessä kokouksessa.

1. Kehotuksen ensimmäisen
luvun otsikkona on Jeesus
Kristus meidän toivomme.
Paavi kertoo, että Ilmestyskirjan kirjoittamisen aikoina kirkolla oli vaikeuksia. Ilmestyksessä julistetaan toivon sanomaa: Älä pelkää. Minä olen
ensimmäinen ja viimeinen,
iäti elävä. Minä olin kuollut,
mutta nyt minä elän, elän
aina ja ikuisesti. Minulla on
kuoleman ja tuonelan avaimet (Ilm. 1: 17-18). Nämä
toivon sanat ohjaavat tänäänkin kirkkoa Euroopassa.
Näyttää siltä, että Eurooppa
on menettänyt sekä muistin
että kristillisen perinnön. Sen
lisäksi on myös pelkoa tulevaisuudesta ja pelon seurauksina
ovat elämän merkityksen me-

nettäminen ja sisäinen tyhjyys. Sen vuoksi syntyvyys on
laskenut, pappien ja sääntökuntalaisten
kutsumukset
ovat vähentyneet ja sen lisäksi
on tietynlaista vastahakoisuutta tehdä koko elämää
koskevia päätöksiä, jopa silloin, kun kyseessä on avioliitto.
Mutta ihminen ei voi elää
ilman toivoa, sanovat synodin
isät, koska elämä ilman toivoa
on sietämätöntä. Olisi epäoikeudenmukaista olla tunnustamatta merkkejä evankeliumin vaikutuksesta yhteiskunnassa, esimerkiksi kirkon
vapauden saaminen takaisin
Itä-Euroopassa, ja uusia pastoraalisia tehtäviä, jotka voivat toteuttaa evankeliumia.
Yhteiskuntana Euroopalla on
myös merkkejä, jotka ilmaisevat toivoa, esimerkiksi Euroopan maiden yhdistymisprosessi ja sovinto vanhoista vihollisuuksista kansojen välillä. Mutta paavi haluaa kiinnittää kaikkien huomion, jotta
emme koskaan unohtaisi, että
suuri toivon merkki ovat olleet Itä- ja Länsi-Euroopassa
marttyyrit ja uskon todistajat,
ihmisten pyhyys, seurakunta
ja kirkon liikkeet ja ekumeeninen tie. Synodin isät sanovat,
että meidän on tarjottava Euroopalle usko Jeesukseen,
joka on toivon lähde eikä koskaan petä. Jeesus Kristus elää
kirkossa, hän on läsnä Raamatussa, erityisellä tavalla eukaristiassa ja muissa sakramenteissa sekä Kristuksen opetuslapsissa.

2. Toisen luvun otsikko muistuttaa, että toivon evankeliumi on uskottu uuden vuosituhannen kirkolle. Herra
kutsuu kirkkoamme kääntymykseen. Evankeliumin toiminta on näytellyt tärkeää
roolia koko Euroopan historian aikana. Jotta voisimme
antaa todellisen kirkon kuvan
nykyiselle Euroopalle, meidän on tutkittava nöyrästi ja
rohkeasti omaatuntoamme
voidaksemme tunnustaa virheemme. Oman syntimme
tunnustaminen tuo meille
ilon ja armon aloittaa uudelleen uusin voimin Euroopan

uuden evankelioimisen tehtävän. Kääntymys, jota Jeesus
Kristus vaatii meiltä, koskee
myös ekumeenista aluetta.
Tämä kääntymys voi varmasti
edistää kristittyjen yhteyttä.
Toivon evankeliumin palveleminen velvoittaa kaikkia kristittyjä, erityisesti pappeja ja
diakoneja heidän sitoumuksensa nojalla, ja sääntökuntalaisia joiden todistus on niin
tärkeä yhteiskunnassa. Kutsumuksien kasvattaminen on
tärkeä tehtävä kristillisen uskon ja Euroopan tulevaisuuden hyväksi. Maallikkojen
tehtävä on korvaamaton toivon evankeliumin leviämiseksi, koska heidän ansiostaan
evankeliumi tulee läsnäolevaksi eri tilanteissa maailmassa. Naisten rooli evankeliumin palvelemisessa on erityisen tärkeä, koska naisilla
on kyky ottaa vastaan ja rakastaa toisia.

3. Kolmannen luvun otsikkona on Toivon evankeliumin
julistaminen. Kirjeessä sanotaan, että evankeliumin julistus on kiireellinen ja tarpeellinen asia nyky-Euroopassa.
Puhutaan kahdesta evankeliumin julistuksesta eli ensimmäisestä ja uudesta julistuksesta. Ensimmäinen julistus
on tarpeellinen Euroopassa,
koska on paljon ihmisiä jotka
eivät ole saaneet kastetta. Syynä on se, että jotkut ovat
muuttajia, jotka ovat tulleet
Eurooppaan ja kuuluvat muihin uskontoihin, tai he kuuluvat perheisiin, joilla on kristillisen perinne mutta eivät
ole saaneet kastetta, koska he
asuivat entisissä kommunistimaissa tai muualla uskon välinpitämättömyyden ilmapiirissä. Uusi julistus on myös
tarpeellista, koska monet kristityt elävät niin kuin Jeesusta
Kristusta ei olisi olemassa.
Evankeliumin julistamiseksi
Euroopalle tarvitaan uskollisuutta ainutlaatuiselle evankeliumin sanomalle. Eurooppa tarvitsee todellisia todistajia, jotka julistavat evankeliumia teoillaan.
On tärkeää, että kristityt
voivat saada kasvatusta ja koulutusta, jotta he voisivat vas-

tata kypsällä uskolla uusiin
haasteisiin. Katekeesilla ja
teologialla on välttämätön
rooli Euroopan nykytilanteessa. Toivon evankeliumin julistaminen on tehokkaampaa,
jos paikallisten kirkkojen ykseyttä vahvistetaan, jos ekumeenisia ponnistuksia jatketaan, jos syvää ja älykästä keskustelua eri uskontojen kanssa, erityisesti islamilaisten ja
juutalaisten kanssa ylläpidetään. Jeesuksen julistamisen
on saavutettava Euroopan nykykulttuuri ja yhteiskunnallinen elämä. Sitä varten pastoraalisen työn on annettava
kristillinen leima tavalliseen
elämään: perheessä, työssä,
koulussa, kulttuurissa, politiikassa jne. Nuorison kasvattamien uskossa on todella tärkeää. Emme saa pelätä vaatia
nuorilta suuria ponnistuksia
hengellisessä elämässä. Tämä
Jeesuksen julistaminen ei ole
rajoitettu Eurooppaan vaan
se yltää koko maailmaan. Paavi muistutti, että vuoden
2000 juhlavuoden alussa hän
nosti evankeliumikirjan ylös
kulkiessaan läpi pyhän oven.
Evankeliumi on kirja nykyiselle ja tulevalle Euroopalle.

4. Neljännen luvun otsikkona
on Toivon evankeliumin viettäminen. Yhteiskunnassa ihmiset ovat usein sulkeutuneet
näkymättömälle maailmalle
ja materialismin tukahduttamia. Kirkon on Euroopassa
löydettävä salaisuuden merkitys liturgiassa ja kasvatettava
uskovia, jotta he voisivat ymmärtää paremmin liturgian
merkityksen. Sakramentteja
on vietettävä huolellisesti, tietäen että ne ovat Kristuksen
ja kirkon toimintaa. Eukaristian ja parannuksen sakramentit ovat todella tärkeitä toivon takaisin saamiseksi nykyEurooppaan. Paavi kehottaa
pappeja kuuntelemaan useasti rippiä ja opiskelemaan moraaliteologiaa, jotta he voisivat auttaa uskovia silloin kun
nämä pyytävät neuvoa papeilta sekä henkilökohtaisiin että
yhteiskunnallisiin moraaliongelmiin. Paavi kehottaa pappeja itse menemään ripille
säännöllisesti. Sen lisäksi kir-

jeessä ehdotetaan, että pidettäisiin hyvää huolta sekä eri
rukoushetkistä että Herran
päivän viettämisestä .

5. Viidennen luvun otsikkona on Toivon evankeliumin
palveleminen. Euroopan kirkko on kutsuttu seuraamaan
rakkauden tietä ja palvelemaan toivon evankeliumia.
Tämä rakkauden tie kulkee
sekä evankeliumin rakkauden
että palveluksen ponnistuksen ja rajattoman anteliaisuuden läpi. Kirkon haaste on
auttaa ihmisiä kokemaan Isän
Jumalan ja Kristuksen rakkauden Pyhässä Hengessä. Kun
tätä rakkautta osoitetaan, siinä on evankelioimistehtävän
sisäinen voima. Kirjeessä pyydetään kirkkoa antamaan uutta toivoa köyhille ja järjestämään pastoraalista toiminta
sairaille. Siinä kehotetaan tukemaan sekä perheitä että
nuorisoa ja erityisesti niitä
jotka valmistautuvat solmimaan avioliiton. On todella
tärkeää palvella elämän evankeliumia sekä puolustaa elämää ja levittää kirkon sosiaalioppia yhteiskunnalle. Paikalliskirkon on otettava vastaan
eri maista tulevia katolilaisia
ja kunnioitettava heidän
omaan kulttuuriaan ja traditiotaan.

6. Kuudennen luvun otsikkona on Toivon evankeliumi
uudelle Euroopalle. Paavi kutsuu uskovia säilyttämään kristillisen identiteettinsä ja vahvistamaan sisäistä elämäänsä
sekä keskinäistä yhteyttään.
Vielä pyhä isä ehdottaa kirkon ja valtion välisiin suhteisiin tervettä yhteistyön henkeä. Lopuksi hän vielä muistuttaa, ettei Euroopan unionilla ole vakautta, jos se jää
pelkäksi alueelliseksi ja taloudelliseksi kokonaisuudeksi.
Kirjeensä lopussa paavi jättää
koko Euroopan kirkon sekä
maanosan kaikkien naisten ja
miesten tulevaisuuden Neitsyt
Marian haltuun.

ISÄ MANUEL PRADO
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Vakio-ohjelma
Helsinki
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-6824040, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@catholic.fi.
La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu; su 9.45 missa latina, 11.00 PÄÄMESSU, 12.30
eri kielisiä messuja ja perhemessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe, 18.00 messu; ti,
to 7.30 messu. Ke 17.30 ruusukkorukous; pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 neokat.
yhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja sopimuksen mukaan.
Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, fax 09-2411634. Sähköposti
maria@catholic.fi. Kotisivu maria.catholic.fi.
Su 10.00 PÄÄMESSU suomeksi (1. su ruotsiksi/suomeksi), kirkkokahvit 11.30 messu 1. su suomeksi/ruotsiksi, 2. su englanniksi, 3. su suomeksi/vietnamiksi, 4. su
saksaksi, (5. su perhemessu suomeksi), kirkkokahvit 18.30 iltamessu.
Ma 13.30 messu ke, pe 7.15 aamumessu ti, to, la 18.30 iltamessu ti 18.00 ruusukkorukous to 18.00 vesper ti, la 18.00-18.30 tai sopimuksen mukaan rippitilaisuus.
Turku
Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389, fax 02-2505090. Sähköposti
birgitta@catholic.fi. Kotisivu birgitta.catholic.fi
Su 9.15 morgonmässa på svenska (månadens sista söndag), 10.30 PÄÄMESSU
18.30 iltamessu englanniksi (kuukauden 2. su missa latina) ma, ke, pe, la 07.30
aamumessu ti, to 18.30 iltamessu to 18.00 adoraatio
Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.
Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, fax 014-612660. Sähköposti
olavi@catholic.fi. Kotisivu olavi.catholic.fi
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 English), ke, pe 19.00 iltamessu ke 18.40 vesper la messu (kysy papilta). Rippitilaisuus ennen messuja ja sopimuksen mukaan. Adoraatio pe 18.30.
Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251. Sähköposti ursula@catholic.fi. Kotisivu www.sci.fi/~stan. Pankkiyhteys: Sampo 800015-1888441.
Su 11.00 (1., 2. ja 5. sunnuntai) tai 18.00 (3. ja 4. su) PÄÄMESSU kirkossa, to
18.00 iltamessu. Joka kuukauden 1. pe klo 18 messu ja adoraatio. Paaston aikana perjantaisin ristintien hartaus klo 18. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja
ja sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten torstaisin.
Oulu
Nasaretin pyhän perheen seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834. Isä Paolon gsm 041-5731595. Sähköposti perhe@catholic.fi.
Su 11.00 PÄÄMESSU ma, ti, ke, pe 18.30 iltamessu ke, la 19.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja
sopimuksen mukaan.
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Helsinki
Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta
6.11. la 9.45 messu ja uskonnonopetus
ranskaksi, 11.00 vainajien päivän messu, noin 12.00-17.30 adoraatio, 13.00
rukoushetki
Hietaniemen ortodoksisella hautausmaalla, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu
7.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, kaikkien pyhien juhla, pyhäinpäivä: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi,
16.00 messu puolaksi, 18.00
iltamessu
13.11. la 10.00 lauantaikurssi englantilaisessa koulussa, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu
14.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.45
lat/ranska, 11.00 päämessu, 12.30 perhemessu, 18.00 iltamessu
15.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
16.11. ti 14.00 Seniores: messu ja kokous, 18.00 CSC: ruusukko ja messu
20.11. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi
(11.00 messu), 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
21.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, Kristus, kaikkeuden kuningas: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 10.00-14.00 CaritasBasaari
seurakuntasalissa, 12.30
messu ruotsiksi/mässa på svenska,
16.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
----------------- Diaspora ----------------Porvoo (ort. kirkko): 21.11. su 16.00
Tikkurila (ort. kirkko):

Pyhän Marian seurakunta
6.11. kaikkien poisnukkuneiden muistopäivä: 10.00 messu suomeksi, 18.30
aattomessu
7.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai: kaikkien pyhien juhla, pyhäinpäivä: 10.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 11.30
messu suomeksi/mässa på finska,
14.00 messu Lohjalla pyhän Laurin kirkossa! 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 Englantilaisessa
koulussa/English
school,
11.00 messu suomeksi/mässa på finska, 16.30 messu Riihimäellä, 18.30 aattomessu
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 valmistelupäivä/first communion preparation day,
18.30 aattomessu
21.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, Kristus, kaikkeuden kuningas: 10.00 messu
suomeksi/Mass in Finnish, 11.30 messu vietnamiksi/suomeksi, 16.00 messu
Karjaalla, 18.30 iltamessu
27.11. 9.30 messu ruotsiksi/mässa på
svenska, 10.00 lauantaikurssi Englantilaisessa
koulussa/English
school,
11.00 messu suomeksi/mässa på finska, 18.30 aatto messu
----------------- Diaspora ----------------Hanko (Täktomin kappeli):
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko): 21.11.
su 16.00

Lohja (Pyhän Laurin kirkko): 7.11. su
14.00!
Riihimäki (Siunauskappeli): 13.11. la
16.30

Turku

Pyhän Birgitan ja autuaan
Hemmingin seurakunta
7.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, kaikkien pyhien juhla, pyhäinpäivä: 10.30 päämessu, 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 perhemessu
21.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, Kristus, kaikkeuden kuningas: 10.30 juhlamessu, 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 jälkeen kuukauden ensimmäisenä tiistaina.

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta
6.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä: 10.30 messu
7.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, kaikkien pyhien pyhien juhla: 10.30 juhlamessu
9.11. ti Lateraanikirkon vihkiminen, juhla
12.11. pe 18.00 messu Kiteellä
13.11. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 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 informaatiokurssi, 12.15 pyhä messu
21.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, Kristus, kaikkeuden kuningas: 10.30 päämessu
27.11. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa, 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 myöhemmin klo 18.00
Kitee: (Lut. kirkko; Kappelintie 4) 12.11.;
3.12. pe klo 18.00
Kuopio: (Ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8) 28.11.; 19.12. su klo 16.00
Mikkeli: (Lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20) 14.11.; 5.12. su klo 16.00
Savonlinna: (Ort. rukoushuone, Erkonkatu 11) 27.11.; 18.12. la klo 11.00, uskonnonopetus alkaa klo 9.45
Varkaus: (Ort. kirkko, Taipaleentie 26)
9.10.(poik. srk. salissa) 13.11.; 4.12. la
klo 16.00

KUTSU

Pyhän Marian kirkon valmistumisesta ja vihkimisestä on kulunnut
50 vuotta. Pyhän Marian seurakunnalla on ilo kutsua teidät juhlaviikon päätapahtumaan lauantaina 4.12.2004 klo 10.00 Mäntytie
2. Juhlamme alkaa päämessulla, jonka viettää piispamme Józef Wróbel SCJ. Messun jälkeen kirkkokahvit tarjoillaan Englantilaisella
koululla Mäntytie 14, jossa on myös ohjelmaa lapsille ja aikuisille.
Sydämellisesti tervetuloa!
KIRKKOHERRA KAZIMIERZ LEWANDOWSKI SCJ

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

Kouluvuonna 2004-2005 järjestämme johdantokurssin katoliseen
uskoon Pyhän Olavin seurakunnassa Jyväskylässä. Kurssi on ilmainen
ja tarkoitettu sekä muuten asiasta
kiinnostuneille että heille, joilla on
aikomus liittyä katoliseen kirkkoon.
Informaatiokurssi pidetään samaan
aikaan lasten uskonnonopetuksen
kanssa lauantaisin (18.9.; 16.10.;
20.11.; 18.12.2004 ja 22.1.; 19.2.;
19.3.; 16.4; 21.5.2005) klo. 10.30
seurakuntamme tiloissa. Tervetuloa!

SEURAKUNNAN NEUVOSTOT
UUDISTUVAT: Sekä seurakuntaneuvosto että seurakunnan talousneuvosto uudistetaan. Aikuiset ja
vahvistuksen saaneet seurakuntalaiset voivat asettaa 16.11. menneessä
ehdokkaiden nimet. Ehdokkaaksi
voi asettaa täysikasvuisen seurakuntalaisen, joka on saanut vahvistuksen sakramentin ja on täydellisessä
yhteydessä kirkkoon. Lisäksi tarvitaan ehdokkaan suostumus. Lisää
tästä seurakuntakirjeessä. ROHKEASTI OTTAKAA VASTUUTA
OMASTA SEURAKUNNASTANNE.

Tampere

Oulu

Pyhän ristin seurakunta
6.11. la 10.30 lastenkerho, 12.30 kaikkien
poisnukkuneiden uskovien muistopäivän messu
7.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, kaikkien pyhien juhla, pyhäinpäivä: 10.30 päämessu, 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 iltamessu, 19.40 naistenilta, aiheena: naispyhimyksiä
21.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai: Kristus, kaikkeuden kuningas: 10.30 kirkkomme vihkimispäivän juhlamessu,
14.00 messu puolan kielellä, 18.00
Mass in English
27.11. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
----------------- 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, kaikkien pyhien juhla, pyhäinpäivä: 11.00 juhlamessu
11.11. to pyhä Martinus, piispa: 18.00 iltamessu
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, Kristus, kaikkeuden kuningas: 11.00 juhlamessu
25.11. to 18.00 iltamessu
28.11. adventin 1. sunnuntai: 18.00 päämessu
----------------- Diaspora ----------------Lahti: 6.11.; 4.12.; 8.1.; 5.2.; 5.3.; 2.4.; 7.5.
klo 16.00 messu ja klo 14-16 uskonnonopetus ortodoksisessa kirkossa
Lappeenranta: 21.11.; 19.12.; 16.1.; 20.2.;
20.3.; 17.4.; 15.5. klo 11.30 ortod. kirkossa
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 1416.00

Nasaretin pyhän
perheen seurakunta

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 seurakuntaneuvoston vaalit pidetään 3.12.12.2004. Jos haluat ehdokkaaksi, lähetä henkilötietosi pappilaan
14.11. mennessä. Ehdokkaaksi voi
asettua täysi-ikäinen seurakuntalainen, joka on täydellisessä kirkon
yhteydessä.
TOIMISTOT

Katekeettinen keskus
Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. (09)
2416095, fax (09) 5885157. Sähköposti
katekeesi@catholic.fi, kotisivu www.
katekeettinenkeskus.fi
Lucia-puoti, Kuusitie 6. Avoinna vain ti/
to klo 12.00 - 18.15

Katolinen tiedotuskeskus
Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki.
Puh. 0208350751, fax 09-61294770. Sähköposti
info@catholic.fi.
Kotisivu
www.catholic.fi

KESKUKSET

Espoo.

Puh.

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

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 Lofooteilla katolilaisia?
22.11. Sisar Marja-Liisa kertoo elämästään birgittalaissisarena
29.11. Leena Kangas: Jesuiitat

Stella Maris

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 09660901, fax 09-68712244. Email:
studium.catholicum@catholic.fi
Kirjasto on avoinna ke klo 14-18.
Dominikaanit viettävät kappelissaan
messua tavallisesti klo 8.00 maanantaista perjantaihin.
La 13.11. vietetään kaikkien poisnukkuneiden dominikaaniveljien ja -sisarten
muistoa klo 12.30.
Englanninkielinen opintopiiri pyhän
Tuomas Akvinolaisen Summa theologiae
-teoksesta, ks. ilmoitus s. 4.

Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh 091357998, 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 Studium Catholicumissa, Ritarik. 3b A, Helsinki. 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 Stuudiumin 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 medlemmar. Kl. 18.30 berättar fader Axel
Carlberg, OP, i korthet om Studiums framtidsplaner, varefter fader Antoine Lévy, OP,
talar om “East versus West – is it a theological problem?”
La 27.11. klo 15.00 Pyhän Henrikin
seurakuntasalissa jatkuu keskustelu
maallikkojen spiritualiteetista. Puhetta
johtaa Heimo Langinvainio. Pohdimme,
mikä on maallikkojen kutsumus ja tehtävä kirkossa ja maailmassa neljäkymmentä vuotta Vatikaanin 2. kirkolliskokouksen
jälkeen? Pohdimme myös, miten paimenet saisivat entistä paremmin tietoa
maallikoiden halusta ja mahdollisuuksista osallistua kirkon elämään./ I St. Henriks församlingssal diskussion kring temat lekmännens spiritualitet. Som ordförande fungerar Heimo Langinvainio. Vad
är lekmännens kallelse och uppgift i kyrkan och i världen 40 år efter Andra vatikankonciliet? Det är viktigt att herdarna är
informerade om deras inställning till och
deltagande i kyrkans liv och uppgift i världen.

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

Maallikkofransiskaanit OFS

Ekumeeninen keskus
02740

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.

Suomen Caritas

15.11. pe 19.00 katekeesi aikuisille, Oulun kirkon seurakuntasalissa
6.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä: 11.00 rukoushetki hautausmaalla, 17.00 vainajien päivän messu
7.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, kaikkien pyhien juhla, pyhäinpäivä: 9.30 Mass
in English, 11.00 päämessu, 17.00 messu Torniossa
10.11. ke 19.00 katekeesi aikuisille, Oulun kirkon seurakuntasalissa
13.11. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
14.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.30
Mass in English, 11.00 päämessu, 17.00
messu Rovaniemellä
20.11. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
21.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai: 9.30
Mass in English, 11.00 päämessu, 17.00
messu Torniossa
27.11. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille

Myllyjärvi,

8557148.
Messu talossa sunnuntaisin klo 11.00.
Messun jälkeen kirkkokahvi. Ikonimaalausta torstaisin ja perjantaisin klo 10-15.
Vierailut maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 10-18.

09-

Kokoontumispaikka Pyhän Marian seurakuntasali, Mäntytie 2, 00270 Helsinki.
EUFRA-teema on yhteinen kutsumus vuo-

Maanantaiklubi

Pyhän Henrikin seura

Syysohjelma 2004:
To 11.11. Oopperailta
Ke 15.12. Joulukonsertti klo 19.30 Pyhän 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 Pyhän Marian seurakuntasalissa, Mäntytie
2, joka kuukauden 1. ja 3. tiistai. Ilta alkaa
messun vietolla Pyhän Marian kirkossa
klo 18.30. Messua edeltää ruusukkorukous klo 18.00 alkaen.
2.11. ti Messussa muistamme edesmenneitä teresoja. Työilta: valmistamme
ruusukortteja myyjäisiin.
23.11. ti Esitelmäilta: Marjatta JaanuSchröder: ”Miesten ja naisten yhteistyö kirkossa – ajatuksia Vatikaanin uskonopin
kongregaation asiakirjan pohjalta”; keskustelua.
27.11. la Joulumyyjäisten pystytystä
seurakuntasalissa klo 13 – 17.
28.11. su Joulumyyjäiset
päämessun jälkeen klo 11.15 – 14.30 seurakuntasalissa
7.12. ti Vietämme hyvin ansaitsemaamme joulujuhlaa. Tuothan pienen
lahjan mukanasi!
Teresa ry on Helsingin molempien katolisten
seurakuntien yhteinen yhdistys. Toimimme pääkaupunkiseudulla Pyhän Henrikin ja Pyhän Marian seurakuntien karitatiivisen työn hyväksi järjestämällä myyjäisiä, joiden tuotosta luovutamme kirkkoherrojen jaettavaksi avustuksia vanhusten, sairaiden ja lasten tarpeisiin, sekä tuemme nuorten toimintaa. Yhdistyksellä on myös
tärkeä tehtävä katolisen identiteetin vahvistamisessa ja sen vuoksi esitelmä- ja keskusteluillat
muodostavat laajan osan toiminnastamme. Tervetuloa mukaan toimintaan!

MUITA ILMOITUKSIA
Hei, oletko lähdössä maailman nuorten
päiville. Oletko lähdössä porukalla, vai
lähdetkö yksin... Olisi ilo matkustaa kanssasi. Olen lähdössä ensimmäistä kertaa
Suomen ulkopuolelle. Ota yhteyttä minuun, puh. 040-5658079. Tomi Pyykkönen, Nukari.

Hiljainen rukous ja vesper
maanantaisin Pyhän Henrikin katedraalin
sakramenttikappelissa
klo 17.00-17.45. Tervetuloa!
Karmeliittamaallikot

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle
26.11.–17.12. on toimitettava viimeistään 12.11. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen
info@catholic.fi
Säilytä aina tärkeästä aineistosta
kopio itselläsi!
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Paimenelta

Paimenkirje eukaristisen vuoden johdosta
31.10.2004

Rakkaat sisaret ja veljet!
Joka seuraa kirkon uutisia tai
on lukenut viimeisintä Fidesiä, 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 Emmauksen tiellä. On Jeesuksen kuoleman jälkeinen sunnuntai ja
he ovat palaamassa Jerusalemista kotiinsa Emmaukseen.
He ovat edelleen järkyttyneitä
kaikesta siitä, mitä heidän
mestarilleen oli viime päivinä
tapahtunut. Keskustelu, jota
he käyvät matkan aikana, paljastaa heidän pettymyksensä
ja täydellisen toivon menetyksensä. Kaikki näyttää olevan
lopussa. Jeesuksen kanssa saadut hyvät kokemukset ovat
poissa. Suru täyttää heidän
sydämensä. Tässä sieluntilassa
he eivät edes huomaa, että
Jeesus itse kävelee heidän vierellään selittäen kuolemansa
ja ylösnousemuksensa salaisuutta, joka on ennustettu jo
Vanhassa testamentissa.
Kävellessään Jeesuksen
kanssa ja kuunnellessaan hänen sanojaan opetuslapset
tuntevat olonsa hyväksi, heidän sydämensä ”hehkuu”. Illalla, kun on aika erota, ei
vain vieraanvaraisuuden vuoksi, vaan tästä hyvästä, kauniista kokemuksesta johtuen, he
pyytävät Jeesusta: ”Jää meidän luoksemme. Päivä on jo
kääntymässä iltaan” (Luuk.
24:29). Vihdoin aterioidessaan 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 heidän keskellään.
Opetuslasten kokemus
Emmauksen tiellä tuo esiin
parhaalla mahdollisella tavalla kirkon ja ihmisen tilanteen
tänään. Eikö Emmauksen tiellä kulkevien opetuslasten tavoin monet ihmiset tänäänkin näytä olevan ilman toivoa,
ilman uskoa ja sydän täynnä
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pettymystä kaikesta siitä, mitä
tämän päivän maailma tarjoaa? Näyttää siltä, että tätä kokemusta vielä pahentavat väärät profeetat, joiden joukosta
ei puutu niin teologeja kuin
pappejakaan; nämä julistavat
evankeliumia ilman Jumalaa,
puhuvat historiallisen kirkon
lopusta ja ihmisen vapautumisesta vanhentuneista käskyistä. Ihmisen täytyy nykyaikaistua ja samaistua maailmaan.
Joka tapauksessa elämä
näyttää meille, että tällaisen
Jumalasta vapautetun ihmisen ilo on hyvin lyhyt.
Heti ensimmäisen harhakuvitelman haihduttua hän
kokee sydämessään katkeruutta ja elämä menettää
merkityksensä. Ilman Jumalaa elävä ihminen tuntee
olevansa kadonnut ja tuhon oma. Lopulta hän vaipuu masennukseen, kärsii
omantunnon tuskia ja jää
yksin kaikkine ongelmineen, hän vaipuu hengelliseen pimeyteen, johon auringon säteet eivät enää
yllä.
Vähän aikaa sitten alkaneen eukaristisen vuoden
tarkoituksena on auttaa ihmistä jälleen lähestymään eukaristian salaisuutta ja löytämään siinä uudelleen yhteyden Jumalaan. Paavi Johannes
Paavali II kirjoittaa uudessa
apostolisessa
kirjeessään
”Mane nobiscum Domine”:
”Rauhattomuutemme ja kysymystemme tiellä, ajoittain kovissa pettymyksissämme, jumalallinen kulkija jatkaa saattajanamme johdattaakseen
meidät … käsittämään Jumalan salaisuuksia, …’elämän leivän’ salaisuutta, jossa Kristus
täyttää korkeimmalla tavalla
lupauksensa ’minä olen teidän kanssanne kaikki päivät
maailman loppuun asti’
(Matt. 28:20).”
Meidät kaikki on kutsuttu
löytämään henkilökohtaisesti
Jumalan jatkuvan läsnäolon
salaisuus keskuudessamme.
Tässä etsinnässä kirkko haluaa auttaa meitä merkittävällä
tavalla. Eukaristisen vuoden
yhteyteen on sovittu myös

joitakin tärkeitä tapahtumia,
jotka ovat luonteeltaan eukaristisia. Vuosi sai erittäin juhlallisen alun Meksikon
Guadalajarassa, jossa pidettiin 10.–17. lokakuuta kansainvälinen eukaristinen kokous. Maailman nuoret kokoontuvat 2.–21. elokuuta
2005 Maailman nuorisopäiville Kölniin, Saksaan. Sinne
lähtee myös Suomesta joukko nuoria Turun seurakunnan kirkkoherran, isä Peter
Gebaran SCJ johdolla. Eu-

“Uskon, että meidän on
otettava huomioon seuraavat kolme eukaristisen
elämän ulottuvuutta:
* kaikkein pyhimmän
sakramentin palvonta,
* osallistuminen pyhään
messuun ja
* osallistuminen pyhälle
kommuuniolle.”
roopan piispojen sääntömääräinen synodi puolestaan pidetään Roomassa 2.–29. lokakuuta 2005 ja sen aiheena
on: ”Eukaristia kirkon elämän ja lähetystyön lähteenä
ja perustana”.
Kaikki nämä tapahtumat
vahvistavat eukaristisen vuoden merkitystä. Ne johdattavat syvemmälle eukaristian salaisuuteen kirkon elämässä ja
pyrkivät ennen kaikkea tarjoamaan ihmisille mahdollisuuksia eukaristisen Jeesuksen henkilökohtaiseen kohtaamiseen.
Millä tavoin meidän sitten
pitää toimia, jotta nämä päämäärät toteutuisivat omassa
elämässämme? Uskon, että
meidän on otettava huomioon seuraavat kolme eukaristisen elämän ulottuvuutta:
kaikkein pyhimmän sakramentin palvonta, osallistuminen pyhään messuun ja osallistuminen pyhälle kommuuniolle.
Kaikkein pyhimmän sakra-

mentin palvonta tarkoittaa
läsnä olevan Jumalan palvomista leivän ja viinin eukaristisissa muodoissa. Monissa
seurakunnissamme järjestetään jo adoraatioita asettamalla eukaristia alttarille. Uskovat osallistuvat tähän palvontaan ja rukoilevat yhdessä esillä olevan sakramentin äärellä.
Vieraillessaan yksityisesti kirkossa jotkut myös menevät tabernaakkelin eteen palvomaan eukaristista Jeesusta.
Tämä käytäntö on esimerkki
eukaristisesta hurskaudesta. Haluaisin jälleen kerran
kutsua kaikkia kirkkoherroja järjestämään kirkoissaan säännöllisesti kaikkein
pyhimmän sakramentin
palvonnan. Samalla haluaisin kutsua kaikki uskovat
osallistumaan tähän jumalanpalvelukseen.
Yksi erityinen kunnioituksen muoto on eukaristinen kulkue, ennen kaikkea Kristuksen ruumiin ja
veren juhlana. Tässäkin asiassa haluaisin kutsua kaikkia kirkkoherroja järjestämään seurakunnissaan silloin, kun se on mahdollista, vuosittaisen eukaristisen kulkueen. Kutsun myös
kaikki uskovat osallistumaan
tähän kulkueeseen, kunnioittamaan ja kiittämään Jumalaa
eukaristian suurenmoisesta
lahjasta ja siten antamaan julkisen todistuksen eukaristisesta hartaudesta.
Eukaristisen elämän keskeisin hetki on osallistuminen pyhään messuun. Se ei
ole vain yksinkertainen muisto Jeesuksen Kristuksen pääsiäisestä, vaan se tekee sakramentaalisella tavalla läsnä olevaksi uhrin, jonka Jeesus antoi meidän pelastukseksemme. Siten myös me saamme
mahdollisuuden osallistua
todellisesti ristin uhriin ja
hyötyä sen hedelmistä. Joka
haluaa saada täydellisen osallisuuden Jeesuksen Kristuksen pelastustyöstä ja sen hedelmistä, hänen on välttämättä myös osallistuttava pyhään
messuun. Tästä syystä kirkon
opetusvirka muistuttaa meitä
jatkuvasti velvollisuudesta

osallistua pyhään messuun ainakin sunnuntaisin ja liturgisen vuoden suurimpina juhlapäivinä. Tämä velvollisuus on
hyvin vakava, koska ihminen
todellakin tarvitsee pelastuakseen Jumalan armoa ja juuri
eukaristia on tämän armon
ensimmäinen ja suorin lähde.
Tästä velvollisuudesta voi vapautua vain, kun kyseessä on
todellinen este, esimerkiksi
pitkä etäisyys kirkkoon, sairaus, velvollisuus hoitaa lapsia
tai vanhuksia.
Tärkeä elementti eukaristisessa elämässä on myös osallistuminen pyhään kommuunioon. Se liittyy läheisesti pyhään messuun, vaikka kommuunion saaminen messun
ulkopuolella ei olekaan mahdotonta, kuten esimerkiksi
silloin, kun eukaristia viedään
sairaille ja kuoleville. Joka tapauksessa pyhä kommuunio
on suuri lahja meille ja siksi
Jeesus kutsuu meitä jatkuvasti pöytäänsä. On vain yksi
ehto pyhän kommuunion
vastaanottamiselle, se nimittäin, että on vapaa kuolemansynnistä.
Rakkaat sisaret ja veljet!
Voimme syventyä eukaristian
lahjan rikkauksiin ainoastaan
nöyrästi rukoilemalla sekä
puhtain ja avoimin sydämin
mietiskelemällä. Näissä rukoushetkissä Jumala auttaa
meitä ymmärtämään, että
hän on todella jäänyt meidän
luoksemme, meitä varten. Etsikäämme häntä ja kohdatkaamme hänet mahdollisimman usein, varsinkin silloin,
kun tunnemme itsemme hylätyiksi, voimattomiksi, toivottomiksi ja pettyneiksi. Sanokaamme rohkeasti Jeesukselle rukouksessa: Jää luokseni, Herra. Sydämeni on kääntymässä jo iltaan. Aamen.
+ JÓZEF WRÓBEL SCJ
HELSINGIN PIISPA

Artikkeleita

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 on
tullut jatkamaan maahamme kunnioitettujen dominikaani-isien työtä.

Isä Antoine Lévy OP antaa
ystävällisen ja iloisen, ehkäpä
jopa poikamaisen vaikutelman. Samalla hänestä välittyy
– Studium Catholicum kirjahyllyjen rivit selän takana helpottavat toki asiaa – kulttuurin ja oppineisuuden henki.
Elävästi mukautuen ja välillä
naurahtaen hän kertoo aluksi
elämänsä vaiheista.
”Synnyin Pariisissa vuonna
1962 juutalaiseen perheeseen, mutta vanhempani vastustivat voimakkaasti kaikkea
uskonnollisuutta, myös juutalaisuutta. Vasta yliopistolla
opiskellessani käännyin kristityksi. Tarina on hyvin mielenkiintoinen.”
Isä Antoine nauttii selvästi yliopistovuosiensa muistelusta. ”Minulla oli filosofian
professori, joka toisin kuin
muut halusi todistaa väitteidensä todenperäisyyden.
Hän oli siis rationalisti, mutta kaiken lisäksi myös kristitty. Siksi hän arvosti suuresti
Vatikaanin I kirkolliskokousta, joka opetti, että Jumalan
olemassaolo on rationaalisesti todistettavissa.”
Isä Antoine naurahtaa:
”Minun piti tietysti taistella
vastaan. Olin hyvin kriittinen
uskontoa kohtaan, ja niinpä
etsin vasta-argumentteja hänen väitteilleen. Professori ei
kuitenkaan suuttunut minulle, vaan jaksoi väitellä kanssani – paljon.” Kun hän otti
puheeksi jonkun luonnontiellisen teorian, piti Antoinen pyrkiä sekin kumoamaan.
”Silloin kiinnostuin luonnontieteestäkin!”, hän huudahtaa.

Evankeliumit voittivat

”Lopulta kääntymykseni tapahtui, kun luin evankeliumeita kannesta kanteen.
Etsin niistä vasta-argumentteja, jotka voisivat tehdä kristinuskosta banaalin, helposti selitettävän ilmiön, mutten löytänyt mitään. Tai kylläpäs:
jouduinhan toteamaan, etten
pysty osoittamaan evankeliumeiden olevan väärässä,
että ne olisivat uskonnollinen
vale”, isä Antoine muistelee
vieläkin voimakkaasti kokien.
”Kävi päinvastoin. Evankeliumit näyttivät minulle oman
henkilökohtaisen valheeni,
eikä se suinkaan ollut helppoa.”
Itse asiassa Antoine koki
tilanteen hyvin vaikeaksi. ”Se
oli todellinen katastrofi! Se,
että Jumala oli olemassa ja
että kristinusko oli jotakin
vakavasti otettavaa, todellakin
tuhosi oman maailmankuva-

ni.” Tällaisella muutoksella
kun on vaikutuksia myös perhe- ja ystävyyssuhteisiin. Siksi
Antoinekin antoi kaikelle vielä vähän aikaa. Hän matkusti
Moskovaan opiskelemaan ja
asui siellä ollessaan syvästi uskovan ortodoksisen ystävänsä
luona.
”Aika Moskovassa oli tärkeä”, isä Antoine sanoo, ”sillä siellä minulla oli mahdollisuus mietiskellä sitä, mitä
olin ’löytänyt’, ja olin sitä
paitsi tarpeeksi kaukana
omasta miljööstäni ja tilanteestani Ranskassa.” Venäjältä
paluun aikoihin ratkaisu oli
valmis. ”En voinut olla enää
’piilokristitty’, vaan minun
oli liityttävä kirkkoon”, isä
Antoine toteaa ja sanoo: ”Ja
vaikka tunsinkin ortodoksisuuden paremmin, valintani
oli selvä: minun oli liityttävä
katoliseen kirkkoon. Siihen
on monta syytä.”

Katolilaiseksi

Kaikki ranskalaiset eivät tunne katolista kirkkoa, vaikka se
vähän ihmeelliseltä kuulostaakin. ”Onhan maassa esimerkiksi paljon juutalaisia, jotka
eivät juurikaan tunne kristillistä traditiota. Omassa koulussanikin Jumalasta tai uskonnosta ei juuri koskaan
puhuttu”, isä Antoine kertoo. Siitä huolimatta katolisuus oli hänen valintansa.
”Ensimmäinen syy on se,
että katolisuus on inhimillisesti saavutettavissa. Tuohon
aikaan hengellinen ja moraalinen elämäni ei ollut ollenkaan kunnossa, tarvitsin tasapainoa, enkä voinut vain suinpäin hypätä Jumalan transsendessiin, jota ortodoksisuus
olisi kyllä tarjonnut. Tarvitsin
siis inhimillistä väliporrasta.”
Tämä väliporras tarjoaa ihmiselle selkeitä merkkejä siitä,
mitä on tehtävä päästäkseen
kirkon täydelliseen yhteyteen.
”Toinen syy”, isä Antoine
jatkaa, ”on älyllisempi. Katolisessa teologiassa on nimittäin jotakin suurenmoista: siinä etsitään totuutta, ja niin
kuin jokaisessa rehellisessä totuuden etsinnässä meidän on
siinäkin oltava valmiita tarkentamaan lähtöolettamuksiamme. Tämä juuri on se älyllinen henkäys jota tarvitsin.”
Kolmas syy katolisuuden
valitsemiseen on ehkäpä ”yliluonnollinen”, ainakin historiallinen ja perinteinen. Antoine tunsi itsensä osalliseksi
Ranskan kulttuuriperinnöstä
ja eurooppalaisesta ajattelusta. Siksi hän myös piti kirkos-

ta, jolla on vankat juuret samassa maassa, joka oli ”aina”
ympäröinyt Antoinea tämän
lapsuudesta alkaen. ”En tuntenut kirkkoa, mutta tunsin,
että jotakin sen lähihistoriassa piti selvittää, sillä nykyajan
ja kirkon vuoropuhelu ei ollut vielä saavuttanut viime vaihettaan.”

Mukaan seurakuntaan

Antoine löysi läheltä paikallisen katekumeenien ryhmän ja
tutustui samalla dominikaanisisariin. Hän kävi myös jo
kastettujen, mutta uskostaan
välillä vieraantuineiden nuorten aikuisten ryhmässä, joka
kokoontui säännöllisesti. Jokaisen tarina oli erilainen, joskus elämä oli ollut kovaa.
”Ryhmämme alkoi käydä
kirkossa lähes joka päivä.
Vaikken päässytkään vielä
kommuuniolle, osallistuin
messuun aktiivisesti. Kaksi ja
puoli vuotta myöhemmin
minut vihdoin kastettiin.”
Vuosi oli 1988, Antoine 26vuotias. ”Aluksi suunnittelin
naimisiinmenoa yhden ryhmäni tytön kanssa, mutta siitä ei tullut mitään. Kun minua seurannut dominikaanisisar sitten ehdotti minulle
sääntökuntaelämää, yllätyin
kerta kaikkiaan. Vastasin hänelle silloin: ’Jos se on se,
minne Jumala minut tahtoo,
niin sitten minusta tulee dominikaani.’”
Tuohon aikaan Antoine ei
tuntenut sisarten lisäksi oikeastaan ainuttakaan muuta dominikaania. Silti hän pitää
vastaustaan osuneena. ”Minulla oli kuitenkin intuitio
dominikaanisesta elämästä,
joka todella kiinnosti minua.
Onneksi kirkko viisaudessaan
estää vastikään kastettuja liittymästä sääntökuntiin – niinpä jouduin odottamaan kaksi
vuotta, jotka kulutin opettamalla filosofiaa lyseossa. Lopulta aloitin novisiaatin
Strasbourgissa. Ja lähes täsmälleen kymmenen vuotta
kasteeni jälkeen minut vihittiin papiksi.”

Veritas - totuus

Dominikaanien elämä ei ole
vain opiskelua. Jotkut opiskelevat, jotkut eivät. Se ei ole
veljien tai sisarten elämää yhdistävä tekijä. Dominikaanit
on kutsuttu nimenomaan
saarnaamaan. ”Me olemme
saarnaajaveljiä, mutta sääntökuntamme motto on ’Veritas’, totuus. Eli saarnaaminen
liittyy hyvin läheisesti totuu-

teen. Luotamme siihen, että
Kristus on totuus.” Tämä on
kuitenkin vain luottamusta,
ja dominikaaniseen ihanteeseen kuuluu päästä pidemmälle, totuuteen saakka.
”Siksi pyrimme joka hetki
selvittämään annetun tilanteen suhdetta totuuteen.
Aloitamme olettamalla sen,
että Kristus on totuus, sitten
yritämme osoittaa sen, mutta
tähän tarvitsemme jo monia
inhimillisiä, älyllisiä ja kulttuurisiakin taitoja sekä hengellistä elämää ja Pyhän Hengen ohjausta. Menestyksen
edellytys on, ettemme päästä
tätä totuutta hukkumaan,
vaikka se helppoa onkin.”
Isä Antoine jatkaa syventyneenä: ”Dominikaanina ei yksinkertaisesti voi vain kieltää
ongelmien monimuotoisuutta ja niiden ymmärtämiseen
tarvittavien tietojen ja taitojen syvyyttä toistamalla uskonnonopetuksen perustotuuksia. Toisaalta ongelmat
voivat myös ’nielaista’ tutkijansa; silloin on vaarassa vieraantua dominikaanisesta elämästä.” ”Kysymys on nuorallatanssimisesta”, isä Antoine
sanoo ja jatkaa: ”Dominikaani ei voi jäädä paikalleen, vaan
hänen on kuljettava eteenpäin.”
Mutta dominikaanisuus
tarkoittaa myös sitä, että ”ottaa hyvin vakavasti huomioon
sen perinnön, jonka päällä seisoo”. ”On voitava tuntea
olonsa helpoksi tradition
kanssa ja sen keskellä”, Antoine sanoo ja vakavoituu. ”On
voitava myös kohdata se,
mikä on tämän tradition ulkopuolella ja suhtautuu siihen vihamielisesti.”
Juuri tästä asenteesta pyhä
Dominicuskin
tunnetaan.
Tradition perustalla seisten
hän kohtasi kataarit. ”Tässä
mekin seisomme, eturintamassa kirkon ja muun maailman välissä.”

Eukaristia: Jumala tuli
ihmiseksi

Eukaristian asema on isä Antoinelle ilmeinen. Se on kirkon keskeisin sakramentti,
koska siinä osallistutaan Kristuksen ruumiin ja veren suureen salaisuuteen (mysterium
tremendum). ”Se ei ole vain
symbolinen, vaan syvästi realistinen, ja katolisessa perinteessä tämä Kristuksen todellisen läsnäolon painotus on
hyvin vahva.” Ilman eukaristiaa hengellisellä elämällä ei ole
perustaa.
”Mutta liian usein eukaristia rajoitetaan vain hurskauden ja hartauden kohteeksi.
Meidän on muistettava, että
kysymys on rationaalisesti ajatellen jostakin kerta kaikkiaan
absurdista: jos se, mitä me
uskomme eukaristiasta, on
totta, se on ihmeellistä!”, isä
Antoine huudahtaa ja jatkaa:
”Kunpa kaikki saisivat mahdollisuuden kokea eukarististen aineiden muuttumisen
ihmiseksi tulleen Jumalan
ruumiiksi ja vereksi.”

”Rakastan Suomea”

Parin kuukauden jälkeen isä
Antoine uskaltaa jo sanoa rakastavansa Suomea. Ainakin
hän viihtyy täällä paremmin
kuin Ruotsissa, ja vanha ihastus Venäjäänkin on hiipunut.
”En osaa tietenkään oikein
selittää tätä, mutta sen olen jo
oppinut, että suomalaisissa
on jotakin, joka vetoaa dominikaaniseen minääni. Ehkä se
on sitä, että suomalaisilla on
hyvin syvä suhde totuuteen.
Näen täällä todellista totuuden janoa, ja rehellisyyttä.”

MARKO TERVAPORTTI
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Eläköön hiljaisuuden retriitit!
8.-10.10.2004
Luostarimme aloitteesta me
birgittalaisoblaatit olemme
järjestäneet syksyisin viikonloppuretriitin, joka on tarkoitettu oblaateille ja muille pyhän Birgitan hengellisyydestä
kiinnostuneille. Viikonloppu
sijoittuu syksyisen pyhän Birgitan juhlan seutuun, ja sen
keskellä on turkulaiseksi perinteeksi muodostunut messu Naantalin vanhassa birgittalaiskirkossa. - Tällä kertaa
retriitti oli enemmän sisarten
kuin oblaattien järjestämä, ainakaan en itse tiukan työtilanteeni vuoksi ehtinyt panostaa
valmisteluihin kuten olisi pitänyt. Ensi vuonna sitten!
Ensin yksi semanttinen
asia: viikonloppu ei ole oikea
retriitti, koska se on siihen liian lyhyt. "Retretti" se ei ole
muutenkaan, koska se olisi
taidekeskus. Jostain syystä
meillä kinataan edelleen siitä,
kumpi sana on oikea. Minusta kinaaminen on turhaa.
Suomea äidinkielenään puhuvia katolilaisia lienee alle
4000, ja siksi meillä tuskin
on varaa omaan suomenkieleen. Suomen kielen perussanakirja ja kielenhuollon puhelinneuvonta antavat ainoaksi
vaihtoehdoksi retriitin. Retretti olisi meillä ruotsalaisperäinen laina, retriitti taas englantilaisperäinen. Ruotsi ei
ole suomen sukukieli, lainat
ovat tasa-arvoisia. Paras olisi
tietysti ihan oikea suomalainen sana, mutta se ei ole ajan
henki (toisin kuin piskuisessa
Islannissa). Yrittäkäämme siis
olla hiljaa retriitissä! (Ah, mi-

ten vaikeaa se tuntuukaan olevan...)
Isä Wieslaw Swiech SCJ
johdatteli meitä. Hän piti viisi esitelmää vaikeasta aiheesta
“Eukaristia, meidän pyhityksemme”. Hän sai ihmeesti lihaa luiden päälle. Herra tietää, kuinka monta työtuntia
tähän urakkaan häneltä kului,
mutta toivottavasti ne palkitsi kuulijoiden kiitollisuus.
Olimme yhtä mieltä siitä,
että vaikea aihe selveni yllättävästi ja toi monia uusia näkökulmia. Kirkkomme perinteen rikkaus ja kahtena vuosituhantena hioutunut monimuotoisuus ihastutti taas kerran. - Meillä ei ollut tällä kerralla keskusteluaikaa (ohjelmamme oli ehkä hiukan liiankin tiukka), ja sitä jäi vähän
kaipaamaankin, kysymyksiäkin kun olisi ollut.
Rukoushetket luettiin asianmukaisesti. Siinä juuri näkyy tarve pidempään retriittiin. Lukemiseen täytyy osallistua ääneen voidakseen saada oikean osallisuuden tunnun. Alkuun tekee virheitä ja
häpeää niitä, mikä estää oikean tunnelman saavuttamista. Lukeminen on kaunista ja
psalmitekstit ovat puhuttelevia, uutenakin käännöksenä.
Kirjat ovat sidontatavan
vuoksi hankalia käyttää, ja
hymnien laulaminen kirjaa
väärin päin pitäen myös jonkin verran vaikeaa. Isä Wieslaw helpotti asiaa sanomalla
kuuluvasti oikean sivunumeron. Se on paikallaan, kun
mukana on monia “ei-ammattilaisia”. Ei tarvitse jännittää,

löytääkö oikean kohdan.
Naantalin kirkossa vietetty
messu on tunnelmallisen kaunis. Isä Wieslaw (pääselebrantti) ja isä Peter Gebara SCJ
viettivät messua. Turun pieni
Birgitta-kuoro kunnostautui,
akustiikkahan on tunnetusti
Naantalin suurehkossa kirkossa upea. Oblaatit uusivat lupauksensa. Luterilaisen seurakunnan kirkkoherra oli paikalla. Messun jälkeen tarjottiin kahvit kirkon takaosassa,
johon on ilmestynyt kaunis
pienoismalli koko keskiaikaisesta luostarista. Messumme
sopii niin hyvin tähän kirkkoon, että voisimme varmaan
vuokrata sen luterilaisilta?
Matka vain on turhan pitkä.
Retriitteihin kannattaa
osallistua. Puhekielto on hyvää tekevä, ei rasite. Suomalaiset ovat yhtä addiktoituneet
joutilaaseen rupatteluun kuin
kahviin. Tauko rupattelussa ei
aiheuta päänsärkyä kuten kahvin poisjättäminen. Sen vaikutus on puhdistava (“seurallinen hiljaisuus”). Hiljaisena
ehtii paremmin pohtia hengellistä sisältöä ja virittäytyä
tunnelmaan. Eläköön hiljaisuuden retriitit!
MARKKU VÄHÄTALO
Toimituksen
huomautus:
Tässä lehdessä ja laajemminkin hiippakunnassamme on
palattu käyttämään perinteistä katolista, ranskalaisperäistä
sanaa “retretti”. “Retriitin”
sanana omaksui luterilainen
kirkko 50-luvulla Amerikasta.
Eriäviä mielipiteitä saa tietysti esittää.

Italialainen Schola Gregoriana
-lauluryhmä Suomessa 12.-15.8.
Perjantaista 13.8. alkaen italialainen Schola Gregoriana
-lauluryhmä piti gregoriaanisen laulun kurssin Stella Marisissa. Osallistujia oli n. 10
Helsingistä, Vantaalta ja Turusta - myös isä Brügemann ja
isä Borst seurasivat ryhmän
johtajan Pietro Mencarellin
sangen kiinnostavaa opetusta.
Saimme nauttia Schola Gregorianan kauniista laulusta
sekä rukoilla heidän kanssaan
yhdessä laulamalla mm. Missa XI:n (Orbis factor), juhlallisen Salve Reginan sekä Kiirastorstain vesperin introituksen
(Nos autem) Graduale Triplexistä. Hiippakuntapäivän juhlamessussa Pietro Mencarelli
johti "Hiippakuntakuoroa",
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joka koostui Schola Gregorianasta sekä kurssin osallistujista.
Sunnuntaina 15.8. Pietro
Mencarelli oli liikuttunut
kuullessaan miten hyvin P.
Marian seurakunta osasi laulaa Credo lll:n. Seuraavana
päivänä Schola Gregoriaana
matkusti Lahteen missä kanttori Timo Kiiskinen sekä Salpausselän ja Hollolan seurakunnat ottivat heidät vastaan.
Ryhmän molemmat konsertit
olivat kauniita ja antoisia - ja
vaikka gregoriaanista laulua liturgisen tarkoituksensa vuoksi ei pitäisi viedä konserttilavalle, Schola Gregoriana onnistui tekemään konserteistaan rukoushetkiä.

Schola Gregoriana-lauluryhmä
ja piispamme hiippakuntapäivänä
14.8. Stella Marisissa.

Puolalaiset muusikot (Tadeusz,
Henryk, Edward ja Jerzy)
ilahduttivat hiippakuntapäivänä
14.8. soittamalla vanhaa
jazz- ja ragtime-musiikkia.

Tässä yhteydessä haluamme myös kiittää kaikkia niitä
jotka auttoivat majoituksessa!
ANN-CATRIN WULFF

Barbro Maria Svedlin
in memoriam
20.6.1922 - 21.9.2004

Vår vän Barbro Svedlin är borta. Vi var så vana vid att hon
fanns bland oss år efter år, så det känns omöjligt att förstå
att hon nu är borta. Vi vet att återseendet är ett faktum,
men tomheten och saknaden efter henne är så stor. Man
saknar hennes röst, hennes goda leende och glada skratt
och mycket annat. Tack, Barbro.
Från att ha varit en ganska blyg och stillsam person
blev hon under åren tack vare de uppgifter livet gav henne
och som hon med stor tveksamhet tog emot, en klok och
lyhörd person, som vågade ta emot uppgifter och fullfölja
dem med stor iver. Bland annat har hon varit ansvarig för
moder Teresas arbete i Finland och ett stöd för systrarna.
Före det var hon allt sedan Emmaus-rörelsen kom till Finland verksam som dess sekreterare i Helsingfors. Hon kunde i samband med det skapa och forma en tidskrift inom
Emmaus.
Hon var lycklig även i sin tro, i sin kyrka och i sin församling. De sista åren upptäckte hon – mycket tack vare
moder Teresas systrars ankomst till Finland – moder Teresas syn på livet och mänskligheten; en vacker egenskap hos
henne – som grundades på hennes ödmjukhet och intellektuella sökande, och som var kärnan i det hon ville ta
emot och följa. Barbro var mycket tagen av moder Teresa
och hennes verksamhet. Hon gladde sig mycket, när meddelandet om systrarnas ankomst till Finland kom. Hon
stod dem bi till slutet av sitt liv.
Barbro var mycket mottaglig för det harmoniska och
vackra i livet. Hennes yrke (hon var grafiker) utvecklade
denna egenskap hos henne. Hon var mycket noga med allting. Denna vackra egenskap hos henne – som grundades
på hennes ödmjukhet och intellektuella sökande – var
kärnan i det hon ville ta emot, följa och göra. Hon ville
alltid först se eller läsa innan hon gav sig i något. Hon var
lycklig i sin tro och i sin kyrka. Hur glad var hon inte över
att få deltaga i söndagsmässan trots sin sjukdom.
En kär vän var du, Barbro, till oss som kände dig. Nu
ser du och vet och jublar! Tack för allt du gav och fortsättningsvis ger.

DINA VÄNNER

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

Caritas .
Olga Dmitriev

Adventtikeräys
Adventinsamling
Advent Collection
Caritas Internationalis yhdessä muiden
kirkkojen kanssa vie hätäapua Darfurin
pakolaisille Sudaniin.

Caritas - Action by Churches Together (ACT)
to respond emergency in Darfur, Sudan.

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.

Ugandan
Aids-orvot
Aids Orphans
in Uganda
Sampo
80001270154504,
viite/ref.
2231

Caritas etsii

Vapaaehtoisia
Tuomaan markkinoille 7.19.12. klo 11.-18 mape, 10-17 la-su.
Vaikka 3t:n apu jonakin päivänä tällä välillä
otetaan kiitollisuudella
vastaan. Soita Caritas
09-135 7998.
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Katekeesin kaikuja

Maailman
nuortenpäivät
2005
Osallistumisesta kiinnostuneita pyydetään
ottamaan mahdollisimman pian yhteyttä
omaan kirkkoherraansa. Lisätietoja antaa
myös Suomesta lähtevän ryhmän koordinaattori, kirkkoherra
Peter Gebara SCJ, puh.
02-2314389.
Katso
myös
verkkosivua
www.wjt2005.de.
Ilmoittautumiset
ennen joulukuun
puoltaväliä!

Matkalla Maailman nuortenpäiville 2005
”Tulimme osoittamaan kunnioitustamme hänelle” (Matt. 2:2)
Paavi kutsuu nuoria Maailman nuortenpäiville Saksan
Kölniin 11.–21.8.2005. Katolisen kirkon Maailman
nuortenpäiviä on järjestetty
aina vuodesta 1986 lähtien.
Kahden kolmen vuoden välein ne on järjestetty suuremmassa mittakaavassa jossakin
keskeisemmässä paikassa.
Edelliset Maailman nuortenpäivät järjestettiin Torontossa vuonna 2002. Nuortenpäivät ovat aina olleet lähellä
paavin sydäntä. Hän on itse
sanonut: ”Kirkolla on paljon
sanottavaa nuorille ja myös
nuorilla on paljon sanottavaa
kirkolle.” Nuortenpäivät ovat
varmasti ikimuistettava kokemus kenelle tahansa nuorelle
katolilaiselle. Ne ovat omiaan
vahvistamaan katolista identi14 - Fides 12/2004

teettiä. Siellä nuoret voivat
myös vahvistaa toinen toisiaan uskossa. Paavi Johannes
Paavali II on useaan otteeseen
painottanut uudelleen evankelioinnin tärkeyttä Euroopassa. Samoin Kölnin arkkipiispa, kardinaali Joachim
Meisner on todennut, että
myös Saksan kirkko on monella tavoin vieraantunut
nuorista. Kardinaali iloitseekin siitä, että nuortenpäivät
järjestetään nimenomaan Saksassa, sillä nuorten todistus
varmasti puhuttaa myös Saksan katolisia nuoria.
Saksa ei ole kaukana Suomesta ja osallistuminen on siten helppoa myös hiippakuntamme nuorille. Hiippakuntamme matkan alustava hintaarvio on 400–500 euroa ja

olisi hienoa saada mahdollisimman monta osallistujaa
täältä Suomesta. Koko tapahtumaan arvioidaan saapuvan
noin 800.000 nuorta. Se on
hengellinen kohtaaminen kirkon nuorten ja paavin kanssa.
Samalla se on suuri uskon
juhla sekä tapahtuma konsertteineen ja esityksineen. Tapahtuma on tarkoitettu 16–30
vuotiaille. Ilmoittautua tulisi
jo joulukuun puoleenväliin
mennessä.
Viereisessä ilmoituksessa
on nuortenpäivien virallinen
logo. Logon risti kuvaa kohtaamista Kristuksen kanssa.
Kristuksen läsnäolo Maailman nuortenpäivissä on keskeistä. Ristin väri, punainen,
kuvaa rakkautta, kärsimystä ja
tuskaa. Se muistuttaa meitä

Jumalan rakkaudesta ja Jeesuksen ristinkuolemasta. Samalla se on muistutus kaikesta kärsimyksestä, mitä kohtaamme tämän päivän maailmassa.
Tähti puolestaan osoittaa
tietä. Se antaa suunnan. Se
muistuttaa myös Jeesuksen
syntymästä ja siitä, kuinka viisaat Itämaan tietäjät löysivät
Jeesuksen luo. Tämä tähti
johdattaa samalla maailman
ja toivottavasti Suomenkin
nuoret Kölniin. Tähdenlento
osoittaa tähden kulkeman
matkan. Se tulee ylhäältä, Jumalalta. Sen keltainen väri valaisee maailman pimeyden.
Punainen katedraali kuvaa
Kölnin katedraalia ja kaikkia
muita Saksan kirkkoja, joiden
ympärillä Maailman nuorten-

päivät järjestetään. Punainen
väri yhdistää kirkon ja ristin:
Kristus ja kirkko ovat erottamattomia. Nimenomaan kirkon kautta Kristus on läsnä
maailmassa.
Sininen ellipsi symbolisoi
monia asioita kuten Kristusta, kirkkoa, kommuunioita.
Kaari kuvaa myös Jumalan taivaallista suojelusta. Se aukeaa
ristiä kohden – ristiä, jota
kohti meidän kaikkien tulisi
kulkea – ristiinnaulittua ja
ylösnoussutta Jeesusta kohti
Maailman nuortenpäivän teeman hengessä: ”Tulimme
osoittamaan kunnioitustamme hänelle” (Matt. 2:2).
IRENE ALVAREZ

Lukijoilta

Kysymyksiä ja vastauksia
jäsenmaksun käyttöönotosta

Kaksi lukijaamme on lähestynyt meitä hiippakunnan jäsenmaksua koskevilla
kysymyksillä. Vastaukset kysymyksiin on laatinut piispa itse.
ENSIMMÄINEN KYSYMYS
Samaa asiaa yritettiin 1970luvulla Pentti Laukaman ja
piispa Paulin toimesta. Jopa
niin, että Fides ei julkaissut
asiaa arvostelevia kirjoituksia.
Ei onnistunut. Ei onnistu
nytkään, jos olen oikeassa. Vajaan 9000 hengen hiippakunta ei mitenkään voi tulla omavaraiseksi kiinteiden ja juoksevien kulujen osalta. Apua on
tarvittu ulkoa ja tullaan tarvitsemaan. Saksa maallistuu
ja kirkko köyhtyy. Sieltä apu
mahdollisesti tulee vähenemään.
On katsottava rohkeasti
muuanne. Vatikaanilla on valtaisat omaisuudet. Sieltä voisi ensi alkuun odottaa taloudellista apua lähetysolosuhteissa toimivalle hiippakunnallemme. Miksi sitten omavaraisuus on mahdottomuus?
Jäsenmäärästämme
miltei
puolet on lapsia ja opiskelioita ja muita henkilöitä, joilla
ei ole tuloja. Runsaan neljäntuhannen maksukykyisen jäsenmaksutulo jäisi suhteellisen pieneksi. Etenkin kun osa
näistäkin jättäisi jäsenmaksunsa maksamatta. Tasapuolisuutta vapaaehtoismaksussa
ei voi millään taata (tai sitten
jokainen, joka ei maksa, tulisi
katsoa eronneeksi jäsenyy-destä).
Olisiko otettava käyttöön
kirkon antamien palveluiden
maksullisuus? Ehkä tämä olisi oikeudenmukainen tapa lisätä tuloja. Onhan nykyään
totuttu, että palveluista maksetaan. Nykyään puhutaan
paljon tehokkuudesta. Löytyisikö tältä saralta säästökohteita?
JUHANI BERGHEM, JOENSUU

VASTAUS
Olen kiitollinen kaikista
kirjeistä ja huomautuksista,
jotka ovat tähän asti eri teitä pitkin saapuneet ja jotka
koskevat jäsenmaksua hiippakunnassamme. Mielelläni vastaan laajasti niissä esitettyihin kysymyksiin ja

kommentteihin, kaattaakseni myös niitä teemoja, jotka ovat jääneet mainitsematta.
Vatikaanin taloudellinen tilanne ei ole hyvä.
Riittää tutustua vaikka viime vuoden Vatikaanin talouskertomukseen. Suurin
osa Pyhän istuimen tuloista
koostuu kaikilta paikalliskirkoilta kerran vuodessa kerättävistä kolehdeista (ns.
Pietarin penninki).
Olen kertonut pastoraalineuvostossa ja muualla,
että olen etsinyt taloudellista apua muista maista, mutta melkein tuloksetta.
Yleensä ne, joilta olen pyytänyt apua, ovat antaneet
ymmärtää olevansa hämmästyneitä, että länsimaisella, eurooppalaisella hiippakunnalla on taloudellisia
vaikeuksia.
Oletettakoon, että hiippakunnassamme on n.
10.000 katolilaista, joista n.
4.000:llä on ansiotuloa, ja
oletettakoon lisäksi yksinkertaisuuden vuoksi, että
jokainen heistä maksaisi jäsenmaksua keskimäärin
120 euroa vuodessa eli 10
euroa kuussa. Tämä tekisi
480.000 euroa vuodessa,
mikä on samaa suuruusluokkaa kuin vuosittainen
ulkomaanapu hiippakunnalle. Eli niin halutessamme me pystymme itse rahoittamaan oman kirkollisen elämämme.
Maksut, joita seurakunnat perivät kasteen, avioliiton solmimisen ja hautajaisten yhteydessä ovat liian pieniä kyetäkseen ratkaisemaan kirkkomme elämän
rahoitusongelmat. Haluttaessa lisätietoja voi pyytää
omalta kirkkoherralta tai
oman seurakunnan talousneuvostolta. Myös hiippakunnan ekonomi voi antaa

lisätietoja. On muistettava
myös, että nämä maksut eivät ole säännöllisiä ja että
kastetilaisuuksissa, avioliittoon vihkimisissä ja hautajaisissa on monesti mukana
muiden kirkkokuntien jäseniä, jotka eivät välttämättä
edes ymmärrä tällaisten
maksujen merkitystä.
Onnistuuko jäsenmaksun käyttöönotto vai ei, riippuu ennen kaikkea katolilaisten vastuuntunnosta
omasta kirkostaan. Valtionkirkoissa ja tietyissä muissa
uskonnollisissa yhdyskunnissa on kirkkoverovelvollisuus. Meidän hiippakunnassamme vapaaehtoisuus on
hallitseva periaate.
Lopuksi totean, ettei jäsenmaksun suorittaminen
luo kirkon jäsenyyttä vaan
kaste. Niinpä se, joka jättää
jäsenmaksunsa maksamatta, ei eroa kirkosta. Näin
päädymme uudestaan äsken mainittuun vapaaehtoisuuden periaatteeseen.
TOINEN KYSYMYS
Hiippakunta on päättänyt vapaaehtoisen säännöllisen jäsenmaksun keräämisestä. Piispa Józef kehottaa hiippakuntalaisia tuntemaan vastuunsa
hiippakunnan ja seurakuntien toiminnan rahoittamisesta ja vertaa jäsenmaksua kirkollisveroon, jota luterilaiset
ja ortodoksit ovat Suomessa
velvoitetut maksamaan. Hän
pahoittelee sitä, ettei Katoliselle kirkolle Suomessa ole
myönnetty oikeutta kirkollisveron keräämiseen.
Luterilaisissa seurakunnissa sekä seuraavan vuoden talousarvio että kuluneen vuoden tilinpäätös käsitellään
kirkkovaltuustossa ja kirkkoneuvostossa. Seurakuntalaisten demokraattisesti valitsemat elimet siis johtavat seurakunnan varainkäyttöä. Kysyn,
keitä meidän hiippakunnassamme on mukana päättä-

mässä jäsenmaksutuoton käytöstä? Miten päätöksistä tiedotetaan hiippakuntalaisille?
VERNA SANTAMALA

VASTAUS
Kirkkolaki säätää, että jokaisessa hiippakunnassa ja
seurakunnassa toimii ns. talousneuvosto. Näin on ollut
pitkään jo meidänkin hiippakunnassamme. Näihin
neuvostoihin kuuluu sekä
pappeja että maallikoita.
Neuvostojen jäsenten nimet ovat esillä mm. hiippakunnan kalenterissa. Talousasioissa piispalle antaa
neuvoja hiippakunnan talousneuvosto, johon siihenkin kuuluu sekä pappeja
että maallikoita. Sen tehtävänä on mm. hyväksyä hiippakunnan budjetti ja tilinpäätös. Se kokoontuu normaalisti kaksi kertaa vuodessa tai useammin, jos on
tavallisista asioista poikkeavia kysymyksiä. Talousneuvosto valvoo erikseen hiippakunnan varojen hoitoa
eli arvopapereiden sijoitusta. Sitä varten on luotu ns.
sijoitusryhmä, johon kuuluu talousneuvoston jäsenten lisäksi tällä hetkellä kaksi sijoittamiseen ammatti-

maisesti perehtynyttä katolilaista.
Hiippakunnan taloudellisista tilanteesta on vuodesta 2002 lähtien julkaistu
katsaus Fides-lehdessä. Siihen kuuluu jatkossa myös
kaikki jäsenmaksua koskevat tiedot. Sen lisäksi voi
aina esittää kysymyksiä hiippakunnan ja seurakuntien
talousneuvostojen jäsenille.
Mikäli hiippakuntalaiset
niin haluavat, olen valmis
perustamaan hiippakuntaan talousneuvoston alineuvoston, joka nimenomaan seuraa ja valvoo jäsenmaksua ja sen käyttöä.
Siihen kuuluisivat edustajat
jokaisesta seurakunnasta ja
tiettyjen hiippakunnan keskusten edustajat (esim. Katekeettinen keskus, Tiedotuskeskus, Stella Maris).
Tästä ehdotuksestani olen
jo kertonut pastoraalineuvostolle ja pappienneuvostolle. Tällaisen alineuvoston perustaminen on muutenkin sopusoinnussa sen
peruslinjani kanssa, että
kaikkien
seurakuntien
edustajat ottaisivat aktiivisesti vastuuta hiippakunnasta, eivät pelkästään suurHelsingissä asuvat.

Huom. Jäsenmaksuun liittyviä käytännön ohjeita ja selvityksiä käsittelevä kirje lähetetään aivan lähiaikoina kaikkiin katolisiin talouksiin.

Lukijoilta

Tarjottavat kirjoitukset toimitetaan Fidesin toimitukseen kirjekuoressa tai sähköpostilla. Kuori merkitään
tunnuksella “lukijoilta”, sähköposti otsikoidaan samoin. Mielipiteitä ei julkaista ilman kirjoittajan nimeä
eikä niitä palauteta. Toimitus varaa oikeuden mielipiteiden lyhentämiseen.
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Ajassa

400 vuotta Johannes Jussoilan kuolemasta
Suomennos artikkelista Fides-lehdessä 16/1999.

Vuosien saatossa olen useita
kertoja kirjoittanut englantilaisista reformaatioajan marttyyreista. Tällä kertaa kirjoitan joistakin meidän kotimaisista marttyyreistamme.
Ensimmäiset reformaatiomarttyyrit Suomessa olivat
Rauman
fransiskaaneja.
Vuonna 1538 he saivat kirjeen, jossa Kustaa Vaasa ilmoitti, että hän on määrännyt
heille luterilaisen esimiehen.
Kun fransiskaanit vastasivat
kohteliaasti, että he eivät tarvitse sellaista, kuningas hirtätti heidät. Fransiskaanien runsaan sadan vuoden toiminta
seudulla ja heidän marttyyrikuolemansa esimerkki teki
sellaisen vaikutuksen paikalliseen väestöön, että he pitivät
kiinni katolisesta uskostaan
epätavallisen sitkeästi.
Jussoilan perhe kuului näihin hyviin katolisiin perheisiin, jotka yli kolmekymmentä vuotta myöhemmin koko
sydämestään pitivät kiinni uskostaan. Magnus ja Margareta
Jussoilalla oli yhdeksän lasta,
kolme tytärtä ja kuusi poikaa,
joista neljästä tuli jesuiittaoppilaita.
Kun Kustaa Vaasa oli heittänyt ulos maasta dominikaanit ja fransiskaanit sekä muut
sääntökunnat ja takavarikoinut kirkon "tarpeettomat" rahat, seurauksena oli, että sairaan- ja köyhäinhoito joutui-

vat rappiolle ja lisäksi koululaitos romahti. Sääntökuntien mukana katosi neljä hyvää
koulua meidän maastamme.
Suomeen jäi vain yksi korkeampi opinahjo, katedraalikoulu, sekä muutamia pieniä
kaupunkikouluja eri kaupungeissa. Piispoilla ei ollut enää
varaa palkata hyviä opettajia
eikä lähettää opiskelijoita ulkomaille. Esim. opetus Upsalan yliopistossa oli lamassa
kymmenkunta vuotta opettajien 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 nähnyt ja kuunnellut jesuiittoja
ja kuullut heidän hienoista
kouluistaan. Kun norjalainen
jesuiitta Laurentius Nielsen
(Luostarilasse) ilmestyi Tukholmaan, ihastui kuningas
hänen
filosofisteologiseen
koulutukseensa ja teki hänestä kaikkien Tukholman koulujen johtajan. Nielsenin ja
hänen koulujensa maine levisi, ja oppilaita tulvi joka puolelta valtakuntaa. Huomattavin näistä oli Johannes Jussoila Raumalta.
Jussoila osoitti sellaista

lahjakkuutta ja tarmoa, että
paavin legaatti Antonio Possevino otti hänet mukaansa
matkustaessaan Roomaan.
Siellä Jussoila opiskeli Collegium Germanicumissa. Kolmen vuoden opiskelun jälkeen hän muutti ensin jesuiittakollegioon Olmutziin ja sitten Prahaan, jossa hänet vihittiin papiksi vuonna 1584.
Samana vuonna hän tuli
Tukholmaan herttua Sigismundin seurueessa hänen hovisaarnaajanaan. Siellä hän
piti hyviä katolisia saarnoja
sekä ruotsiksi että suomeksi ja
ärsytti niillä luterilaista papistoa. Helmikuussa 1585 eduskunta, arkkipiispa, kolme
piispaa ja joukko pappeja oli
kokoontunut Västeråsiin kuningas Juhanan ja Gunilla
Bjelken häihin. He käyttivät
tilaisuutta hyväkseen ottaakseen kantaa katoliseen toimintaan Tukholmassa. Johannes Jussoila kutsuttiin kokoukseen tuomiokirkkoon tekemään selkoa toiminnastaan.
Kun hän kieltäytyi lopettamasta katolista saarnaamistaan ja pyytämästä anteeksi,
he repivät papinkaavun hänen
yltään, pahoinpitelivät häntä
ja ajoivat hänet ulos kirkosta.
Katolilaisia vihaavat ihmismassat torilla olisivat ahdistelleet häntä vielä pahemmin,
jollei katolismielinen valtioneuvos Per Brahe, myöhem-

min Suomessa toimineen Per
Brahen isoisä, olisi mennyt
väliin.
Joka tapauksessa Tukholma oli käynyt Jussoilalle liian
vaaralliseksi ja hän vetäytyi
etelämmäksi. Vadstenassa hän
oli jonkin aikaa birgittalaissisarten kappalaisena ja vuonna
1586 hän toimi Kalmarissa.
Kirjeessään kesäkuun l. päivänä 1586 hän kertoo edistysaskelista työssään. Mm. kaksitoista aatelismiestä oli lukeutunut kuuluvaksi katoliseen
kirkkoon.
Vuodesta 1587 Jussoila
oli kuningas Sigismundin hovisaamaajana Puolassa, sitten
hänestä tuli tuomiorovasti
Vilnaan ja vuosisadan vaihteessa hän oli kirkkoherrana
Pärnussa. Kun Kaarle-herttua
vuonna 1600 valloitti kaupungin sodassaan Sigismundia vastaan, hän sai Jussoilan
valtaansa. Siitä alkoi Jussoilan
kärsimyshistoria. Hänellä oli
Kaarle-herttuan silmissä kolme anteeksiantamatonta rikosta omallatunnollaan. Hän
oli jossakin vaiheessa kirjoittanut
pilkkakirjoituksen
Kaarlea vastaan, hän oli papisti ja jesuiittaoppilaana "melkein jesuiitta". Siinä oli tarpeeksi syytä vaikeaan vankeusaikaan Tallinnassa, Tukholmassa ja Turussa. Jussoila
pantiin kahleisiin ja hänet vietiin Kaarlen ryyppyseuranjuo-
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minkeihin häväistäväksi ja pilkattavaksi. Mutta ei siinä kylliksi. Ilmeisesti kuningas
Kaarle halusi Jussoilan murtuvan niin, että hän olisi luopunut uskostaan, sillä nelivuotisen vaikean vankeuden
jälkeen hän joutui vielä "barbaarisen kidutuksen" kohteeksi. Sen jälkeen hän on kadonnut historian lähteistä. Luultavasti hän kuoli kidutukseen.
Johannes Messenius kirjoittaa 20-30 vuotta myöhemmin hänestä, että "vaikean
vankeuden jälkeen häntä kidutettiin, mutta hän pysyi
uskollisena." Historioitsija
Leinberg sanoo Messeniuksen
lausunnosta: "Nuo kaksi viimeistä sanaa osoittavat, että
Jussoila kesti lujana nämä kärsimykset, myös uskonsa vuoksi."
MÄRTA AMINOFF
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