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Pyhän Marian seurakuntatäyttää 50 vuotta
Juhlaviikon ohjelma27.11.- 4.12.2004

la 27.11. klo 16.30 - Hiljentymishetki: adoraatio, ves-per, mietiskelyma 29.11. klo 13.30 - Pyhä messu, jonka jälkeen klo14.00 maanantaiklubi kutsuu virkistävään yhdes-säoloon. Leena Kangas puhuu jesuiitoista.ti 30.11. klo18.00 - Juhlallinen ruusukko, valoisat sa-laisuudet. Ruusukon jälkeen pyhä messuke 1.12. klo 18.00 Juhlakonserttito 2.12. klo 18.00 Juhlallinen vesper ja pyhä messupe 3.12. klo 18.00 Adoraatio, Jeesuksen pyhän sydä-men litania ja messula 4.12. klo 10.00 piispanmessu ja sen jälkeen kahvi-tarjoilu ja ohjelma Englantilaisessa koulussaTervetuloa juhlimaan kanssamme!PYHÄN MARIAN SEURAKUNNAN PAPISTO

Seniores
Pyhän Henrikin ka-
tedraaliseurakunnas-

sa seniorien joulu-
kuun tapaaminen

pidetään

maanantaina
13.12.

klo 10.30
(huom. muutettu

aika, ei ole messua)

Tervetuloa!

Pääoman tarkistus
Adventti ja sen myötä uusi
kirkkovuosi on aluillaan.
On siksi ehkä hyvä hetkek-
si pysähtyä miettimään,
mitä pääomaa “tililleni” on
karttunut. On sopiva hetki
kysyä itseltä, mitä todella
tarvitsen mukaani tulevia
aikoja varten, lähiviikkoja
ja -kuukausia varten, koko
loppuelämää varten. On
syytä selvittää itselleen,
mikä on sellaista, jota vält-

tämättä tarvitsen myös tulevia tyveniä ja myrskyjä varten, ja
mikä sellaista, jota ottaisin mukaan vain omasta mukavuu-
denhalustani.
Vuoden mittaan ja erityisesti nyt joulun lähestyessä, luon-
non vielä vahvistaessa vaikutelmaa, kääntyy katse helposti
kaikkeen aineelliseen: joululahjoihin, jouluaterioihin, lo-
mamatkoihin, johonkin pieneen ylellisyyteen itselle ja muil-
le. Siinä ei liene mitään väärää, kunhan kohtuus säilyy.
Tärkeämpää kuin kaikki aineellinen on kuitenkin, että jou-
lun pyhien lähestyessä soisi itselleen aikaa nimenomaan
hengellisessä mielessä: hiljentymiseen Luojan, kaikkivalti-
aan Jumalan edessä, ehkäpä käymällä pyhän sakramentin
äärellä kirkossa, ehkäpä vain lukemalla Raamattua tai hy-
vää katolista kirjallisuutta ja hiljaisesti sen sanomaa mietis-
kellessä.
Myös sakramentit kutsuvat meitä entistä voimallisemmin
tämän adventin valmistautumisajan hiljaisuuden keskeltä.
Ne ovat rakkauden ja anteeksiannon, ilon ja sovinnon
merkkejä keskellä karua arkitodellisuutta. Niistä me, sielui-
nemme ja ruumiinemme, saamme sitä pääomaa, jota kan-
nattaa kantaa mukana. Turhan voi jättää pois.
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Uutisia
Påven: Eukaristin ärhöjdpunkten av vårbön för avlidna
Påven Johannes Paulus II an-spelade på söndagen på allhel-gonahelgens åminnelse av deavlidna."En folklig tradition vigernovember månad åt att min-nas de avlidna", påpekadepåven i samband med sönda-gens middagsbön angelus,som han som vanligt leddefrån sitt arbetsrums fönstermot Petersplatsen, där tusen-tals romare och utländskagrupper samlats."Vi ber för dem medförtröstan, för vi vet att 'Gudär inte en Gud för döda utanför levande, ty för honom äralla levande' (Luk 20:38).Han är trogen mot sitt för-bund med människan. Det ärett förbund som inte ens dö-den kan bryta, fortsattepåven.

"Denna överenskommelsebekräftades i Kristi påsk ochblir ständigt närvarande i eu-karistins sakrament. Därför ärdet här som också bönen förde avlidna når sin höjdpunkt.Att offra mässan för de avlid-na innebär att stötta derasslutgiltiga rening. Att nalkasden heliga kommunionen itro innebär att förstärka deandliga kärleksbanden meddem", sade helige fadern."Må jungfru Maria be frånparadiset för alla våra kära av-lidna och stärka oss pilgrimerpå jorden i vår tro på den slut-liga uppståndelsen, som euka-ristins sakrament är en förs-mak av."
KATT/VATIKANRADION

Pyhä isä perheneuvostolle:
Suojelkaa perheitä!
Joka tuhoaa perheen, aiheut-taa yhteiskunnalle "korvaama-tonta vahinkoa". Näin sanoipaavi Johannes Paavali II Paa-villisen perheneuvoston täys-istunnossa marraskuun lop-pupuolella. Hänen mukaansaperhe on inhimillisen yhteis-elämän perusyksikkö ja ansait-see siksi erityistä suojelua.Perheneuvoston kokouk-sen teemana oli "Kypsien jakokeneiden pariskuntien 'mis-sio' kihlapareja ja nuoria per-heitä varten". Siihen viitatenpyhä isä neuvoston jäseniärohkaisemaan nuoria aikuisia

perhe-elämään ja tukemaanheitä vaikeuksissa.Lopuksi paavi muistuttikuulijoita siitä, että seuraavanMaailman perheiden tapaami-nen järjestetään Espanjan Va-lenciassa vuonna 2006. Vii-me vuonna järjestetty edelli-nen tapaaminen Filippiineilläkeräsi miljoonia kävijöitä.Neuvoston kokoukseenosallistui myös Tukholmanpiispa Anders ArboreliusOCD, joka oli kokouksenantiin tyytyväinen. "On ainarohkaisevaa tavata ihmisiä eripuolilta maailmaa ja todeta,

kuinka samanlaisia me ihmi-set lopulta olemme: Jumalanja siis Kolminaisuuden kuvak-si luotuja, jotta eläisimme yh-teisössä."Individualismin tuomistavaikeuksista huolimatta piis-pa Arborelius näkee myös toi-voa ilmassa: "Vaikka ideologi-sella tasolla sanottaisiin mitä,niin ihminen on pohjimmil-taan luotu elämään perheyh-teisössä, eikä tämä kaipuumihinkään häviä."
KATT/VIS/VATIKANRADION

Unitatis redintegratio40 vuotta:
Kristus perusti vainyhden kirkon
Vatikaanin toisen kirkollisko-kouksen dekreetin Unitatisredintegratio ekumeniasta 40-vuotista taivalta juhlistettiinmarraskuussa Rooman lähel-lä järjestetyllä kansainväliselläkonferenssilla, jonka järjestiPaavillisen kristittyjen yksey-den edistämisen neuvosto.Konferenssin isäntänä toimineuvoston prefekti, kardinaa-li Walter Kasper.Lehdistötilaisuudessa en-nen konferenssin alkua kardi-naali Kasper muistutti, että"ykseyden palauttaminenkaikkien kristittyjen kesken

oli yksi kirkolliskokouksenpäähuolista". "Kristus perustiyhden ja vain yhden kirkon",Kasper julisti.Kardinaalin mukaan kris-tittyjen keskinäisen ykseydenpalauttaminen on edistynytmelkoisesti vuodesta 1964.Hän huomautti kuitenkin,että vaikeita esteitä on edel-leen jäljellä, "niiden joukossatoisaalta relativismi ja kvalita-tiivinen postmoderni pluralis-mi, toisaalta taas aggressiivi-nen fundamentalismi".
KATT/VIS/CWNEWS

Lääketieteen on ainapalveltava elämää
Marraskuussa järjestettiinRoomassa konferenssi elämänlopun lääketieteellisestä hoi-dosta. Konferenssin osallistu-jille osoittamassaan puheessapaavi Johannes Paavali II tois-ti kirkon jyrkän tuomion eu-tanasialle ja lääkäriavusteiselleitsemurhalle. Paavin mielestäterveydenhuollon työnteki-jöiden tulisi rohkaistua etsi-mään uusia keinoja hoitaakuolevia potilaita, myös hen-

gellisesti ja psykologisesti."Lääketieteen on aina olta-va elämän palveluksessa", paa-vi totesi. Hän muistutti kuu-lijoita myös siitä, ettei selvänkuoleman edessä ole moraali-sesti välttämätöntä tarjota yli-määräistä hoitoa. "Kaikkienon kuitenkin tunnustettavajokaisen ihmisen luovuttama-ton arvokkuus."KATT/CWNEWS

Kardinaali Ratzingersuomii eurooppalaistavälinpitämättömyyttä
Vatikaanin uskonopin kongregaation prefekti, kardinaali Joseph Ratzinger näkee Euroo-passa yleistyvän maallisuuden periaatteen nousevan ideologian asteelle. Hänen mukaansavälinpitämättömyydelle perustuva monikulttuurisuus ei kuitenkaan toimi.
Vatikaanin radion haastattele-
man uskonopin kongregaation
prefektin, kardinaali JosephRatzingerin mielestä komissio-
ehdokas Rocco Buttiglionen
tapaus on merkki siitä, että
maallisuuden periaate (Laizis-
mus) on kasvamassa itsenäisek-
si ideologiaksi. Hänen mu-
kaansa ”valtiollisen kentän
maailmankatsomuksellinen
puolueettomuus on kehittymäs-
sä ideologiseksi dogmatiikak-
si”. ”Silloin”, niin Ratzinger,
”maallisuus ei toimi enää eri-
laisten vakaumusten vapauden
takeena, vaan se muotoutuu
itse omaksi ideologiaksi, joka
määrää, mitä saa ajatella ja sa-
noa ja joka, esimerkiksi, ei enää
salli kristillisyyden julkista
esiintymistä”.

”Tällaisen ilmiön on panta-
va meidät ajattelemaan”, kardi-
naali sanoo. ”Se, mikä aikai-
semmin oli yhteisen vapauden
suoja, on nyt muuttumassa dog-
matisoituvaksi ja uskonnonva-
pautta uhkaavaksi aatteeksi.”

Hollannin monikulttuuri-
suudessa paraikaa esiintyviin
ongelmiin viitaten kardinaali
muistuttaa, että ”monikulttuu-
risuus ei toimi aivan niin hel-
posti, kuin joskus ajatellaan”.
”Vieraan läsnäolo aiheuttaa
varmaankin aina yhteentörmä-
yksiä. Todellinen monikulttuu-
risuus voi kasvaa vain silloin,
kun sen perustana on positiivi-

nen arvostus, ei välinpitämättö-
myys. Se on mielestäni selvää.”

Ratzingerilta kysyttiin myös
kirkon roolista EU:n perustus-
lain johdannon muotoilussa.
Kirkko puolusti aktiivisesti,
jopa jääräpäisesti kristinuskon
mainitsemista tekstissä. Kardi-
naalin mukaan asiassa on näh-
tävä kaksi tärkeää seikkaa: ”En-
sinnäkin oikeus- ja moraalikä-
sityksemme olemassaolo on
luonnollisesti taattava ja tun-
nustettava suurissa sisällöllisis-
sä kysymyksissä – se onnistui
osittain. Mutta ratkaisevaa on
tietenkin perustuslain sisältö
yksittäisissä kohdissaan.”

Ratzingerin mukaan pelkät
tyhjät sanat johdannossa ilman
todellista vaikutusta lain sisäl-
töön ovat hyödyttömiä. ”Näh-
däkseni on jouduttu taistele-
maan jo pelkästään siitä, saa-
daanko perustuslakiin piirteitä
kristillisestä oikeusperintees-
tä”, kardinaali sanoo. ”Menes-
tys on vaihtelevaa.”

”Sanoisin, että se argument-
ti on virheellinen, jossa väite-
tään, että kristinuskon mainit-
seminen perustuslaissa olisi jo-
tenkin muita uskontoja syrjivä.
Päinvastoin, muut uskonnot
ovat kauhuissaan oman Euroo-
pan unionimme absoluuttises-
ta sekularismista”, Ratzinger to-
teaa. Saksan perustuslaki, sa-
moin Yhdysvaltojen ja anglo-
saksisten maiden traditio mai-

nitsevat Jumalan. ”Olen sitä
mieltä, että perustuslain joh-
dannossa tulisi mainita Euroo-
pan hengellinen perusta ja että
samalla sen, miten perustusla-
kia toteutetaan, tulisi todella
vastata johdannon sisältöä.”

Kardinaali Ratzingerilla
riittää ymmärrystä myös ame-
rikkalaista poliittista kulttuuria
kohtaan, jossa uskontoa käyte-
tään jopa oikeuttamaan poliit-
tisia päätöksiä.

”On sanottava, että amerik-
kalainen malli on monilta osil-
taan parempi kuin eurooppalai-
nen.” Kardinaali arvioi, että
Eurooppa on kärsinyt valtio-
kirkkoperinteestään.

”Amerikkaan muuttaneet
sen sijaan halusivat tietoisesti
luoda valtion, joka itsessään ei
suosisi mitään uskontoa mutta
jossa uskonnot kuitenkin voisi-
vat liikkua ja toimia julkisesti”,
Ratzinger toteaa. ”Tässä mieles-
sä voimme ottaa opiksemme
amerikkalaisilta.”

Kardinaali muistuttaa kui-
tenkin, ettei amerikkalainen
järjestelmä ole suoraan siirret-
tävissä Eurooppaan. ”Se, mikä
siellä on hyvää, on se, että val-
tio antaa uskonnolle tilaa toi-
mia kuitenkaan määräämättä
itse uskontoa. Silloin valtio voi
todella myös elää uskonnosta.”

KATT/KATH.NET/
RADIO VATIKAN
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Uutisia

avio-uutinen

Pyhä RistinTeresaBenedicta:Edith Stein
Suomen kirkkohistori-allisen seuran kokouk-sessa ti 7.12. klo 18.15fil. toht. Heidi Tuorila-Kahanpää esitelmöi ai-heesta Edith Stein - Eu-roopan suojeluspyhi-mys. Paikka on Säätyta-lo ja kaikki kiinnostu-neet ovat tervetulleita!

Teresa ry järjestää perinteiset
joulumyyjäiset

sunnuntaina 28. marraskuuta 2004klo 11.15 – 14.30
Pyhän Marian seurakuntasalissaMäntytie 2, Helsinki

Tarjolla on jälleen leivonnaisia, jouluisia koristeita,kortteja, käsitöitä ym., eikä arpajaisiakaan sovi unoh-taa. Myyjäisten tuotto käytetään kokonaisuudessaanHelsingin molempien seurakuntien lasten, nuortenja vanhusten hyväksi.
Tervetuloa tekemään ostoksia ja nauttimaan kahvionantimista!

Santa Misa
 En castellano en el día de la fiesta de laVirgen de Guadalupe

el domingo12 de diciembrede 2004a las 16.00 horasen la Parroquiade Santa María
(Mäntytie 2, 00270 Helsinki)

Después de la santa Misafiesta mexicana en la salade la parroquia.
BIENVENIDOS!

STUDY CIRCLE IN ENGLISH
Knowing God

What is theology?  A collective reading of St Thomas
Aquinas’ masterpiece, Summa Theologiae, will take pla-
ce at Studium Catholicum. No previous knowledge is
needed.
The meetings will be lead by Fr Antoine Lévy OP, DD,
starting Saturday Nov. 13th at 2 p.m. (next meetings Nov.
27th and Dec. 11th)
Holy Mass will be celebrated on the same days at 12.30.
Coffee will be served followingly.
Studium Catholicum, Ritarikatu 3 A 4, 00170 Helsinki.
Tel: 09- 612 06 711. WELCOME!

JoulumyyjäisetTurussa
Birgittalaissisarten ja Teresojen joulumyyjäiset

sunnuntaina 28.12.klo 11.45-15.00
Birgittasalissa, Ursininkatu 15a, 20100 Turku.

Tervetuloa!

Retretti
Ursuliinisisaret kutsuvat kaikki halukkaat mukaansa

RETRETTIIN STELLA MARISIIN27.-31.12.2004
Teemana on EUKARISTIA

Retretin pitää isä Ryzard Mis SCJ. IlmoittautumisetStella Marisiin (retretin hinta 100 eur) puh. 019-335793, sähköposti leena@kolumbus.fi.

Frankrike: Troende ministerbryter sekulärt tabu
Frankrikes finansminister Ni-colas Sarkozy, som ofta besk-rivs som en framtida presiden-tkandidat, har brutit mot ettdjupt känt franskt tabu gen-om att tala om religion of-fentligt. Han har gett ut enbok där han säger att religionkan ge det moderna samhäl-let hopp."Sarkozy talar om sin ka-tolska tro för att använda reli-gion för politiska syften," ank-lagar socialistpolitikern Ar-naud Montebourg enligtReuters.Boken väckte en hel deluppmärksamhet när den komut i oktober, inte minst föratt den föreslog statligt stödför moskéer. Än mer intres-sant blev den efter debattenom Europas kristna rötter,om den italienske politikernRocco Buttiglione, som an-sågs olämplig som EU-kom-missionär på grund av sin ka-tolska syn på homosexualitet,och efter valresultatet i USAsom bekräftade att den ameri-kanska allmänheten ser posi-

tivt på politiker som talar omsin tro offentligt.Vänstertidningen Marian-ne kommenterade att "Dettakan vara basen för att NicolasSarkozy ställer upp som presi-dentkandidat, för han vet bät-tre än någon annan hur manskall surfa på vågorna från an-dra sidan Atlanten."Frankrike skall inte väljany president förrän 2007,men franska media har redanlänge diskuterat möjliga kan-didater. Sarkozy skall nu i no-vember lämna sin minister-post för att bli ledare för rege-ringspartiet UMP.Hans bok "Republik, reli-gioner och hopp" vill visa attförfattaren inte är rädd förämnen som varit tabu i Frank-rike.Efter starka spänningarmellan kyrka och stat alltse-dan franska revolutionen1789, har Frankrike sedan1905 en strikt åtskillnad mel-lan stat och religion. Detta se-kulära särdrag har bland an-nat kommit till uttryck i ett

nytt förbud mot muslimskaslöjor och andra iögonenfal-lande religiösa symboler i of-fentliga skolor och i Frankri-kes starka motstånd mot attingressen till EU-författnin-gen skulle nämna kristendo-mens historiska bidrag till da-gens europeiska värden.Sarkozys katolska och ju-diska förfäder kom från Un-gern. Han är själv katolik ochgår i mässan. Men bokenhandlar inte om vad han trorutan om hur han som politi-ker menar att religiösa grup-per är bra allierade för att skö-ta det moderna samhället."Jag är övertygad om attreligiös tro och en religiös li-vvstil kan bidra till lugn ochordning i ett fritt samhälle",skriver han. "Det är bättre förunga att ha något andligthopp än att bara ha våld, dro-ger och pengar som enda reli-gion."
KATT/VATIKANRADION

Yleinen pappeus on kutsueukaristiaan ja evankeliointiin
Viikottaisella yleisaudienssil-laan marraskuun alussa paaviJohannes Paavali II mietiskelikaikkien uskovien yleisen pap-peuden merkitystä Ilmestys-kirjan tekstin perusteella.Pietarinkirkon aukiollekokoontuneelle lähes 10.000ihmiselle pyhä isä sanoi, ettäJumala on "vapauttanut mei-dät pahasta ja tehnyt meistä

pappien kuningaskunnan".Kaikki uskovat ovat siksi kut-suttuja osallistumaan eukaris-tiseen liturgiaan, rukoukseen,evankelioimiseen ja laupeu-dentöihin."Tänään luetun ilmestys-kirjan tekstin näkymä luo ku-van tietynlaisesta taivaallisestaliturgiasta, johon voimmeosallistua jo nyt, vaikka edel-

leen olemmekin maan päälläkulkevia pyhiinvaeltajia", paa-vi sanoi. Sen mahdollistaaeukaristia. Koko ihmissukuon sen tähden kutsuttu osal-listumaan tähän viettoon"tahrattoman Karitsan" kun-niaksi, joka tulee läsnäolevak-si eukaristiassa, paavi muistut-ti. KATT/VIS/CWNEWS
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On suuri hyve harjoittaa nöyryyttäilman, että tietää olevansa nöyrä.
AUTUAS TERESA KALKUTTALAINEN

Mikään ei tuhoa
i l o a m m e

Jeesuksen rakastami-
sesta yhtä paljon kuin
raha. Se on yksi pa-
holaisen avaimista,
joilla sydämemme
avautuvat. Se on suu-
ren pahan alku.

AUTUAS TERESA

KALKUTTALAINEN

Oremus
Rukouksenapostolaatti

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

Että kaikki lähetysalueilla
työskentelevät muistaisivat aina,
että henkilökohtainen pyhyys ja
läheinen yhteys Kristukseen
ovat tuloksellisen evankelioimi-
sen lähde.
Joulukuu
Että lapsia aina pidettäisiin Ju-
malan kallisarvoisina lahjoina,
joita tulee kunnioittaa, ymmär-
tää ja rakastaa.

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

Böne-apostolatet
Vi ber ...

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

Att de som arbetar i missio-
nens tjänst inte glömmer att
personlig helighet genom före-
ning med Kristus är källan till
framgång i evangelisationen.
December
Att alla barn blir betraktade
som en dyrbar gåva av Gud och
möts med respekt, förståelse
och kärlek.

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

Sunnuntait ja juhlapyhät
28.11. viol. ADVENTIN 1. SUNNUNTAI (I)1L Jes 2:1–5Ps. 122: 1–2, 3–4a, 4b–5, 6-7, 8–9. Ks 12L Room. 13:11–14Ev. Matt. 24:37–44Adventtiuhri kerätään adventin aikana Caritaksen ilmoittamankohteen hyväksi.
5.12. ADVENTIN 2. SUNNUNTAI (II)1L Jes. 11:1–10Ps. 72:1–2, 7–8, 12–13, 17. Ks 72L Room. 15:4–9Ev. Matt. 3:1–12
8.12. ke AUTUAAN NEITSYT MARIAN PERISYNNI-TÖN SIKIÄMINEN, juhlapyhä (velvoittava)1L 1 Moos. 3: 9–15, 20Ps. 98: 1, 2–3ab, 3cd–4. Ks 1a2L Ef. 1: 3–6, 11–12Ev. Luuk. 1: 26–38
12.12. ADVENTIN 3. SUNNUNTAI (III)1L Jes. 35:1–6a, 10Ps. 146: 6c–7, 8–9a, 9bc–10. Ks Jes. 35:42L Jaak. 5:7–10Ev. Matt. 11:2–11

ADVENT
Meningen med mörker är ljuset, meningen med oron är fri-
den, meningen med frånvaron är närvaron. Vi vet inte varför
Gud dröjer med att förkorta folkens lidanden och beröva
Kristi fiender deras makt. Men när natten är som mörkast
börjar dagen.

I denna mörka tid lyser Kristi ljus. Vår tro, vår bön och
våra liv är de ljuslågor som skingrar världens mörker medan
vi vakar och väntar på Brudgummen.

Adventstiden har en trefaldig prägel: den vill rikta vår
blick mot Kristi ankomst (adventus) vid tidens slut, den på-
minner oss om hans första ankomst till världen genom jung-
fru Maria, den vill bereda vägen för hans ständiga ankomst i
våra hjärtan.

Låt oss bedja: Allsmäktige evige Gud, håll oss vakna
och väntande, så att vi bereder vägen för din Son
och med glädje kan möta honom när han kommer.
Genom samme Jesus Kristus, vår Herre.

I ankaikkinenJumala, sinäherätit pyhän Jo-hanneksen sydä-messä halun täy-delliseen itsensä-kieltämiseen jasuuren rakkaudenPoikasi Kristuk-sen ristiin.

Auta meitäseuraamanhänen esimerkki-ään, jotta kerranhänen laillaanpääsisimme näke-mään sinun kasvo-jesi kirkkauden.

PYHÄN RISTIN
JOHANNEKSEN

PÄIVÄN RUKOUS

Pyhän Ristin Johanneksen muistopäivää vietetään joulukuun 13. päivänä.
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PyhimysMärtakuvatvielä Otteita isä Dehonia koskevasta dekreetistä
Pyhäksi julistamisenkongregaation dekreetistä,joka annettiin isä Leo Jo-hannes Dehonin (1843-1925), Jeesuksen pyhän sy-dämen pappien veljeskun-nan perustajan hyveistä
Jeesuksen pyhän sydämen pappienveljeskunnan perustaja, isä Leo Jo-hannes Dehon ilmaisi lyhyesti sa-noilla ”Jeesuksen sydämen valta-kunta sieluissa ja yhteiskunnassa”tavoitteensa ja dehoniaaniper-heensä tehtävän kirkossa.  Hänomisti kaiken tarmonsa tälle hen-gelliselle, apostoliselle ihanteelle.Kuollessaan 83-vuotiaana hän kat-soi rakastavasti lempikuvaansa Jee-suksen sydämestä, johon oli kirjoi-tettu: ”Sinulle olen elänyt, sinullekuolen”. Leo Gustave Dehon syntyi 14.maaliskuuta 1843 La CapellessaPohjois-Ranskassa, Soissonin hiip-pakunnassa. Hänet kastettiin maa-liskuun 24. päivänä, Marian ilmes-tyksen aattona, mistä hän aina oliiloinen. Hän kirjoitti: ”Tämä yh-distää minun kasteeni Herrammeelämään. Hän sanoi myöhemminhengellisille pojilleen, Jeesuksen py-hän sydämen oblaateille (papeille):”Meidän kutsumuksemme ja kokotehtävämme on löydettävissä sa-noissa ECCE VENIO (Hebr.10:7)ja ECCE ANCILLA (Luuk.1:38).Sivistyneessä ja kunnioitetussaperheessään hänelle kehittyi jaloluonne ja hienostunut käytös, jot-ka vahvistivat hänen inhimillisyyt-tään ja auttoivat häntä pitämäänyllä ystävällisiä suhteita niin siviili-elämässä kuin kirkollisissa piireissäkoko hänen elämänsä ajan. Hänoli kiitollinen erityisesti äidistä,joka oli opettanut hänet rakasta-maan jumalallista sydäntä.Leo Dehon opiskeli pappienjohtamassa sisäoppilaitoksessa, oliahkera opinnoissaan ja vietti nuh-teetonta elämää. Hän tunsi ensim-mäisen kerran kutsumuksen pap-peuteen joulupäivänä vuonna1856. Hänen isänsä, joka halusiparasta sosiaalista asemaa pojal-leen, yritti taivutella tämän kuiten-kin hylkäämään kutsumuksensa.Isä lähetti hänet opiskelemaan Pa-riisin yliopistoon, josta hän valmis-tui siviilioikeuden tohtoriksi 21-vuotiaana. Leo Dehonin säännöl-liset vierailut Saint Sulpicen semi-naarissa, jossa papillinen henki val-litsi, vahvistivat hänen iloaan kut-

sumuksestaan. Hän myöntyi isän-sä ehdotukseen matkustaa itämail-le ja iloitsi siitä, että hän vierailisimyös Jeesuksen kotimaassa. Paluu-matkalla hän poikkesi Roomaanmatkatoveriensa vastusteluistahuolimatta, tapasi paavi Pius IX:nja keskusteli hänen kanssaan tule-vaisuudestaan. Paavi, jonka ystä-vällisyyttä ja pyhyyttä hän ihaili,kehotti häntä kirjoittautumaanSanta Chiaran ranskalaiseen semi-naariin Roomassa, minkä hän te-kikin lokakuussa 1865. ”Olin vii-mein kotona, kuinka onnellinenolinkaanMuistellessaan papiksi vihki-mistään Lateraanikirkossa Roo-massa 19:ntenä joulukuuta 1868Jumalan palvelija paljastaa meilleilon täyttämän sisimpänsä:” Nou-sin ylös pappina, täydellisesti Jee-suksen omana, täynnä hänen rak-kauttaan Isää kohtaan, hänen an-taumustaan sieluille ja hänen uh-rautuvaisuuden ja rukouksen hen-keään.”Isä Dehon toimi pikakirjoitta-jana Vatikaanin ensimmäisessä kir-kolliskokouksessa, mikä oli hänelleerittäin vaikuttava kokemus Kir-kosta. Hengellisen ohjaajansa neu-vosta hän hyväksyi piispansa nimi-tyksen ja niin hänestä tuli nuorinkappalainen St. Quentinin kirk-koon Soissonin hiippakuntaan. Siellä Vapahtaja kutsui hänetopettajaksi ja isäksi Pyhän Sydä-men nuorten suurelle joukolle jahänen valtakuntansa apostoleillesieluissa ja yhteiskuntaelämässä.Nuoren kappalaisen sydän ja sielupaloivat hengellisestä ja pastoraali-sesta innostuksesta. Hänen mielen-sä oli avoin Kirkon hengellisille jaoman aikansa sosiaalisille tarpeille.Hänen aloitteensa olivat viisaita jahän toteutti ne nopeasti. Hän ottisopivia askelia vastatakseen pasto-raalisiin ja sosiaalisiin haasteisiin.Hän osallistui ensimmäisiin työläis-yhdistysten pitämiin kokouksiin,julkaisi katolista sanomalehteä japerusti nuorisotalon, jossa nuoretsaivat opetusta ja viettivät vapaa-aikaa. Kaiken keskellä yksi erityinentapahtuma osoitti suunnan kokohänen loppuelämälleen Jumalankaitselmuksessa: hänen piispansanimitti hänet Pyhän Sydämen Pal-velijattarien hengelliseksi ohjaajak-si (”Servantes du S. Coeur”). Tässäjärjestössä oli innoituksen lähteenärakkauden ja sovituksen osoittami-nen Pyhälle Sydämelle. Sisarten

toivomus oli, että isä Dehon perus-taisi pappisveljeskunnan samassahengessä.Soissonin uusi piispa monsig-nor Thibaudier, joka piti Isä De-honia suuressa arvossa ja joka olinimittänyt hänet hiippakuntansakunniakaniikiksi, antoi hänelle teh-täväksi perustaa katolinen oppi-koulu St. Quentiniin, mikä puoles-taan tuli auttamaan häntä uuden,Jeesuksen sydämen oblaattien vel-jeskunnan perustamisessa. Kesä-kuun 28. päivänä vuonna 1878vietettiin Pyhän Johannes-evankelis-tan koulun kappelissa Pyhän Sydä-men juhlaa, jonka yhteydessä ka-niikki Leo Dehon antoi luostarilu-paukset ja ensimmäisenä PyhänSydämen pappina lisäsi näihin lu-pauksiin vielä yhden: lupauksenolla rakkauden ja sovituksen uhri-lahjana. Häntä alettiin kutsua uu-della nimellä Jeesuksen Pyhän Sy-dämen Isä Johannes.Muistellessaan myöhemminelämänsä usein niin tuskallisia vai-heita Jumalan palvelija kirjoitti:”Jumalamme hyväksyi minun uhri-lahjani. Hän halusi tehdä veljeskun-nan rakennuksesta jotakin arvo-kasta, jonka perustukset hän olikaivanut niin syvälle”. Vaikeudetalkoivat pian sen jälkeen. Muuta-man toimeliaan vuoden jälkeen,kun ensimmäiset papit olivat val-mistumassa, Jumalan palvelija hy-väksyi esimerkillisen nöyrästi ja tot-televaisesti pyhän istuimen väliintu-lon: veljeskunta hajotettiin eräidenns. jumalallisten ilmoitusten ja joi-denkin sääntökuntalaistensa röyh-keän toiminnan takia. Loppua seu-rasi kuitenkin pian uusi alku uu-della nimellä: Jeesuksen pyhän sy-dämen papit. Helmikuun 25. päi-vänä vuonna 1888 julkaistu ”Ylis-tysdekreetti” hyväksyi virallisesti jär-jestön ja antoi sille lähetystyötehtä-vän. Paavi Leo XIII rohkaisi Juma-lan palvelijaa julistamaan hänenkiertokirjeensä Rerum Novaruminsosiaalisia opetuksia, auttamaanpappeja esirukouksin ja tukemaanheitä pastoraalisesti, perustamaanhiljentymispaikkoja ja omistautu-maan lähetystyölle. ”Tämän tehtä-vän paavi on uskonut meille”, isäDehon huomautti tyytyväisenä.Hän toisti seuraavaa lausetta vel-jeskuntansa jäsenille: ”Jätän teilleaarteista kalleimman, Jeesuksen sy-dämen. Meidän ei koskaan pidäkadottaa näkyvistämme sitä tehtä-vää, joka meillä on Kirkossa”.Veljeskunta alkoi vakiintua. 4.heinäkuuta 1906 paavi Pius X jul-kaisi ”Hyväksymisdekreetin” järjes-tölle ja 5. joulukuuta 1923 Pius XIjulkaisi ”Lopullisen hyväksymisdek-reetin”. Lähetystyö levisi useillemantereille tukeutuen kahteenapostoliseen perusajatukseen, jot-ka isä Dehon jätti  veljeskuntansajäsenille perinnöksi: pappien ja us-kovien vetäminen Jeesuksen sydä-men puoleen ja päivittäisen rak-kauden ja palvonnan osoittaminenhänelle; ihmisten elinolosuhteidenparantaminen  perustamalla valta-kunnan, jossa oikeudenmukaisuusja kristillinen lähimmäisenrakkaus

vallitsevat. Paavien Leo XIII, BenedictusXV ja Pius XI myötämielisen suh-tautumisen ansiosta isä Dehon jat-koi hänelle uskottua tehtävää kir-joituksissaan, puheissaan, ollessaanmukana yhteiskunnallisissa koko-uksissa ja ennen kaikkea niissä mo-nissa tehtävissä, joita hänen perus-tamansa järjestö suoritti.Hän kirjoitti päiväkirjansa vii-meisillä sivuilla: ”Lupaus, jonkaannoin nuoruudessani kyynelsil-min, oli olla lähetyssaarnaaja jamarttyyri. Minusta tuntuu, ettätuo toive on täytetty. Olen lähetys-saarnaaja kaikkien niiden monienlähetyssaarnaajieni kautta, jotkaovat levittäytyneet ympäri maail-maa. Olen marttyyri, koska Her-ramme toi täyttymykseen tuon uh-rilupaukseni”. Jumalan palvelija kuoli 12.elokuuta 1925 Brysselissä antaennäin viimeisen todistuksen rakasta-vasta luottamuksestaan PyhäänSydämeen ja siunaten runsaastirakkaita sääntökuntansa jäseniä.Isä Dehonin pyhyys tunnustettiinvarauksetta hänen kuoltuaan, sillähän oli rohkeasti elänyt kristillistenhyveiden mukaan.”Minä tunnen hänet, johonminä uskon” (2 Tim. 1,12); uskotuli täydelliseksi luottamuksessa.Tälle kalliolle (vrt. Mt. 7:24-25)Jumalan palvelija rakensi elämän-sä ja tehtävänsä. ”Tuo murtuma-ton luottamus”, kuten hänen en-simmäinen seuraajansa monsignorPhilippe myöhemmin kirjoitti, ”olierityisen luonteenomaista isämmesisäiselle elämälle.” Tämä ilmeni jat-kuvassa kristillisessä optimismissa,joka huolimatta kaikista koettele-muksista sai hänet kääntämäänkatseensa Jumalaa kohti ja palavarakkaus Jeesukseen pakotti hänettekemään rohkeitakin aloitteitaluottavaisin mielin. (Vrt. 2 Kor.5:14) Isä Dehon kirjoitti:” Syvärakkaus Jeesuksen pyhää sydäntäkohtaan on minun elämäni, kut-sumukseni ja armoni.” Häntä olisiunattu teologisilla hyveillä (usko,toivo ja rakkaus), jotka saivat kaik-ki, jopa maallikot, ihailemaan hän-tä ja suhtautumaan häneen myö-tämielisesti. Häntä oli siunattu pa-lavalla uskolla, joka ilmeni hänenpuheissaan ja hänen elämässääntäydellisenä luottamuksena Juma-laan. Hän oli omistautunut koko-naan Jeesuksen pyhän sydämenpalvonnalle, mikä ilmeni hänenelämänsä suurissa pyrkimyksissä.Hänen suurin huolenaiheensa olitehdä tunnetuksi ponnistuksiakaihtamatta rakkauden ja sovituk-sen tavoite, jonka hän halusi veljes-kuntansa sisäistävän. Hän uskoipapeilleen tehtäväksi kirkossa viet-tää eukaristian sovitusuhria jahuolehtia erityisesti Jeesuksen pal-vonnasta Pyhässä Eukaristiassa(adoraatio).  Yhteiskunnallinensovitustyö ilmeni oikeudenmukai-suutena ja armeliaisuutena ja toi-mi polkuna rakkauden kulttuu-riin. Jeesuksen sydän oli se keskus,jonka hän palavasti halusi nähdämyös dehoniaanisen perheensä,

Kirkon ja maailman keskuksena.Häntä kutsuttiin edelläkävijäksi sii-nä mielessä, että hän toteutti paaviLeo XIII:n kiertokirjeessään Re-rum Novarum (1891) antamaakehotusta ”Kirkon täytyy mennäihmisten luokse.” Tätä ajatusta isäDehon puolusti kaikin voimin jalevitti sitä älykkäästi pappien ja ih-misten keskuuteen.Isä Dehon oli kehittänyt Kris-tuksen sydämen mietiskelyn avullapysyväksi luonteenpiirteeksi viehät-tävän ystävällisyyden, minkä vuok-si hän miellytti ihmisiä, erityisestinuoria. He tunsivat vetoa häneenhuomatessaan, kuinka suurestihän rakasti heitä. Harvoin on ke-tään pappia rakastettu niin paljon.Kuollessaan hänet tunnettiin ni-mellä ”Très bon père”, erittäin lem-peä isä. Hän rakasti nuoria, koskahän halusi saada heidät kiinnostu-maan pappeudesta, veljeskunnastaja Kristuksesta. Kardinaalihyveet (viisaus, oi-keudenmukaisuus, kohtuus ja roh-keus), jotka tekevät ihmisen käytök-sen tasapainoiseksi, sopusointui-seksi ja varmaksi,  löysivät hänessäotollisen kohteen. Hänen pitkänelämänsä vaiheet, jotka olivat useinhyvin tuskalliset, osoittivat kuinkahyvin Jumalan palvelija osasi myö-hemmin kohdata viisaasti, rohkeas-ti ja tyynesti mitä vakavampia on-gelmia. Hänen janonsa pyhyyteenja hänen apostolinen innostuksen-sa löysivät voimansa  sääntökunta-elämästä. Tämä innostus ja uskol-lisuus veivät hänet syvemmälle tiellemystiikkaan. Varakkaasta perhees-tään saamansa omaisuuden hänluovutti sen työn tekemiseen, jo-hon Pyhä Henki oli hänet johdat-tanut. Tarmokkaana ja uskaliaanaapostolisissa ja sosiaalisissa pyrki-myksissään hän jatkuvasti osoittiuskosta syntynyttä nöyrää ja syväätottelevaisuutta erityisesti pyhää is-tuinta kohtaan, mikä takasi hänel-le opillisesti varman pohjan ja tur-vallisen polun koko elämän läpi.”Soissonin täydentävä kanoninenoikeusistuin”, joka monien todista-jien yksimielisyydellä vahvisti hänenelämänsä hyveellisyyden, päättyypiispa Peter Doullairdin to-teamukseen: ”Isä Dehonin pyhyy-den maine on hiippakunnassammekiistaton. Ihmiset muistavat hänetpoikkeuksellisena persoonallisuu-tena, silmiinpistävän arvokkaanaihmisenä, mutta he muistavat hä-net vielä paremmin hänen elämän-sä pyhyyden tähden.”Hän eli koko elämänsä ajanNeitsyt Marian hellässä huomassa:”Eläköön Jeesuksen sydän Mariansydämen kautta”, oli hänen terveh-dyksensä. Hän kannusti pappejaanolemaan yhteydessä Marian kans-sa ja pitämään häntä äitinään jaesikuvanaan heidän rakkauden jauhrautumisen kutsumuksessaan.Hän kannusti heitä yhdessä Mari-an kanssa osallistumaan hänenpapillisen Poikansa sovitusuhriin.Kuten Maria heidän oli määrä ollasen Veren ja Veden ehtoolliskalk-keina ja kanavina, joka virtasi Jee-suksen avoimesta sydämestä.

Pyhän sydämen retretti Turussa
Isä Frans Vossin SCJ johdolla helmikuun 11-13.2.2005. Retretti alkaa pe klo. 19.00 ja päättyy suklo. 14.00. Aiheena on: valmistaudumme isä LeoDehonin autuaaksi julistamiseen keväällä.
Ilmoittautumiset Birgittalaissisarille, Ursininkatu15a, 20100 Turku, puh. 02-2501910, sähköposti bir-gitta. turku@kolumbus. fi. Tiedustelut Matti Ande-lin, puh 040 5792426. Kaikki kiinnostuneet ovattervetulleita.
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Caritas

Erratum i förra nummret: denhär bilden blev helt svart: Denljuvaste skyddsmantel-Madon-nan från Frankrike.

A dventinsamlingensmål i år är flyktingar-na i Dafur i Sudan.Hjälpen når fram genom ettsamprojekt mellan Caritas In-ternationalis och ACT-allian-sen.Caritas Internationalisoch den protestantiska Acti-on of Churches Together-alli-ansen har förenat sina krafterför att hjälpa nödställda i Da-fur i Sudan.Det ekumeniska bis-tåndsprogrammet har gettupphov till ett projekt somkommer att fortsätta i ett ochett halvt år. Projektet för-verkligas av medlemmar iACT, norska kyrkans u-land-shjälp, kyrkornas råd i Sudan,samarbetsorganisationen förutveckling i Sudan och ka-tolska kyrkans biståndsorga-nisation i Sudan.Målet är att samla in totalt15 miljoner euro för anskaff-ning av utrustning för att gede nödställda skydd, vatten,kloaksystem, logi och kok-möjligheter. De nödställdauppgår till en halv miljon i desödra och västra delarna avDafur. Projektet säkrar äventillräcklig näring för barn un-der fem år och ordnar skol-gång för barn i skolåldern.

 Ajan oloon isä Dehonin py-hyyden maine kasvoi. Belgian Mali-nesin hiippakunnassa, jossa Juma-lan palvelija kuoli, aloitettiin hä-nen autuaaksi julistamisen ja kano-nisoinnin prosessi 31. toukokuuta1952. Siinä tutkittiin ja koottiinyhteen todistuksia Jumalan palveli-jan elämästä ja hyveistä.  Tutkimuk-sia jatkettiin Roomassa vuosina1952-1953 ja niitä seurasi Soisso-nin täydentävä prosessi vuosina1958-1961. Sen jälkeen kun lau-sunto oli valmisteltu Pyhäksi julis-tamisen kongregaation normienmukaisesti, tehtiin kysely Jumalanpalvelijan hyveitten esikuvallisuu-desta. Teologien erityisneuvostoantoi  tälle hyväksymisensä  30.tammikuuta 1996. Kokouksessaan3. päivänä  helmikuuta seuraava-na vuonna kardinaali EdwardGagnon esitteli asian kongregaati-on täysistunnossa ja kardinaalit japiispat julistivat, että Jumalan pal-velija, Jeesuksen Pyhän SydämenIsä Leo Johannes Dehon oli har-joittanut teologisia hyveitä, kardi-naalihyveitä sekä muita vastaaviahyveitä esimerkillisesti.Tarkka selonteko tästä kaikes-ta jätettiin maaliskuun 25. päivä-nä vuonna 1997 paavi JohannesPaavali II:lle, joka hyväksyi sen jamääräsi dekreetin julkaistavaksi.
Annettu Roomassa8. huhtikuutaAD 1997

Albert Bovone
Pyhäksi julistamisenkongregaationproprefekti

Käännös:Hilkka Bernard

Tämän vuoden adventti-keräyksen kohteenaovat Darfurin pakolai-set. Apu toimitetaan perilleCaritas Internationaliksen jaACT-allianssin yhteisenähankkeena.Caritas Internationalis japrotestanttisten kirkkojenAction of Churches Toget-her-allianssi ovat yhdistäneetvoimansa auttaakseen hä-dänalaisia ihmisiä SudaninDarfurissa.Yhteinen ekumeeninenavustusohjelma on käynnistä-nyt puolitoista vuotta kestä-vän hankkeen, jonka toteu-tuksesta vastaavat ACT:n jä-senet, Norjan kirkon ulko-maanapu, Sudanin kirkkojenneuvosto, Sudanin kehitys-työjärjestö ja Sudanin katoli-sen kirkon avustusjärjestö.Tavoitteena on kerätä yh-teensä 15 miljoonaa euroasuojan, veden ja viemäröinninsaamiseksi sekä yöpymiseen jaruoanlaittoon tarvittavien vä-

Advent collection thisyear is ecumenical effort to help emergen-cy in Sudan's Darfur provin-ce. Caritas Internationalisand protestant Action ofChurches Together-alliancehave joined forces to respondto the ongoing humanitarianemergency in Darfur.ACT's members, Norwegi-an church aid, the council ofSudanese Churches, the deve-lopment aid organisation ofSudan and the welfare organi-sation of Catholic Church inSudan have taken the respon-sability to carry out this oneand half year program.This joint program is stri-ving to collect 15mio euro toget shelter, water, sewage andequipment needed for coo-king and sleeping. In outhernand western part of Darfurthere are half a million peop-le in need of THIS help.

CARITAS ETSII VAPAAEHTOISIAMYYJIKSI TUOMAAN MARKKI-NOILLE 7.-19.12. MA-PE KLO 11-18JA LA-SU 10-17.

AdventtikeräysAdventinsamlingAdvent Collection
lineiden hankkimiseksi.Avunsaajina on puoli miljoo-naa pakolaista Darfurin etelä-ja länsiosassa. Hankkeella var-mistetaan myös alle viisivuo-tiaiden riittävä ravitsemus jajärjestetään opetusta koulu-ikäisille lapsille.Keräyksen tuotolla kate-taan myös Ugandan AIDS-or-pojen terveydenhuoltoa ja pe-ruskoulutusta. Suomen Cari-taksen hanke Ugandassa alkoivuonna 2002.

Insamlingsmedlen an-vänds även för att täcka utgif-ter för sjukvård ochgrundskolning för barn somblivit föräldralösa pga AIDS.Finlands Caritas inleddesitt projekt i Uganda år 2002.
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K a l e n t e r iVakio-ohjelma
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

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

28.11. adventin 1. sunnuntai: 9.45 lat/esp,
11.00 päämessu, 12.30 messu venäjäk-
si, 16.00 messu Tikkurilassa, 18.00 ilta-
messu

29.11. ma 18.30 johdantokurssi seura-
kuntasalissa

30.11. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
4.12. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi
(11.00 messu), 17.40 vesper, 18.00 aat-
tomessu

5.12. adventin 2. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi,
16.00 messu puolaksi, 18.00 iltamessu

6.12. ma itsenäisyyspäivä: 11.00 messu
isänmaan puolesta

11.12. la 10.00 lastentarhan joulujuhla,
12.30 uskonnonopetus ensikommuuni-
ota varten, 17.40 vesper, 18.00 aattomes-
su

12.12. adventin 3. sunnuntai: 9.45 lat/
ranska, 11.00 päämessu, 12.30 perhe-
messu, 13.30-17.30 adoraatio, 18.00 il-
tamessu

13.12. ma johdantokurssi seurakuntasa-
lissa

14.12. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
15.12. ke 19.30 joulukonsertti kirkossa
18.12. la 9.45 uskonnonopetus ranskak-
si (11.00 messu), 17.40 vesper, 18.00
aattomessu

19.12. adventin 4. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsik-
si/mässa på svenska, 16.00 messu Por-
voossa, 18.00 iltamessu

21.12. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
24.12. pe jouluaatto: 14.00 jouluaaton
perhemessu, 16.00 messu ruotsiksi/
mässa på svenska, 24.00 jouluyön mes-
su

25.12. la Herran syntymä, joulu: 12.00 jou-
lupäivän messu, 18.00 iltamessu eng-
lanniksi/Mass in English

26.12. 1. joulun jälkeinen sunnuntai, py-
hän perheen juhla: 9.45 lat/esp, 11.00
päämessu, 12.30 messu venäjäksi,
16.00 messu puolaksi, 16.00 messu
Tikkurilassa, 18.00 iltamessu

28.12. ti 18.00 joululauluja seimenen ää-
rellä

31.12. pe 18.00 kiitosmessu
1.1. la pyhän Jumalansynnyttäjän Marian
juhlayhä: 12.00 päämessu, 18.00 ilta-
messu

2.1. 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu ita-
liaksi, 16.00 messu puolaksi, 18.00 ilta-
messu

----------------- Diaspora -----------------
Porvoo (ort. kirkko): 19.12. su 16.00
Tikkurila (ort. kirkko): 28.11.; 26.12. su
16.00

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

27.11-3.12. juhlaviikko Pyhän Marian seu-
rakunnassa, tarkempi ilmoitus ohjel-
masta muualla lehdessä

28.11. adventin 1. sunnuntai: 10.00 mes-
su suomeksi/Mass in Finnish, Tereso-
jen myyjäiset messun jälkeen, 11.30
messu saksaksi/Messe auf Deutch,
18.30 iltamessu

4.12. la 10.00 seurakuntamme 50-vuotis-
juhlamessu, kirkkokahvit Englantilaises-
sa koulussa

5.12. adventin 2. sunnuntai: 10.00 messu
ruotsiksi/mässa på svenska, 11.30 mes-
su suomeksi/mässa på finska, 18.30 il-
tamessu

8.12. ke autuaan Neitsyt Marian perisyn-
nitön sikiäminen, juhlapyhä: huom. ei
aamumessua, 9.30 koululaisten mes-
su, 18.30 iltamessu

11.12. la 10.00-14.00 ensikommuunio-
opetus, 18.30 aattomessu

12.12. adventin 3. sunnuntai: 10.00 mes-
su suomeksi/Mass in Finnish, 11.30
messu englanniksi/Mass in English,
16.00 messu espanjaksi/Mass in Spa-
nish, 18.30 iltamessu

Helsinki
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-6824040, fax 09-6224618. Sähkö-
posti henrik@catholic.fi.

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu; su 9.45 missa latina, 11.00 päämessu, 12.30
eri kielisiä messuja ja perhemessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe, messu 18.00; ti,
to messu 7.30. 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. sunn. ruotsiksi/suomeksi), kirkkokahvit; 11.30
messu (1. sunn. suomeksi/ruotsiksi, 2. sunn. englanniksi, 3. sunn. suomeksi/viet-
namiksi, 4. sunn. saksaksi, (5. sunn. 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. Rippitilaisuus: ti ja la 18.00-18.30 tai sopi-
muksen mukaan.

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 10.30 päämessu, 18.30 iltamessu englanniksi/Mass in English, ma, ke, pe, la
7.30 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 pu-
helimitse 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 seuratkaa kirkon ilmoitustaululta.

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, 18.00 iltamessu/Mass in English. Ti,
to 7.30 aamumessu, ma, ke, pe 19.00 iltamessu. Ke 18.40 iltarukous. pe 18.30
adoraatio. La messu kysy papilta. Rippi jokapäivä puolituntia ennen messua tai
sopimuksen mukaan. Huom. Matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saatta-
vat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaih-
televat. Tarkista kirkon ilmoitustaululta.

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251. Sähköposti ursula@catholic.fi. Koti-
sivu www.sci.fi/~stan. Pankkiyhteys: Sampo 800015-1888441.

Su 11.00 (1., 2. ja 5. sunn.) tai 18.00 (3. ja 4. sunn.) päämessu  kirkossa, to 18.00
iltamessu. Joka kuukauden 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00, paaston aikana
perjantaisin ristintien hartaus klo 18.00. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja
sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten torstaisin.

Oulu
Nasaretin pyhän perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834. Isä Paolon gsm 041-5731595. Säh-
köposti perhe@catholic.fi.

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

13.12. ma huom. ei ole messua ja eikä
Maanantai-klubia!

19.12. adventin 4. sunnuntai: 10.00 mes-
su suomeksi/Mass in Finnish, 11.30
messu suomeksi/vietnamiksi, 18.30 il-
tamessu

24.12. pe jouluaatto: 14.00 perhemessu/
Family Mass, 24.00 jouluyön messu

25.12. la Herran syntymä, joulu: 11.30 pää-
messu/piispan messu, 18.30 iltamessu

26.12. 1. joulun jälkeinen sunnuntai, pyhä
perhe: Jeesus, Maria ja Joosef, juhlapy-
hä: 10.00 messu ruotsiksi/mässa på
svenska, 11.30 messu suomeksi/mäs-
sa på finska, 18.30 iltamessu

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

SEURAKUNTANEUVOSTONVAALIT
Pyhän Marian seurakunnan seura-kuntaneuvostonvaalit pidetään 7.-21.12.2004. Jos haluat ehdokkaak-si, lähetä valokuvasi ja henkilötieto-si Pyhän Marian seurakunnan kansi-liaan 6.12.2004 mennessä.Kiitos.
St. Mary´s Parish Council electionswill take place between 7.-21.12.2004. If you are interested in beco-ming a candidate please send a pho-tograph with your personal informa-tion to St. Mary´s secretariat befo-re December 6th.Thank you.

Turku
Pyhän Birgitan ja autuaanHemmingin seurakunta

28.11. adventin 1. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 11.45-15.00 Birgittalaissisarten
ja Teresojen myyjäiset Birgittasalissa,
18.30 Mass in English

4.12. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
5.12. adventin 2. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English

7.12. ti 19.00 miestenpiiri
10.12. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00
messu Porissa

11.12. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemes-
su

12.12. adventin 3. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English

14.12. ti 19.00 teologinen opintopiiri
18.12. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhe-
messu

19.12. adventin 4. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English

21.12. ti 19.00 informaatiokurssi

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

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

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta

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

28.11. adventin 1. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 16.00 messu Kuopiossa

3.12. pe 18.00 messu Kiteellä
4.12. la 9.45 uskonnonopetus Joensuus-
sa, 11.00 messu Joensuussa
(ort.kirkko), 16.00 messu Varkaudessa
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K a l e n t e r i

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi-
tukset seuraavaan lehteen ajalle
17.12.–14.1. on toimitettava viimeis-
tään 3.12. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen

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

5.12. adventin 2. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 16.00 messu Mikkelissä

6.12. ma itsenäisyyspäivä: 10.30 messu
isänmaan puolesta

8.12. ke autuaan Neitsyt Marian perisynni-
tön sikiäminen, juhlapyhä: 18.00 juhla-
messu

11.12. la 9.00 lauantaikurssi, 10.30 infor-
maatiokurssi, 12.15 pyhä messu, noin
14.00 joulunäytelmä vanhemmille

12.12. adventin 3. sunnuntai: 10.30 piis-
pan messu

15.12. ke 18.00 English Mass
16.12. to seniorien kokous
18.12. la 11.00 messu Savonlinnassa
19.12. adventin 4. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 16.00 messu Kuopiossa

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

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

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

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

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

Savonlinna: (Ort. rukoushuone, Erkonka-
tu 11) 27.11.; 18.12. la klo 11.00, uskon-
nonopetus alkaa klo 9.45

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

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

Kouluvuonna 2004-2005 järjes-tämme johdantokurssin katoliseenuskoon Pyhän Olavin seurakunnas-sa Jyväskylässä. Kurssi on ilmainenja tarkoitettu sekä muuten asiastakiinnostuneille että heille, joilla onaikomus liittyä katoliseen kirkkoon.Informaatiokurssi pidetään samaanaikaan lasten uskonnonopetuksenkanssa lauantaisin (18.9.; 16.10.;20.11.; 11.12.2004 ja 22.1.; 19.2.;19.3.; 16.4; 21.5.2005) klo. 10.30seurakuntamme tiloissa. Tervetu-loa!

Tampere
Pyhän ristin seurakunta

27.11. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemes-
su

28.11. adventin 1. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.00 Mass in English

4.12. la 9.00 messu Lapualla, 12.00 mes-
su Pietarsaaressa, 16.00 messu Vaa-
sassa, 18.30 messu Kurikassa

5.12. adventin 2. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 15.00 messu Hämeenlinnassa,
18.00 Mass in English

6.12. ma itsenäisyyspäivä: 10.30 messu
isänmaan puolesta

8.12. ke autuaan Neitsyt Marian perisynni-
tön sikiäminen, juhla: 19.00 juhlames-
su, 19.40 naistenilta: aiheena jouluyllä-
tys

11.12. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhe-
messu

12.12. adventin 3. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.00 Mass in English

19.12. adventin 4. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.00 Mass in English

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

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

Lapua: (kysy kirkkoherralta) 4.12. la 9.00
Pietarsaari: (Pyhän Mikaelin kappeli)
4.12. la 12.00

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

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta

28.11. adventin 1. sunnuntai: 18.00 pää-
messu

2.12. to 18.00 adventtiajan iltamessu
3.12. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 il-
tamessu

5.12. adventin 2. sunnuntai: 11.00 pää-
messu

6.12. ma 11.00 pyhä messu isänmaan
puolesta

8.12. ke autuaan Neitsyt Marian perisynni-
tön sikiämisen juhla: 18.00 juhlamessu

9.12. to 18.00 adventtiajan iltamessu
11.12. la 13.00 perhemessu
12.12. adventin 3. sunnuntai: 11.00 pää-
messu

16.12. to 18.00 adventtiajan iltamessu
19.12. adventin 4. sunnuntai: 18.00 ilta-
messu

23.12. to 18.00 adventtiajan iltamessu
24.12. pe Herran syntymä joulu, jouluai-
ka, 24.00 jouluyön messu (paimenten
messu)

25.12. la joulu: 11.00 joulupäivän messu
ja joulujuhla

26.12. 1. joulun jälkeinen sunnuntai: py-
hän perheen juhla: 11.00 juhlamessu

30.12. to 18.00 jouluajan iltamessu
31.12. pe 18.00 kiitosmessu vuoden päät-
tyessä

1.1. la pyhän Jumalansynnyttäjän Marian
juhlapyhä: 11.00 juhlamessu

2.1. 2. joulun jälkeinen sunnuntai: 11.00
päämessu

6.1. to Herran ilmestyminen, loppiainen,
juhlapyhä: 11.00 juhlamessu ja seura-
kuntamme perhejuhla

9.1. 3. joulun jälkeinen sunnuntai, Herran
kaste: 11.00 juhlamessu

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

Lappeenranta: 9.12.; 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 14-
16.00

Oulu
Nasaretin pyhän

perheen seurakunta
27.11. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

28.11. adventin 1, sunnuntai: 9.30 Mass
in English, 11.00 päämessu, 17.00 mes-
su Raahessa

2.12. to 19.00 ekumeeninen sanan Ju-
malanpalvelus Tuiran kirkkosalissa

3.12. pe 18.00 pyhän sakramentin pal-
vonta (adoraatio)

4.12. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

5.12. adventin 2. sunnuntai: 9.30 Mass in
English, 11.00 päämessu, 17.00 messu
Torniossa

8.12. ke autuaan Neitsyt Marian sikimiä-
minen, juhlapyhä: 18.30 juhlamessu

10.12. pe 18.00 pyhän sakramentin pal-
vonta (adoraatio)

11.12. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

12.12. adventin 3. sunnuntai: 9.30 Mass
in English, 11.00 päämessu, 17.00 mes-
su Rovaniemellä

17.12. pe 18.00 pyhän sakramentin pal-
vonta (adoraatio)

18.12. la uskonnonopetus koululaisille
19.12. adventin 4. sunnuntai: 9.30 Mass
in English, 11.00 päämessu, 17.00 mes-
su Raahessa

24.12. pe Herran syntymä, jouluaatto:
18.00 pyhän sakramentin palvonta (ado-
raatio), 24.00 jouluyön messu

25.12. la Herran syntymä, Joulu, juhlapy-
hä: 9.30 Mass in English, 11.00 päämes-
su, 17.00 messu Torniossa

26.12. 1. joulun jälkeinen sunnuntai, pyhä
perhe: Jeesus, Maria ja Joosef, juhlapy-
hä: 9.30 Mass in English, 11.00 päämes-
su

31.12. pe 18.00 pyhän sakramentin pal-

vonta (adoraatio), 18.30 kiitosmessu

----------------- Diaspora -----------------
Raahe: 19.12. su 17.00
Rovaniemi: 12.12. su 17.00
Tornio: 5.12.; 25.12. su 17.00

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

TOIMISTOT
Katekeettinen keskus

Kuusitie 6, 00270 Helsinki. Puh. (09)
2416095, fax (09) 5885157. Sähköposti
katekeesi@catholic.fi, kotisivu www.
katekeettinenkeskus.fi

Lucia-puoti, Kuusitie 6. Avoinna vain ti/
to klo 12.00 - 18.15

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

KESKUKSET
Ekumeeninen keskus

Myllyjärvi, 02740 Espoo. Puh. 09-
8557148.

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

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 09-
61206711, fax 09-61206710. Email:
kirjasto@studium.fi

Kirjasto on avoinna ke klo 14-18.
Dominikaanit viettävät kappelissaan

messua tavallisesti klo 8.00 maanantais-
ta perjantaihin.

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

TAPAHTUMIA
Academicum Catholicum

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

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

To 16.12. klo 18.30 Outi Kecskemeti
kertoo suomeksi julkaistusta katolisesta
kirjallisuudesta. Ohjelman jälkeen  on tar-
jolla jouluglögiä. / Outi Kecskemeti berät-
tar om i Finland publicerad katolsk littera-
tur. Julglögg serveras efter programmet.

Catholic Students’ Club
Welcome to the Rosary and Holy Mass
(Latin/English) in St. Henry’s Cathedral on
the following Tuesday evenings at 18.00:
Nov. 30; Dec. 14. For students and young
adults and anyone interested in the Cat-
holic Faith.

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

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

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

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

Maallikkofransiskaanit OFS
Kokoontumispaikka Pyhän Marian seura-
kuntasali, Mäntytie 2, 00270 Helsinki.
EUFRA-teema on yhteinen kutsumus vuo-
ropuheluun ja ykseyteen.

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

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

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

Pyhän Henrikin seura
Syysohjelma 2004:

Ke 15.12. Joulukonsertti klo 19.30 Py-
hän Henrikin katedraalissa

Kvartetti-liput loppuunmyyty!

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

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

27.11. la Joulumyyjäisten pystytystä
seurakuntasalissa klo  13 – 17.

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

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

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

MUITA ILMOITUKSIA
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Pyhiinvaelluksella Espanjassa

Muuri Avilan kaupungin ym-pärillä näyttää valonheittäjienloisteessa melkein valkoiseltamyöhään illalla. Puerto SanVicente -portti vie vanhankaupungin sokkeloisille, ka-peille kaduille. Pyhä Jeesuk-sen Teresa, siviilinimeltäänTeresa de Cepeda y Ahuma-da, on läsnä kaupungissa. Hä-nen vaikutuksensa näkyy kaik-kialla.Sunnuntai-illan messussaLa Santa -kirkossa pyhä Tere-sa on kunniapaikalla lähelläalttaria. Hän katsoo kuin lu-moutuneena kaukaisuuteenvalkoisessa kirjaillussa silkki-puvussaan. Koko jalusta heh-kuu ja kimmeltää hiotusta la-sista valmistettujen lyhtyjenvalossa. Teresa kutsuu tutus-tumaan elämäänsä ja spiritua-liteettiinsa. Museossa kirkonvieressä hänen elämänvaiheen-sa ovat esillä kiehtovina doku-mentteina.Isänsä tahdon vastaisestiTeresa halusi antautua nunn-aksi ja pakeni Encarnation-luostariin. Siellä hän antoilupauksensa kaksi vuottamyöhemmin, ja sen johtajanahän toimi vuosien kuluttua.Maltankuume vaivasi häntäajoittain ja erityisen vaikea seoli 1539, jolloin hän oli pit-kään sairaana. Tämän jälkeenTeresan hengellinen kehitysmuuttui vähitellen yhä mysti-sempään suuntaan. Luostarinkappelin sivustalla on edel-leen nähtävänä pieni huone,jossa Teresa koki transverbe-raation; hän näki, miten en-keli lävisti hänen sydämensä

tulisella keihäällä.Luostarissa elettiin epäta-sa-arvoisesti; rikkaat sisaretasuivat sviiteissään palvelijoi-neen, köyhät makuusaleissajoskus jopa nälkää nähden.Teresa päätti perustaa uudenluostarin, jossa kaikki olisivatsamanarvoisia. Sellaiseksi tuliPyhän Josefin luostari Avilas-sa. Siellä Teresa riisui kolmenmuun perustajasisarenkanssa kenkänsä ja pukijalkaansa yksinkertaisetpunotut sandaalit. Näinoli kengättömien karme-liittojen uusi sääntökun-ta saanut alkunsa. Elämäomistettiin köyhyydelleja tasa-arvolle. Elämän-työtään Teresa jatkoi pe-rustamalla Espanjaankaikkiaan 17 luostaria jakirjoittamalla useitateoksia. Salamancanluostari on järjestyksessätoinen, ja sen perusta-mispäivä on 1.11.1572.Encarnation-luostarin mu-seossa on tuoli, jossa pyhäRistin Johannes, siviilinimel-tään Juan de Yepes y Alvarez,otti vastaan rippejä. Hän istuituolilla luostarin ulkopuolel-la ja sisaret ripittäytyivät sisäl-lä seinän takana. Pyhä Johan-nes asui vierailulla ollessaanmökissä luostarin pihalla.Museon monien reliikkienjoukossa on Ristin Johannek-sen hammas. Pyhimyksestätuli myös reformaattori, silläTeresan pyynnöstä hän uudis-ti karmeliittaveljien luostari-laitoksen.Pyhän Josefin luostari on

avilalaisten arvostama. Senympäristöä suojellaan eikä lä-hikaduilla ajeta autoilla. Hil-jaisuus ja rauha vallitsevat.Pyhiinvaeltajien lisäksi kadul-la liikkuu vain harvoja jalan-kulkijoita, ja muutama sisilis-ko vilahtaa seinustalla aurin-gonpaisteessa.Pyhiinvaeltajien messuvanhassa kappelissa on koru-

ton ja kaunis. Alkuperäisestäkappelista on jäljellä enääklausuurin ristikko paksuinepiikkeineen korkealla vasem-malla seinällä.Pyhä Teresa on saanut vii-meisen leposijansa Alba deTormesissa. Hänen lepoaanon häiritty, sillä hänen ruu-miinsa kuljetettiin eräänäyönä salaa Avilaan Pyhän Jo-sefin luostariin. Alban ruhti-naat vaativat pyhän vainajankuitenkin nopeasti takaisin.Teresan sydän on hopeaa jalasia olevassa rasiassa vitriinis-sä Alba de Tormesin kirkonmuseossa.

Segovian karmeliittaluos-tari, joka toimii myös retriit-tikeskuksena, on luonnon-kauniilla paikalla 1100-luvul-la rakennettua Alcazarin pa-latsia vastapäätä laakson toi-sella puolella. Täällä RistinJohannes on rukoillut luolas-sa, istuttanut sypressin ja kat-sellut kaunista maisemaa, jos-sa nyt pikkulinnut lentelevätedestakaisin rauhallises-ti liikkuvia pyhiinvaelta-jia säikkyen.13.12.1591 kuol-leen pyhän Ristin Jo-hanneksen maallisetjäännökset lepäävätmarmoriarkussa luosta-rin kappelissa. Messunjälkeen pyhiinvaeltaja-ryhmä kiertää arkun ym-päri pyhää mystikkoakunnioittaen. Älä häi-riinny rukouksistammeja lauluistamme, sinäikiunta nukkuva pyhäJuan de la Cruz.Kallioiselle mäelle raken-nettu Toledo on ollut ole-massa jo roomalaisvallan aika-na ensimmäisellä vuosituhan-nella. Maurit valtasivat sen711, ja 1085 siitä tuli Kastili-an ja myöhemmin koko Es-panjan pääkaupunki. Kau-pungin sokkeloisilla, elämääkuhisevilla kujilla on aistitta-vissa maurilainen ilmapiiri.Tajo-joki kiertää kaupunkiavihertävänä ja tummana.Erään kapean, ylämäkeennousevan kadun varrella onentinen luostari, jossa pyhäTeresa kirjoitti Elämäni-teok-sen ensimmäisen luonnok-

sen. Kun kulkee kaupunginportista, muistaa Ristin Jo-hannesta, joka paetessaan yh-deksän kuukautta kestäneestävankeudesta kulki portistayöllä pimeässä ruoskittuna jasairaana ja pääsi turvaan kar-meliittasisarten klausuuriin.Sinne takaa-ajajia ei laskettuja hän sai toipua rauhassa.El Grecon maalauksenapostoli Johanneksen lempeäkatse jää mielen sopukoihinmuseossa ja käsittämättömänsuuren, viisilaivaisen katedraa-lin sakaristossa olevien maala-usten joukosta.Teresan juhlapäivän messu15.10. vietetään Avilan SanIgnacio -kirkossa. Kirkon ka-tossa pyhä Ignatius de Loyolaja pyhä Francisco Xavier kat-selevat osallistujien runsastajoukkoa. Messun jälkeenpyhä Teresa ja Nuestra Senho-ra kannetaan kulkueessa kum-pikin omilla jalustoillaan kau-pungin aukiolle, missä juhlajatkuu valkoisen, kukkaseppe-lein koristellun Teresan pat-saan äärellä. Soittokunnatsoittavat, soittajien sinisettöyhdöt vilahtelevat ja sotilas-osasto marssii ryhdikkäänä.Pyhiinvaeltajat kiittävätasiantuntevaa matkanjohtajaaja suunnittelijaa Heidi Tuori-la-Kahanpäätä harvinaisestatilaisuudesta tutustua Espan-jan hengelliseen ja kulttuuri-seen historiaan ja isä FransVossia SCJ, joka väsymättö-mästi ja iloisena piti huoltapyhiinvaeltajien hengellisestäelämästä. ELINA GRÖNLUND

Tuhat vuotta kuin yksi päivä.
Pyhiinvaeltajat polvistuvat.
Alttarin kultaus hehkuu

kynttilöiden häilyvässä valossa.
Kellot helisevät kirkkaina,

kun Kristuksen ruumis kohoaa.
Tuhat vuotta tässä,

meissä ja Kristuksen ruumiissa.
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Papin mietteitä pyhiinvaellukselta:Avilan Jeesuksen Teresan ja Ristin Johanneksen tiellä
Aikana, jolloin Keski- ja
Pohjois-Euroopassa puhke-
sivat kristikuntaa jakavat
reformatoriset liikkeet, Ete-
lä-Euroopassa puolestaan
oli syntynyt vastaavia uudis-
tusliikkeitä. Niiden perusta-
jien joukossa oli mm. Es-
panjassa syntyneet Ignatius
de Loyola, josta tuli voi-
makkaan jesuittajärjestön
perustaja ja katolisen kir-
kon puolustaja, sekä mysti-
kot Avilan Teresa eli Jeesuk-
sen Teresa ja Ristin Johan-
nes. Jälkimäiset saivat Ju-
malalta tehtäväkseen herät-
tää eloon uuden, niin sano-
tun paljasjalkaisten eli ken-
gättömien (latinaksi diskal-
seaattien) karmeliittojen

haaran Karmelin hengelli-
sessä perheessä. He halusi-
vat herättää uudelleen voi-
maan Karmelin erakkojär-
jestön alkuperäisen luosta-
risäännön. He noudattivat
mm. ankaraa askeesia ja
vihkiytyivät johdonmukai-
sesti elämään evankelisten
neuvojen hengessä. Siten
vuosisatojen aikana he eivät
ole vaikuttaneet rakenta-
vasti ainoastaan Jumalalle
vihittyyn elämään ja sen
kehitykseen kirkossa, vaan
myös maallikkojen henkilö-
kohtaiseen suhteeseen Ju-
malaan. Tästä syystä mo-
lemmat on julistettu kir-
konopettajiksi.

Karmelin vuori
Jo Vanhan testamentin Pales-tiinassa perimätiedon mu-kaan eli Karmelin vuorellaerakkoja, jotka pitivät Israelis-sa elävänä uskon ainoaan Ju-malaan. Kuuluisin heistä oliprofeetta Elia. Kun maassa eiollut satanut muutamaanvuoteen, kuningas Ahab syyt-ti Eliaa hätätilasta, joka olisyntynyt kuivuuden johdosta.Kuningas itse ei tunnustanutomaa syntiään, sillä hän olisallinut epäjumalan palvon-nan valtakunnassaan eikä si-ten halunnut lopettaa Baalinpappien uhripalveluksia. Eliahaastoi heidät uhrikilpailuunainoan ja totisen Jumalanpuolesta sanoen ”Se jumala,joka sytyttää uhrilahjat tuleenon tosi Jumala.” Elian uhri-lahja syttyi heti palamaan.Toisten uhrit eivät syttyneet,vaikka papit huusivat kaikkin

voimin Baalia avukseen. Sil-loin kansa tuloksen nähdes-sään heittäytyi kasvoilleen jahuusi: ”Herra on meidän Ju-malamme”. Sen jälkeen profeetta lu-pasi, että Jumala tulisi pianlopettamaan kuivuuden ja lä-hettäisi sateen. Ennustus kävitoteen. Hänen palvelijansanäki pienen pilven nousevanmereltä, miehen kämmenenkokoisen ja samassa alkoi sa-taa kaatamalla (1 Kun. 18).Karmelin erakkojen mielestätämä pieni pilvi oli enne luva-tun messiaan eli Kristuksentulemisesta, merkki, joka vah-visti heidän toivoaan Jumalanrakkauteen ja laupeuteen kan-saansa kohtaan. MyöhemminUudessa testamentissa, kunVapahtaja oli tullut ihmiseksija messiaaninen aika oli alka-nut, Karmelin erakot näkivätpienessä pilvessä Neitsyt Ma-rian, joka synnytti PyhästäHengestä maailmaan Messi-aan, Jumalan Pojan. TätenMarian kautta toteutui ih-meellisellä tavalla Herran sa-nat profeetta Jesajan kirjassa:”Vihmokoon taivas, virrat-koon oikeus ylhäältä pilvistä,avautukoon maa ja kasvakoonpelastuksen hedelmää ja ver-sokoon vanhurskaus” (Jes.45:8). Siksi Karmelin vuorel-la Neitsyt Mariaa on aina kun-nioitettu Jumalan synnyttäjä-nä, Kirkon äitinä ja esikuvanasekä esirukoilijana.. Kun isla-min usko keskiajalla sulki Py-hän maan kristityiltä, karme-liitat lähtivät Eurooppaan jajärjestäytyivät siellä kerjäläis-munkkien tavoin. Keskiajanlopussa noin 14. vuosisadallasyntyi myös karmeliitta-nun-nien oma haara, mutta senluostarisääntö oli aluksi vieläsangen puutteelinen.. Tren-ton kirkolliskokouksen uu-distusten ansiosta (1545–1563) Avilan Teresa ja RistinJohannes saivat tilaisuudentoteuttaa omat näkemyksensäkarmeliittaelämästä ja ylipään-sä Kristuksen seuraamisesta.
Jeesuksen pyhä ihmisyys

Kengättömien karmeliitta-haaran keskeinen ajatus löy-tyy Avilan Teresa sanoista:”Vain Jumala riittää” (SoloDios basta!). Jumala on hei-dän hengellisyytensä keskus.Jeesuksen Teresan ja Ristin Jo-hanneksen kirjoittamansa kir-jat, kuten Sisäinen linna jaPimeä yö, vaikuttavat ensi sil-mäyksellä vaikeilta. Ne kui-tenkin vain osoittavat sentien eri vaiheet, jonka läpi jo-kaisen munkin, nunnan ja us-kovan on mentävä, voidak-

seen päästä Jumalan vuorelle,Jumalan kirkkauteen, taivaal-liseen Jerusalemiin. Kristuk-sen pyhä ihmisyys on tie, to-tuus ja ovi elämän pyhyyteenja vanhurskauteen. Ei lieneaivan sattumaa., että Avilassaolevan luostarin nimi, jossaJumala valmisti pyhää Teresaatulevaan tehtävään, luostari-säännön uudistamiseen 30vuoden ajan, oli inkarnaationeli Herran ihmiseksitulonluostari. Oman haaransa pe-rustettuaan Teresa valitsi itsel-leen myös uuden luostarisisa-ren nimen. Hänestä tuli Jee-suksen Teresa. Rukoileminenoli Teresan mielestä ikäänkuin ystävän kanssa olemista.Mietiskellen Jeesuksen elä-män eri vaiheita, hänen lap-suuttaan ja aikuistumistaanNasaretissa, työskentelyäänkasvatusisänsä verstaassa, ju-listustyötään Palestiinassa,kärsimyksensä, kuolemansa jaylösnousemuksensa salaisuuk-sia sekä Pyhän Hengen lähet-tämistä, josta kirkko syntyi,pyhä Teresa oppi ymmärtä-mään oman osansa Jumalanpelastussuunnitelmassa, luos-tarin sekä kirkon elämässä.Samoin hän sai myös hy-viä virikkeitä Marian ja Joose-fin avoimuudesta JumalanHengelle, Marian palvelualtti-udesta ja Joosefin uskollisuu-desta Jumalan tahdolle.TodellisuudentajuinenJeesuksen Teresa kirjoitti elä-mäkerrassaan, että pyhä Joo-sef on aina auttanut häntä,kun hän on vedonnut hänenesirukoukseensa ja apuunsa.Ei ihme, että hän omisti pe-rustamansa ensimmäisen ken-gättömien karmeliittojennunnaluostarinsa Avilassa eri-tyisesti pyhälle Joosefille, Jee-suksen kasvatusisälle, jostatuli luostarin taivaallinen suo-jelija.
Pyhä Jeesuksen Teresa

Teresan elämä ei olluthelppoa, mutta hänen sisäi-nen elämänsä oli vahva ja häntunsi Vapahtajan rinnallaan.Raamatusta ja sakramenttien,erityisesti pyhän eukaristian japarannuksen sakramentienkautta hän sai lohdustusta javoimaa mennä eteenpäin.Sen lisäksi hän löysi itselleensellaiset rippi-isät, kuten py-hän Ristin Johanneksen, jot-ka pystyivät antamaan hänellemyös sitä sielun ohjausta,jota hän tarvitsi.Kärsien Herramme kanssakärsivällisyydessä saavutammekaiken, opettaa pyhä Teresa.
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Ge besked omvårt hopp!
Brecht lär ha sagt att finländarna är ett folk som tiger
på två olika språk. Eftersom jag inte kan tala majorite-
tens språk här i Finland har jag lärt mig att värdesätta
tystnaden som ett sätt att kommunicera med andra.
Detta är lättare sagt än gjort för en predikarbroder som
hittills alltid förfogat över och förlitat sig på det skriv-
na och det talade ordet!

När man själv tiger kan man börja lyssna på andra,
på deras livsskildringar, berättelser samt individuella
och kollektiva erfarenheter. När jag nu anlänt i Fin-
land vill jag gärna lära mig mer om hur man, på den
här sidan av Östersjön, tänker och resonerar; hur his-
torien och miljön präglat den finska själen. Vad bety-
der sisu egentligen?

Vår Herre levde, dog och uppstod för två tusen år
sedan i en för de flesta av oss helt främmande kultur.
Evangeliet, det glada budskapet om ett nytt liv i Gud,
har tagits emot under alla tider och i alla kulturer ef-
tersom det berör människan i hennes djupaste dimen-
sion. Men översättningen är ändock en ofrånkomlig
del av förkunnelsen. Evangeliets transhistoriska rele-
vans blir tydlig först när den underkastar sig tid och
rum precis som Guds kärlek till oss blir tydlig först
när den underkastar sig människolivets villkor.

Det är alltså här och nu, till nutidens människor i
Finland, som vi är kallade att tradera evangeliet. Och
det är utifrån dagens kultur och språk som vi ska vara
”beredda att svara var och en som kräver besked om
[vårt] hopp.” 1 Pet 3:15

Under mina år i Sverige har en vikTig del av min
förkunnelse bestått i att försvara människolivets helgd
inom medicinens område. Med tanke på bioteknikens
och medicinens utveckling samt den etiska villrådighe-
ten  som råder idag kan ett engagemang i dessa frågor
vara ett sätt att för oss att ge besked om vårt hopp. Är
du intresserad? Jag bjuder dig till en sammankomst på
Studium Catholicum den 13 december kl. 18.00. Då
ska jag presentera mina erfarenheter från Sverige och
tillsammans kan vi fundera över hur vi kan främja en
livets kultur i Finland. Välkommen!

AXEL CARLBERG OP

Elämän puolesta - Respekt
Isä Axel Carlberg OP kertoo Ruotsissa toimivasta ka-tolisesta Respekt-järjestöstä Studium Catholicumissamaanantaina 13.12. klo 18.00 alkaen.Tilaisuudessa mietitään, miten toimintaa elämänpuolesta saataisiin syntymään myös Suomessa. Paikal-le toivotaan myös ihmiselämän asiantuntijoita, lääkä-reitä, psykologeja, opettajia jne. Tervetuloa!

Ainakin kahdestamaailmasta
Fidesin sarja hiippakuntaamme saapuneista uusista papeista päättyy tällä erää dominikaani-isä Axel Carlbergiin OP, jonka tehtävien kirjo ja kulttuurien tuntemus on … häkellyttävä.
Joskus tuntuu paremmalta ollaesittämättä liikaa valmiita kysy-myksiä. Niinpä kohdatessaniisä Axel Carlbergin OP Studi-um Catholicumin kirjojen kes-kellä tätä haastattelua vartenolin varma siitä, että paras kysy-mys olisi yksinkertaisesti: AxelCarlberg, kuka sinä olet? Oikeas-sa olin. Rauhallisesti mutta ta-saiseen tahtiin eteenpäin kii-ruhtaen isä Axel kertoi elämän-sä tarinan, joka alkoi kauempaakuin voisi kuvitellakaan.”Olen kotoisin hyvin kau-kaa. Synnyin Meksikossa vuon-na 1958. Isäni oli ruotsalainen,joka oli matkannut Meksikoonkuusi vuotta aiemmin. Silloinhänet oli kutsuttu hyvän ystä-vänsä häihin. Siellä hän sittentapasi äitini ja jäi maahan 20vuodeksi. Meitä on neljä lasta”,isä Axel muistelee hymyillen.”Olen siis oikeastaan ruot-salainen meksikolainen, taisveksikolainen, niin kuin jos-kus sanotaan”, hän nauraa jajatkaa vakavammin: ”Yhdistel-mä on melko harvinainen,mutta siksi tavallaan elän mo-lemmissa maailmoissa. Minus-sa on meksikolainen puoli, jase on syvemmällä kuin uskoisi-kaan, ja sitten on ruotsalainenpuoli.”Lapsuus vietettiin Meksi-kossa, ja jäljelle jäi vahva kaksi-kielisyys. ”Me lapset olimmeihan yhtä paljon ruotsalaisiakuin meksikolaisiakin”, Axelvahvistaa.
Kanadaan

Pojan ollessa kolmentoistaperhe muutti Kanadaan. Niin-pä poikaa leimaa vielä kolmas-kin kulttuuri, anglosaksinen.”Englanti on tänäänkin luulta-vasti paras kirjoituskieleni, kos-ka sillä kävin kouluni ja opin-toni loppuun”, isä Axel arvelee.”Koulun jälkeen aloitin opin-not Toronton yliopistossa.”Kanadassa systeemi onsama kuin Englannissa, eli yli-opistoiden yhteydessä toimiicollegeja, joissa opiskelijat asu-vat. Axel muutti kampuksenkatoliseen St. Michael’s Col-legeen. Siellä hän tutustui ensikertaa dominikaaneihin, tar-kemmin sanottuna isä JamesWeisheipliin OP, joka opettikuuluisassa Paavillisessa kes-kiajan tutkimuksen instituutis-sa (PIMS). Paikka tunnetaanvarsinki kahden pesunkestäväntomistin, Etienne Gilsonin ja

Jacques Maritainin ansiosta.Weisheipl teki Axeliin suu-ren vaikutuksen. ”Tapasin hä-net ensin rukouspiirissä, jossarukoilimme ruusukkoa ja kuu-limme mietiskelyitä. Weisheip-lin yksinkertainen hurskaus jasamalla hänen älyllinen voi-mansa sytyttivät minussa ensikertaa kiinnostuksen domini-kaanisuutta kohtaan.””Ongelma oli kuitenkin se,että halusin välttämättä domi-nikaaniksi juuri Ruotsiin,vaikken tiennyt edes sitä, onkomaassa ainuttakaan saarnaaja-veljeä”, isä Axel naurahtaa.”Olihan se aika abstraktia!”Torontossa Axel opiskeli fi-losofiaa, valtiotiedettä ja lopuk-si myös vähän teologiaa. Hänsai sattumalta selville, ettäRuotsissa todellakin oli domi-nikaaneja, ja kirjoitti kirjeenTukholman silloiselle piispalleHubertus Brandenburgille.Tämä kutsui nuoren miehenkesäksi harjoittelemaan johon-kin seurakuntaan, ja lähettiAxelin suoraa päätä kauas pois:Luulajaan.”Siellä kuitenkin tapasindominikaani-isä Durrellin, jol-ta tivasin tietoja sääntökunnas-ta. Hän kertoi, että tullaksenidominikaaniksi Ruotsiin, mi-nun olisi lähdettävä Rans-kaan”, isä Axel sanoo nuoruu-denaikaista ilmeistä ihmetyk-sen aihettaan muistellen. ”Kir-joitin sitten useamman kirjeenprovinsiaalille Ranskaan, ja lo-pulta sain vastauksen: minutkutsuttiin novisiaattiin.”Luultavasti, vaikka isä Axelei sitä mainitsekaan, Kanadas-sa luettu ”pakkoranska” helpot-ti asioiden sujumista melkoises-ti. Novisiaatti alkoi Lillessä1982, ja opinnot odottivatStrassbourgissa. Axel kirjoittipaikallisen gradunsa BasileusSuuresta. Patristiikka innoittihäntä suuresti.
Vihdoin Ruotsiin

”Lopulta vuonna 1987 saa-vuin Ruotsiin. Asetuin sielläLundin dominikaanien jouk-koon, joka ei ollut suuren suu-ri, mutta sitäkin vanhempi.”Papiksi Axel vihittiin Lundissasaman vuoden joulukuun 12.päivänä, siis Guadalupen Neit-syen juhlana. ”Se sopi loistavas-ti: vihkimykseni oli ensimmäi-nen reformaation jälkeinen ka-tolinen pappisvihkimys kau-pungissa, joka keskiajalla oli ta-

vallaan koko Pohjolan päähiip-pakunta; ja sitten se yhdisti juu-reni, Meksikon ja Ruotsin”, isäAxel iloitsee selvästi.Lundin yhteisössä töitä riit-ti. Vihdoin veljet pääsivätvuonna 1993 muuttamaan uu-disrakennukseen, joka sijaitseekeskellä yliopistokampusta.Siinä välissä Axelin kiinnos-tuksen painopiste oli muuttu-nut. Hänen äitinsä sairastui jakuoli MS-tautiin jättäen jälkeenjoukon kysymyksiä elämän lop-puvaiheen hoidosta. Pitäisiköhoitaa vai ei, ja jos niin miten?”Kysymys oli ihan oikeastielämästä ja kuolemasta. Näitäasioita oli pohdittava. Ja sittenisänikin sai kaksi infarktia jakuoli pari vuotta myöhemmin”,Axel muistelee. Hän kertoomyös, kuinka merkittäväksiosoittautui nuorelle papilleosunut kutsu sairaalaan, jossa17-vuotias katolinen poika olielämän ja kuoleman rajalla saa-tuaan aivoihinsa vakavan ruh-jeen nyrkkeilyottelussa.
Kysymys elämästäja kuolemasta

”Poika oli teho-osastollahengityskoneessa. Nuorenapappina minulle esitettiin vai-keita kysymyksiä: Pitäisikö konesammuttaa, entä mitä tehdäpojan elimille.” Isä Axel sukel-si – tahtomattaan – elämän ky-symysten keskelle, ja joutuiniistä aina välillä esitelmöi-määnkin opiskelijoille. Bioetii-kan opinnot alkoivat Lundinyliopistossa, ja lopulta isä Axelväitteli tohtoriksi elämän py-hyyden ja elämänlaadun merki-tyksestä tehohoidossa, erityises-ti vastasyntyneiden, vaikeastisairaiden lasten hoidossa. ”Sil-loinhan hoitopäätökset joudu-taan tekemään ilman, että poti-laalta voidaan kysyä mitään”,isä Axel muistuttaa.Väitöksen myötä tie aukenija tehtävät vain lisääntyivät. IsäAxel sai kutsun toimia Pyhänistuimen edustajana EuroopanNeuvoston bioeettisessä komis-siossa. Hän jatkoi tutkijan työ-tään Lundissa, ja sitä työtä hän,minimaalisesti, tekee vieläkin.Lisäksi häntä pyydetään välilläEuroopan unionin komissionasiantuntijaksi arvioimaan uni-onin rahoitusta hakevien tutki-mushankkeiden moraalisuutta.”Olen siellä vain yksi ääni mo-nien joukossa, mutta silti pidäntärkeänä, että kirkkoa ja kirkon
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Advent – searching forthe spirit of true prayer ...
The Dominican brothers invite you to celebrate the Vi-gils of the coming of Christ every Sunday during Advent.This will include a moment of meditation based on theRosary and the prayer of Jesus.
From 6 to 7 P.M. at the Studium Catholicum, startingNov. 28th. Welcome!

KUTSU
Pyhän Marian kirkon valmistumisesta ja vihkimises-tä on kulunnut 50 vuotta. Pyhän Marian seurakun-nalla on ilo kutsua teidät juhlaviikon päätapahtu-maan lauantaina 4.12.2004 klo 10.00 Mäntytie 2.Juhlamme alkaa päämessulla, jonka viettää piispam-me Józef Wróbel SCJ. Messun jälkeen kirkkokahvittarjoillaan Englantilaisella koululla Mäntytie 14, jos-sa on myös ohjelmaa lapsille ja aikuisille. Sydämelli-sesti tervetuloa!

KIRKKOHERRA KAZIMIERZ LEWANDOWSKI SCJ

Studium Catholicum
uusi puhelinnumero: 09-61206711
uusi fax-numero: 09-61206710
uusi sähköpostiosoite: kirjasto@studium.fi

Arie e motetti
ItalialaistabarokkimusiikkiaItaliensk barockmusikScarlatti   Corelli   Vivaldi

8.12.2004 klo 19.30Pyhän Henrikin katedraalissaI Sankt Henriks katedral

Johanna Fernholm, mezzo
Barokkiyhtye/Barockensemble:Petri Mattson, Antto Vanhala,viulu/violin; Vappu Helasvuo,alttoviulu/altviolin; LounaHosia, cello; Petri Ainali, kont-rabasso/kontrabas, Pilvi Listo-Tervaportti, urkupositiivi,orgelpositiv

Ohjelma 5 eur Program

ääntä kuullaan näissä yhteyksis-sä”, Axel sanoo.Vuonna 1999 piispa An-ders Arborelius OCD pyysi isäAxelia perustamaan Ruotsissakirkon yhteydessä toimivan ih-miselämän arvokkuutta edistä-vän järjestön. Syntyi Respekt,jonka toimintaa isä Axel edel-leenkin, nyt Suomesta käsin,johtaa.Respekt kokoaa yhteen eriihmiselämän alojen osaajia jaasiantuntijoita, kerää tietoa javälittää sitä eteenpäin. ”Kestikauan, ennen kuin ymmärsim-me, mitä meidän oli tehtävä.Vähitellen kuva selkeni.” Jär-jestö pitäytyy ihmiselämän alus-ta loppuun asti ulottuvalla sä-teellä lääketieteellisissä kysy-myksissä. ”Kirjoitimme suurenjoukon kysymyksiä, ja nyt olem-me vastanneet melkein kaik-kiin. Joukossa on lääketieteelli-siä, juridisia, eettisiä ja teologi-sia kysymyksiä, joihin olemmekatolilaisina yrittäneet antaavastauksen ruotsalaisesta pers-pektiivistä, jotta ne mahdolli-simman hyvin puhuttelisivatmyös ruotsalaista yleisöä.””Olennaista on”, isä Axeltuumii, ”että kirkon ääni kuu-luu.” Ja tämä onnistuu, kunkirkko asiallisesti ja ilman tur-haa poleemisuutta esittää pe-

rustellun mielipiteensä esiintulevista asioista. ”Siksi memyös valmistamme piispankanssa kirkon lausuntoja erilai-siin lainsäädäntöhankkeisiin”,isä Axel toteaa. ”Meitä kunni-oitetaan, kunhan olemmehankkineet riittävästi tietoa jaosaamista, silloin voimmemyös osallistua julkiseen kes-kusteluun”, hän päättää.
Järjen evankeliointia

Studiumin Catholicum tu-levaisuuteen isä Axel suhtautuuavoimen uteliaasti. “Tärkeääon, ettei se profiloidu vain Axe-lin ja Antoinen kautta”, hänsanoo, “vaan vakavasti otettava-na itsenäisenä instituutiona,katolisena keskuksena, joka onavoin kaikille niille, jotka tä-hän traditioon nojaten halua-vat opiskella ja syventää kristil-listä uskoaan.”“’Studium’ on kaunis sana.Sen merkitys dominikaanisessakutsumuksessa on myös suuri:me evankelioimme järkeämme,ajatustapaamme. Otammehanevankeliumin vastaan myös aja-tusprosessien avulla.”Helppo uskoa, ainakin sil-loin, kun isä Axel sen esittää.
MARKO TERVAPORTTI

Isä Axel Carlberg OP Studium Catholicumin kirjastossa. Takana on Meksiko, Kanada, Ransa ja Ruotsi. Patristista on matkan varrella tullut tunnustettu bioeetikko.
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Maailmannuorten-päivät2005
Osallistumisesta kiin-nostuneita pyydetäänottamaan mahdollisim-man pian yhteyttäomaan kirkkoherraan-sa. Lisätietoja antaamyös Suomesta lähte-vän ryhmän koordi-naattori, kirkkoherraPeter Gebara SCJ, puh.02-2314389. Katsomyös verkkosivuawww.wjt2005.de.

Ilmoittautumisetennen joulukuunpuoltaväliä!

Jag dör men minnet lever
Så heter en egenartad bok avHenning Mankell. Jag harinte tidigare läst något avhonom. Jag trodde att hanvar en deckarförfattare, mendenna bok är verkligen inte endeckare även om den handlarom ond och förtidig död.Den är nämligen en ytterstpersonlig rapport från en tre-veckors resa till Uganda, somhan gjorde år 2003 för att påort och ställe lära kännaAIDS-epidemin och dess följ-der för individerna. Han när-made sig de sjuka med respektoch empati, fick god kontaktmed många och har genomsin empati gjort dem levandeför läsaren och bragt demnära. Han beundrar mycketdessa sjuka för den värdighetmed vilken de bär sitt öde.Han försöker också i sitteget liv hitta situationer ochreaktioner som ens i någonmån kan jämföras med deras.Detta gör att boken blir gri-pande och uppskakande. Detär uppskakande att så mångamänniskor skall dö en förtidigoch onödig död och lämnaen sådan mängd föräldralösabarn efter sig.Boken berättar om ettprojekt som vill ge de föräld-ralösa barnen en viss tröst ochkontinuitet. Det heter "Me-mory Books". De sjuka upp-manas att skriva minnes-böcker för sina barn. Somhjälp får de ett häfte uppdelati avsnitt genom olika rubriker,bl.a. vårt hem, viktiga vänner,uppgifter om dina släktingar,familjetraditioner, tankar omlivet och vad jag tror på, ommin barndom, vad jag hoppasför dinn framtid m.m. Desom förmår sig att skriva försina barn, skriver ofta flerenågot olika med beaktande avbarnens ålder. Detta skrivan-de är nyttigt. Det uppmunt-rar föräldrarna till att tala omsjukdomen och inleder på detsättet sorgearbetet för bådaparter. Man har konstaterat,att barn som har fått informa-tion av föräldrarna klarat se-parationen bättre än andra.Mankell har starka ord fördem som han dömer skyldigatill att epidemin blev så rys-lig. I de flesta länderna för-sökte myndigheterna längenedvärdera faran och avfärdasjukdomshotet som någon-ting överdrivet. Man hade re-dan på 1980-talet nödigakunskaper för att motarbetaspridningen. Men värst skyldi-ga är nog de medicinfirmorsom visserligen frambragtuppbromsande mediciner

men genast gjort sitt bästa föratt genom patent hålla prisethögt, alldeles för högt för deAIDS-sjuka i Afrika. En sjuklärare konstaterar i boken attmedicinen kostar dubbelt såmycket som hennes lön. Desenaste åren har man visstlyckats genomdriva att billiga-re former av medicinerna kanspridas men även då försöktede rika firmorna sätta käppari hjulet.Förutom Mankells textingår en fakta-artikel av An-ders Wijkman i boken: "Tju-go år av förnekelse" samt enredogörelse för minnesboks-systemet. Som helhet är den-na pocket-bok på circa 120sidor ytterst givande.Ifall läsaren - som jag hop-pas - lämnas med känslan, attman nödvändigt borde hjäl-pa, men vad kan jag ensamoch så långt borta göra? Så villjag berätta att vi här i Finlandhar ovanligt god möjlighet att

ge hjälp. Finlands Caritas harsedan par år ett fadderprojektmed stiftet Kasana-Luveero iUganda. I detta projekt tarockså finska staten del. Spon-sorn betalar 25 euro i måna-den och staten betalar 80%till så våra euron växer kraftigtinnan de når sitt mål.Vi är nu 90 faddrar. Medvad vi sänt har alltså en helhop barn fått alla sina skolut-gifter betalda, en del inter-natsavgifter. Resten av pengar-na har gjort det möjligt att gealla stiftets skolbarn en stadigskolmåltid. Den har mottagitsmed jubel av både barnensom blivit starkare och derasföräldrar. Tydligen är traktenså fattig att det hjälper uppekonomin om ett eller flerebarn får sitt huvudmål på sko-lan. Familjerna har blivit be-tydligt ivrigare med att sändabarnen till skolan.Skolorna har därtill fåttförbättrad hälsovård och en

del barn har fått psykoterapi.Det är ju naturligtvis upps-kakande för ett barn under 15år att först bli tvungen att vår-da sin eller sina föräldrar un-der deras sjukdom och sedanta ansvaret för sina yngre sys-kon.Skolorna får nu också egnaträdgårdar samt höns, grisaroch kor, dels för att skördenskall göra måltiderna billigaremen även för att ge barnentillfälle att lära sig trädgårdss-kötsel och husdjursvård.Uganda är ett land medmycken småbruksodling menom alla de fullvuxna i famil-jen dött har barnen inte möj-ligheter att lära sig arbetet pådet naturliga sättet hemma.I detta skede planerar manmångsidigare yrkesutbildningsom fortsättning på skolgån-gen. De stora syskonen måsteså fort som möjligt efter sko-lan bli yrkeskunniga för attkunna livnära familjen. Det

skall också grundas skolhemför de barn som är helt utanfamilj. Så ni ser att vi med våraslantar kan åstadkomma rättmycket och om vi blir flerekan vi göra än mer.Caritas Finlands adress ärManegegatan 2 A, 00170 Hel-singfors. Tel. 09-1357998, fax09-68423140, e-mail info@caritasfinland.fi.
MÄRTA AMINOFF

Henning Mankell: Jag dör menminnet lever, förlaget Leopard,pris 12 eur.Boken finns på Akade-men, avdelningen för Ekono-mi och Samhälle.
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Lukijoilta
Tarjottavat kirjoitukset toimitetaan Fidesin toimituk-seen kirjekuoressa tai sähköpostilla. Kuori merkitääntunnuksella “lukijoilta”, sähköposti otsikoidaan sa-moin. Mielipiteitä ei julkaista ilman kirjoittajan nimeäeikä niitä palauteta. Toimitus varaa oikeuden mielipi-teiden lyhentämiseen.

Lukijoilta

Vuodenteemakirja:
PaavinkiertokirjeeukaristiastaEcclesia deEucharistia

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

Ajatuksia retretistä
Hyvät lukijat, rakkaat veljet jasisaret Kristuksessa!
Haluaisin jakaa kanssannemuutaman asian, jotka huo-lestuttavat minua. Olkoontämä kirje kristityn sydämes-täni jokaiselle teistä.Olen asunut Helsingissä jouseita vuosia, ja käyn säännöl-lisesti kaupungin kummassa-kin katolisessa kirkossa. Vä-hän aikaa sitten ilmoittau-duin retrettiin. Se osoittautuikuitenkin varsin järkyttäväksikokemukseksi, sillä kävi ilmi,ettei siellä ollut aikomus pi-tää päivittäistä pyhää messuaeikä katolinen pappi ollut ai-konut viettää messua edes yk-sityisesti.Minulle retretti tarkoittaaaikaa, jolloin voi olla erossaarkipäivän murheista ja huo-lista ja jolloin saa olla Herranlähellä, varsinkin kun me ka-tolilaiset saamme kohdataHänet todellisesti läsnäoleva-na eukaristiassa.Tämä retretti oli eku-meeninen, ja juuri siksi – niinminulle kerrottiin – ohjelmaoli sellainen kuin oli. Muttapaikalla ollut luterilainen pas-tori sanoi minulle, ettei hä-nellä ainakaan olisi mitäänsitä vastaan, että päivittäinolisi myös katolinen messu.

Niin tapahtuikin, mutta tässäei vielä ollut kaikki.Aluksi en ollut varma sii-tä, että protestanttiset veljem-me ja sisaremme eivät voi ot-taa vastaan pyhää kommuuni-ota, mutta myöhemmin mi-nulle selvisi, kuinka ratkaise-va ero käsityksissämme onKristuksen todellisen läsnä-olon suhteen. Kuitenkin ret-retissä kaikki saivat vastaanot-taa pyhän kommuunion mes-sussa. Pappi ei koskaan selit-tänyt käsitystemme erilaisuut-ta, vaan toivotti kaikki niinhaluavat ottaman vastaan py-hän kommuunion.Messuissa pappi myös vält-teli uskontunnustuksen sano-mista, koska – niin kuin häntotesi – hän ei halunnut her-mostuttaa ketään.En usko, että kompromis-seja tehden voimme saavuttaaykseyttä. Retretin lopuksi lu-terilainen pastori tuli juttele-maan kanssani hyvin kunni-oittavasti ja kohteliaasti japyysi minua pysymään yhtey-dessä hänen kanssaan. Vaikut-taa siltä, että vain elämällä us-koamme sen täyteydessä janoudattamalla kirkon opetus-ta me voimme tarjota toisilletotuuden, joka jo itsestäänvetää heitä puoleensa.Olen sitä mieltä, että mei-

dän kaikkien on nähtäväenemmän vaivaa valitessammeretretin ohjaajia ja oltava va-ruillamme niiden monienhairahdusten varalta, joitanäinä päivinä tapahtuu mo-nissa paikoissa.Minusta näyttää joskus sil-tä, että me itse emme aina oi-kein tunne niitä rikkauksia,joita oma uskomme tarjoaa.Ehkemme ole koskaan koke-neet eukaristisen Herran anta-maa voimaa, parantavaa vai-kutusta tai lohdutusta. Sensijaan, että tulisimme hänenluokseen pyhässä messussa taiadoraatiossa tai vain kävisim-me kirkossa rukoilemassa, mevapaaehtoisesti asettaudum-me alttiiksi pahan vaikutuksil-le esim. käymällä tapaamassanoitia tms. Syventäkäämmemieluummin oman uskom-me tuntemista, jotta Herrastavoisi tulla meille todellinenHenkilö eikä pelkkä ideologia.Itse asiassa toisiin kirkkoi-hin ja kristillisiin yhteisöihinkuuluvia veljiämme loukkaaja ihmetyttää oman totuudel-lisuutemme ja vilpittömyy-temme puute, se, että hä-peämme uskoamme. Ja kui-tenkin juuri tuntemalla ja elä-mällä uskoamme kokonaisval-taisesti ja ilman kompromis-seja me annamme siitä par-haan todistuksen.Rukoilkaamme toistem-me puolesta ja kirkon puoles-ta Suomessa.
SILVIA BERTOZZI

Kirjoittaja on tällä hetkellälähetystyössä Mosambikissa.

... JATKUU SIVULTA 11 ...

Samalla koemme, että Kris-tuksen meille antama ies onkevyt ja sillä tavalla pääsemmetämän ajan synnin pimeydes-tä suoraan Jumalan rakkau-den kirkkaaseen valoon.Kun meidän bussimmesaapui keskiyön pilkkopimey-dessä Avilaan ja eteemme il-mestyi kauniisti valaistunakaupungin komea muuri mo-nine torneineen, saimmeikään kuin esimakua siitä suu-renmoisesta valkeudesta, jo-hon Jumala on kutsunut Poi-kansa kautta meidät kaikki.Tietysti kristilliseen elä-mään kuuluu kilvoitus, mikämerkitsee ponnistelua, muttatämän vaiheen jälkeen Juma-lan osa meidän pyhitykses-tämme voimistuu. Tällöinmeidän kilvoitustamme tär-keämpi on avoimuus PyhälleHengelle ja antautuminen hä-nen opastukselleen. PyhänTeresan opetuksen mukaanme uskovat olemme ikäänkuin silkkiperhosen toukkia,jotka koteloituvat luontonsamukaan. Kotelo on vertaus-kuva siitä tilasta, jossa Kristushoitaa meidän sieluamme.Tämä tila syntyy, kun me Py-hän Hengen voimalla luovum-me itserakkaudestamme sekäkuoletamme väärät halummeja taipumuksemme. Sillä ta-valla meidän sielumme nou-see uuteen elämään, kutentoukan kotelosta kuoriutuuvalkoinen perhonen. TällöinKristus tulee yhä syvemminelämään meissä muuttaenmeidät kirkkonsa pyhiksi jäse-niksi, omaksi morsiamekseenilman ryppyjä ja tahroja.
Pyhä Ristin Johannes

Hän oli pappi, filosofi jateologi sekä Avilan Teresanavustaja. Hän selittää ihmisensisäisen elämän kasvuvaiheettieteellisemmin, käyttäen ver-tausta Karmelin vuorelle astu-misesta. Hänen elämänsä eimyöskään ollut helppoa,mutta hänen jumalasuhteen-sa oli sitäkin syvempi. Hänenmielestään uskova on kuinhalko Jumalan rakkauden tu-lessa. Niin kuin tulen liekit jahehku ajan pitkään läpäiseväthalon siten, että se sulautuukokonaan tuleen, niin Juma-lan rakkauden hehku läpäiseesielumme siten, että se muut-tuu jumalalliseksi kuitenkaanmenettämättä omaa itseään.Ristin Johannes lähtee ajatuk-sesta, että Jumalan Henki vai-kuttaa jokaisessa ihmisessä –vaikka hän itse ei tajuaisikaansitä – ja siitä johtuen jokaises-sa ihmisessä on synnynnäinenkaipaus elämän pyhyyteen jatäydelliseen rakkauteen. Py-hän Hengen avulla Kristuskutsuu jokaisen ihmisen

luokseen. Aluksi Pyhä Henkikehottaa ihmistä tekemäänahkerasti kääntymystä ja pa-rannuksen tekoja. Jokaisenon kilvoiteltava vakavasti luo-puen siitä, mikä estää häntäseuraamasta Kristusta; kaikes-ta, mikä on saanut kohtuut-toman arvon hänen aistillises-sa elämässään. Sen jälkeen hä-nen tulee myös luopua niistämielikuvituksessaan ja muis-tissaan olevista vääristä tie-doista ja tahtonsa pyrkimyk-sistä, jotka ovat ristiriidassaHerramme ilosanoman kans-sa. Toisin sanoen hänen täy-tyy uudelleen arvioida sielu-elämäänsä kasteessa saamiensauskon, toivon ja rakkaudenjumallisten hyveitten valossa,jotka antavat mahdollisuu-den kasvaa täydellisesti Kris-tuksen mitan mukaan ja kat-selemaan Jumalaa kasvoistakasvoihin, jo tässä ajassa ajoit-tain, mutta kerran ikuisuu-dessa täydellisesti. Tällä taval-la meidän rukouselämämmetulee yhä sanattomammaksija meidän ymmärryksemmeinhimillinen mietiskelymuuttuu kontemplaatioksieli hengelliseksi katseluksi.Paavi Johannes Paavali II:nviimeisten ruusukkorukouk-sesta ja pyhästä eukaristiastakirjoittamien kiertokirjeidenmukaan sellainen kontempla-tiivinen suhde Kristukseen jaKristuksen kautta taivaalli-seen Isään ei ole pelkästäänkontemplatiivisten sääntö-kuntalaisten etuoikeutta. Seon mahdollista myös maalli-koille, jotka elävät keskellämaailmaa perheen ja työn pa-rissa, jos he vain pyrkivät elä-mään yhteydessä Kristuksenkanssa ja pyhittämään elä-määnsä evankeliumin henges-sä.
Pyhiinvaeltajan kiitos

Kävimme viikon aikanamelkein jokaisessa paikassa,missä pyhä Teresa ja pyhä Ris-tin Johannes olivat eläneet.Oli hyvä kokemus viettää py-hää eukaristiaa heidän hauta-kappeleissaan ja kiittää Juma-laa heidän viitoittamasta Ken-gättömien karmeliittojen ties-tä. Pyhän Teresan juhlapäivä-nä olimme mukana Avilanpiispan toimittamassa mes-sussa. Saarnassaan hän ilmaisitoivonsa siitä, että pyhän Te-resan opetuksesta ja esiruko-uksesta Euroopan uudelleenevankeliointi pääsisi hyväänvauhtiin. Yhdymme tähäntoivomukseen rukoillen, ettäsen vaikutus ulottuisi myösSuomeen asti.
ISÄ FRANS VOSS SCJ
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Ajassa
Toinen näkökulmaEurooppaan - Malta
Euroopassa, etenkin täälläPohjolassa elämme varsinmaallistuneessa yhteiskun-nassa. Katolisina kristittyi-nä me elämme maassammepienenä vähemmistönä.Kun matkustaa Euroopantoiselle laidalle, esimeriksiMaltalle, on tilanne aivantoinen. Kirjoittajalla oli ilokeskustella kiireisen lan-konsa kanssa siitä, miltä asi-at näyttävät Maltan suun-nasta katsottuna.
Leonard Callus on suomalai-sen Arjan aviomies, perheenisä,ja hän työskentelee Maltan pää-ministerin kansliassa. Hän onaikaisemmin asunut viisi vuot-ta Suomessa, joten hänellä onkosketuspintaa myös meidän ti-lanteeseemme.Maltan vahva katolisuus ih-metyttää monia. Miten usko onvoinut säilyä saarella niin pal-jon elävämpänä kuin manner-Euroopassa? ”Siihen on moniasyitä, mutta yksi on se, että tääl-lä katolisuus on ollut niin pit-kään ja kiinteästi myös osa kult-tuuria. Se ei ole vain kerma ka-kun päällä, vaan osa kakkua”,Leonard vastaa.”Yhtenä esimerkkinä mai-nittakoon, että kalenterimmeon ollut kirkon kalenteri, juh-lat ovat olleet kirkollisia juhlia.Myös kansanjuhlat ovat liitty-neet kirkollisiin tapahtumiin jakirkon pyhiin. Nyt ei-kirkolli-sia juhlia on alkanut tullaenemmän ja se osoittaa, että ih-misten elämään liittyvät tärke-

ät asiat eivät liity enää  pelkäs-tään uskonnon harjoittami-seen,” hän toteaa. ”Arvot ovatmuuttumassa täälläkin ja se onsuuri haaste kirkolle.”Leonard Callus huudahtaasitten: ”Täytyy muistaa, että us-konto ei ole ideologia! Maltallakirkolla ei todennäköisesti ol-lut 1500-luvulle asti mitään eri-tyistä maallista valtaa. Se kasvoivasta Johanniittain ritarikun-nan kautta, kun se sai Maltankotipaikakseen ja hallintaansavuonna 1530.”
Ritarit ja Malta

Ritarit toivat Maltalle eu-rooppalaisen valtion rakenteet.Heidän aikanaan Maltasta tuliperinpohjin kristillinen maa.Ritareilla ja papistolla oli  samaesimies, paavi, mutta silti pai-kalliskirkko pitäytyi erilläänmaallisesta vallasta. Ritarit hal-linnoivat maata ulkoa tulleina,eristyneinä omaan yhteisöönsä,kun taas papisto oli hyvin lä-hellä kansaa. Toisaalta papistol-la oli myös tietynlainen immu-niteetti, ääriesimerkkinä mai-nittakoon vaikkapa kirkkora-kennuksen luonne myös turva-paikkana. Sieltä ei voitu hakeaturvaa etsivää rikollistakaanväkisin pois. Kirkko oli monel-la tavalla ihmisten suojelija japuolestapuhuja.”Katolisen kirkon historias-sa Maltalla on havaittavissaseikka, että katolisuus kukoistierityisesti niinä aikoina, kunpaikalliskirkko pysyi erilläänmaallisesta vallasta. Jos ajatel-

laan suuria katolisia maita ku-ten Espanjaa tai Ranskaa, tilan-ne oli toinen, puhumattakaanreformaation maista, joissa kir-kon ja valtion valta oli välillälähestulkoon täysin limittynyttoisiinsa,” Leonard miettii.
Maallistuminen näkyyMaltallakin

Maallistumista ei pääse pa-koon edes Maltalla. Leonardtoteaa: ”Maallistumisen lisään-tyminen tietenkin huolestuttaa,mutta ajatellaanpa sitä, kuinkaKristus itse kysyy evankeliumis-sa, löytääkö Ihmisen Poika us-koa maan päältä, kun hän tu-lee takaisin.”Hän on kuitenkin toivei-kas. ”Kirkko pyrkii tänä päivä-nä vaikuttamaan arvoihin. Us-konnosta on edelleen tultavaosa kulttuuria siinä mielessä,että se vaikuttaa siihen, kuinkatarkastelemme elämää ja kuin-ka kehitämme sitä. Ihmisen onsaatava elää ihmisen arvoistaelämää. Tässä on muistettavasekä paikallinen että laajempitaso, joilla jokaisen meistä olisimahdollisuuksiemme mukaanvaikutettava.”Mutta pitääkö kirkon muut-tua, kun maailma muuttuu?Leonard vastaa selvästi asiaamiettineenä: ”Ensimmäiset300 vuotta kirkko oli syrjittyjenkirkko. Kristityt olivat kuinmuukalaisia. Siitä laulammevieläkin Salve Regina –hymnis-sä: ‘Ad te clamamus, exsules, fi-lii Hevae… in hac lacrimarumvalle’. Kristityt kokivat itsensämaanpakolaisiksi eivätkä heyrittäneet luoda poliittisia ra-kennelmia. On mielenkiintois-ta, kun 350-luvulla Rooman val-takunta alkoi tulla suurelta osinkristityksi, tuli ihanteeksi vai-keneva munkki, joka pakenierämaahan hiljaisuuteen!”
Huolena ahdistuneisuus jaitsekkyys, ei valta

”En ymmärrä paljoakaanheitä, jotka esim. kirkossa huo-lestuvat arvoasemansa, vallanmenettämisestä. Minua pelot-taa paljon enemmän se, ettäihmiset tuntevat olevansa ah-distuneita. On kasvamassa su-kupolvi, jolla ei välttämättä oleollut kokemusta vanhempienrakkaudesta, uskollisuudesta taitoisen ihmisen kunnioittami-sesta. Tätä sukupolvea kiinnos-taa, mitä saamme itse irti toi-sesta ihmisestä, mitä hänestähyödymme. Ja jos emme hyödymitään, hän on meille merki-tyksetön.”Leonard jatkaa kuvausta:“Elämme ihmissuhteissa kerta-käyttökulttuurin aikaa. Senmyötä yhteiskunta on kehitty-

mässä väkivaltaisempaan suun-taan, sellaiseen, jossa väkivaltaon tarkoituksetonta. Takana onihmisten paha olo. Käyttäydy-tään kuin auto, josta on men-nyt jarrut.”Sosiaalialalla aikaisemmintyöskennellyt Leonard puhuutästä hyvin vakavana ja jatkaa:”Niitä siteitä, jotka perhe, sukuja naapuruus luovat ihmistenvälille, eivät valta ja politiikkavoi luoda, mutta ne voivat kylläauttaa näiden siteiden tuhoami-sessa.””Kirkon tulisi tukea nyt eri-tyisesti kaupunkien juurettom-uudessa eläviä ihmisiä, kuun-nella heidän toiveitaan ja kysy-myksiään. En näe kuitenkaan,että elämme erityisen pahaa ai-kaa, mutta me elämme erilaistaaikaa. Aina on kuitenkin nous-sut esiin myös positiivisiamerkkejä, jotka kantavat ja an-tavat toivoa, näyttävät vaihtoeh-don.”Yksi esimerkki on munkki-laitoksen kehittyminen 600-lu-vulla. Sen vaikutus ulottui laa-jalti ihmisten hyvinvointiin sai-raanhoidon ja koulutuksenkautta. “Tänä päivänä pidäntällaisina merkkeinä mm. kir-kon maallikkoliikkeitä, kutenneokatekumenaaleja, focolarejaja monia muita. Ne antavat ih-misille uusia haasteita. Kirkonon katsottava eteenpäin, ei nos-talgisena taaksepäin, mutta kui-tenkin historiastaan oppien.”
Kirkko on kotonaandiasporassa

Suomessa medialla näyttääolevan vähän kompleksinen

suhde katolisuuteen. Ei voivälttyä ajatukselta, että toisi-naan se muokkaa katolilaisestakuvaa jonkinlaisessa pellenroolissa. Kun seurasin saman-aikaisesti molemmissa maissauutisointia italialaisen EU-ko-missaariehdokkaan RoccoButtiglionen tapauksesta, erooli huomattava. Oikeus omaanvakaumukseen ja sen ilmaisuunon suuri asia. Samoin sen kun-nioittaminen.Leonard kuuntelee huolelli-sesti näkemystäni ja vastaa:”Pellen roolin antaminen onmerkki tietämättömyydestä. Ita-lialainen toimittaja VittorioMessori on todennut, että Eu-roopassa on antisemitismin ti-lalle astumassa antikatolisuus.Itse en näkisi näitä ilmiöitäihan samasta puusta veistettyi-nä. Ihmisellä on tarve löytääsyntipukki, pelle, jotain jollenauraa. Jo apostoli Paavali tote-si aikanaan, että kristityt ovatkaiken kansan naurettavina.”Leonard sanoo lopuksi roh-kaisten: “Olen sitä mieltä, ettäjos tarve olla hyväksytty määräätoimintaamme, me olemmekinnarreja. Se, että uskomme jo-honkin ja elämme vakaumuk-semme mukaan, ei meistä sitätee. Te elätte katolilaisina Suo-messa diasporassa, mutta älkääunohtako, että kirkko on elävä,ja se on kotonaan diasporassa!”Se ei ole siis puute, vaan osasitä identiteettiä, joka kristittyil-le alusta alkaen on kuulunut.
AULI NUKARINEN

Maltalainen Leonard Callus työskentelee maan pääministerin kansliassa.


