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Oikeudenmukaisuuttaja rauhaa
Juhlavuoden juuri hui-pentuessa paavin legaa-tin, Kölnin arkkipiispankardinaali Joachim Meis-nerin vierailuun lieneepaikallaan kutsua kaikkiFidesin lukijat rukouk-seen: hiippakuntamme,sen piispan, papiston,sääntökuntalaisten jakaikkien maallikkojenpuolesta — edesmenneit-ten, nykyisten ja tulevien. Voimme tehdä niin kiitollisi-na Jumalalle uskostamme, kirkosta ja sakramenteista.

Samaan aikaan vetoan kaikkiin lukijoihin myös senpuolesta, että voisimme mahdollisesti käyttää uskonelä-mästämme kumpuavaa energiaa entistä paremmin myösympäröivän maailman hyväksi. Siihen pyhä isä itse mei-tä kutsuu, kuten Sara Torvaldsin artikkelista voimmelukea.
Se oikeudenmukaisuus, johon toivomme perustuu, jase rauha, jonka sydämemme voi saada vain Jumalassa,tuottakoot myös käytännön tekoja. Kasvakaamme tä-män juhlan — ja tämän paastonajan — vahvistamina sik-si kohti yhä täydellisempää Kristuksen seuraamista, ol-kaamme yhä valppaampia Kristuksen todistajia, uskom-me mutta myös tekojemme tasolla.
Olkoon koko olemuksemme yhtä Kristuksen kanssa:tarkkailkaamme siksi ajatuksiamme, sanojamme, teko-jamme ja laiminlyöntejämme. Paavin sanoin: meidän“on elettävä yhteiskunnassa ‘Kristuksen todistajina’ jaavauduttava lähimmäisenrakkauden horisontille”. Mut-ta löytyykö Suomessa tilausta tälle “justitia et pax” -toi-minnalle?

Tervetuloa juhlavuoden keskeiseentapahtumaan Pyhän Henrikinkatedraalissa 26.-27.2.:
26.2. la

17.00 ensimmäinen vesper17.30 iltamessu18.30 Kampin laulun konsertti:suomalaista hengellistä musiikkia
27.2. su

9.30 näyttelyn ”Kirkko Suomessa” avajaisetja 10.00 Kalevi Vuorelan luento: Helsinginhiippakunnan historia seurakuntasalissa11.00 juhlamessu, jonka viettää paavin legaat-ti, Kölnin arkkipiispa kardinaali JoachimMeisner

Juhla-
vuoden
pyhiin-
vaellus

Köyliöön
17-19.6.2005

Perinteisesti tänäkin vuonna kä-
vellään pyhän Henrikin jäljille.

Juhlavuoden johdosta tänä
vuonna reitti on toinen. Aloite-
taan kuten aina, perjantaina
17.6. Yläneellä. Lauantaina
18.6. kävelemme muiden kristit-
tyjen pyhiinvaeltajien kanssa
Nousiaisiin (osa matkasta bus-
silla). Sunnuntaina 19.6. käve-
lemme Köyliön Kirkkokarille
(osa matkasta bussilla Nousiai-
sista). Kirkkokarilla on pyhä
messu klo. 13.00.

Keväällä Fidekseen tulee tar-
kempi pyhiinvaelluksen ohjel-
ma.
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Uutisia
Påven till sjuka: offraert lidande för mig
“Kära sjuka, om ni förenar ert lidande med Kristi lidande,kan ni bli hans främsta medarbetare för att rädda själar.”
Påven Johannes Paulus II up-pmanade 11 februari tusentalssjuka att offra sitt lidande förhonom och sade att sjukamänniskors lidande aldrig ärmeningslöst.En kardinal läste en häls-ning från påven under en mäs-sa i Peterskyrkan på de sjukasdag 11 februari medan påvenvilade ut hemma efter tio da-gar på sjukhus. Den 84-årigepåven återvände hem efter attläkarna på Gemellisjukhuset iRom förklarat att han tillfrisk-nat från de akuta andnings-problem han fått som enkomplikation av influensa.11 februari firar den ka-tolska kyrkan som en särskilddag för sjuka. Denna dag firasnämligen minnet av Mariaup-penbarelserna 1858 i Lourdesi Sydfrankrike, dit tusentalssjuka brukar vallfärda och därmånga oförklarliga tillfrisk-nanden har rapporterats.

Påven deltog själv inte ifredagseftermiddagens mässautan lät sin vikarie för stiftetRom kardinal Camillo Ruiniläsa en hälsning.“Kära sjuka, om ni förenarert lidande med Kristi lidan-de, kan ni bli hans främstamedarbetare för att rädda sjä-lar”, hälsade påven genom kar-dinal Ruini.“Detta är ert uppdrag ikyrkan, som vet att sjukdomsom blir upplyst av tron haren viktig roll och ett stort vär-de. Därför är ert lidande ald-rig meningslöst. Tvärtom ärdet dyrbart, för det är delak-tighet i Guds Sons frälsning-suppdrag. Därför räknarpåven med era böner och ertlidande. Offra dem för kyrkanoch världen! Offra dem ocksåför mig och mitt uppdragsom herde för hela det krist-na folket.”KATT/VATIKANRADION

Fatiman Neitsyt Mariannäkijä Lucia on kuollut

Kardinaali Lustiger jää eläkkeelle
Uusi kardinaalikonsistori tulossa?
Pariisin pitkäaikainen arkkipiispa,kardinaali Jean-Marie Lustiger jääeläkkeelle. Lustiger on jo 78-vuoti-as, mutta vasta nyt paavi JohannesPaavali II on nimittänyt hänelleseuraajan, nimittäin Pariisissa aiem-min yleisvikaarina toimineen Tour-sin arkkipiispan André Vingt-Trois'n.Uusi arkkipiispa astuu tehtä-väänsä juhlallisessa messussa Parii-sin Notre-Damen katedraalissamaaliskuun 5. päivänä. Häntä pide-tään myös varteenotettavana eh-dokkaana tulevassa kardinaalikon-sistorissa, jonka jotkut asiantunti-jat uumoilevat olevan jo lähiaikoi-na. KATT/VIS/KATH.NET

Neitsyt Marian ilmestyksetPortugalin Fatimassa 1917 yh-dessä kahden muun lapsenkanssa todistanut Lucia dosSantos on kuollut sunnuntai-na 13. helmikuuta 97 vuo-den iässä. Juuri hänelle Neit-syt Marian uskotaan kerto-neen ns. Fatiman salaisuudet.Lucia liittyi sittemmin kar-meliittasääntökuntaan ja sailuostarinimekseen JeesuksenMaria Lucia. Ilmestysten ai-kaan hänen seurassaan olleetJacinta ja Francisco Martokuolivat vain kolme vuotta il-mestysten jälkeen.

Paavi Johannes Paavali II,joka on myös vieraillut sisarLucian luona, koska uskoo it-seensä kohdistuneen attentaa-tin liittyneen Fatiman salai-suuksiin, julisti Jacintan jaFranciscon autuaiksi touko-kuun 13. päivänä vuonna2000.
KATT/KATH.NET

Tämän lehden sivulla 14alkaa sarja “Fatiman ihmeet”,jossa kerrotaan, mitä Fatimas-sa oikein tapahtui.

Paavin sairastuminenhuolestutti maailmaa
Maailman tiedotusvälineetseurasivat tunti tunnilta uuti-sia paavi Johannes Paavali II:nterveydentilasta sen jälkeen,kun hänet oli viety Gemelli-sairaalaan tiistaina 1. helmi-kuuta. Paavi kärsi tuolloinakuuteista hengitysvaikeuksis-ta, jotka olivat seurausta in-fluenssasta. Joissakin tiedo-tusvälineissä ehdittiin lyhyenaikaa jo kertoa paavin kuol-leen.

Toista viikkoa kestäneenhyvin sujuneen toipumisenjälkeen pyhä isä palasi Vatikaa-niin helmikuun kymmenente-nä päivänä. Sen jälkeen hänon vähitellen palannut Apos-tolisen palatsin normaaliinpäiväjärjestykseen.Paavin sairastuminenaloitti jälleen spekulaatiot sii-tä, voiko ja aikooko paavimahdollisesti erota tehtäväs-tään huomatessaan sen jatka-misen käyvän “ylivoimaisek-

si”. Kirkon lain puitteissatämä on mahdollista, muttapaavi on itse useaan kertaanviitannut siihen, että hänenseuraajansa valitaan vasta hä-nen kuolemansa jälkeen, tä-män kannan hän toisti uudes-taan pian Vatikaaniin palaami-sen jälkeen.Paavin ero tehtävästään onmahdollinen, mikäli hän täy-sin vapaaehtoisesti ja julkises-ti sen ilmoittaa.KATT/VIS/KATH.NET

Hyvä ennakkotulos:
YK:n yleiskokouksenlakikomitea kieltäisiihmiskloonauksen
Yhdistyneiden Kansakuntienyleiskokouksen alainen laki-komitea äänesti pian helmi-kuun puolivälin jälkeen ihmi-sen kloonaamisesta: Äänestyk-sessä hyväksyttiin julistus,jonka mukaan maiden halli-tusten tulee estää kaikki ih-miskloonauksen muodot. Ju-listus oli Hondurasin valtuus-kunnan ehdottama ja mm.Yhdysvaltojen kannattama.

Lakikomitea hyväksyi ehdo-tuksen äänin 71-35.Ihmiskloonausta kannat-tavat monet tiedeyhteisöt,jotka näkevät sillä voitavansaavuttaa suurta hyötyä lu-kuisten sairauksien hoidossa.Ihmisen kloonaaminen onkuitenkin aina jyrkässä ristirii-dassa luonnollisen moraali-lain ja ihmisen arvokkuudenkanssa, joka kuuluu jokaiselle

ihmisyksilölle sen ensimmäi-sestä hetkestä alkaen ainaluonnolliseen kuolemaansaakka.Laajempi keskustelu ih-miskloonauksesta alkaa var-masti pian, kun YK:n yleisko-kous ottaa asian käsiteltäväk-seen.
KATT/ZENIT
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Uutisia

avio-uutinen

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 are lead by Fr Antoine Lévy OP, DD.
The following meetings in the spring are: Saturday March
5th at 2 p.m., Saturday March 19th at 2 p.m., Saturday
April 2nd and Saturday April 16th.

Holy Mass will be celebrated on the same days at 12.30
(NO MASS on March 15). Coffee will be served follo-
wingly.
Studium Catholicum, Ritarikatu 3 A 4, 00170 Helsinki.
Tel: 09- 612 06 711. WELCOME!

STELLA MARIS
järjestää

TAIDELEIRIN 24-31.7.2005
Kaikenikäisille, lapset vain huoltajien kanssa. Hintatäysihoidolla 190 Euroa/lapset alle 15 v 110 Euroa (ei-katoliset 205 Euroa/120 Euroa). Leirinjohtaja on Mat-ti Kurki. Ammattitaiteilijan opastuksella aloittelijakinvoi tulla mukaan. Öljyvärien, akvarellien tai pastellienkäyttöä omavalintaisesti. Leirikaupasta saa täydennys-tä materiaaleille. Leiri päättyy näyttelyn pystytykseen.Ilmoittautuneille tarkemmat ohjeet kirjeellä. Lisätieto-ja ja ilmoittautumiset Stella Maris/Leena Kangas 019335793 tai Marja Kuparinen 040 5819211.

Isä Jan Aarts SCJsairastui vakavasti
Alankomaihin siirtynyt isäJan Aarts SCJ sairastui vaka-vasti juuri paastonajan alla.Hän joutui useaksi päiväksisairaalahoitoon, mutta on —ehkäpä osaksi myös monienhiippakuntalaisten rukoustenkautta — toipumaan päin.Isä Aartsin luona vieraillutJan-Peter Paul oli kertonuthänelle myös hiippakunnanverkkosivujen rukouspyyn-nöstä ja monissa messuissalausutuista esirukouksista.Isä Janille on terveisiä lä-hettänyt muun muassa myöshänen kanssaveljensä Hollan-nista, Puolasta ja Suomesta.

Terveisistä ja rukouksistakiitollisena isä Jan onJan-Pe-ter Paulin välityksellä lähettä-nyt seuraavan viestin Fides-lehdelle:“Olen saanut vakavan sai-raskohtauksen ja olin hengen-vaarassa. Olen saanut sairai-den voitelun ja muut viimei-set sakramentit. Olen kuiten-kin nyt täynnä intoa ja uskonettä vielä selviän ja toivun täs-tä. Kiitän kaikkia jotka ovatrukoilleet puolestani tai aja-tuksin ja tuntein osallistu-neet tuskaani. Tämä on mi-nulle suuri lohtu.” KATT

Karmeliittaperheen siteetSuomeen vahvistuvat

Carmelo ecuménicon luterilainen jäsen Hannele Kivinen-de Fau, isä FranciscoBrändle OCD ja järjestön perustaja Clara Caro karmeliittaluostarin maisemissa.

Tuorein merkki siitä on Mad-ridissa syntyneen karmeliitta-järjestön, Carmelo ecuméni-con, yhteydet maahamme. Pe-rustaja Clara Caro Roman jaKastilian karmeliittaprovinsi-aali, isä Francisco Brändle Ma-tesanz OCD, vierailivat Suo-messa ekumeenisen viikon ai-kana.  Lauantaina 22.1. isäFrancisco osallistui Uspens-kin katedraalissa ja maanantai-na 24.1. Tuomiokirkon kryp-tassa pidettyyn ekumeeniseentilaisuuteen. Sunnuntaina23.1. hän vietti messun kar-meliittaluostarissa ja osallistuiliturgiaan Ekumeenisessa kes-kuksessa. KATT

Kuvaterveisiä Jyväskylästä - osa 2
Perhekerho

Uusi toimintamuoto,jota yritämme kehittää seura-kunnassamme, on "Perheker-ho".Tavoitteena on, että per-heillä olisi mahdollisuus ko-koontua ja puhua asioista,jotka yleensä askarruttavatperheitä. Kerho on tarkoitet-tu pääasiassa alle kouluikäisil-le lapsille sekä heidän van-hemmilleen.Mukaan otamme silti mie-lellämme myös jonkun mum-mun tai vaarin, jos jollakinsattuu olemaan syli joutilaa-na. Jokaisella lapsella tuleeolla aina oma vanhempi mu-kana valvomassa ja ohjaamas-sa (tai ainakin on sovittavajonkun muun vanhemmankanssa, voisiko tämä valvoalapsiasi, jos et itse voi ollakoko aikaa paikalla).

Seniorit
Seniorien kerhossa voi-daan osallistua erilaisiin ta-pahtumiin, vähän aikaa sittenoli yhteinen lounas. Ennenyhteistä ateriaa seniorit saivatihailla lasten laulutaitoa las-tentarhassa.

Mukavaa olisi, jos van-hempia olisi vähintään yhtäpaljon kuin lapsia ja näin van-hemmatkin voisivat parem-min tutustua kaukanakin asu-

viin perheisiin, joilla on pie-niä lapsia. Ensimmäiseen ko-koukseen osallistui muutamaperhe. Toivottavasti tämäidea voi vielä kehittyä.



Fides 03/2005 - 5

PalvelkaammeJumalaa ainakoko sydä-mellämme jakoko tahdol-lamme. Hänantaa meilleaina enem-män kuinansaitsemme.
PYHÄ PIO

PIETRELCINALAINEN

Oremus
Rukouksenapostolaatti

Me rukoilemme ...
Helmikuu
Että sairaat ja varsinkin köyhim-
mät heistä saisivat apua ja huo-
lenpitoa lähimmäisiltään.

Että kaikissa lähetystyönteki-
jöissä kasvaisi vakaumus, että
vain syvä rakkaus Kristukseen
auttaa julistamaan evankeliu-
mia vakuuttavalla tavalla.
Maaliskuu
Että kaikkien maiden hallituk-
set ottaisivat poliittisissa päätök-
sissään ja suunnitelmissaan
huomioon köyhät, syrjäytyneet
ja sorretut.

Että kaikki kirkot tulisivat tie-
toisiksi yhä suuremmasta kutsu-
musten tarpeesta evankeliointi-
työssä.

Böne-apostolatet
Vi ber ...

Februari
Att de sjuka, särskilt de fattigas-
te av dem, får hjälp och omsorg
av goda människor.

Att alla missionärer växer i
övertygelsen om att det bara är
genom en innerlig kärlek till
Kristus som evangeliet kan för-
medlas på ett övertygande sätt.
Mars
Att alla länders regeringar i sin
politiska planering och utveck-
ling alltid räknar med de fatti-
ga, utslagna och förtryckta.
Att varje enskild kyrka blir med-
veten om det allt större behovet
av kallelser för evangelisation.

Sunnuntait ja juhlapyhätEn världsåskådning som inte kan ge också smärtanmening och värde räcker inte till. Ty den miss-lyckas just på den punkt där den mänskliga existen-sens avgörande fråga gör sig gällande. De som inte harnågot annat att säga om lidandet än att man måstebekämpa det, bedrar oss. Givetvis måste man göra alltför att minska de oskyldigas lidande och för att begrän-sa smärtan. Men mänskligt liv utan lidande finns inte,och den som inte kan acceptera lidandet undandrarsig den rening som ensam kan göra oss mogna. I ge-menskap med Kristus blir smärtan meningsfull, meninte bara för mig själv som en process av ablatio därGud befriar mig från den slagg som täcker hans bildutan också för helheten, så att vi alla med den heligePaulus kan säga: "Nu gläder jag mig över att få lida förer. Vad som ännu fattas i Kristi lidande, det lider jag imitt eget kött, för hans kropp, som är kyrkan."(Kol. l:24)
UR J. RATZINGERS BOK KALLAD TILL GEMENSKAP

27.2. PAASTON 3. SUNNUNTAI (III)1L 2 Moos. 17: 1–7Ps. 95: 1–2, 6–7abc, 7d–9. Ks 7d–8a2L Room. 5: 1–2, 5–8Ev. Joh. 4: 5–42 tai Joh. 4: 5–15, 19b–26, 39a, 40–42
6.3. PAASTON 4. SUNNUNTAI (IV)1L 1 Sam. 16: 1b, 6–7, 10–13aPs. 23: 1–3a, 3b–4, 5, 6. Ks 12L Ef. 5:8–14Ev. Joh. 9:1–41, tai 9:1, 6–9, 13–17, 34–38
13.3. PAASTON 5. SUNNUNTAI (I)1L Hes. 37: 12–14Ps. 130: 1–2, 3–4, 5–6, 7–8. Ks 7b2L Room. 8: 8–11Ev. Joh. 11: 1–45, tai 11:3–7, 17, 20–27, 33b–45[Vanhan perinteen mukaan voi peittää ristejä pitkänperjan-tain jumalanpalveluksen loppuun asti ja patsaita/kuvia pää-siäisvigilian alkamiseen asti.]
19.3. on velvoittava juhlapyhä.Sunnuntaina 20.3. kerätään paastouhrin kolehti.

Totisesti on arvokasta ja oikein, koh-
tuullista ja autuaallista, että me
aina ja kaikkialla kiitämme sinua,

Herra, pyhä Isä, kaikkivaltias iankaikkinen
Jumala, sekä julistamme, siunaamme ja ylis-
tämme sinua viettäessämme autuaan Joose-
fin, Neitsyt Marian puolison  juhlaa.

Tämän hurskaan miehen sinä annoit Juma-
lansynnyttäjälle, Neitsyelle, puolisoksi. Tä-
män uskollisen ja viisaan palvelijan sinä asetit
perheesi pääksi ja hänen isälliseen huolenpi-
toonsa sinä uskoit ainoan Poikasi, Pyhästä
Hengestä siinneen Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme.

Hänen kauttaan enkelit sinun majesteettiasi
ylistävät, valtiaat sinua palvovat ja voimalliset
edessäsi vapisevat. Taivaitten väkevät joukot
ja autuaat serafit kiittävät yhdessä riemuiten.
Suo meidänkin äänellämme liittyä heidän
joukkoonsa ja nöyrästi tunnustaa sanoen:

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Jumala kaikki-
valtias...

PYHÄN JOOSEFIN PREFAATIOSTA

Pyhän Joosefin, Neitsyt Marian puolison juhla-pyhää vietetään 19.3.
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Pyhimys
Två nya saliga på kommande
I december 2004 meddela-de Vatikanen att Charlesde Foucauld och kardinalClemens von Galen skall blisaligförklarade år 2005.Det är två män vars lev-nadsbanor var mycket oli-ka men som förenas av sinstora kärlek till Gud ochhans heliga vilja.
CHARLES DE FOUCAULD f.1858,var den man som bl.a. grun-dat Jesu små bröder och Jesusmå systrar, även om dessaordnar startade sin verksam-het flere år efter hans död.När Charles var ung hadeingen kunnat ana att han medtiden skulle bli ett helgon.Han var lat, uppkäftig, tyckteom god mat och fina kläderoch levde ett osedligt liv. Hanville bli officer men fick tvågånger sparken på grund avlättja och brist på disciplin.Men han hann under en avsina korta militära perioderuppleva öknen och blev gri-pen av den och även impone-rad av muslimernas böneliv.Då man väntade krig i Afrikasökte han sig tillbaka till mili-tären, tog sig i kragen och bleven god officer. Efter några årtog han avsked för att han ficktillfälle att delta i en vetens-kaplig expedition i Marokko.Han skrev en fin rapport frånresan som gjorde honom be-römd.Men sedan han återväntbörjade han fördjupa sig i ettannat problem. Som halvvu-xen hade han tappat sin bar-natro men öknens storhetoch muslimernas tro fickhonom att undra över omGud kanske ändå fanns. Hanändrade sin livsstil och börja-de be sökarens bön: Gud, låtmig, om du finns, lära kännadig. Han blev bekant med engod och klok präst som leddehonom tillbaka till tron. Närhan accepterade att Gudverkligen fanns fylldes hanmed insikten att han nu skul-le leva helt för Gud under res-ten av sitt liv.Han inträdde först hostrappisterna, en av kyrkanssträngaste ordnar men fannlivet för lätt för hans smak. Isju år var han trappist menbörjade allt mera längta efternågot annat, något som hankallade "livet i Nazaret", inteett fattigt liv i ett kloster utanett fattigt liv bland de fattiga ivärlden. Han löstes frän sinalöften och fick tillfälle till ettkonkret liv i Nazaret som hjäl-

pkarl hos de fattiga klarissor-na i Nazaret.Men kallet från öknen blevbara starkare. Då återvändehan till Frankrike för att stu-dera till präst. När han blivitvigd for han till Algeriet, dåen fransk koloni, och byggdeåt sig en stuga i oasen Beni-Abbes i hopp om att därifrån

ta sig till Marokko. Men detvar inte möjligt och då han ejheller fick någon medhjälpa-re, följde han sin gamla klass-kamrats, general Laperrinesråd och for 1907 längre in iSahara till Tamanrasset i Hog-gar. Där levde han med öppendörr bland tuaregerna ochvann deras hjärtan med sinvänskapsfulla kärlek.Under första världskrigetblev trakten osäker. Den l.december 1916 blev ställetangripet av rövare. Dessa lura-de Charles att öppna dörren,drog ut honom och band

honom. Sedan började dehärja och råna bland husen påorten men då de hörde rytta-re närma sig tog de till flyktenmen i sista ögonblicket sköten av dem Charles i huvudet.Han hade sedan länge varitberedd på en sådan död.Redan hos trappisternahade han känt sig kallad attgrunda en ny orden och hadeskrivit en detaljerad regel förden. Det var ett tungt kors förhonom att ej få någon med-broder i Sahara. Efter Char-les ensamma död i Hoggarhände det först ingenting.Men på 1930-talet uppstodplötsligt både Jesu små brö-der och Jesu små systrar. Fö-rutom dessa finns det nu 8andra ordnar och lika mångalekmannaorganisationer sombygger på hans regel. Så vete-kornet föll inte förgäves i jor-den.
CLEMENS VON GA1EN, föddl878, biskop i Münster, hadeen lugnare utveckling. Jag harej ännu träffat på uppgifterom hans ungdom. Därför an-tar jag att hans bana till präs-tkallelsen och biskopsstolengick lugnt. I sin medelålderdelade han med alla tyskarolyckan att få Hitler till riketsledare. Men han skilde sig frånmånga genom sitt mod. I juli

1941 blev han berömd ochbeundrad både inom ochutom landets gränser. Då in-ledde han en predikan meden detaljerad redogörelse förGestapos övergrepp mot ka-tolska ordenshus och andrainstitutioner. Kloster hadebeslagtagits, nunnorna ochmunkarna fördrivits, förenin-gar hade förbjudits och socia-la inrättningar för barn hadestängts. Biskopen sade att detbakom detta låg ett oförson-ligt hat mot kristendomen.Biskopen hade vid dessatillfällen genast skickat klagos-krifter till Göring, inrikesmi-nistern och kyrkoministern,men förgäves. Han under-strök i sin predikan att de tys-ka katolikerna kämpade lojaltför fosterlandet mot yttre fi-ender, men, tillade han, motden inre fienden kan vi intekämpa med vapen. Han förk-larade att de nu utgjorde stä-det inte hammaren och fort-satte: förbliv starka ochorubbliga såsom städet är detunder hammarslagen. Varredo att ge även det ytterstaoffret och att handla enligtorden: Man måste lyda Gudmer än människor.I augusti 1941 höll vonGalen en predikan i vilkenhan påtalade den utrotning avsjuka, åldersvaga och handi-

kappade av olika slag som bli-vit påbörjad, med en sådankraft att statens eutanasipro-gram blev nedtonat.Predikningar som dessagav biskop von Galen binam-net lejonet från Münster ochgjorde naturligtvis Hitler ra-sande. De fick i kopior ensnabb spridning. Hitler kalla-de honom statsfiende ochlandsförredare men vågadeinte arrestera honom. VonGalen var så känd i hela värl-den och katolikerna i Rehn-landet och Västfalen stod såenade bakom honom.I februari 1946 blev vonGalen tillsammans med 31andra biskopar utnämnd tillkardinal. Då var det nog mån-ga som uppmärksammades avtillresta landsmän men när devid utnämningstillfället i ettlångt tåg tågade upp genomSt.Peters kyrkan till påvenstron i sina grannröda dräkteroch långa mantlar var det denståtlige von Galen som möt-tes av dånande applåder.Efter festligheterna for hanhem till Münster och dog nå-gra dagar senare i blindtarm-sinflammation.
MÄRTA AMINOFF

Den franska posten har publicerat ettfrimärke om Charles de Foucault.
Kardinal von Galen, “lejonet frånMünster” välsignar.

Katedralkyrkan i Münster.
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Paimenelta
Piispan paimenkirje paastonajalleTuhkakeskiviikkona 8.2.2005
Paastonaika alkaa tuhkakes-kiviikosta. Se on erityinenaika, sitä voi jopa kutsua py-häksi ajaksi. Näiden neljän-kymmenen päivän ajan kir-koissa kaikuvat yhä uudelleensanat, jotka Jeesus Kristus itselausui aloittaessaan toimin-taansa julkisuudessa: ”Käänty-kää ja uskokaa hyvä sanoma”(Mark. 1:14).Ei ole vain sattumaa, ettäjuuri näihin Jeesuksen sanoi-hin perustuu paastonajanmotto. Ne ilmaisevat paaston-ajan tarkoituksen. Kääntymysja uudistunut usko evanke-liumiin ovat sisäisen valmis-tautumisemme kulmakivet,joiden avulla voimme eläätäysin mitoin, uudistuneinsydämin Jeesuksen Kristuksenpääsiäisjuhlaa. Samanaikaises-ti tapahtuva jatkuva käänty-mys, paluu evankeliumiin jauskon syventäminen ovatpuolestaan kulmakiviä valmis-tautumisessamme omaanylösnousemukseemme, het-keen, jolloin siirrymmemaanpäällisestä elämästä ikui-seen elämään.Tosiasiassa Jeesus itse jamyöhemmin apostolit koros-tivat jatkuvasti, että ikuinenelämä ei ole mahdollista il-man kääntymystä ja evanke-liumin mukaista elämää. Pu-huessaan Galilean asukkaista,jotka Pilatus oli surmannut,Jeesus varoitti kuulijoitaan:”Luuletteko, että he olivatsuurempia syntisiä kuin kaik-ki muut galilealaiset, koskasaivat tuollaisen lopun? Eivätsuinkaan – samalla tavoin tekaikki olette tuhon omia, ell-ette käänny” (Luuk. 13:1-3).Myöhemmin hän kertoo vie-lä toisen vertauksen hedelmät-tömästä viikunapuusta, jokakaadetaan, koska se ei annahyviä hedelmiä (Luuk. 13:6-9). Niin myös paavi Paavali VIkonstituutiossaan ”Paenite-mini” vuodelta 1966 muistut-taa kaikkia uskovia velvolli-suudesta tehdä kääntymys:”Jeesuksen Kristuksen kirkko,vaikka onkin jumalallisestakutsumuksesta pyhä ja kor-vaamaton, se on jäsentensäkautta vajavainen ja tarvitseejatkuvasti kääntymystä ja uu-distumista. Tämän uudistu-misen ei pidä ainoastaan ta-pahtua sisäisesti ja yksilöllises-ti, vaan myös ulkoisesti ja yh-teisöllisesti. […] Tänään halu-amme toistaa […] Pietarin sa-nat, jotka hän lausui ensim-mäisessä, heti helluntain jäl-keen pitämässään puheessa:

”Iloitkaa…teidän syntinne onannettu teille anteeksi…” jayhdessä haluamme toistaa vie-lä kerran, kaikille kansoillemaan päällä, Paavalin Lystranväelle antaman kutsun:”Kääntykää elävän Jumalanpuoleen!”

Mitä kääntymyksellä sit-ten tarkoitetaan? PaaviPaavali VI määrittää sen seu-raavasti: ”Kääntymys on kokoihmisen syvällinen ja täydelli-nen muuttuminen ja uudistu-minen siinä, miten hän tun-tee, tekee valintoja ja asennoi-tuu. Se toteutuu hänessä sen

pyhyyden ja Jumalan laupeu-den valossa, jotka meille onnäytetty Pojassa ja jotka meil-le on ilmoitettu kaikessa täy-teydessään”.Itse asiassa Jeesus korostaa,että kääntymys on hengellises-sä ja moraalisessa elämässä ta-pahtuva muutos. Se ilmeneeennen kaikkea paluuna Juma-lan luo. Hän itse kutsuu mei-tä kääntymykseen ja tarjoaameille kääntymyksen armon.Tämän totuuden Jeesus ilmai-see selvästi monissa vertauksis-sa. Kaunis vertaus on eksynytlammas, josta voimme lukea:”Publikaanit ja muut syntiset

tulivat Jeesuksen luo kuullak-seen häntä. Fariseukset ja lain-opettajat sanoivat paheksuen:”Tuo mies hyväksyy syntisetseuraansa ja syö heidän kans-saan”. Silloin Jeesus esittiheille vertauksen: Jos jollakinteistä on sata lammasta ja hänkadottaa yhden niistä, eiköhän jätä niitä yhdeksänkym-mentä yhdeksää ja mene etsi-mään kadonnutta, kunneshän sen löytää? Ja löydettyäänhän panee sen hartioillensailoiten. Ja kun hän tulee ko-tiin, kutsuu hän kokoon ystä-vänsä ja naapurinsa ja sanooheille: Iloitkaa minun kanssa-

ni, sillä minä löysin lampaa-ni, joka oli kadonnut. Minäsanon teille: samoin on ilotaivaassa suurempi yhdestäsyntisestä, joka kääntyy, kuinyhdeksästäkymmenestä yh-deksästä vanhurskaasta, jotkaeivät parannusta tarvitse”(Luuk 15:1-7). Jumalan ar-mollisesta rakkaudesta syntis-tä kohtaan puhuu myös ver-taus tuhlaajapojasta. Isä odot-ti poikaansa levottomasti janähdessään hänet ”juoksi poi-kaa vastaan, sulki hänet syliin-sä ja suuteli häntä” (Luuk.15:20).

Kääntymyksessä ei ole kysetunteesta tai aikomuksesta.Kuten Jeesus sanoo selvästivertauksessaan tuhlaajapojas-ta, kääntymys on päätösmuuttaa elämäänsä, palataIsän luo ja elää yhteydessä Hä-nen kanssaan luopumalla kai-kesta siitä, joka rikkoo tämänyhteyden ja tekee ihmisestäJumalan vihollisen.Tästä syystä kääntymys,josta Jeesus puhuu, tarkoittaailman muuta myös ”evanke-liumiin uskomista”. Raama-tullisessa kielessä ”usko” eikoskaan tarkoita pelkkää ”tie-tämistä”, ”ajattelemista” tai

”tuntemista”. ”Evanke-liumiin uskomisella” on dy-naaminen merkitys, se tarkoit-taa Jumalan sanan tunnista-mista evankeliumissa ja senmukaan elämistä, koska siinäJumala on ilmaissut ehdot,miten olla Hänen ystävänsä.

Mitkä nämä ehdot ovat?Tietysti ensimmäinenon usko Jumalaan ja HänenPoikaansa Jeesukseen Kristuk-seen, koska hän ilmaisee Isänja hänen tahtonsa. JeesusKristus itse sanoo: ”Jos rakas-tatte minua, te noudatatteminun käskyjäni. […] Joka on

ottanut vastaan minun käsky-ni ja noudattaa niitä, se rakas-taa minua. Ja minun isäni ra-kastaa sitä, joka rakastaa mi-nua” (Joh. 14:15,21). Jeesussanoo myös, mitkä nämä käs-kyt ovat: ”[Kaikkein suurinkäsky on] ‘Rakasta Herraa, Ju-malaasi, koko sydämestäsi,koko sielustasi ja mielestäsi.Tämä on käskyistä suurin jatärkein. Toinen yhtä tärkeäon tämä: Rakasta lähimmäis-täsi niin kuin itseäsi. Näidenkahden käskyn varassa ovatlaki ja profeetat’.”(Matt. 22:37-40).Rakkaudessa, josta Jeesuspuhuu, ei ole kyse tunteesta.Se on elämää, joka konkreti-soituu noudattamalla kym-mentä käskyä. Tästä syystäHän itse vahvistaa kymmenenkäskyn ajankohtaisuuden kes-kustelussaan nuoren miehenkanssa. Hän korostaa myös,että käskyt ovat edellytys ikui-selle elämälle ja sille, että saaolla yhtä Jumalan kanssa ikui-suudessa (Matt. 16:17- 20).Samaa vakuuttaa myös pyhäPaavali Kirjeessään roomalai-sille: ”Joka rakastaa toista ontäyttänyt lain vaatimukset.Käskyt: Älä tee aviorikosta, älätapa, älä varasta, älä himoitse,samoin kaikki muutkin, voi-daan koota näihin sanoihin:Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Rakkaus ei tee lä-himmäiselle mitään pahaa.Näin rakkaus täyttää kokolain” (Room. 13:8-10).Rakkaat veljet ja sisaret!Kääntymys, johon Jumala jakirkko kutsuvat meitä tänäpyhänä paaston aikana, ei olemitään ihmeellistä. Se onpuhdas velvollisuus, eikä silläole mitään tekemistä epätaval-listen asioiden kanssa, jotkaovat luontoamme vastaan.Meidät on kutsuttu uudista-maan rakkautemme Jumalaaja lähimmäistämme kohtaan.Meidät on kutsuttu rakasta-maan Jumalaa ja lähimmäis-tämme hyvin konkreettisellatavalla. Sama rakkaus auttaameitä löytämään uudelleenilon sydämessämme ja havait-semaan kääntymyksen kaune-uden, myös jokaisen sellaisenponnistuksen kauneuden,joka meidän täytyy tehdävoittaaksemme puutteemmeja synnin, sillä se loukkaa Ju-malaa. Aamen.
+ JÓZEF WRÓBEL SCJHELSINGIN PIISPA
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K a l e n t e r iVakio-ohjelma
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

26.2. la juhlavuoden pääjuhla: 17.00 ves-
per, 17.30 messu, juhlakonsertti

27.2. paaston 3. sunnuntai: 9.30 juhla-
näyttelyn avajaiset seurakuntasalissa,
11.00 juhlamessu, 16.00 messu Tikkuri-
lassa, 18.00 iltamessu

5.3. la 10.00 lauantaikurssi englantilai-
sessa koulussa, 9.45 uskonnonopetus
ranskaksi (11.00 messu), 17.40 vesper,
18.00 aattomessu

6.3. paaston 4. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu
italiaksi, 16.00 messu puolaksi, 18.00
iltamessu
7.3. ma 18.30 johdantokurssi seurakun-
tasalissa

8.3. ti CSC 18.00 ruusukko, 18.30 messu
9.3. ke 18.30 Pyhän Henrikin yhdistyksen
vuosikokous seurakuntasalissa

12.3. la 10.00-13.00 uskonnonopetus en-
sikommuuniota varten. Aiheena: Rippi.
17.40 vesper, 18.00 aattomessu

13.3. paaston 5. sunnuntai: 9.45 lat/rans-
ka, 11.00 päämessu, 12.30 perhemes-
su, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 ilta-
messu

19.3. la pyhä Joosef, neitsyt Marian puoli-
so, juhlapyhä, 9.45 uskonnonopetus
ranskaksi, 11.00 juhlamessu, 17.40 ves-
per, 18.00 aattomessu

----------------- Diaspora -----------------
Porvoo: 17.4. su 16.00
Tikkurila: 27.2.; 24.4. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta
26.2. 18.30 aattomessu
27.2. paaston 3. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi/mässa på finska, huom. ei ole
saksankielistä messua! Juhla Pyhän
Henrikin kirkossa, 18.30 iltamessu

4.3. pe huom. ei ole aamumessua! 18.00
Pyhän Sydämen messu ja ristintie harta-
us

5.3. la 9.30 messu ruotsiksi/mässa på
svenska, 10.00 Lauantaikurssi/Lördag-
kurssen Englantilaisessa koulussa,
11.00 ristintie suomeksi, 18.30 aatto-
messu suomeksi

6.3. paaston 4. sunnuntai: 9.30 ristintie
hartaus ruotsiksi/korsvägen på svenska,
10.00 messu ruotsiksi/mässa på svens-
ka, 11.30 messu suomeksi/mässa på
finska, 18.30 iltamessu suomeksi

11.3. pe 18.00 ristintie hartaus vietnamik-
s i

12.3. 10-14.00 ensikommuunio-opetus
Englantilaisessa koulussa, 16.30 mes-
su Riihimäellä, 18.30 aattomessu suo-
meksi

13.3. paaston 5. sunnuntai: 9.30 ristintie
hartaus suomeksi, 10.00 messu suo-
meksi/mässa på finska, 11.30 messu
englanniksi/Mass in English, Teresojen
kirpputori päämessun jälkeen, 18.30 il-
tamessu suomeksi

18.3. pe 18.00 hiljentymispäivä puolaksi
(ristintie hartaus,meditaatio, rippi, mes-
su)

19.3. la pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoli-
so, juhlapyhä: 9.30 messu ruotsiksi/
mässa på svenska, 10.00 Lauantaikurs-
si/Lördagkurssen Englantilaisessa kou-
lussa, 11.00 messu suomeksi/mässa
på finska, 17.00 hiljentymispäivä suo-
meksi (katumushartaus, meditaatio, rip-
pi, messu), 18.30 aattomessu suomek-
s i

Huom. ripittäytyminen paastonaikana
puolituntia ennen iltamessua (ti,la,su)

----------------- Diaspora -----------------
Hanko (Täktomin kappeli): 2.4. la klo
16.00

Karjaa (Pyhän Katariinankirkko): 8.5. su
klo 15.00

Lohja (Pyhän Laurin kirkko): 22.5. su klo
14.00

Riihimäki (Siunauskappeli): 12.3.; 9.4.;
7.5. la klo 16.30

Helsinki
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

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

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu; su 9.45 missa latina (1. ja 3. su engl.; 2. su
ranska; 4. su esp.; 5. su engl.) 11.00 päämessu, 12.30 eri kielisiä messuja tai perhe-
messu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe, messu 18.00; ti, to messu 7.30. Ke 17.30
ruusukkorukous; pe 17.30 adoraatio. Rippiaika la 17.00-17.45 ja sopimuksen mu-
kaan.

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.

Turku
Pyhän Birgitan ja autuaanHemmingin seurakunta

26.2. la 16.00 nuorten tapaaminen
27.2. paaston 3. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English

1.3. ti 19.00 miestenpiiri
4.3. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00
messu Porissa

5.3. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
6.3. paaston 4. sunnuntai: 10.30 päämes-
su, 18.30 Mass in English

8.3. ti 19.00 teologinen opintopiiri
11.3. pe 16.30 nuorten tapaaminen
12.3. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhe-
messu, 16.00 puolankielinen messu

13.3. paaston 5. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English

15.3. ti 19.00 informaatiokurssi
19.3. la pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoli-
so, juhlapyhä: 10.00 juhlamessu

----------------- Diaspora -----------------
Ahvenanmaa:
Pori: 4.3.; 1.4. pe 17.00 katekeesi, 18.00
messu, huom. 27.3. 16.00 messu!

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

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta

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

27.2. paaston 3. sunnuntai: 10.00 ristin-
tien hartaus, 10.30 päämessu, 16.00
messu Kuopiossa

4.3. pe 18.00 messu Kiteellä
5.3. la 9.45 uskonnonopetus Joensuus-
sa, 11.00 messu Joensuussa, 16.00
messu Varkaudessa

6.3. paaston 4. sunnuntai: 10.00 ristintien
hartaus, 10.30 päämessu, 16.00 messu
Mikkelissä

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

13.3. paaston 5. sunnuntai: 10.00 ristin-
tien hartaus, 10.30 päämessu

16.3. ke/we 18.00 English Mass
17.3. to 14.00 seniorien kokous
19.3. la pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoli-
so, juhlapyhä: 9.45 uskonnonopetus Sa-
vonlinnassa, 11.00 messu Savonlinnas-
sa

----------------- Diaspora -----------------
Iisalmi: (Ort. kirkko) 28.3 ma klo 12.00
Joensuu: (Ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu
32) 5.3.; 9.4.; 7.5. la klo 11.00, uskonnon-
opetus alkaa klo 9.45

Kitee: (Lut. kirkko; Kappelintie 4) 4.3.; 8.4.;
6.5. pe klo 18.00

Kuopio: (Ort. tuomiokirkon srk-sali, Snell-
maninkatu 8) 27.2.; 20.3.; 24.4.; 29.5. su
klo 16.00

Mikkeli: (Lut. tuomiokirkon krypta, Savilah-
denkatu 20) 6.3.; 10.4.; 8.5. su klo 16.00

Savonlinna: (Ort. rukoushuone, Erkonka-
tu 11) 26.2.; 19.3.; 23.4.; 28.5. la klo 11.00,
uskonnonopetus alkaa klo 9.45

Varkaus: (Ort. kirkko, Taipaleentie 26)
5.3.; 9.4.; 7.5. la klo 16.00

Lasten uskonnonopetus vuonna 2005
(kevätlukukausi): 12.3; 16.4.; 21.5.

Informaatiokurssi 2005 (kevät):
12.3; 16.4.; 21.5.

Seniorit: 17.3.; 21.4.; 19.5.

English Mass: 26.1.; 16.2.; 16.3.; 20.4.;
18.5.

Tampere
Pyhän ristin seurakunta

25.2. pe 18.30 ristintien hartaus, 19.00 il-
tamessu

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

27.2. paaston 3. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.00 Mass in English
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K a l e n t e r i

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi-
tukset seuraavaan lehteen ajalle
4.2.–25.2. on toimitettava viimeis-
tään 21.1. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen

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

3.3. to 18.30 adoraatio, 19.00 iltamessu
4.3. pe 18.30 ristintien hartaus, 19.00 ilta-
messu

5.3. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
6.3. paaston 4. sunnuntai: 10.30 päämes-
su, 15.00 messu Hämeenlinnassa,
18.00 Mass in English

10.3. to 18.30 adoraatio, 19.00 iltamessu
11.3. pe 18.30 ristintien hartaus, 19.00 il-
tamessu

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

13.3. paaston 5. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.00 Mass in English

17.3. to 18.30 adoraatio, 19.00 iltamessu
18.3. pe 18.30 ristintien hartaus, 19.00 il-
tamessu

19.3. la pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoli-
so, juhlapyhä: 10.30 lastenkerho, 12.30
perhemessu

----------------- Diaspora -----------------
Hämeenlinna: (Matti Alangon katu 11) 6.3.
klo su 15.00

Kurikka: (kysy kirkkoherralta) 26.2.; 12.3.
la 18.30

Lapua: (kysy kirkkoherralta) 26.2.; 12.3. la
9.00

Pietarsaari: (Pyhän Mikaelin kappeli)
26.2.; 12.3. la 12.00

Vaasa: (ort. seurakunnan seurakuntasali,
Koulukatu 45) 26.2,; 12.3. la 16.00

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta

25.2. pe 18.00 ristintie hartaus
27.2. paaston 3. sunnuntai: 18.00 pää-
messu

3.3. to 18.00 paastonajan iltamessu
4.3. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 pyhä
messu ja ristintie hartaus

6.3. paastonajan 4. sunnuntai: 11.00 pää-
messu

10.3. to 18.00 paastonajan iltamessu
11.3. pe 18.00 ristintie hartaus
12.3. la 13.00 perhemessu
13.3. paastonajan 5. sunnuntai: 11.00
päämessu

17.3. to 18.00 paastonajan iltamessu ja
rippitilaisuus

18.3. pe 18.00 ristintie hartaus
19.3. la pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoli-
so, juhlapyhä: 18.00 juhlamessu

----------------- Diaspora -----------------
Haminan: Huom. uusi paikka! Mannerhei-
mintie 12 (Kulmakivi): 27.2.; 24.4.; 22.5.
klo 11.00

Lahti: 5.3.; 2.4.; 7.5. klo 16.00 pyhä messu
ja klo 14-16 uskonnonopetus ortodoksi-
sessa kirkossa

Lappeenranta: 20.3.; 17.4.; 15.5. klo 11.30
ortod. kirkossa

Uskonnonopetus:
Kouvola: 12.3.; 9.4.; 14.5. klo 11-13.00 ja
klo.13.00 pyhä messu

Lahti: 5.3.; 2.4.; 7.5. klo 14-16.00

Oulu
Nasaretin pyhän

perheen seurakunta
25.2. pe 17.30 pyhän sakramentin palvon-
ta (adoraatio), 18.00 ristintie hartaus

26.2. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

27.2. paaston 3. sunnuntai: 11.00 pää-
messu, 13.30 Mass in English, 17.00
messu Raahessa

3.3. to 19.00 Tuiran kirkossa ekumeeni-
nen sanan Jumalanpalvelus

4.3. pe 17.30 pyhän sakramentin palvonta
(adoraatio), 18.00 ristintie hartaus

5.3. la 11.00 uskonnonopetus koululaisil-
le

6.3. paaston 4. sunnuntai: 11.00 Piispan
messu, vahvistuksen sakramentti ja kirk-
koon ottaminen, 13.30 Mass in English,
16.30 messu Torniossa

11.3. pe pyhän sakramentin palvonta
(adoraatio), 18.00 ristintie hartaus

12.3. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

13.3. paaston 5. sunnuntai: 11.00 pää-
messu, 13.30 Mass in English, 17.30
messu Rovaniemellä

18.3. pe 17.30 pyhän sakramentin palvon-
ta (adoraatio), 18.00 ristintie hartaus,

18.30 pyhän Joosefin juhlapyhän mes-
su

----------------- Diaspora -----------------
Raahe: 27.2. su 17.00
Rovaniemi: 13.3. su 17.00
Tornio: 6.3. su 17.00

TOIMISTOT
Katekeettinen keskus

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

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 tiistaisin ja tors-
taisin klo 10 – 16 sekä keskiviikkoisin klo
10 – 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.

Torstaina 17.3. klo 18.30:  Kalevi Vuo-
relan AC:n perustajan isä Willfrid von
Christiersonin kirjeenvaihtoon perus-tuva
kuvaus hiippakunnan tunnelmista viime
vuosisadan alkuvuosikymmeninä./ Kale-
vi Vuorelas skildring av stämningar i stif-
tet under de första årtiondena av förra
seklet baserad på brevväxling av ACs
grundare fader Willfrid von Christierson.

Torstaina 7.4. klo 18.00 AC:n jäsenet
kutsutaan vuosikokoukseen, jossa käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Vuosi-ko-
kouksen jälkeen n. klo 18.30 raamatun
tutkistelu sisar Veronica Tournierin, OP,
johdolla./ Torsdagen 7.4. kl.18.00 sam-
mankallas ACs medlemmar till årsmöte.
På årsmötet behandlas stadgeenliga
ärenden. Ca kl. 18.30 bibelstudium med
syster Veronica Tournier, OP: Skapelse-
berättelserna och gåtan människa.

Toukokuussa teemme retken yhdes-
sä P. Henrikin Seuran kanssa, tarkemmat
tiedot julkistetaan myöhemmin./I Maj gör
vi en utflykt med St. Henriks sällskap. Pro-
grammet publiceras senare.

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:
8.3., (22.3. we participate in the Chrism
Mass in the Cathedral Parish at 18.00). For
students and young adults and anyone in-
terested in the Catholic Faith.

Elämän puolesta
Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yh-
teyttä isä Axel Carlbergiin OP (ks. Studium
Catholicum) tai Marko Tervaporttiin (ks.
Katolinen tiedotuskeskus).

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

Kirjallisuuspiiri
Kokoontuu kevätkaudella Studium Catho-
licumissa Ritarik.3b A. 3. kerros klo 18.30

to  3.3.  Rolf Hochhuth: Sijainen  HUOM
PÄIVÄ VAIHTUNUT TAKAISIN

to 21.4. Giovanni Guareschi: Isä Ca-
millo-kirjat

to 12.5. Margaret Atwood: Alias Jane

Maallikkofransiskaanit OFS
Maallikkofransiskaanit O.F.S. kuuluvat
maailmanlaajuiseen fransiskaaniseen
perheeseen, jonka alkuperä perustuu As-
sisin pyhän Franciscuksen (1182-1226)
osoittamaan elämäntapaan. Maallikkof-
ransiskaaneilla on kanonisen lain mukai-
set säännöt. Tämä on toimintamme 57.
vuosi Suomessa. Kokouspaikka on Py-
hän Marian seurakuntasali, Mäntytie 2,
00270 HELSINKI.

Torstai 17.3. kello 17.00: Info. Opitun
kertausta: Pyhä Franciscus ja Kirkon
sakramentit. Iltamessu kello 18.30.
(Huom. Tänään on pyhän
Patrickin, Irlannin apostolin, muistopäivä)

Torstai 14.4. kello 17.00: Info. Illan
aihe: Santa Chiara, uusi nainen.
Iltamessu kello 18.30

Torstai 12.5. kello 17.00: Info. Opitun
kertausta: Pyhä Maksimilian Kolbe
OFMCap, rakkauden marttyyri. Iltamessu
kello 18.30.

Kesällä tapahtuu:
Kökarin seurakunnan järjestämä eku-

meeninen p. Franciscuksen juhla 2.-3.7.
EUFRA-viikot 2005 Puolassa, Kons-

tancin-Jeziornassa heinä-elokuussa.
Seuraava kokouksemme on syys-

kuussa, torstaina 15.9. kello 17.00

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

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

Verbi Dei sonoSchola cantorum

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

28.2. Isä Teemu Sippo SCJ: Mietiskely
eukaristiasta

7. 3. Maila Berchtold, Intiaanit Etelä-
Amerikassa

14.3. Rauni Vornanen, Gastronomian
lähteillä

21.3. Toimintapäivä

Pyhän Henrikin seura
Tervetuloa Pyhän Henrikin seuran vuosi-
kokoukseen keskiviikkona 9. maaliskuu-
ta Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan
pappilaan iltamessun jälkeen noin klo
19.00.

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.

Lauantai 12.3. Kirpputorin pystytys klo
13.00 - 17.00 P. Marian seurakuntasalis-
sa

Sunnuntai 13.3. Kirpputorimyyjäiset
klo 11.15 - 14.00

Maaliskuussa menemme teatteriin,
tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhem-
min.

Tiistai 19.4. Ohjelman aihe vielä auki.
Tiistai 10.5. Teresojen ohjelmallinen

kevätjuhla.
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!

Ks. erillinen ilmoitus sivulla 14.

Caritaksenpalmusunnuntain basaari
20.3. klo 11.00-14.30Pyhän Henrikin seurakuntasalissa.

Lahjoitukset ystävällisesti pappilaantai lauantaina 19.3. klo 15.00-18.00 seurakuntasaliin.
Tervetuloa!
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Artikkeleita

Profeetta Hesekielin 37:nnes-sä luvussa tarjoutuu meilleeriskummallinen näky. Suurisotakenttä täynnä kuolleidenluita. Herran Henki kysyy pro-feetalta: "Ihmisen lapsi, luu-letko näiden luiden elävän?"Hän vastaa: "Herra Jumala,sinä tietänet." Ja profeetta saikäskyn ennustaa näille luille:"Tämän sanoo Herra Jumalanäille luille: 'Katso minä lähe-tän teihin hengen, ja te tulet-te eläviksi'". Profeetan käskies-sä luut sijoittuivat entisiinpaikkoihinsa, niiden päällekasvoi liha ja iho. Ruumiitolivat entisessä kunnossaan,mutta henki vielä puuttui. Neeivät eläneet. Silloin Jumalakäski profeetan sanoa: "Tä-män sanoo Herra Jumala:Tule Henki neljästä tuulesta japuhalla näihin surmattuihin,niin ne tulevat eläviksi." Pro-feetta täytti käskyn, ja kentäl-lä seisoi suuri sotajoukko elä-vänä.800 vuotta on kulunut sii-tä, kun englantilainen Upsa-lan piispa Henrikki saapuiSuomeen. Hän aloitti Suo-men katolisten piispojen sar-jan, joiden 23:s ja viimeinenArvid Kurki löysi hautansaPohjanlahden syvyyksistä.Henrikki on tiettävästi ensim-mäinen piispa, joka on meilleSuomeen tullut. Kristillisyyson kuitenkin hänen aikaansavanhempi. Ruotsin kronikatsanovat hänen tulleen pakana-maahan, mutta muistettavaon, että virallisessa kielen käy-tössä Ruotsissa 'pakana' mer-kitsee muukalaista, ruotsin-kieltä taitamatonta. Vielä tä-män vuosisadan alussa oliVermlannissa kirkonkirjoissaruotsia taitamattoman seura-kuntalaisen nimen vieressähuomautus "hedning". Vakka-Suomen asukkaat kävivät laa-jaa ulkomaan kauppaa, mei-dän rannikkojamme pitkinpurjehtivat viikingit ja friisit.Kaarle Suuren valtakunnastasäteili tänne Rooman valo,Kristuksen evankeliumi. PyhäAnsgarius oli saanut lähetys-alakseen Pohjoismaat, myös-kin Suomen, ja meidät luet-

tiin Hamburg-Bremenin hiip-pakuntaan. Alituiset sodat jatulipalot ovat meiltä hävittä-neet arkistot ja kirjalliset to-distuskappaleet melkein ole-mattomiin. Erittäin kohtalo-kas oli venäläisten v. 1318 te-kemä hävitysretki, niin ettäsuurelta osalta meidän täytyyturvautua olettamuksiin. Ai-noat varmat todistuskappa-leet ovat hautalöydöt, ja nii-den perusteella tiedämme,että Hämeen kristillisyys onyhtä vanha kuin Varsinais-Suomenkin. Birger Jarl ei Hä-mettä kääntänyt, vaan valloit-ti. Jo ennen ns. kolmatta ris-tiretkeä oli karjalaisia domini-kaaneja. 1200-luvulla PietariKaikkivalta saarnasi evankeliu-mia Virossa.Kustaa Vaasa ryöväsi meil-tä liturgiset kirjat ja liimauttiniiden pergamenttilehdet ve-rokirjojen kansiksi. Nyt mei-dän oppineemme niitä liotte-levat erilleen ja saattavat en-nalleen. Sillä tavalla on saaturekonstruoiduksi esim. PyhänHenrikin juhlan messu, jonkaPyhä Istuin äsken on hyväksy-nyt ja vahvistanut uudelleenSuomessa käytettäväksi. Li-turgisten kirjojemme nuotti-merkit viittaavat niiden kölni-läiseen alkuperään, joka seik-ka todistaa pyhän Ansgariuk-sen vaikutuksen täällä kauantuntuneen ja luoneen jotakinomaa. Muistettava on, ettäTurun piispanistuin vasta v.1216 alistettiin Upsalan ark-kipiispalle, joka sen arvon olisaanut v. 1164. Mutta Tuo-mas piispamme, englantilai-nen hänkin, ei tahtonut tietäämitään Upsalasta. Hänellehäämötti paavin alainen suo-malainen ruhtinaspiispakun-ta. Suomessa ei katolisena ai-kana päästy yhtä hiippakun-taa etemmäksi. Sen istuin olialussa Nousiaisissa sitten Rän-tämäellä eli Maariassa, josta sev. 1290 siirtyi Turkuun. Sil-loin Turun tuomiokirkko vi-hittiin ja alttarin alle sijoitet-tiin pyhän Henrikin jäännök-set. Vihkiminen tapahtui ke-säkuun 17:nä päivänä ja pyhi-

en jäännösten siirto seuraava-na eli kesäkuun l8:na päivänä,jonka muistoksi vietettiinTranslatio Sancti Henrici ni-mistä juhlaa. Pyhän Henrikinkuolinpäivä oli tammikuun20:s, ja se oli hänen juhlansa-kin päivä. Tammikuun 19:späivä oli Upsalan hiippakun-nan Henrikin päivä, ja vastaluterilaisena aikana, 1600-lu-vulla, jolloin Ruotsin valtakeskittyi ja Suomessakin saiäärimmäisen voimansa, py-hän Henrikin juhla siirrettiintammikuun 19:ksi päiväksi.Nyt on meille Pyhän Istuimensuopeudella annettu takaisinkeskiaikainen pyhän Henrikinmessu — oikeus ja kohtuusolisi, että meille palautettai-siin myös hänen juhlansa oi-kea aika samoin sen koko het-kipalvelus. Varsin kunniakas on Suo-men katolisten piispojen sar-ja. Ensimmäiset olivat verito-distajia, myöhemmät kaikkioppineita, tarmokkaita jahuolekkaita paimenia. Kaikkipysyivät puhdasoppisina, Py-hälle Istuimelle uskollisina jaelämältään nuhteettomina."Urhot astuvat kumpuin yös-tä ja kertovat muinaiskansantyöstä ja neuvovat polveanousevaa." Eteemme ilmestyysuomalainen rälssimies Palk-kisista eli Bero Balk, suoma-laissyntyisten, piispojen sar-jan aloittaja, joka aikoi perus-taa Turkuun dominikaanisennaisluostarin. Hänen piispuu-tensa kesti 27 vuotta, muttahänen seuraajansa Maunu IITavast, "Magnus re et nomi-ne", kaitsi hiippakuntaansa jahallitsi Suomen kansaa 38vuotta. Hän toteutti edeltä-jänsä aikeen, kuitenkaan eiuudesta luostarista tullut do-minikaaninunnien taloa, vaanbirgittalaisten. Maunu Tavas-tin veljenpoika Olavi Tavastoli ollut kahdesti Pariisin yli-opiston rehtorina ja edusta-nut oppilaitostansa Baselinkirkolliskokouksessa. MaunuIII Särkilahti eli levottomanaaikana. Silloin tapahtui "Vii-purin pamaus". Hän auttoisodasta kärsimään joutunutta

kansaa ja joutui itse taloudel-liseen ahdinkoon. Hänenedeltäjänsä Konrad Bitz olisotainen herra, joka ei tahto-nut totella Ruotsin valtaher-roja. Hän rakennutti montakivikirkkoa ja korotti tuomio-kirkon keskilaivan 45 metrinkorkeuteen, niin että siihensaatiin valo yläikkunoista. Kir-kon pihan ympäri rakennet-tiin vahvat muurit. Bitzin ai-kana ilmestyi painosta hiippa-kunnan messukirja MissaleAboense, joka painettiin Lü-beckissä v. 1488.Suomi joutui kärsimään.Ruotsin ja Tanskan keskinäi-sistä kiistoista. Tanska jopayllytti venäläisiä hyökkää-mään: Suomeen. Kalmarinunioni oli Suomen piispoillekiusallinen, kun piti palvellakahta herraa. Ruotsalaiset ka-pinoitsivat tanskalaissyntyisiäkuninkaita vastaan, ja suoma-laiset yleensä olivat kuningas-mielisiä. Kun piispamme aset-tuivat ruotsalaisten valtion-hoitajien puolelle, seurasi sii-tä tanskalaisten kosto, jostajulmana todisteena on OttoRudin v. 1509 Turkuun teke-mä hävitysretki. Nämä kiistatveivät Arvid Kurjenkin tu-hoon. Hän asettui kannatta-maan kruunun tavoittelijaaKustaa Eerikinpoika Vaasaa,mutta tanskalaiset valtasivatKuusiston ja Turun, eikä piis-palla ollut muuta neuvoakuin yrittää pakoon. Myrskyhukutti hänet Pohjanlahteen.Arvid Kurki painatti viimeise-nä työnään hiippakunnan kä-sikirjan Manuale Aboensen.Kustaa Vaasa aikoi tehdä hä-nestä Upsalan arkkipiispan.Sitten alkoi piispatto-muus. Kustaa Vaasa kunin-kaaksi tultuaan julisti itsensäKirkon päämieheksi kutenEnglannissa Henrik VIII. Op-piin hän ei alussa kajonnut.Aluksi ryhdyttiin takavarikoi-maan Kirkon omaisuutta, jase tehtiin niin perinpohjaises-ti, että tuomiokirkosta vietiinsen vaskinen kattokin. Tuk-holmaan vietiin pyhät astiat jakalleudet. Alttarien peitteistätehtiin hoviherroille housuja

ja messuvaatteista prinsseilleja prinsessoille pukuja. Marti-nus Skytte lähetti kahdeksannuorukaista Wittenbergiinkuulemaan Lutherin luento-ja. Niiden joukossa oli Mika-el Agricola, "suomalaisen kir-jallisuuden isä". Kirkon ulko-naista järjestystä ei muutettu,edelleen oli piispat ja tuomi-okapitulit. Mikael Agricolanimitettiin Turun piispaksi,mutta piispuutta hänellä. eiollut. Kun piispuus loppui,loppui pappeuskin, sillä vih-kimiset olivat mitättömiä.Apostolinen perimys oli kat-kennut. Vanha pappispolvijatkoi työtänsä, kunnes menihautaan. Askel askelelta ruvet-tiin vanhaa hengen rakennus-ta purkamaan. V. 1540 paik-keilla kuningas kielsi pyhänöljyn ja krisman käyttämisen.Vuonna 1554 vasta piispaksivihitty Agricola syyskuun 8:napäivänä piti pontifikaalisenmessun hiippa päässä ja saikuninkaalta nuhteet semmoi-sesta "paavilaisuudesta". Agri-cola oli saanut papinvihki-myksen Martinus Skyteltä,joka nähtävästi oli pätevästivihitty piispa, vaikka rupesiluopioksi, ja hän oli Saksassaottanut itselleen emännän jasai v. 1554 Paavali Juusteninkanssa piispanvihkimyksenRuotsissa. Tämä vihkimys eiollut pätevä, joten Agricolaoli luopiopappi eikä piispa.Vaikea hänen kuitenkin olierota vanhasta "uskosta".Niinpä hänen rukouskirjas-saan on Isä meidän jäljessäTerve Maaria. Hän säilyttiainajien puolesta pidettävätrukoukset ja oli liturgisuu-

Näkökulmia 50 vuoden takaa
Tämän otsikon alla esitetään tässä ja seuraavassa numerossa 50 vuoden takaisia näytteitä suomalaisten katolisten vaikuttajien ajatuksista katolisuudesta japyhän Henrikin merkityksestä vuosien ja vuosisatojen saatossa. Kirjoitukset kuvaavat mielenkiintoisella tavalla ajan henkeä ja osoittavat samalla, että vaikkaperusasiat pysyvät samoina, moni asia ja moni asenne viiden vuosikymmenen kuluessa on ehtinyt kehittyäkin. Ensin vuorossa mons. Adolf Carlinginartikkeli “Katolisuus eri aikoina”. Seuraavassa numerossa esitetään Jarl Gallénin esitelmä pyhän Henrikin Suomeen tulemisen 800-vuotisjuhlan tiimoilta.

Katolisuus eri aikoina
Monsignore Adolf Carlingin kirjoitus Kellojen kutsussavuodelta 1955.

Adolf Carling vihittiin papiksi Pietaris-sa 1911. Sen jälkeen hän siirtyi hetihoitamaan Viipurin seurakuntaa.
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teen taipuva kuten suomalai-set yleensä.Katolinen kristillisyys oliRuotsissa ja Suomessa katot-tomaksi joutunut rakennus,josta kivet verkalleen tippuili-vat. Upsalan kokouksessa v.1593 lopullisesti vakiinnutet-tiin luterilaisuus koko valta-kunnassa. Kansa kuitenkinteki vastarintaa. Erittäin vai-kea oli lakata kasteessa käyttä-mästä siunattua suolaa jakynttilää. Kansa katsoi sodatja nälkävuodet Jumalan ran-gaistukseksi pyhien menojenhylkäämisestä.Erittäin rakas suomalaisil-le oli pyhän Hostian kohotusmessussa. Vielä kauan he sitävaativat ja kertoivat kirkostakotiin tultuaan taas nähneen-sä Jumalan. Vielä 1600-luvul-la kansa maalla meni saarnanajaksi ulos, palatakseen kirk-koon varsinaisen messun jakohotuksen ajaksi. Uskoa"puhdistettiin" ylhäältä käsin,väkivallalla ja viekkaudella javastoin kansan tahtoa. Luteri-laisuus ei tuntenut suvaitsevai-suutta. "Uskon vapaus" mer-kitsi sitä, että valtakunnassa ei

saanut tunnustaa muuta kuinLutherin uskontoa.Juhana III:n ensimmäinenpuoliso Katarina Jagiello oliharras katolilainen samoinkuin heidän poikansa, Puolanja Ruotsi-Suomen kuningasSigismund. Katolisuus näyttielpymisen merkkejä, varsinkinSuomessa, jonka marskiKlaus Fleming oli. järkähtä-mätön kuninkaan kannattaja.Parikymmentä suomalaistanuorukaista opiskeli katolisis-sa oppilaitoksissa ulkomaillapalatakseen isien uskoa hen-kiin herättämään. Kuuluisinheistä oli Roomassa opiskel-lut Johannes Jussoila, joka v.1584 vihittiin papiksi. Hänalkoi opintonsa RoomanCollegium GermanicumHungaricumissa. Hänestämainitsee kollegion historioit-sija kardinaali Steinhuber,että hän Tukholmassa kunin-kaan hovipappina saarnasijoka sunnuntai suomeksi jaruotsiksi. Sittemmin hän jou-tui Kaarle herttuan vangiksi jarääkättiin kuoliaaksi. Toinenmartyrimme on pohjalainenPetrus Petrosa, jolta herttua

kiskoi sydämen ulos rinnastauhrin vielä eläessä. Sen jäl-keen sankari ennätti huudah-taa "Jeesus Maaria". Mainitseevielä Steinhuber Germanicu-missa olleen kaksi luterilaisenpiispan poikaa: "zwei Söhnedes gelehrten finnischenBischof Erich von Sorola."Katolisen uskon kynttiläsammui kahdeksi sadaksi vuo-deksi. V. 1721 "Vanha Suo-mi" eli Viipurin lääni mene-tettiin Venäjälle. Saman vuo-sisadan lopulla Puola jaettiin,ja sen kansalaiset joutuivatpalvelemaan Venäjän armeijas-sa joka puolella laajaa valta-kuntaa. Viipurinkin varusväes-sä oli katolilaisia. Heitä var-ten keisari Paavali v. 1799 käs-ki perustaa seurakunnan Vii-puriin. V. 1801 seurakunnal-le ostettiin fransiskaaniluosta-rin entinen rakennus, joka si-sustettiin kappeliksi. Seura-kunnan hoito uskottiin sam-mumaan tuomitun liettualai-sen luostarin papeille, domi-nikaaneille. Näin tulivat Saar-naajaveljet katolisuuden hen-kiin herättäjiksi Suomessa.Kun Viipurin lääni v. 1811

palautettiin muun Suomenyhteyteen, oli koko SuomenSuuriruhtinaskunta Viipurinkatolisen seurakunnan piiris-sä. Kirkon nimikko oli domi-nikaanipyhimys Hyacinthus.Dominikaaneilla oli Suo-messa vanhat juuret. Turunhiippakunnan liturgia nou-datti dominikaanista kaavaa,ja jo varhain, v. 1249, Tur-kuun perustettiin dominikaa-ninen pyhän Olavin luostari.Viipuri sai dominikaaniluos-tarinsa v. 1427. V. 1403 sielläoli fransiskaaneilla eli "har-mailla veljillä" luostari. Toi-nen harmaiden veljien luosta-ri perustettiin Raumalle(1448) ja kolmas Ahvenan-maalle Kökariin. Kustaa Vaa-sa hävitti luostarit säälimättö-mästi, samoin kuin piispo-jemme residenssin Kuusistonlinnan. Pyhän Olavin luostari"paloi" — minä rohkenisin sa-noa pantiin palamaan — v.1537 pyhän Ristin löytämi-sen juhlana, toukokuun kol-mantena päivänä.Luterilaisuus oli meillebarbariaa ja hävitystä. Kehityskatkaistiin, sivistys taantui,

kansa villiintyi. Kolmikym-menvuotinen sota pani hävi-tyksen päälle sinetin. NytSuomen oppineet kaivavatesiin keskiaikamme kerrostu-mia, asettelevat kokoon ke-dolla viruvia luita ja valmista-vat meille tietä. Puuttuu vainHengen puhallus, joka elotto-mat ruumiit tekee eläviksi."Lähetä Henkesi, niin he luo-daan, ja uudistat maan kas-vot", rukoilemme Kirkonkanssa tänä helluntai juhlana.Helsingin hiippakunnan syn-tyminen on katsottava ensi-mäiseksi puhallukseksi. Vahvatoivoni on, että urhot astuvatkumpujen yöstä, ja kansakuulee heidän opetustansa.Että Suomen kansa, joka vei-sasi "Ergo plebs Fennonica"taas iloitsee tulleensa katoli-seksi Jumalan sanan saarnalla.Siitä on meillä takeena hen-gellinen isämme Helsinginhiippakunnan Piispa, jolleme, hänen lapsensa toivotam-me runsasta kalansaalista.
A. CARLING

Kellojen kutsu 6/1955.

Viipurin Pyhän Hyacintuksen kirkko.
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ArtikkeleitaFör rättvisa och fred
Kyrkans sociallära kallar framför allt er, kristna lekmän,att leva i samhället som ’Kristi vittnen’ och öppna er förden medmänskliga kärlekens horisont, säger påven.

* Ett ytterligare verktyg utgörs av kyrkans sociallära, som Påvliga kommis-sionen för rättvisa och fred lämpligt till kongressen gett ut i ett band:Compendium of the Social Doctrine of the Church (Libreria EditriceVaticana, 525 s) sammanfattar kyrkans lära inom det sociala området –och det täcker ju en hel del av människolivet – från påven Leo XIII:sencyklika Rerum Novarum till i dag. Kompendiet har publicerats åt-minstone på engelska, italienska och spanska och har faktiskt blivit enstorsäljare i stil med katekesen.

I slutet av september fickjag ett samtal av biskopshu-set. Man ville veta om jagkunde delta i en kongress iRom i slutet av oktober.Vatikanen skulle betala flygoch hotell. Svaret var na-turligtvis ja, så jag anmäldemig genast som finländskrepresentant till FirstWorld Congress of Eccle-sial Organizations Workingfor Justice and Peace, Förs-ta världskongressen förkyrkliga organisationersom arbetar för rättvisa ochfred.
När jag berättade för vänneroch bekanta vad jag skulle farapå för kongress var det mångasom sa att det är precis detkyrkan borde syssla med, attarbeta för rättvisa och fred,och väl framme i Rom den 27oktober förra året fick jaghöra flera hundra kongress-deltagare från alla världenshörn eka samma tanke.En av de finaste sakernamed kongressen var nämligenatt man fick träffa katolikerfrån hela världen. Alla språkjag någonsin har lärt mig ensen gnutta av hade jag nytta avunder kongressen. Vi boddealla på samma hotell och åtfrukost, lunch och middagtillsammans. Då kom man åtatt tala med representanterför länder från alla världsdelar– och försöka få dem att förs-tå att det inte bor mångamänniskor i Finland överhu-vudtaget och att ännu färre ärkatoliker...Föreläsningarna hörde vi ien kongresshall som var storsom en gymnastiksal, full avrader på rader av bord medskyltar med länder i alfabetiskordning. Framför mig hadejag Chad och Central AfricanRepublic och till höger Et-hiopia. Till höger om Etiopi-en fanns en skylt där det stodEstonia, men den stolen vartom de första dagarna – förstsista dagen hittade Vahur Or-rin till sin riktiga plats, fasthan var med från början. Jagsåg väl lika borttappad ut somhan kände sig när jag anländeför jag blev ledd ända fram tillrätt stol genast första dagen.Där som vid de andra platser-

na fanns hörlurar för simul-tantolkning; det som sadestolkades till engelska, franskaoch spanska.
Hela världen påplats
Jag var ensam representant förFinland, och Norge och Dan-mark hade också bara en rep-resentant var, medan Sverigehörde till de ”stora” ländernasom hade två eller flera repre-sentanter – ofta en biskopoch en lekman, men i Sveri-ges fall biskop William Ken-ney CP, och syster MadeleineFredell OP.Till vänster om mig gick engång, och på andra sidan gån-gen satt de officiella franskadelegaterna, en biskop, enpräst och en ordenskvinna.Biskopen, som visade sig hetaFrançois Maupu och vara bis-kop i Verdun, och kardinalBernard Panafieu från Mar-seille, som höll ett anförandesenare under konferensen,

samt representanterna frånMadagaskar övade jag minfranska med under en middagnågon dag senare – utan atttill en början veta att frans-männen och den ena mada-gasken var biskopar. Det varnämligen så att ingen försök-te sätta sig på några höga häs-tar och klä sig på ett specielltsätt för att visa sin ställning –fast jag lärde mig småningomatt titta efter om det gick enked till bröstfickan, för dåkunde man misstänka att detfanns ett biskopskors somdiskret var undangömt där.Och så mycket minns jag avmin skolfranska att jag märk-te att de tre herrarna taladeom ”mitt stift” på ett sättsom icke-biskopar kanske inteskulle göra...När jag bläddrar i minaanteckningar från konferen-sen är jag glad åt att jag intebara antecknade vad som sa-des under föreläsningarna ochdebatterna, utan också togmig tid att anteckna något om

alla möten med människorjag inte vill glömma, somBeatrice Avul från Nigeria,Tim Duffy från Skottlandoch alla de andra.Men vare sig man talademed kardinaler, biskopar,präster, ordensfolk eller lek-män stod det klart att alla varglada åt att den här konferen-sen ordnades. Det här är pre-cis det vi ska göra för att förafram frälsningens budskap,arbeta konkret för rättvisaoch fred. Som kardinal Re-nato Raffaele Martino, ordfö-rande för Påvliga kommissio-nen för rättvisa och fred Justi-tia et Pax och värd för konfe-rensen, sade i sitt öppningsan-förande: vi är här för att bek-

räfta vår kristna identitet ochvisa att det finns ett evange-liskt alternativ för de fattiga.Som troende måste vi ta vårtsociala ansvar och fortsättaarbeta för rättvisa och fred ihela världen, minska klyftanmellan fattiga och rika, ochinse att vi inte kan gömma ossbakom fromhet, utan konkrettillämpa kyrkans lära.
Överrasknings-audiens
Vatikanens statssekreterare,kardinal Angelo Sodano,konstaterade i sitt anförandeunder kongressen att det sombehövs för att arbeta för rätt-visa och fred är öppna ögon,ett känsligt hjärta och villigahänder.* Kardinal Sodanoframförde också en hälsningfrån påven, men inte nog meddet – i motsats till vad somstod i det ursprungliga pro-grammet fick vi veta att detskulle bli en audiens med Jo-hannes Paulus II i alla fall,förmiddagen den sista helakongressdagen. Vi fick ocksåhöra att det då inte kom påfråga att biskopar och prästerklädde sig så diskret som möj-ligt – vilket de facto förorsa-kade problem för de mångabiskopar som inte ens hadepackat sin finaste stass, justeftersom det inte skulle varanågon audiens från början.Förhandlingar följde och såkonstaterade monsignorFrank Dewane, som sköttemycket av det praktiska i sam-band med kongressen, att bis-koparna skulle klä upp sig såmycket som under omstän-digheterna var möjligt och attalla nog fick komma till audi-ensen, även om man intehade de ”rätta” kläderna medsig.Morgonsessionen på fre-dagen var festlig, eftersomkonferenssalen som de tidiga-

Fader Girma Firrissa, Sara Torvalds och Berhanu Tamene i Rom. Jag blev bäst bekant med representanterna för Etiopien,eftersom vi satt bredvid varandra alla dagar. Precis för någon dag sedan fick jag brev från Addis Ababa: ”Det är inte en lättsak att förverkliga Fred och Rättvisa på jorden, Men om vi alla arbetar för det så går det att göra,” konstaterade abba Girma,som arbetar som fängelsepastor, i sitt brev.
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Lukijoiltare dagarna hade präglats avmörka färger plötsligt pigga-des upp av flera tiotals rödabiskopskalotter, för att intetala om alla de afrikanska de-legaternas festliga dräkter.Även bussturen till och frånVatikanen utnyttjades – jagpassade på att sitta tillsam-mans med Skottlands repre-sentant på vägen dit och meden präst från Zambia på vägentillbaka. På väg från audiens-salen till bussen samtalade jagmed en präst från Kenya, såVatikanfärden fick en afri-kansk prägel, eftersom jaghade sökt upp mina ”gran-nar”, etiopierna abba GirmaFirrissa och Berhanu Tame-ne, på Vatikanens parke-ringsplats. Det hette nämligenatt vi skulle ordna oss i alfabe-tisk ordning. Jag spanade ock-så efter fransmännen, menhittade dem inte bland allaandra biskopar, och ordnin-gen var i vilket fall som helstomöjlig att hålla medan vivandrade från bussarna runtbaksidan av Peterskyrkan, för-bi Vatikanträdgårdarna. Se-dan visade det sig dessutomatt biskoparna skulle sittalängst fram, så i trappan upptill audienssalen förvilladesordningen ytterligare.När vi bänkat oss i audiens-salen fick vi vänta en godstund. Minst en timme får vivänta, hade biskop Williamvarnat mig under frukosten,så det var vi förberedda på.Och vi hade ju underhållningmedan vi väntade, eftersomschweizergardister exerceradevarje gång någon som hade au-diens före oss passerade fram-för oss genom salen. Till sistkom han i alla fall, JohannesPaulus II, inrullad på sin stol,och verkade betydligt piggareän jag hade vågat hoppas på.Han talade också med tydligröst och om min italienskabara hade varit bättre hade jaghängt med. Efteråt fick vihans tal utdelat på engelska,så jag kan berätta att han tala-de varmt för solidarisk huma-nism och konstaterade attkyrkans sociallära är en väsent-lig del av det kristna budska-pet.”Kära bröder och systrar!Kyrkans sociallära kallar fram-för allt er, kristna lekmän, attleva i samhället som ’Kristivittnen’ och öppna er för denmedmänskliga kärlekens hori-sont. Vi är nu inne i den krist-na kärlekens tid, och det gäl-ler också social och politiskkärlek till nästan; det är enkraft som med evangeliets nådkan ge liv åt arbete, ekonomioch politik, och bygga vägarav fred, rättvisa och vänskapmellan folken,” sade påven.”Det är nu dags för en förny-

De åtta övergripandemillenniemålen är:
1. Utrota fattigdom och svält2. Utbildning för alla år 20153. Främja jämställdhet och ökade möjligheter för kvinnor4. Minska barnadödligheten5. Minska mödradödligheten6. Stoppa spridningen av HIV/AIDS, malaria och andrasjukdomar7. Försäkra en miljömässigt hållbar utveckling8. Utveckla ett globalt partnerskap för utvecklingssamarbete

ad tid av social helighet, förhelgon som uttrycker för värl-den och i världen den aldrigsinande rikedom som evange-liet utgör.”
Kyrkanstrovärdighet påspel
Hur den där nya sociala he-ligheten skulle se ut i prakti-ken var det många som taladeom under konferensen. AbbéFulgence Muteba, ordföran-de för biskopskonferensen iKongo, konstaterade att denpolitiska situationen är svår imånga afrikanska länder, menatt det är viktigt att kyrkan haren hög ambitionsnivå, ochrättvisa och fred är rätt mål.Dessutom påverkas också kyr-kans trovärdighet: att kyrkani församlingarna och på allanivåer arbetar för rättvisa ochfred stärker det kristna buds-kapet. I många situationer ut-gör kyrkan det enda hoppetför folk.Kyrkans arbete för rättvisaoch fred innebär också attman ger folk frihet genomtron. Kyrkans sociallära förs-varar den kristna människosy-nen och uppenbarelsens res-pekt för människan.Compendium of the SocialDoctrine of the Church är ettsteg i rätt riktning, för ettproblem i Afrika är bristen påkunskap. Vad är det som skil-jer kyrkan från en medborgar-organisation som också arbe-tar för att hjälpa människor?frågade abbé Muteba och sva-rade själv att det är där social-läran borde komma in, efter-som dagens arbete för fredoch rättvisa i församlingarofta kan vara improviserat

och faktiskt inte går att skiljafrån närmaste NGO. Arbetetför fred och rättvisa bör varaett pastoralt arbete, inte fun-gera som en medborgarorga-nisation, utan i apostoliskanda. För att öka kunskaper-na om kyrkans lära på det härområdet har man bl.a. i Ka-merun och Kongo börjatsända radioprogram om soci-alläran och man har också fåttbra med publik.Ett annat problem i Afri-ka är enligt abbé Muteba attarbetet inte har koordineratstillräckligt. Då uteblir syner-gieffekterna och i stället blirdet ett ghettofenomen: barabiskoparna och vissa gruppersom engagerat sig i den lokalaJustitia et Pax-kommissionenarbetar för fred och rättvisa –men det här är ju något somborde engagera alla kristnamänniskor! För att få det helaatt fungera kan man utnyttjade teknologiska framsteg somgjorts: skapa nätverk ochkommunicera med kristnaäven i andra världsdelar, fram-höll han.En delegat från Kenya på-pekade att man i Afrika vantsig vid att förlita sig på Euro-pa, men att teori och praktikför européerna nu verkar varapå väg isär: Europeiska unio-nen tog ju inte ens med Gudi sin grundlag – varför skulleafrikaner då lyssna på eu-ropéer?Ärkebiskop Carmelo JuanGiaquinta från Argentinakonstaterade i ett inlägg i de-batten att det som påverkarvad som händer i ett land ärvad människorna där gör. Detär vi kristna som ska vara akti-va, det är vi som ska byggamedborgarsamhället. ”Om vi

inte bryr oss om vårt egetsamhälle och ids arbeta förrättvisa där vi är blir vårt för-dömande av orättvisa i värl-den som att försöka fylla ettglas utan botten,” konstatera-de ärkebiskopen.
Orättvisornaökar
En annan av talarna, José An-tonio Ocampo, undergeneral-sekreterare med ansvar förekonomiska och sociala frå-gor vid FN, konstaterade atten av de största konkreta ut-maningarna vi står inför är attförverkliga FN:s millennie-deklaration. Han räknadeupp platser där konferenserhållits och de fina mål somvärldens länder tillsammansdå kommit överens om. Detvar barntoppmöte och ut-bildning för alla, Montereyoch mer pengar för utveck-lingssamarbete, Rio och Jo-hannesburg och hållbar ut-veckling...Och det är vi som ska fådet att faktiskt bli verklighet.Som det sades under konfe-rensen: rättvisa är en moraliskplikt.UndergeneralsekreterareOcampo försökte i alla fall

inte få det att låta som om detvar en lätt uppgift vi står in-för. Han konstaterade blandannat att vissa framsteg i frå-gan om att utrota extrem fat-tigdom har gjorts i Asien,medan hela 46,4 % av befolk-ningen i Afrika lever på underen dollar om dagen. Där harläget med andra ord inte bli-vit bättre på 25 år – situatio-nen är lika svår som år 1980!Arbetet för att uppnå mil-lenniemålen går olika snabbt– eller olika långsamt, får mankanske tyvärr hellre säga – påolika håll i världen. Ett stortproblem är att inkomsterna ivärlden fördelas mindre rätt-vist nu än tidigare, i stället förmer rättvist. I Latinamerikahar fördelningen varit rättvisa-re än på många andra håll,men där har situationen un-der de senaste åren försämrats

mest. En orsak till det kanvara de teknologiska framste-gen – för dem med begränsa-de möjligheter blir det ännusvårare att få vara med ochdela på kakan. En annan or-sak till den ökade orättvisan ivärlden kan vara att socials-kyddet i många i-länder harförsämrats. Enligt FN:s orätt-vishetsbarometer har orättvi-san ökat på tio år från år 1993med hela 20 procent och dettrots att situationen har för-bättrats i stora länder somKina och Indien.Ett stort problem med defina beslut som fattas på in-ternationell nivå är att de län-der som förväntas förverkligabesluten inte alltid har denmakt som krävs. Ekonominär allt mer global och precissom vi märker här hemma iFinland går investerarnas pen-gar inte alltid till ”rätt” mål:kapitalet ser inte till vem sombehöver pengarna mest ellervar de skulle göra mest nyttapå lång sikt, utan till var dekan växa effektivt.Mycket av den informati-on vi fick oss till livs underkongressen var nedslående,men det uppvägdes av denenorma kraft som fanns i attvi alla samlats i en trosviss

övertygelse om att det går atträtta till missförhållandena ivärlden. Att det är tron sombär oss fick vi dessutom en finpåminnelse om när kongres-sen avslutades: Remy Nayima-na från Burundi steg upp ochkonstaterade att han villetacka Gud för kongressen pådet sätt han bäst kan, genommusik. Han ville sjunga enhymn som han mindes frånsin barndom, före inkultura-tionens tid, sa han. Och såstämde han upp i en sagoliktvacker a capella-version av Be-nedicamus Dominus.
SARA TORVALDS

Åtta bussar behövdes när alla drygt 300 delegater skulle föras till Vatikanen föraudiens. Det var den enda dagen man kunde skilja biskopar och kardinaler frånvanliga präster och lekmän.
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Artikkeleita

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.

Teresa ry järjestääkirpputorin
sunnuntaina 13.3.2005 P. Marian seurakuntasalissaklo 11.15 – 14.00. Kirpputorista saatavat tuotot käyte-tään kokonaisuudessaan Teresa ry:n kautta karitatiivi-sen toiminnan tukemiseen.Kuten aina ennenkin, meillä voit tehdä upeita löytö-jä, tarjolla on kirjoja, ”antiikkia” ja vaatetusta, kotilei-purien tuotteita ym. Arpajaisissa voit koettaa onneasi,ja kahviossa nautit suolaista ja makeaa. Osallistumallaautat meitä auttamaan.Tervetuloa! TERESA RY

Auta teresoita auttamaan!
Teresa ry järjestää sunnuntaina 13.3.2005 kirpputorin P. Marian
seurakuntasalissa klo 11.15 – 14.00. Kirpputorista saatavat tulot
käytetään kokonaisuudessaan Teresa ry:n kautta karitatiivisen
toiminnan tukemiseen.
Otamme kiitollisuudella vastaan hyväkuntoisia, ehjiä, puhtaita

vaatteita, jalkineita, pikkuesineitä ja kirjoja. Me emme voi kuiten-
kaan ottaa vastaan käytettyjä sähkö- tai elektronisia laitteita.
Olemme myös iloisia leivonnaisista ja muista kotikokkien tuot-
teista, sekä tietysti arpajaisvoitoiksi sopivista uusista tavaroista.
Lahjoitukset voi tuoda P. Marian pappilaan tai seurakuntasaliin
messun jälkeen. Ruokatavaroita toivoisimme tuotavaksi lauan-
taina 12.3.2005 seurakuntasaliin, jossa pystytetään kirpputoria
klo 13 – 17 välisenä aikana.
Kiitos avustasi! TERESA RY:N JOHTOKUNTA

Fatiman ihmeet
Neitsyt Marian ilmestyminen Portugalin Fatimassaensimmäisen maailmansodan loppuvaiheessa onpitempi tarina kuin ensiarvaamalta näyttäisikään. Fidesjulkaisee tässä ja seuraavissa numeroissa UskonSanomassa viitisenkymmentä vuotta sitten ilmestyneenartikkelisarjan, jossa kerrotaan, mitä Fatimassa oikeintapahtui.

Teresa Association will arrange
a Bazaar and Flea Marketon Sunday March 13, 2005 at the parish hall of St.Mary’s, from 11.15 AM to 2.00 PM. The proceeds willbe used to support charitable work through the TeresaAssociation.As always, you’ll be able to find great things, we’ll havebooks, “antiques” and clothing, home-baked goodsetc. You may try your luck at the lottery, and in thecafé there will be both sweet and savoury goodies.With your participation you’ll help us to help.You are warmly welcome! TERESA ASSOCIATION

Help Teresa Association to help
The Teresa Association is going to arrange a Bazaar and Flea
Market on Sunday, March 13, 2005, at the parish hall of St. Mary’s,
from 11.15 AM to 2.00 PM. The proceeds will be used to support
charitable work through the Teresa Association.
We will be truly thankful, if you could donate clean clothing, sho-

es, books and “antiques”, all in good condition. Unfortunately, we
cannot accept any used electronic or electric devices. We are
also very happy to receive home-made food and baked goodies,
and new things for the lottery. Your donations may be brought to
St. Mary’s or the parish hall after the mass. All the perishable food
should be brought to the parish hall on Saturday, March 12, 2005,
from 1.00 PM to 5 PM, when we are setting up the bazaar.
Thank you for your help! TERESA ASSOCIATION

Eletään vuotta 1158.Maurit isännöivätvielä Portugalin ete-läosassa. Eräässä ka-hakassa joutuu kris-tittyjen vangiksi yl-häinen neito Fàti-ma. Hän suostuukastettavaksi, saa ni-mekseen Oureana jatulee vangitsijansa,ritari Don GoncaloHermingesin puoli-soksi. Kuningas lah-joittaa hääparilleAbdeagas nimisenkaupungin, jonka ni-meksi tulee Ourea-na, nykyinenOurèm.Oureana kuoleeparhaassa kukoistuk-sessaan. Sureva miessulkeutuu 30 kilo-metsin päässä Ourè-mista olevaan Alco-bacan luostariin. Sit-temmin apotti siir-tää Oureanan ruu-miin 6 kilometrinpäässä olevaan ky-lään, jonne hän olipyhän Neitsyt Mari-an nimelle rakennut-tanut kappelin ja luostarin.Kylän nimeksi tuli siitä lähti-en Fàtima.Pyhän Neitsyen taivaaseen-ottamisen päivän aattona elo-kuun 14. päivänä 1385 por-tugalilaiset saivat Fatimassapienellä joukolla loistavanvoiton maahan hyökänneestäKastilian armeijasta. Senmuistoksi kuningas Joäo ra-kennutti Fatimaan upean kir-kon ja luostarin, joka annet-tiin dominikaanien haltuun.He istuttivat kansaan ruusuk-korukouksen harjoittamisen.Aljustrel on pieni kylä lä-hellä Fatimaa. Siellä asui avio-pari Antonio dos Santos jaMaria Rosa, joiden kuudes januorin lapsi oli 1907 synty-nyt Lucia. Antonio dos San-tosin sisar Olimpia oli kah-desti naimisissa. Ensimmäi-sestä avioliitosta oli syntynytkaksi lasta, jälkimmäisestä.Emanuele Piero Marton kans-sa solmitusta yhdeksän, joistanuorimmat olivat 1908 synty-nyt Francisco ja 1910 syntynytJacinta. Perheet olivat hyvin

toimeen tulevia tilallisia, joi-den lapset pantiin jo pienenäpaimentamaan lampaita.On vuosi 1915. Lucia,Francisco ja Jacinta ovat lähei-sellä myllymäellä paimenessa.Puolenpäivän aikaan he syöty-ään polvistuvat rukoilemaan.Samassa näkyy metsikön yllävalkoinen kuin lumesta tehtyauringon säteitten valaisemaolento. Säikähtäneet lapsetjatkavat rukoustaan, muttasilmät ovat kiinnitettynä ilmi-öön. Rukouksen päätyttyä sehävisi.Muutamien viikkojenpäästä ilmiö toistui pari ker-taa. Lucia oli vaiti, mutta tä-din lapset eivät malttaneetolla kertomatta. Huhu tuliLucin äidinkin korviin.”Mitä ne ihmiset juttele-vat? Mikä siellä oli?””Oli kuin lakanaan käärit-ty mies.”Rouva Maria Rosa puistipäätään.Vuoden 1916 kevät oli lo-puillaan. Lapset olivat taaspaimenessa. He menevät kal-

lion luolaan sadettapitämään. He syö-vät, rukoilevat jajatkavat leikkiään.Tuulenpuuska pa-kottaa heidät kat-sahtamaan ylös.Kukkulan juu-rella kasvavan öljy-puulehdon yllä nä-kyy taas valkoinenolento. Se kiitäälapsia kohti. Joerottuvat kasvot-kin, ne ovat viisi-toistavuotiaan po-jan näköiset.”Älkää pelätkö.Minä olen rauhanenkeli. Rukoilkaaminun kanssani.”Enkeli polvis-tui, taivutti päänsäja lausui kolmasti:”Jumalani, us-kon ja kumarran si-nua, toivon ja ra-kastan sinua. Ru-koilen anteeksian-tamusta niille, jot-ka eivät usko, eivätsinua kunnioita, ei-vät toivo eivätkä ra-kasta sinua.”Enkeli nousi ja käski las-ten rukoilla samalla lailla.Hän vakuutti, että se rukousliikuttaa Jeesuksen ja Mariansydämen. Sanat painuivat las-ten mieleen ja he toistivat ru-kousta usein ja pitkään, väsy-mykseen asti.Kesän lopulla lapset olivatpäivällisen jälkeen leikkimässäLucian kotipihan kaivolla.Enkeli ilmestyi taas.”Mitä te teette? Rukoilkaa!Rukoilkaa paljon. Tuokaa lak-kaamatta Herralle rukouksiaja uhrauksia ihmisten syntiensovitukseksi ja syntisten kään-tymiseksi. Sillä vedätte isän-maanne päälle rauhan. Minäolen Portugalin suojelusenke-li. Kestäkää nöyrästi kärsimyk-set, jotka Herra teille lähet-tää.”
[Jatkuu...]

Fatiman ihmeet sarja ilmestyiUskon Sanoma -lehdissä 3-4/1953 - 5-6/1955.



Fides 03/2005 - 15

Caritas

FASTEINSAMLING 2005JAG SVIKER DIG INTE
Nyheten om flodvågen up-prörde oss under julfirandet.Våra tankar riktas denna fastatill den stora skara hem- ochföräldralösa som katastrofenförorsakade.Återuppbyggnaden kom-mer att ta åratal i anspråk påde värst drabbade områdenalängs kusterna i BengaliskaViken och Indiska Oceanen.Fiskarna som måste byggaupp sina hem på nytt och ska-

Paastokeräys 2005 — Olen aina tukenasi
Joulunviettoamme järkyttiuutinen tsunamista. Tämänpaaston aikana kohdistammeajatuksemme tuhon jättämi-en kodittomien ja orpojensuureen joukkoon. Jälleenra-kennus kestää vuosia suurim-milla tuhoalueilla Bengalinlahden ja Intian valtamerenrannikoilla. Apua tarvitsevatkalastajat, joiden on uudel-leenrakennettava kotinsa jasaatava edellytykset ammattin-sa jatkamiseen. Tuhannet or-vot ja lesket tarvitsevat asun-

non, jokapäiväisen leipänsä jakoulutusta.
Caritaksella on meneilläänkastittomien nuorten koulu-tushanke Tamil Nadussa.Tämä alue kärsi Intiassa eni-ten hyökyaallosta. Yhteistyö-kumppanimme on jo ottanuthoitoonsa sata orpoa antaenheille turvallisen kodin ja

mahdollisuuden koulunkäyn-tiin. Tämän monivuotisenkohteen avustamiseksi kerä-tään paastouhri, sillä olem-mehan aina heidän tukenan-sa.
Monivuotinen käytäntömmeon antaa kymmenesosa paas-touhrin tuotosta lähialueidenhädänalaisten auttamiseksi.Kuten viime vuosina, on nyt-kin kohteenamme PietarinCaritaksen lapsityö, erityises-ti hyvin vakavasti sairaat lap-set.

pa förutsättningar för att fort-sätta sitt yrke behöver hjälp.Tusentals föräldralösa ochänkor behöver en bostad, sittdagliga bröd samt utbilning.För närvarande driver Ca-ritas ett projekt för utbild-ning av kastlösa ungdomar iTamil Nadu. Detta område iIndien är det hårdast drabba-de flodvågsområdet i landet.Vår samarbetspartner har re-dan tagit hand om hundraföräldralösa barn och gettdem ett tryggt hem och enmöjlighet till skolgång. Fas-

teoffret går till förmån för det-ta mångåriga projekt eftersomvi vill vara deras trogna stöd.Vår tradition har underflera år varit att stöda nöds-tällda i våra närområden meden tiondel av fasteoffrets av-kastning. Våra medel kom-mer, som tidigare år, att an-vändas till förmån för Caritasbarnarbete i St Petersburg,med tyngdpunkt på arbetebland svårt sjuka barn.
LENTEN ACTION 2005I WILL NOT LET YOUDOWN

Our Christ-mas joy andhappiness wasa b r u p t l yshocked bynews on tsu-nami. Duringthis Lentenwe are thin-king of thosehomeless andcountless or-phans whichthis disasterleft. Rehabili-tation workwill be goingon for years inthe biggest

disaster area along the beach-es of Indian Ocean and theBay of Bengal. Fishermenneed help in rebuilding theirhomes and acquiring backtheir equipment for contin-uing their trade. Thousandsof orphans and widows needhome, their everyday bread,education and training.At present Caritas runsthe 3-year project for trainingdalith youth in Tamil Nadu.This area in India sufferedmost of tsunami. Caritas part-ner, Madurai Jesuit Down-trodden People WelfareTrust, has already taken un-der their roof one hundred(100) tsunami orphans, givingthem a safe home and a possi-bility to go to school. Ourlenten collection is going tohelp this partner realize thebig task ahead, we will alwaysbe their support.

This year, as for many pre-vious years, one tenth of len-ten collection will be given tothe needy ones in the neigh-borhood of Finland. Duringresent years Caritas has sup-ported children in St. Peters-burg via local Caritas. Thespecial emphasis has been gi-ven to seriously ill children.

OKU 9A
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Ajassa

Hiippakunnan perustamisbulla 50 vuotta sitten
PIUS Piispa, Jumalan palvelijain Palvelija. Asian ai-naiseksi muistamiseksi. Evankeliumin sivut ja Raama-tun todistukset osoittavat selvää selvemmin Kristuk-sen tulleen maailmaan sitä varten, että ihmiset, jotkaaina ovat tämän epävarman elämän hyvyyksiin taipu-vaisia, etsisivät ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa jahänen vanhurskauttansa (Mat. 6: 33), sekä uskon lu-juudella ja vilpittömällä Jumalan ja lähimäisen rak-kaudella voisivat tehdä vaellustansa taivaisiin. SamaaMekin, Kristusta seuraten ja hänen koko laumansahoitoon ryhtyneinä, palavasti halajamme ja odotam-me. Kun siis Suomen Apostolisessa Vikariokunnassapappien työ, Jumalan armon auttaessa, on kristilli-sen uskonnon levittämisessä tuottanut suuret ja ila-huttavat hedelmät; ja kun nähtävissä on katolisenuskon siinä maassa saavuttavan vielä suuremman kas-vun, jos sen Vikariokunta saatetaan hiippakunnanmuotoon; Me hyväksyen Pyhän Uskon LevittämisenKongregaation sen suuntaisen neuvon, asiaa perinpohjin harkittuamme täydentäen niiden suostumuk-sen, joilla tässä asiassa on jonkinlainen oikeus tai kat-sovat sen itsellään olevan, ylimmällä ja apostolisellavallallamme päätämme ja käskemme tämän. Koro-tamme Suomen mukaan nimitetyn Apostolisen Vi-kariokunnan hiippakunnan arvoon, jolle sen maankuuluisasta pääkaupungista Helsingistä annammeHelsingin hiippakunnan nimen, suoden sille kaikkioikeudet ja arvot, jotka muillekin tähän arvoon ko-rotetuille Kirkon osille on tapana suoda; sen Esimie-hille tahdomme antaa ne oikeudet ja valtuudet, jot-ka muillakin piispoilla maailmassa käytettävänä ovat,sekä myös, taakat ja velvollisuudet. Helsingin hiippa-kunta on välittömästi alistettu Meille ja tälle Apos-toliselle Istuimelle, ja P.Uskon Levittämisen Kongre-gaation käskyvallasta eroitettu. Tämän hiippakunnanPiispan asuinpaikka on oleva pääkaupungissa Helsin-gissä; istuimensa hän kansaa opettaakseen sijoittaa P.

Henrik Martyrin kirkkoon, jota Vikario tähän päi-vään asti on katedraalin sijasta käyttänyt. Sama Pyhi-tetty Paimen pitää huolen, että hänen hiippakunta-ansa perustetaan seminaari, vastaan ottamaan ja kas-vattamaan nuorukaisia, jotka Kristuksen lempeäarmo kutsuu pappeuteen; samoin että tuomiokirk-koon perustetaan Kanonikkojen Kollegio, joidenjuhlavuudella pyhien kirkonmenojen loisto lisääntyy,ja joiden vilpittömällä neuvolla Piispan työ autetuk-si tulee. Kuitenkin, kunnes tämä pappien piiri aikaansaadaan, myönnämme, että Kanonikkojen asemestatoistaiseksi valitaan hiippakunnan Neuvokset. Piis-pan "pöytä" (mensa), kuten sitä sanotaan, varustetaansillä omaisuudella ja rahalla, joka uuden hiippakun-nan Kuuriaan saapuu, tai minkä kristitty kansa va-paaehtoisesti antaa, tai myös P. Uskon LevittämisenKongregaatiosta on totuttu lähettämään. Papiston jakansan oikeudet ja velvollisuudet ovat ne, jotka sisäl-tyvät Kanonisen Lain Kodekseen; sama on sanottavaKapitulan Vikarion valitsemisesta, Piispan istuimentyhjänä olosta, hiippakunnan johtamisesta, hallin-nosta, hoidosta ja muusta sellaisesta. Minkä siis tälläkirjalla olemme tehtäväksi määränneet, sen pankoontäytäntöön kunnianarvoisa Veljemme VilhelmusCobben, tähänastinen Suomen Apostolinen Vikarioja Entisen Palestinan Amathusian Nimipiispa, jonkatänä päivänä toisella kirjallamme asetamme Helsin-gin hiippakunnan esimieheksi; hänelle myönnämmekaikki asiain hoitamiseen tarvittavat valtuudet, jotkatarpeen tullen voidaan alivaltuudella siirtää toiselle-kin miehelle, jolla on kirkollinen arvo. Sama kun-nianarvoisa Veli teettäköön asiain valmiiksi tultuatarkasti kirjoitetut asiakirjat, joiden tarkoin tehdytkaksoiskappaleet lähettäköön viipymättä P. UskonLevittämisen Kongregaatioon. Jos sattuisi, että sinäaikana, jolloin nämä käskykirjat on täytäntöön pan-tava, joku toinen olisi Suomen Apostolista Vikario-

kuntaa johtamassa, panemme tehtävän hänen suori-tettavakseen ja annamme siihen valtuudet. TämänKirjan tahdomme olevan nyt ja vastaisuudessa voi-massa; ja niin, että asianomaiset uskollisesti täyttä-vät, mikä siinä säädetty on, ja se niin saa voimansa.Tämän Kirjan tehokkuutta eivät mitkään ja minkään-laiset sen vastaiset säädökset voi heikentää, koska täl-lä Kirjalla ne kaikki peruutamme. Sentähden josjoku, vaikka olisi millä vallalla tahansa varustettu, tie-ten tai tietämättänsä toimii vastoin sitä, minkä Meolemme julistaneet, se on meidän käskystämme mi-tätöntä ja tyhjää. Sen lisäksi kukaan ei saa näitä mei-dän tahtomme asiakirjoja hävittää eikä väärentää; vie-läpä on tämän Kirjan jäljennöksillä ja otteilla, jokopainetuilla tai käsin kirjoitetuilla, jotka ovat varuste-tut kirkollisessa arvossa olevan miehen leimalla ynnäjonkun julkisen notarion nimikirjoituksella, esitettä-essä oleva sama pätevyys kuin tällä. Jos ken tätä mei-dän dekretiämme yleensä halveksuu tai jollakin taval-la solvaa, tietäköön joutuvansa rangaistuksiin, jotkalaki määrää niille, jotka eivät Ylimäisten Piispojenkäskyjä tottele. Annettu Roomassa P. Pietarin tykö-nä, Helmikuun viidentenäkolmatta päivänä, tuhan-nentena yhdeksäntenä sadantena viidentenäkymme-nentenä viidentenä Herran ja Paaviutemme kuuden-tenatoista vuotena. H. T.
CELSUS KARDINAALI CONSTANTINIP. ROOMAN KIRKON KANSLERIHAMLETUS TONDINI, APOSTOLISEN KANSLIAN PÄÄLLIKKÖPETRUS KARDINAALI FUMASONI BIONDI+ALFONSUS CARINCI, SELEUKIAN ARKKIPIISPA DEKANIAPOSTOLINEN PROTONOTARIO

(Kellojen kutsu 6/1955, s. 1-2.)


