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Paastoa ja juhlaa
Juhla paastonajan keskel-lä asettaa haasteen ihmi-sen eteen. Maallinen juh-la ainakin. Missä määrinosallistuminen juhlahu-muun, aiheelliseenkin,on hyväksi sielulleni,joka tänä aikana on taval-lisesti huolellisen, säästä-väisen, tarkan ja joskustuskallisenkin paastoami-sen, hengellisen tai ruu-miillisen, keskellä?Joskus toki elämä it-sessäänkin tuntuu tarjo-avan tilaisuuden paastoamiseen. Tai johtavan tilantei-siin, jotka jo sinänsä toimivat paastoamisen välineinä.Kirkollinen juhla ei kuitenkaan irroita ihmistä paas-toamisen merkityksestä. Se päinvastoin lähentää häntäsamaa syytä kohti, joka myös paastoamisen tekee tär-keäksi, nimittäin Herraamme Jeesusta Kristusta itseään.Siksi ei ole mikään ristiriita näin paastonajallakinriemuita ja iloita täysin sydämin niistä hetkistä ja tun-nelmista, ja niistä todellisista syistä, jotka johtivat hel-mikuun lopun suuriin juhlallisuuksiin hiippakunnas-samme. Kardinaali Meisner sanoi sen osuvasti:“850 vuotta Jumalan ylistystä, se on Teille todellinenperintö ja varma takuu. Kun kohtaatte nykyajan ja tule-vaisuuden haasteet; ette kohtaa niitä valittaen ja voivo-tellen, vaan jopa iloisesti ja juhlamielellä: ‘Te, Deum,Laudamus, ergo sumus’ - ‘Sinua, Jumala, me kiitämme,siis olemme olemassa’ - kristittyinä, ihmisinä Sinua var-ten, toisia varten, kaikkia varten.”Tuottakoon juhlaviikonloppu paljon hengellistä sa-toa, vahvistakoon se paikalliskirkkomme ykseyttä ja yh-teyttä yleismaailmalliseen kirkkoon. Elävöittäköön semeissä sen kristillisen hengen, jonka kardinaali Toma-cek aikoinaan muotoili näin: “Työn tekeminen mer-kitsee paljon, rukoileminen merkitsee enemmän ja kär-simys merkitsee kaikkea.” Siitä juhla alkaa.

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.

Caritaksenpalmusunnuntainbasaari
20.3. klo 11.00-14.30Pyhän Henrikinseurakuntasalissa.

Lahjoitukset ystävällisesti pappilaantai lauantaina 19.3.klo 15.00-18.00 seurakuntasaliin.
Tervetuloa!
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Uutisia
Helige Fadern delarbara ut välsignelsen ipåsk, resten firas avkardinaler
Det enda påven JohannesPaulus II lovar att göra underpåskens gudstjänster är at delaut påskdagens högtidliga väl-signelse Urbi et orbi. Resten avpåskens gudstjänster i Vatika-nen kommer att firas av dekardinaler som är påvens allranärmaste medarbetare. Närpåven återvänder till Vatika-nen får han bestämma i vilkenutsträckning han vill och kanmedverka i påskgudstjänster-na, sade presstalesmannenJoaquín Navarro-Valls 7 mars,och dagen därpå offentliggjor-des kalendern för gudstjäns-terna i Vatikanen från palm-söndagen till påskdagen. Dekardinaler som firar i påvensställe är Johannes Paulus II:sallra närmaste medarbetare,de som brukar gå upp tillhonom en eller flera gånger iveckan.Schemat ger påven full fri-het att bestämma i sista mi-nuten i vilken utsträckninghan skall vara med i det of-fentliga påskfirandet. Så härser påskkalendern ut:Palmsöndagens mässa firaspå Petersplatsen av påvens vi-karie för stiftet Rom kardinalCamillo Ruini.Skärtorsdagens oljevig-ningsmässa firas 9.30 i Peters-

kyrkan av prefekten för bis-kopskongregationen kardinalGiovanni Battista Re.Skärtorsdagseftermidda-gens mässa till minne av euka-ristins instiftande firas 17.30i Peteskyrkan av ordförandenför familjerådet kardinal Al-fonso López Trujillo.Långfredagens gudstjänsttill minne av Herrens lidandeoch död hålls 17.00 i Petes-kyrkan och ledds av kardinalJames Francis Stafford, somansvarar för Vatikanens bikt-domstol med titeln överpeni-tentiär.Långfredagskvällens kor-svägsgudstjänst vid Colosse-um firas 21.15, men ännu harVatikanen inte meddelat vemsom skall leda den.Påskvakan 20.00 på påsk-afton i Peterskyrkan firas avtroskongregationens prefektkardinal Joseph Ratzinger.Påskdagens mässa 10.30på Petersplatsen leds av stats-sekreterare kardinal AngeloSodano. "Efter gudstjänsten,klockan 12.00, kommerpåven att dela ut välsignelsen'Urbi et Orbi', skriver ceremo-nimästaren ärkebiskop PieroMarini.
KATT/VIS/VATIKANRADION

Isä Reinier Brügemann SCJR.I.P.

Pitkään Suomessa toiminutJeesuksen pyhän sydämenpappien kongregaation jäsen,isä Reinier Brügemann onkuollut. Hän kuoli Hollannin

Juhlakronikka ilmestyi
Hiippakunnan kaksinkertai-sen juhlavuoden kunniaksiKalevi Vuorelalta tilattu juh-lakronikka ilmestyi paavin le-gaatin vierailun alla.Juhlakronikka “Vuosi vuo-delta” on värikuvaliitteineen80-sivuinen A5-kokoinen ko-vakantinen kirja, jossa käy-dään läpi katolisen kirkon re-formaation jälkeinen historiaSuomessa.Kronikka kertoo nimensämukaisesti katolilaisuudenvaiheista ja merkkipaaluistaSuomessa vuosi vuodelta.

KATT
Juhlakronikkaa voi hankkia tai tiedustella seurakunnista sekä Katolisesta tie-dotuskeskuksesta (ohjehinta on 12 eur). Tiedotuskeskuksesta kirjaa voi tilatakotiin postiennakolla, jolloin sen tarjoushinta postituskuluineen on 15 eur.

Astenissa 10.3. ja hänet hau-dattiin maanantaina 14.3.Isä Brügemann oli synty-nyt 15.12.1910, antanut luos-tarilupauksensa 8.9.1932 javihitty papiksi 16.7.1939.Hän toimi Suomessa vuodes-ta 1945 alkaen aina 80-luvunlopulle saakka, jolloin hänsiirtyi terveydellisistä syistäkotimaahansa Hollantiin.Vuosikymmenten saatossahän toimi useissa eri tehtävis-sä monissa maamme seura-kunnista sekä mm. Fransis-kaanisen yhteisön hengellise-nä esimiehenä.Isä Brügemann toimi ka-tedraaliseurakunnan kirkko-herrana vuosina 1975-1978.
KATT

Paavi palasi Vatikaaniin
Työteho oli suuri sairaalastakin käsin.
Paavi Johannes Paavali II pa-lasi yli kaksi viikkoa kestäneel-tä uusiutuneelta sairaalakäyn-niltään takaisin Vatikaaniinsunnuntaina 13. maaliskuu-ta. Kuukautta aikaisemminpaavi vietti hengitysvaikeuksi-en takia Gemelli-klinikalla jopuolitoista viikkoa. Tällä ker-taa hänelle asetettiin putkihenkitorveen hengittämistähelpottamaan, mistä toipumi-nen on vaatinut mm. puhe-harjoituksia.Voimistuneelta näyttänytpaavi palasi kotiinsa Vatikaa-niin runsaslukuisten suosiotaosoittavien joukkojen keskel-lä. Jo aiemmin päivällä hänoli Angelus-rukouksen yhtey-dessä puhunut ensimmäistäkertaa julkisuudessa operaati-on jälkeen.Pyhän isän sairaalassaoloei ole tehnyt häntä kuiten-kaan työkyvyttömäksi. Kirjeit-se ja edustajien välityksellähän on ohjannut ja paimen-tanut kirkkoa yhtä huolelli-sesti kuin ennenkin. Myöspaavin legaatti hiippakuntam-me juhlassa, Kölnin arkkipiis-pa kardinaali Joachim Meis-ner kävi paavin luona vainpari päivää Suomen vierailun-sa jälkeen. Kohtaamisessa ai-heena oli ensi kesänä järjestet-tävien Maailman nuortenpäi-vien lähestyminen. Paavi ai-koo heikosta terveydestäänhuolimatta edelleen itsekinmatkustaa Kölniin. On luul-tavaa, että tapaamisen yhtey-dessä paavi on saanut juhlater-veisiä myös Helsingistä.

Ohjeitaripin jaeukaristiansuhteesta
Gemelli-klinikalta paavi lähet-ti maaliskuun puolivälissämyös viestin nuorille papeil-le, jotka ottivat osaa apostoli-sen katumusoikeusistuimenjärjestämälle kurssille. Siinähän korosti eukaristian ja pa-rannuksen sakramentin välillävalitsevaa elävää suhdetta sekäpappien roolin tärkeyttä hei-dän ohjatessaan uskovia osal-listumaan parannuksen sakra-menttiin ja pyhään eukaristi-aan. Se ”kasvattava kohtaami-nen” ja ”huomattava mielen-kiinto”, jotka vetävät puoleen-sa nuoria pappeja paavillisiinyliopistoihin ja korkeakoului-hin, tuovat esiin näiden nuor-ten rippi-isien jatkuvan teolo-gisen, pastoraalisen ja hengel-lisen koulutuksen tarpeen, Jo-hannes Paavali II kirjoitti.Koska ”elämme yhteiskun-nassa, joka näyttää kadotta-neen Jumalan ja synnin mer-kityksen”, mikä tekee asiastatärkeämmän, paavi varoitti,”Kristuksen kutsu kääntymyk-seen edellyttää tietoista omi-en syntien tunnustamista”sekä ”anteeksipyyntöä ja pe-lastuksen anomista”. Paavimyös muistutti nuoria pappe-ja tietoisuudesta ”toimia'Kristuksen persoonassa' ja Py-hän Hengen vaikutuksen alai-sena” ja siitä, että he ravitsisi-vat itseään Jeesuksen esimer-killä ”opettajana ja paimene-

na, sielujen lääkärinä, hengel-lisenä ohjaajana, oikeamieli-senä ja armeliaana tuomari-na”.Tänä vuonna, joka onomistettu eukaristian salai-suudelle, pyhä isä muistuttaavielä kerran ”elävästä  suhtees-ta”, joka vallitsee eukaristianja parannuksen sakramentinvälillä: ”Vain se henkilö, jollaon puhdas omatunto siitä,että ei ole tehnyt kuoleman-syntiä, voi vastaanottaa Kris-tuksen ruumiin." “Tämänvahvistaa selvästi myös Tren-ton kirkolliskokous lausues-saan, että kukaan, joka tietäätehneensä kuolemansynnin,ei saa ottaa vastaan pyhääkommuuniota edes silloin,kun hän tuntee syvää katu-musta, ennen kuin hän onsaanut sakramentaalisen syn-ninpäästön.”“Se on yhä edelleen kirkonopetus tänäkin päivänä”, paa-vi korosti viestissään. Hänenmukaansa pappien täytyy roh-kaista ”uskovia puhdistautu-maan anteeksiannettavistasynneistä ennen kuin he otta-vat vastaan Kristuksen ruu-miin ja veren”, ja siten itsesovun tehneinä viettämään”eukaristian salaisuutta puh-taalla sydämellä ja vilpittö-mässä rakkaudessa”.
KATT/VIS/KATH.NET
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Uutisia

avio-uutinen

Comunione e liberazionesgrundare don Luigi Giussani avled
Tusentals gymnasister ochstudenter fyllde 24 februaritorget framför Milanos dom-kyrka i väntan på den högtid-liga begravningsmässan förgrundaren av rörelsen Comu-nione e liberazione fader LuigiGiussani, som avled 22februari 82 år gammal i sinbostad i Milano.Begravningsmässan firades15.00 på torsdagseftermidda-gen i påvens namn av kardinalJosef Ratzinger, prefekt förtroskongregationen.Giussani undervisade påseminariet i Milano på 1950-talet men beslöt att i ställetägna sig åt att evangelisera

ungdomar utanför seminarietgenom undervisning.

www .comunioneliberazione.org

Comunione e liberazionebetonar liberala värden ochen tydlig kristen identitet ochhar många medlemmar iframstående positioner i näri-ngslivet. En av de mest kändamedlemmarna är den italiens-ke politikern Rocco Buttigli-one. Kärnan i Comunione eliberaziones budskap är attden kristna tron är ett mötemed Jesus som förvandlarbåde individen och samhäl-let. Rörelsen finns idag i 75länder, bland annat Libanon,Israel, Sibirien, Kazakhstan,Taiwan och Kina.
KATT/VATIKANRADION

Samlad front i Australien mot"dödens kultur"
Alla trossamfund i Australienhar sammanslagit sig till enhistorisk allians mot provoce-rad abort. Höga representan-ter för alla kristna samfund,för buddister, muslimer, hin-duer, judar och sikheröverlämnade den 1.2.2005en gemensam skrivelse till re-geringen med 16 frågor omabortlagstiftningen. Det ärförsta gången som alla religio-ner i Australien samlade fram-träder på den politiska are-nan. Australien har med ca100000 abortingrepp i året,en av världens högsta abortra-ter.

Initiativet har tillsvidareblivit välkomnat av den ka-tolska hälsoministern TonyAbbott, som efter den kon-servativa regeringskoalitio-nens valseger i oktober igensatt abortfrågan på den poli-tiska dagordningen - till storförargelse för regeringschefenJohn Howard. Denne harsagt, att han inte tänker ändraden nu gällande lagstiftnin-gen men han är hårt pressadav många medlemmar av sitteget parti.
KATT/KO

Oslonpiispapyysi eroa

Oslon piispa GerhardSchwenzer on maaliskuunalussa pyytänyt paavi Johan-nes Paavali II:lta seuraajaa it-selleen. 66-vuotias piispaSchwenzer on ollut piispa jomelkein 30 vuoden ajan janiistä lähes 25 vuotta Oslos-sa. Piispa Schwenzer kirjoit-taa eronpyyntökirjeessään,että "on tullut aika antaa ruo-ri nuorempiin käsiin. Hiippa-kuntamme on  edelleen mo-nien tärkeiden tehtävien edes-sä, ja minusta tuntuu, etteieläkeikään tulleella miehelläole enää tarpeeksi voimia hoi-taa kaikkia tehtäviä. Lisäksilääkäri on suositellut minulleheikon terveyden vuoksi työ-tehtävien vähentämistä."Kirjeensä seurauksena piis-pa Schwenzer olettaa, ettäOslon hiippakunta jo koh-tuullisen nopeasti voisi saadauuden piispan. Hän uskoosiihen kuitenkin kuluvan ai-nakin useita kuukausia.KATT/KATOLSK.NO

Kristittyjenmäärä kasvaamaailmanlaajuisesti
Vain Euroopassa kehitys onnegatiivinen
Tunnettu kansainvälinen us-kontojen ja lähetystyön tilan-netta kuvaava tilasto, jonkaovat tehneet David B. Bar-rett, Todd M. Johnson ja Pe-ter F. Crossing, paljastaa, ettäkristittyjen kokonaismäärämaailmassa kasvaa edelleen.Vuonna 2005 koko maail-man väestöstä kristittyjä on33,1 prosenttia eli 2,135 mil-jardia ihmistä. Viime vuonnakristittyjä oli 32,9 %. Kristit-tyjen määrä kasvaa selvästiAasiassa ja Afrikassa, ja vainEuroopassa trendi on laskeva,tosin vain vajaa puoli promil-lea.Maanosittain kristittyjäon Euroopassa 531 miljoo-naa, latinalaisessa Amerikassa511 miljoonaa, Afrikassa 389miljoonaa, Aasiassa 344 mil-joonaa, Pohjois-Amerikassa226 miljoonaa ja Oseaniassa22 miljoonaa.Kristinuskon sisällä suurinkirkkokunta on katolinenkirkko, johon kuuluu tämäntilaston mukaan 1,118 miljar-dia ihmistä. Helluntailaisia jakarismaattisia kristittyjä onnoin 588 miljoonaa, tosinosa heistä kuuluu samanaikai-sesti myös muuhun tilastoi-tuun kristilliseen yhteisöön.Afrikassa ja Aasiassa pääsään-töisesti esiintyviin ns. riippu-

mattomiin yhteisöihin kuu-luu 426 miljoonaa ihmistä.Protestantteja on 375 miljoo-naa, heistä luterilaisia 69,5miljoonaa, ortodokseja 219miljoonaa ja anglikaaneja 79miljoonaa.Muiden uskontojen suh-teen kristinusko on edelleenkärjessä. Muslimeja on 1,313miljardia eli n. 20,4% maail-man väestöstä, hinduja 870miljoonaa eli 13,5%, ei-us-konnollisia 768 miljoonaa eli11,9%. Juutalaisia on 15 mil-joonaa eli 0,2%.
Suomessakatolisen kirkonkasvu jatkuuvoimakkaana
Katolisen kirkon jäsenmääränkehitys Suomessa on edelleenvoimakkaan positiivinen. Sii-tä kerrotaan tarkemmin tä-män lehden sivulla 15.

KATT/ZENIT/KT

Itävallan piispat ottivatkantaa liturgisiin epäkohtiin
Linzin hiippakunnasta alka-nut kohu itävaltalaisissa seu-rakunnissa vallalla olevistamonista jopa vakavista liturgi-sistä rikkeistä on johtanutmaan piispojen taholta varsinselkeään ja suorasanaiseenkannanottoon. Heidän mu-kaansa Itävallassa "on olemas-sa ikävä kyllä lukuisia paikko-ja, joissa tehdään sellaisiaomavaltaisia muutoksia, jot-ka ylittävät kirkon liturgialleantaman joka tapauksessarunsaan liikkumavaran".Piispainkokous muistut-taa kannanotossaan, että paa-vi on kirjoittanut tätä eukaris-tista vuotta varten kiertokir-jeen "Ecclesia de Eucharistia"ja Apostolisen kirjeen "Manenobiscum Domine". Nämätekstit ovat piispainkokouk-sen mukaan sellaisia, jotka pi-täisi yhdessä Vatikaanin II kir-kolliskokouksen liturgiaa kä-sittelevien osien kanssa tehdätunnetuiksi kaikissa seurakun-nissa, jotta liturgiaa voitaisiinparemmin ymmärtää koko sy-vyydessään, pyhyydessään, elä-vyydessään ja kauneudessaan.Omavaltaisuudet, joihinnyt puututaan, vaarantavatpiispainkokouksen mielestäykseyden ja rauhan siinä py-hässä toimituksessa, jonka pi-täisi juuri olla yksi niiden pää-lähteistä.Piispainkokouksen katsekääntyy erityisesti kolmeenasian korjaamiseksi vaikutta-vaan tekijään, nimittäin mes-sun viettoon, kommuunioonja eukaristian palvontaan:"Pappi vihkimyksen saa-neena toimii eukaristian vie-

tossa sekä osana seurakuntaaettä Kristuksen edustajanaseurakuntaan nähden. Ilmanpappia ei ole pätevää eukaris-tian viettoa. Evankeliuminjulistaminen messussa on va-rattu yksinomaan papeille taidiakoneille. Eukaristisen ru-kouksen rukoilee messua viet-tävä pappi yksin. Liturgiaanosallistuva seurakunta vahvis-taa sen ikiaikaisen tavan mu-kaisesti akklamaatioilla ja lo-pun aamenella.""Pyhän kommuunion vas-taanottaminen vaatii osakseenkunnioitusta sen uskon ilma-uksena, että Kristus on todel-lisesti läsnä leivän ja viininmuodoissa. Kenenkään eitule osallistua kommuuniolleva lmi s t au tumat tomana .Kääntyminen katuen poissynnistä ja ripin sakramenttivapautuksena raskaasta syn-nistä ovat edellytys kunnioit-tavaan ja hengellisiä hedelmiätuottavaan pyhän kommuu-nion vastaanottamiseen. ...""Kristus jää myös pyhänmessun jälkeen läsnäolevaksieukaristian vietossa hänen eu-karistiseksi ruumiikseenmuuttuneen leivän muodos-sa. Häneen kohdistettu euka-ristinen palvonta on suurihengellisen voiman lähde,minkä myös yhä useammatnuoret ihmiset eri puolillamaailmaa ovat huomanneet."Vatikaanin liturgiakongre-gaatio tutkii liturgiaepäilyjä.
KATT/KATH.NET
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Älä jätä alttariavuodattamattakivun ja rak-kauden kyyne-leitä Jeesuksel-le, joka ristiin-naulittiin sinuniankaikkiseksihyödyksesi.
PYHÄ PIOPIETRELCINALAINEN

Oremus
Rukouksenapostolaatti

Me rukoilemme ...
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.
Huhtikuu
Että kaikki kristityt ottaisivat
sunnuntain vastaan Herran päi-
vänä, jonka olemme saaneet eri-
tyiseksi tieksi Jumalan ja lähim-
mäistemme luo.

Että into pyhyyteen tartuttai-
si kaikki kristityt yhteisöt, niin
että monet saisivat kutsumuk-
sen lähetystyöhön.
Böne-apostolatet

Vi ber ...
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
medveten om det allt större be-
hovet av kallelser för evangelisa-
tion.
April
Att alla kristna tar emot sönda-
gen som Guds dag, en dag som
vi fått som en särskild väg till
Gud och till våra medmännis-
kor.

Att alla kristna kommunite-
ter genomsyras av iver för he-
lighet så att många blir kallade
till arbete i missionens tjänst.

Sunnuntait ja juhlapyhät
19.3. lauantai PYHÄ JOOSEF,
NEITSYT MARIAN PUOLISO,
juhlapyhä (velvoittava)
1L 2 Sam. 7: 4–5a, 12–14a, 16
Ps. 89: 2–3, 4–5, 27+29. Ks 37
2L Room. 4: 13, 16–18, 22
Ev. Matt. 1:16, 18–21, 24a tai Luuk. 2: 41–51a
20.3. HERRAN KÄRSIMISEN
PALMUSUNNUNTAI (II)
Ennen kulkuetta: Matt. 21:1–11
1L Jes. 50: 4–7
Ps. 22: 8–9, 17–18a, 19–20, 23–24. Ks 2a
2L Fil. 2: 6–11
Ev. Matt. 26:14 – 27:66 tai 27:11–54
Tänään kerätään paastouhrin kolehti.
25.3. Pitkäperjantai on paasto- ja abstinenssipäivä.
26.3. PYHÄN PÄÄSIÄISYÖN VIGILIA
1L 1 Moos. 1:1 – 2:2, tai: 1:1, 26–31a
Ps. 104: 1–2a, 5–6, 10+12, 13–14, 24+35c.
tai: Ps. 33: 4–5, 6–7, 12–13, 20+22
2L 1 Moos. 22:1–18, tai: 22:1–2,9a,10–13,15–18
Ps. 16: 5+8, 9–10, 11. Ks 1
3L 2 Moos. 14:15–15:1
Ps. 2 Moos. 15:1–2, 3–4, 5–6, 17–18. Ks 1a
4L Jes. 54: 5–14
Ps. 30: 2+4, 5–6, 11+12a+13b. Ks 2a
5L Jes. 55: 1–11
Ps. Jes. 12: 2–3, 4bcd, 5–6. Ks 3
6L Baar. 3:9–15,32 – 4:4
Ps. 19: 8, 9, 10, 11. Ks Joh. 6:68
7L Hes. 36: 16–17a, 18–28
Ps. 42: 3, 5bcd, 43: 3, 4. Ks 42:1,
tai kun on kaste: Jes. 12: 2–3, 4bcd, 5–6. Ks 3
tai: Ps. 51: 12–13, 14–15, 18–19. Ks 12a
8L Room. 6: 3–11
Ps. 118: 1–2, 16–17, 22–23
Ev. Matt. 28:1–10
27.3. PÄÄSIÄISSUNNUNTAI, juhlapyhä
1L Apt. 10: 34a, 37–43
Ps. 118: 1–2, 16–17, 22–23. Ks 24
2L Kol. 3: 1–4 tai 1 Kor. 5: 6b–8
Ev. Joh. 20: 1–9 tai Matt. 28: 1–10
tai (iltamessussa): Luuk. 24: 13–35
3.4. PÄÄSIÄISEN 2. SUNNUNTAI ELI
JUMALAN LAUPEUDEN SUNNUNTAI (II)
1L Apt. 2: 42–47
Ps. 118: 2–4, 13–15b, 22–24. Ks 1
2L 1 Piet. 1:3–9
Ev. Joh. 20: 19–31
10.4. PÄÄSIÄISEN 3. SUNNUNTAI (III)
1L Apt. 2: 14, 22–23
Ps. 16: 1–2a+5bc, 7–8, 9–10, 11. Ks 11a
2L 1 Piet. 1:17–21
Ev. Luuk. 24:13–35
Ensi sunnuntaina kerätään kolehti hiippakunnan pappis-
ehdokkaiden hyväksi.

Kasteen lupaustenuudistaminen
Pääsiäisen salaisuudessameidät on kasteessa haudattu Kristuksen kanssa,jotta vaeltaisimme yhdessä hänen kanssaanuuden elämän tietä.Nyt kun neljänkymmenen päivän valmistusaikaon päättynyt,uudistakaamme pyhän kasteemme lupaukset,joilla silloinluovuimme Paholaisesta ja hänen töistäänsekä lupasimme uskollisesti palvella Jumalaapyhässä katolisessa kirkossa.

PÄÄSIÄISYÖN LITURGIASTA

Ylösnousemus

Maria
En medelålders judinnastår böjd vid ett grovyxat korsdär Messias dör på förbrytarvissmärtans svärdtränger längre inhon tiger stilladen vårlikt skira lovsångsom brast ur lyckligt hjärtavar begynnelsenutpint gråt vid korsetändennu fattar hon dem bådai modershänderräcker dem som bryggatill evighetdär lovsångs och smärtas moderblir våren medelålders judinnastår böjd vid ett grovyxat korshimlarnas gudsmoderbed för oss

MARIA TÖRNE
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Dokumentti

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.

Caritas avaa
KATRINAN KAMARIN

Yksinäisille katolilaisille tarkoitetun kohtaamispaikan.Tule yhteiseen suunnittelupalaveriin ideoimaan kama-rin käyttöä. Olisiko se askartelua, käsityötä, piirtämis-tä, juttelua vai ihan muuta?Tervetuloa ideoinenne katolilaiset kaikista kansakun-nista tiistaina 5.4. klo. 15.00 Maneesikatu 2a, Helsin-ki.

Paavin kirje kardinaali Meisnerille

Kunnioitetulle veljelleniKölnin arkkipiispallekardinaali Joachim Meisnerille
Henrikin, Upsalan piispan suorittaman evankeliointityön hedelmällisyys Suomen kansan historiassa pysyy varmasti aina kii-tollisessa muistossa. Tämä Kristuksen pyhä ja innokas lähetyssaarnaaja valaisi tämän maan uskon valolla ja kylvi siihen ihmistenuudistumisen rakkaudessa, oikeudenmukaisuudessa ja vapaudessa. Jotta tämä ihmeellinen palvelus yhä edelleen kantaisi run-sasta hedelmää, päätti Jumala laupeudessaan ja viisaudessaan, että piispa Henrik – sen lisäksi, että hän oli jo osallinen vihkimyk-sestä ja Kristuksen lähetystehtävästä – veritodistuksellaan tulisi yhä enemmän Vapahtajamme kaltaiseksi. Siksi häntä voidaanoikeutetusti pitää Suomen apostolina.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 850 vuotta tämän lähetystyön alkamisesta. Tämä muisto on sitäkin merkittävämpi, kun samallavietetään Helsingin hiippakunnan perustamisen 50. vuotta. Miten voisinkaan tässä yhteydessä unohtaa kunnioitetun veljeniGulielmus Cobbenin, jonka autuaasti muistettava edeltäjäni Pius XII antoi tämän kirkollisen yhteisön ensimmäiseksi piispaksiosoittaen näin arvostuksensa hänen apostolista intoaan kohtaan!
Näiden syiden tähden on Helsingin piispan, kunnioitetun veljemme Józef Wróbelin SCJ esittämä pyyntö erittäin tervetullut jatodellinen syy iloon. Hän on pyytänyt minua lähettämään arvokkaan edustajan, joka minun nimissäni ja minun vallallani voisijohtaa vuosipäiväjuhlallisuuksia. Vilpittömästi tästä kaksoisjuhlasta iloiten ja toivoen, että juhlan hengellinen luonne siten ko-rostuisi, käännyn täten Sinun puoleesi, kunnioitettu veljeni. Tiedän, kuinka valpas on paimenen huolesi Sinulle annetunlauman hoidossa ja kuinka luja on uskollisuutesi aina ollut Pyhää istuinta kohtaan.
Tällä kirjeellä valtuutan Sinut erityiseksi lähettilääkseni aluksi mainittuihin juhlallisuuksiin tulevana 27. helmikuuta. En epäi-le, ettetkö toteuttaisi tätä Sinulle annettua tehtävää sellaisella tavalla, joka tarjoaa suomalaisille uskoville hengellistä kasvua jaSinulle itsellesi runsasta ansiota.
Ensimmäinen tehtäväsi olkoon kaikissa tilaisuuksissa esittää onnitteluni ja rohkaisuni. Samalla haluaisin samassa hengessäilmaista Rooman piispan erityisen tervehdyksen juhlassa läsnä oleville toisten tunnustusten edustajille. Toivon, että Suomenkristityt voisivat Henrik-marttyyria katsellen täyttyä palavasta halusta julistaa kaikille ihmisille Jumalan sanaa, ”jossa on voimarakentaa teitä ja antaa perintöosa kaikkien pyhitettyjen joukossa” (Apt. 20:32).
Kaikkien taivaan lahjojen antajan nimissä jaan Sinulle sydämestäni apostolisen siunauksen, kuten myös kunniakkaalle veljelle-ni, Helsingin hyvälle piispalle ja kaikille johtavissa tehtävissä oleville sekä niille, jotka osallistuvat juhlallisuuksiin.

Vatikaanissa 17. tammikuuta vuonna 2005, pontifikaattini 27. vuotena
Johannes Paavali II
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Paimenelta
Juhlavuoden teologinen merkitys
Piispamme katsaus juhlavuoden teologiaan.

Rakkaat sisaret ja veljet!
Tämä vuosi on meille aivanerityinen vuosi. Vietämmekaksinkertaista juhlavuotta:on kulunut 850 vuotta pyhänHenrikin tulosta Suomeen ja50 vuotta hiippakuntammeperustamisesta. Näihin kah-teen juhlaan haluamme val-mistautua myös hengellisesti,jotta voisimme elää ne mah-dollisimman aidosti. Näitäjuhlia ei pidä ymmärtää aino-astaan vuosipäivinä, jonkunhistoriallisen tapahtumanmuisteluna. Kirkollisessa mie-lessä juhlavuodella on omateologinen merkityksensä.Monissa eurooppalaisissakielissä yhä tänäänkin käytös-sä oleva sana ”jubilee” (italiak-si giubileo, ranskaksi jubilé,saksaksi jubiläum, englannik-si jubilee) on peräisin latinankielen sanasta ”iubilaeus”. La-tinaan puolestaan sana ontullut juutalaisuudesta. Juu-talaisten viettämä riemuvuo-den alkaminen ilmoitettiinpuhaltamalla oinaan sarveen,joka heprean kielellä on ”jo-bel”.Vanhassa testamentissa rie-mujuhla tarkoitti juhlaa, jol-loin muisteltiin ihmiskunnanja valitun kansan historiantärkeimpiä tapahtumia. Juu-talaiset itse asiassa viettävätsäännöllisesti maailman luo-misen muistoa myös joka lau-antai. Niin kuin Raamatussakerrotaan: kun Jumala oli saa-nut maailman luomisen pää-tökseen, niin sen jälkeen Hänseitsemäntenä päivänä lepäsi.Mooseksen ensimmäisen kir-jan, Genesiksen, mukaan juu-ri tämän seitsemännen päivänon Jumala siunannut ja pyhit-tänyt tehden siitä pyhän päi-vän (1. Moos. 2:23). Ajanmyötä tämä sapatti on saanutmyös toisen merkityksen. Sii-tä on tullut valitun kansanEgyptin orjuudesta vapautu-misen muistopäivä. (2.Moos. 5:12-15).Näistä kahdesta tapahtu-masta johtuen jokainen seit-semäs päivä on juutalaistenuskonnollisessa elämässä en-simmäinen riemujuhla, jol-loin muistellaan Jumalan luo-mistyötä ja orjuudesta vapau-tumista. Sen lisäksi luvustaseitsemän tuli kerroin, jokaloi pohjan kaikille toisilleVanhassa testamentissa viete-tyille riemujuhlille. Siten jo-kaista ”vuosiviikkoa”, toisinsanoen jokaista seitsemättä

vuotta, pidettiin ”riemuvuo-tena”. Riemuvuotta oli juh-littava myös joka ”seitsemäsvuosiviikko” eli joka viides-kymmenes vuosi.Kuten jo mainitsin, riemu-juhlan alkaminen ilmoitet-tiin puhaltamalla sarveen jo-beliin. Kolmannesta Moosek-sen kirjasta, Leviticuksestavoimme lukea: ”Laske seitse-män vuosiviikkoa eli seitse-

män kertaa seitsemän vuotta.Kun vuosiviikkoja on kerty-nyt seitsemän eli vuosia yh-teensä neljäkymmentäyhdek-sän, anna silloin seitsemän-nen kuun kymmenentenä päi-vänä puhaltaa torveen. Pyhit-täkää joka viideskymmenesvuosi. Se vuosi on riemuvuo-si” (3. Moos. 25,8-10).Jokainen Vanhan testa-mentin riemujuhla on saanutsisältönsä ja merkityksensäluomisen ja orjuudesta vapau-tumisen teologiasta. Riemu-vuotta oli juhlittava siten,että se tarjosi erityisen mah-dollisuuden kiittää, vapautuasynnistä ja uudistaa yhteys Ju-malan, Luojan ja Vapauttajankanssa. Vapautetun ihmisentäytyi ylistää Jumalaa ja pal-vella ainoastaan häntä eli olla

uskollinen hänelle. Puhues-saan riemuvuoden tarkoituk-sesta Leviticus jatkaa toisillamääräyksillä: ”Pyhittäkää vii-deskymmenes vuosi. Noudat-takaa minun käskyjäni ja pitä-kää minun lakini, niin saatteasua maassanne rauhassa jaturvassa.” (vrt. 3. Moos.25:10-22; 3. Moos. 25:39-43, 47-55; 2. Moos. 21:2;23:10-; 5. Moos. 15:1-)

Riemuvuosi synneistä va-pautumisen vuotena ja pa-luuna Jumalan luo käy ilmiselvästi ”suuren riemuvuo-den” aikana, jota vietettiinseitsemänkymmenen viikko-vuoden jälkeen ja josta puhu-taan myös profeetta Jeremiaan(25:11) ja profeetta Danielinkirjassa. Viimeksi mainitustavoimme lukea: ”Seitsemän-kymmentä vuosiviikkoa onmäärätty kansallesi ja pyhällekaupungillesi päättämään ju-malattomuus, laittamaan si-netit synneille, sovittamaanpahat teot, tuomaan ikuinenoikeudenmukaisuus.” (Dan.9:24, vrt. myös Dan. 9:25-27)Ajatus riemuvuodesta py-hänä aikana, jolloin toteutuupaluu Jumalan luo, tulee yhäselvemmin esille Uudessa tes-

tamentissa. Aluksi JeesusKristus puhuu siitä Nasaretinsynagogassa, jossa hän aloittaajulkisen toimintansa. Julista-essaan messiaanista sano-maansa hän korostaa tulleen-sa maailmaan juuri jumalalli-sena armon vuonna, siis suu-ren riemuvuoden aikana.Luukkaan evankeliumista lu-emme: ”Jeesus tuli Nasaret-iin, jossa hän oli kasvanut ja

meni sapattina tapansa mu-kaan synagogaan. Hän nousilukemaan, ja hänelle ojennet-tiin profeetta Jesajan kirja.Hän avasi kirjakäärön ja löysisen kohdan, jossa sanotaan:«Herran henki on minun yllä-ni, sillä hän on voidellut mi-nut. Hän on lähettänyt minutilmoittamaan köyhille hyvänsanoman, julistamaan vangi-tuille vapautusta ja sokeillenäkönsä saamista, päästämäänsorretut vapauteen ja julista-maan Herran armon vuotta».[...] Sitten hän alkoi puhuaheille: Tänään teidän kuulten-ne, on tämä kirjoitus käynyttoteen.” (Lk. 4:16-21).”Herran armon vuosi” onaivan erityinen lahja, jonkaJumala itse tarjoaa ihmiselle.Armon vuosi on ennen kaik-

kea Jumalan erityisen laupeu-den vuosi. Hän ei vain annaanteeksi, vaan hän antaa ihmi-selle myös erityisen armonvahvistaakseen tätä uskossa jahyvyydessä. Lopullinen tuloskuitenkin riippuu ihmisestäitsestään, toisin sanoen siitä,hyväksyykö hän tämän Juma-lan lahjan, haluaako hän pala-ta Jumalan, Luojansa ja Va-pahtajansa luo, haluaako hänelää evankeliumin vaatimus-ten mukaisesti. Tällaisen mer-kityksen Jeesus itse antaa ”ar-mon vuodelle”. Julkisen toi-mintansa alussa Jeesus puhuuarmon ajasta. Hän sanoo:”Aika on täyttynyt, Jumalanvaltakunta on tullut lähelle.Kääntykää ja uskokaa hyvä sa-noma!” (Mark. 1:14).Raamatun ajatukset anta-vat sisällön kirkossa vietetyil-le riemujuhlille, ennen kaik-kea pyhille vuosille. Ensim-mäistä sellaista riemuvuottavietettiin vuonna 1300 paaviBonifatius kahdeksannenaloitteesta. Se vuosi, kutenkaikki sitä seuranneet viimei-simpään asti runsas neljä vuot-ta sitten, tarjosi uskoville eri-tyisen tilaisuuden, etuoikeu-tetun ajan kokea Jumalan lau-peutta, tehdä sovinto hänenkanssaan, saada tarvittavaa ar-moa, uudistaa elämässäänusko, rakkaus ja toivo, muttamyös syventää yhä enemmänJeesuksen Kristuksen ja hänenkirkkonsa salaisuuden tunte-mista. Sama tarkoitus onmyös alkavalla juhlavuodel-lamme.Rakkaat veljet ja sisaret!Haluaisin, että myös me eläi-simme juhlavuotemme edelläkuvatulla tavalla. Olkoon semeille aika, jolloin Jumalanpelastavasta tahdosta tuleeensiarvoinen asia elämässäm-me. Olkoon se erityinen ju-malallisen armon vuosi meil-le kaikille. Yrittäkäämme hyö-tyä mahdollisimman syvälli-sesti näistä lahjoista, joitaHän tarjoaa meille tänä pyhä-nä aikana. Uudistakaammeyhteytemme Jeesukseen Kris-tukseen ja hänen kirkkoonsa.Muistakaamme myös kiittääJumalaa omasta hiippakun-nastamme. Rukoilkaammesamalla, että evankeliumiasaarnataan aina uskollisesti jaettä se voi olla pelastuksenväline meille kaikille. Aamen.
+ JÓZEF WRÓBEL SCJHELSINGIN PIISPA
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K a l e n t e r iVakio-ohjelma
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

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

20.3. Herran kärsimisen palmusunnun-
tai: 9.45 lat/engl, 11.00 palmukulkue ja
päämessu, Caritaksen basaari seura-
kuntasalissa, 18.00 iltamessu

21.3. ma 18.30 johdantokurssi seurakun-
tasalissa

22.3. ti 18.00 krismamessu
24.3. kiirastorstai: 18.00 iltamessu euka-
ristian asettamisen muistoksi, hiljainen
palvonta sakramenttikappelissa

25.3. pitkäperjantai: 9.00 hetkipalvelus,
14.00-14.45 mahdollisuus ripittäytyä kir-
kossa, 15.00 liturgia Herran kärsimisen
ja kuoleman muistoksi

26.3. pyhä lauantai: 9.00 hetkipalvelus,
12.00 ruuan siunaus (puolaksi ja suo-
meksi), 23.00 pyhän pääsiäisyön vigilia

27.3. pääsiäissunnuntai, juhlapyhä: 9.45
lat/espanja, 11.00 päämessu, 18.00 ilta-
messu

28.3. pääsiäismaanantai: 11.00 päämes-
su, huom. ei iltamessua!

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

3.4. pääsiäisen 2. sunnuntai eli Jumalan
laupeuden sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi,
16.00 messu puolaksi, 18.00 iltamessu

4.4. ma 18.30 johdantokurssi seurakun-
tasalissa

5.4. ti CSC 18.00 ruusukko, 18.30 messu
9.4. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
10.4. pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.45 lat/
ranska, 11.00 päämessu, 12.30 perhe-
messu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 il-
tamessu

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

17.4. pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu
ruotsiksi, 16.00 messu Porvoossa,
18.00 iltamessu

----------------- Diaspora -----------------
Porvoo: 17.4.; 15.5. su 16.00
Tikkurila: 24.4.; 22.5. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta
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

20.3. Herran kärsimisen palmusunnun-
tai: 10.00 messu suomeksi, 11.30 mes-
su vietnamiksi, 18.30

22.3. ti Huom. ei ole messua kirkossa!,
18.00 krismamessu Pyhän Henrikin ka-
tedraalissa

24.3. kiirastorstai: 18.30 kiirastorstain il-
tamessu

25.3. pitkäperjantai: 15.00 pitkäperjantain
liturgia

26.3. pyhä lauantai: 21.30 pyhän pääsi-
äisyön vigilia

27.3. pääsiäissunnuntai: 10.00 piispan-
messu, 11.30 messu saksaksi/Messe
auf Deutsch, 18.30 iltamessu

28.3. pääsiäismaanantai: 10.00 messu
ruotsiksi/mässä på svenska, 11.30 mes-
su suomeksi/mässa på finska, huom. ei
ole iltamessua!

1.4. pe huom. ei ole aamumessua! 18.00
iltamessu ja adoraatio

2.4. la 10.00-14.00 Ensikommuunio-ope-
tus, 16.00 messu Hangossa, 18.30 aat-
tomessu suomeksi

3.4. pääsiäisen 2. sunnuntai eli Jumalan
laupeuden sunnuntai: 10.00 messu ruot-
siksi/mässä på svenska, 11.30 messu
suomeksi/mässa på finska, 18.30 ilta-
messu suomeksi

4.4. ma Herran syntymän ilmoittaminen:
huom. ei ole päivämessua eikä Maa-
nantaiklubia, 18.30 iltamessu

Helsinki
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

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

9.4. la 16.30 messu Riihimäellä, 18.30
aattomessu suomeksi

10.4. pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 11.30 messu englan-
niksi/Mass in English, 18.30 iltamessu

16.4. la 9.30 messu ruotsiksi/mässa på
svenska, 10.00 Lauantaikurssi/Lördag-
kurssen Englantilaisessa koulussa,
11.00 messu suomeksi/mässa på fins-
ka, 18.30 aattomessu suomeksi

17.4. pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 11.30 messu suo-
meksi/vietnamiksi, aasialaisen ja itä-
maisen ruoan myynti päämessun jäl-
keen. Tervetuloa! 18.30 iltamessu

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): 9.4.; 7.5. la
klo 16.30

Turku
Pyhän Birgitan ja autuaanHemmingin seurakunta

19.3. la pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoli-
so, juhlapyhä: 10.00 juhlamessu

20.3. Herran kärsimisen palmusunnun-
tai: 10.30 palmusunnuntain messu

24.3. kiirastorstai: 19.00 juhlamessu eu-
karistian asettamisen muistoksi

25.3. pitkäperjantai: 15.00 pitkäperjantain
liturgia

26.3. pyhä lauantai: 12.00 ruuan siunaa-
minen, 22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia

27.3. pääsiäissunnuntai, juhlapyhä:
10.30 juhlamessu, 16.00 messu Poris-
sa, 18.30 Mass in English

28.3. pääsiäismaanantai: 10.30 päämes-
su, huom. ei ole englanninkielistä mes-
sua! No Mass in English!

1.4. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00
messu Porissa

2.4. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
3.4. pääsiäisen 2. sunnuntai eli Jumalan
laupeuden sunnuntai: 10.30 päämessu,
18.30 Mass in English

5.4. ti 19.00 miestenpiiri
9.4. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhe-
messu

10.4. pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English

12.4. ti 19.00 teologinen opintopiiri
16.4. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
17.4. pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English

----------------- Diaspora -----------------
Ahvenanmaa: 16.4. la 10.00 messu
Pori: 1.4. pe 17.00 katekeesi, 18.00 mes-
su, huom. 27.3. sunnuntaina 16.00 mes-
su!

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

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta

19.3. la pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoli-
so, juhlapyhä: 9.45 uskonnonopetus Sa-
vonlinnassa, 11.00 messu Savonlinnas-
sa, 18.00 messu Jyväskylässä

20.3. Herran kärsimisen palmusunnun-
tai: 10.00 ristintie hartaus, 10.30 pää-
messu, 16.00 messu Kuopiossa

22.3. ti 18.00 krismamessu Pyhän Henri-
kin katedraalissa Helsingissä (huom. ei
messua Jyväskylässä)

23.3. ke 18.00 ristintie ja pyhän viikon
messu

24.3. kiirastorstai: 19.00 kiirastorstain li-
turgia (jalkojen pesu)

25.3. pitkäperjantai: 15.00 pitkäperjantain
liturgia (ristin palvonta)

26.3. pyhä lauantai: pyhän pääsiäisyön vi-
gilia (pääsiäiskynttilän ylistys ja kasteve-
den siunaaminen, messun jälkeen
myös ruokien siunaus)

27.3. pääsiäissunnuntai,juhlapyhä: 10.30
päämessu

28.3. pääsiäismaanantai: 12.00 messu
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K a l e n t e r i

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi-
tukset seuraavaan lehteen ajalle
15.4.–13.5. on toimitettava viimeis-
tään 1.4. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen

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

Iisalmen ortodoksisessa kirkossa
3.4. pääsiäisen 2. sunnuntai eli Jumalan
laupeuden sunnuntai: 10.00 ruusukko-
piirin ruusukkorukous, 10.30 päämessu

4.4. ma Herran syntymän ilmoittaminen,
juhlapyhä: 18.00 messu sisarten kappe-
lissa

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

10.4. pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 16.00 messu Mikkelissä

16.4. la 9.00 lauantaikurssi, 10.30 infor-
maatiokurssi, 12.15 pyhä messu, 13.15
I kommuuniolle menevien lasten van-
hempien kokous, 14.00 seurakuntaneu-
voston kokous

17.4. pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 pää-
messu

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

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

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

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

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

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

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

Informaatiokurssi 2005 (kevät):
16.4.; 21.5.

Seniorit: 21.4.; 19.5.

English Mass: 20.4.; 18.5.

Tampere
Pyhän ristin seurakunta

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

20.3. Herran kärsimisen palmusunnun-
tai: 10.30 päämessu, 18.00 English
Mass

24.3. kiirastorstai: 19.00 kiirastorstain il-
tamessu ja adoraatio

25.3. pitkäperjantai: 15.00 pitkäperjantain
liturgia

26.3. pyhä lauantai: 12.00 ruoan siunaa-
minen, 22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia

27.3. pääsiäissunnuntai, juhlapyhä:
10.30 juhla messu, 14.00 juhlamessu
puolaksi, 17.00 messu Kurikassa, 18.00
juhlamessu englanniksi/Mass in Eng-
lish

28.3. pääsiäismaanantai: 10.30 pääsi-
äisoktaavin messu, 9.00 messu Lapual-
la, 12.00 messu Pietarsaaressa, 16.00
messu Vaasassa

2.4. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
3.4. pääsiäisen 2. sunnuntai eli Jumalan
laupeuden sunnuntai: 10.30 päämessu,
15.00 messu Hämeenlinnassa, 18.00
English Mass

4.4. ma Herran syntymän ilmoittaminen:
7.30 juhlamessu

6.4. ke 19.30 informaatiokurssi
9.4. la 9.00 messu Lapualla, 12.00 mes-
su Pietarsaaressa, 16.00 messu Vaa-
sassa

10.4. pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.00 English Mass

16.4. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhe-
messu

17.4. pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 14.00 messu puolaksi, 18.00
messu englanniksi/mass in English

----------------- Diaspora -----------------
Hämeenlinna: (Matti Alangon katu 11) 3.4.;
1.5. klo su 15.00

Kurikka: (kysy kirkkoherralta) Huom. 27.3.
su 17.00 ; 7.5.; 28.5. la 18.30

Lapua: (kysy kirkkoherralta)Huom. 28.3
ma 9.00, 9.4.; 7.5.; 28.5. la 9.00

Pietarsaari: (Pyhän Mikaelin kappeli,
Kappelitie 5) Huom. 28.3. ma 12.00, 9.4.;
7.5.; 28.5 la 12.00

Vaasa: (ort. seurakunnan seurakuntasa-
li, Koulukatu 45) Huom. 28.3. ma 16.00,
9.4.; 7.5.; 28.5. la 16.00

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta

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

20.3. Herran kärsimisen palmusunnun-
tai: 18.00 palmusunnuntain liturgia

24.3. kiirastorstai: 18.00 kiirastorstain li-
turgia

25.3. pitkäperjantai: 15.00 pitkäperjantain
liturgia

26.3. pyhä lauantai: 18.00 pyhän pääsi-
äisyön vigilia

27.3. pääsiäissunnuntai, juhlapyhä:
11.00 pääsiäissunnuntain liturgia

28.3. pääsiäismaanantai: 11.00 pääsi-
äismaanantain liturgia

31.3. to 18.00 pääsiäisoktaavin iltames-
su

1.4. kuukauden 1. perjantai: 18.00 pyhä
messu ja adoraatio

3.4. pääsiäisen 2. sunnuntai eli Jumalan
laupeuden sunnuntai: 11.00 päämessu

4.4. ma Herran syntymän ilmoittaminen,
juhlapyhä: 18.00 juhlamessu

7.4. to 18.00 pääsiäisajan iltamessu
9.4. la 13.00 perhemessu
10.4. pääsiäisen 3. sunnuntai: 11.00 pää-
messu

14.4. to 18.00 pääsiäisajan iltamessu
17.4. pääsiäisen 4. sunnuntai: 18.00 pää-
messu

----------------- Diaspora -----------------
Hamina: Huom. uusi paikka! Ev.lut. seu-
rakuntakeskus, Mannerheimintie 12
(Kulmakivi): 24.4.(Huom! Poikkeukselli-
sesti Itäristin seurakuntatalossa, Savon-
katu 10); 22.5. klo 11.00

Lahti: 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

KEVÄTTALKOOT: Lauantaina 23.4. Otta-
kaa kaikki tarpeelliset työvälineet ja kesti-
eväät grillijuhlaa varten. Tervetuloa mu-
kaan!

Oulu
Nasaretin pyhän

perheen seurakunta
18.3. pe 17.30 pyhän sakramentin pal-
vonta (adoraatio), 18.00 ristintie hartaus,
18.30 pyhän Joosefin juhlapyhän mes-
su

19.3. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

20.3. Herran kärsimisen palmusunnun-
tai: 11.00 päämessu, 17.00 messu Raa-
hessa

21.3. ma 18.30 messu, 19.00 pyhän
sakramentin palvonta (adoraatio)

23.3. ke 18.30 messu, 19.00 rippiliturgia
24.3. kiirastorstai: 18.30 kiirastorstain li-
turgia

25.3. pitkäperjantai: 15.00 pitkäperjantain
liturgia

26.3. pyhä lauantai: 10.00 Laudes, 23.00
pyhän pääsiäisyön vigilia

27.3. pääsiäissunnuntai, juhlapyhä:
11.00 päämessu, 17.00 messu Tornios-
sa

1.4. pe 18.00 pyhän sakramentin palvon-
ta (adoraatio)

2.4. la 11.00 ensikommuuniolle valmista-
utuvien retretti

3.4. Pääsiäisen 2. sunnuntai eli Jumalan
laupeuden sunnuntai: 11.00 päämessu,
13.30 Mass in English, 17.00 messu Tor-
niossa

8.4. pe 18.00 pyhän sakramentin palvon-
ta (adoraatio)

9.4. la 11.00 uskonnonopetus koululaisil-
le

10.4. pääsiäisen 3. sunnuntai: 11.00 pää-
messu, 13.30 Mass in English, 17.30

messu Rovaniemellä
15.4. pe 18.00 pyhän sakramentin pal-
vonta (adoraatio)

16.4. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

17.4. pääsiäisen 4. sunnuntai: 11.00 pää-
messu, 13.30 Mass in English, 17.00
messu Torniossa

----------------- Diaspora -----------------
Raahe: 20.3.; 24.4. su 17.00
Rovaniemi: 10.4.; 8.5. su 17.30
Tornio: 27.3.; 3.4.; 17.4.; 1.5.; 15.5. su
17.00

Mass in Enlish on Sunday: 1.30 p.m.
3.4.; 10.4.; 17.4.; 24.4.; 1.5.; 8.5.

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.

Knowing God: Saturday April 2nd and
Saturday April 16th at 2 p.m.

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 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.

Lauantaina 21.5. kevätretki (yhdessä
Pyhän Henrikin Seuran kanssa). Teema:
maalle, maan alle ja taivaalle. Lähtö klo
9.30 Pyhän Henrikin aukiolta, paluu n. klo

17.00. Mukaan voi liittyä Paciuksen kadun
pikavuoropysäkiltä (lähel-lä P. Marian kirk-
koa). Retkikohteita ovat mm. vanha Stella
Maris, Raaseporin linnanrauniot, Pyhän
Laurin kirkko ja Tytyrin kaivos. (Bussi
maksaa 15 euroa, kaivosmuseo 8-10 eu-
roa, päiväkahvi ja lounas 10 euroa) Ilmoit-
tautuminen 14.5. mennessä puh.
0505120813 (Airava), 0503409167 (Rau-
takorpi) tai jaakko.airava@welho.com .
(peruutuksesta 14.5. jälkeen peritään 5
euroa)/AC:s och St. Henrikss Sällskaps
vårutflykt styr kosan mot Västnyland. Vi
besöker bl.a. gamla Stella Maris, Rase-
borg, Tytyri gruva och St. Lars kyrka. Avfärd
kl.9.30 från St. Henriks kyrka, tillbaka
ca.17.00. Anmälningar senast den 14.5.
till Jaakko Airava tel. 0505120813 eller
jaakko.airava@weho.com . Bussen kos-
tar 15 euro, kaffe och lunch 10 euro, mu-
seum 8-10 euro. (Efter den 14.5. debite-
ras 5 euro för annullering.)

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:
5.4., 19.4. For students and young adults
and anyone interested in the Catholic
Faith.

Karmeliittamaallikot
Hiljainen rukous  (klo 17.00-17.30) ja ves-
per (17.30-17.45) maanantaisin Pyhän
Henrikin katedraalin sakramettikappelis-
sa. Tervetuloa!

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

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

to 12.5. Margaret Atwood: Alias Jane

Maallikkofransiskaanit OFS
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.

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

21.3. Toimintapäivä
28.3. Pääsiäinen
4.4. ei messua eikä maanantaiklubia
11.4. isä Frans Voss SCJ: Leo Dehon
18.4. Toimintapäivä
25.4. ei messua eikä maanantaiklu-

bia
2.5. kevätkauden päättäjäiset

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

kevätjuhla.

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
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Artikkeleita
Helsingin hiippakunnan 50-vuotisjuhlanpäätapahtuma 26.-27.2.2005

Pyhän Henrikin muistoa jahiippakuntamme 50-vuo-tisjuhlaa vietetään tokikoko kuluvan vuoden ajanjuhlallisin messuin ja py-hiinvaelluksin. Kirkkainahelmikuisina pakkaspäivi-nä 26.-27.2.2005 Suomenkatolinen kansa kuitenkinkokoontui katedraaliinsaviettämään vuoden pääta-pahtumaa.
Tilaisuus ei herättänyt suur-ten kansanjoukkojen innos-tusta, eihän siihen liittynytedes urheilu- tai missikisoja.Muisteltiin ainoastaan kristin-uskon 850-vuotista taivaltatässä maassa, vaellusta, jonkavarrella on koettu monia ris-tintien asemia mutta myöskirkastusvuoren näkyjä. - Eihiippakunnan perustaminenvuonna 1955 myöskään ollutpäivän pääuutinen. Muistan,että se sentään mainittiin yh-den palstan otsikolla UudenSuomen etusivulla.Juhlallinen viikonlop-pumme alkoi vesperillä, jon-ka vietti isä Teemu Sippo paa-vin legaatin, kardinaali Joa-chim Meisnerin, ja useidenmuiden piispojen ja prelaat-tien läsnä ollessa. Vesperinpäätyttyä vietettiin pyhä mes-su, jonka pääselebranttina oli

Pohjoismaiden uusi apostoli-nen nuntius, arkkipiispa Gio-vanni Tonucci. Päivän teksti-nä oli tuttu kertomus samari-alaisesta naisesta Sykarin kai-volla. Mieleeni on lapsena

jäänyt Gustave Dorén piirrosnaisesta, joka seisoo vesiruuk-kuineen kaivon reunalla istu-van Jeesuksen edessä. Arkki-piispan eloisasta ja puhuttele-vasta saarnasta tämä kuva sai

runsaasti lisää väriä, syvyyttäja ulottuvuutta, se siirtyi ny-kyihmisten maailmaan, hei-dän ongelmiinsa, iloihinsa jasuruihinsa. Katedraalin kuo-ro ja urkuri täyttivät tehtävän-

sä erinomaisesti, samoin taita-vat messupalvelijat, joidenluontevaa ja arvokasta esiinty-mistä olen monesti aikaisem-minkin ihaillut.

Juhlaviikonloppu alkoi virallisesti sunnuntain ensimmäisellä vesperillä, johon osallistuivat lähes kaikki kutsuvieraat. Kuvassa etualalla kardinaali Meisner, hänen takanaanpiispa Wróbel, jonka vieressä Pohjoismaiden nuntius, arkkipiispa Tonucci sekä Viron apostolinen administraattori, arkkipiispa Zurbriggen.

Lauantain iltamessun vietti ja siinä saarnasi palavasti uusi apostolinen nuntiusPohjoismaissa, arkkipiispa Giovanni Tonucci. Lauantai-illan vesperin vietti isä Teemu Sippo SCJ. Alttaripalvelijoina toimivat veli Mikko Salo SCJ ja Casimir Lilius.



Fides 04/2005 - 11

Artikkeleita

Messun jälkeen kuulimmesuomalaista hengellistä mu-siikkia, jota esitti kamarikuo-ro Kampin laulu Eric-Olof Sö-derströmin johdolla. Runsasja monipuolinen ohjelmistoantoi myös vieraillemme hy-vän kuvan vanhasta ja uudes-

ta suomalaisesta kirkkomusii-kista.Kansanomaiset virsisävel-mätkin saattavat tuoda elä-määmme syvällistä hengellistäsisältöä; ne ovat kuin kirkkai-ta puroja, jotka kumpuavatkansamme vuosisataisesta

kristillisestä perinnöstä. Par-haat kiitokset kaikille laulajil-le! Sunnuntaiaamuna ko-koonnuimme katedraaliseura-kunnan saliin, jossa avattiinhuolellisesti koottu valokuva-näyttely ja kuultiin esitelmä

katolisen kirkon vaiheistamaassamme pyhästä Henrikis-tä nykypäiviin asti. KardinaaliMeisner oli läsnä alusta alka-en. Hän keskusteli kiinnostu-neesti myös tavallisten seura-kuntalaisten kanssa, ei tahto-nut lainkaan asettua korok-keelle muiden yläpuolelle.Aidot kirkon paimenethanon aina tunnettu siitä, että hepitävät itseään Jumalan palve-lijoiden palvelijoina.Yhtä ystävällisiä olivatmuutkin korkeat vieraamme.Heidän joukostaan saatointervehtiä ainakin Baltian mai-den apostolista nuntiusta jaPaderbornin arkkipiispaa,Münsterin apulaispiispaa,kolmea norjalaista piispaa,SCJ:n Hollannin provinsiaa-lia sekä Bonifatius- ja Ansgar-werkin edustajia. Erityinenilo oli keskustella birgittalais-ten yleisabbedissan äiti Teklankanssa, joka ehti käydä myösTurussa tapaamassa sisarkun-tansa jäseniä. Sitä paitsi näim-me monia rakkaita ystäviävuosien ja vuosikymmententakaa, kuten isät Adrian BorstSCJ, Ryszard Mis SCJ ja An-dré Lemaire OP. Isä Lemairenluona vierailin usein 1950-lu-

vulla, jolloin Studium Cat-holicum sijaitsi Bulevardilla.Siihen aikaan hän oli nuoripappi, joka koetti opettaaminulle Tuomas Akvinolaisenteologisia hyveitä. Välillä kat-selimme hänen ikkunastaansyksyisen harmaaseen Vanhankirkon puistoon.Sunnuntain juhlames-suun papisto saapui pitkässäkulkueessa kellojen kaikuessa.Pääselebranttia, kardinaaliMeisneria, oli avustamassakymmenkunta piispaa ja noin30 pappia. Kirkko täyttyi juh-lavieraista ääriään myöten, jamessua voitiin seurata lisäksiseurakuntasalista. Paikalla oli-vat myös arkkipiispa Paarmaja piispa Huovinen luterilai-sesta sekä arkkipiispa Leo japiispa Ambrosius ortodoksi-sesta kirkosta.Kardinaali Meisner toijuhlaväelle paavin sydämelli-sen tervehdyksen ja apostoli-sen siunauksen. Voimakkaas-sa saarnassaan hän palauttimieleen kansamme pitkänkristillisen menneisyyden javakuutti, että edessämme onmyös pitkä ja valoisa tulevai-suus. “Emme me ole kes-kiajan viimeistä jälkijoukkoa,

Leena Palonen esitteli sunnuntaiaamuna näyttelyä katolisen kirkon vaiheista Suomessa. Kuvassa vasemmalta Trondheimin piispa-prelaatti Georg Müller SSCC, Kööpenhaminan piispa Czeslaw Kozon, kardinaaliMeisner ja Paderbornin arkkipiispa Hans-Josef Becker.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu näyttely herätti aitoa kiinnostusta ja tuotti suurta iloa myös vieraissa.
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Paavin legaatin, Kölnin arkkipiispankardinaali Joachim kardinaali saarnajuhlajumalanpalveluksessa Helsinginkatedraalissa 27.2.2005.
Korkea-arvoisin herra piispa Wróbel,
rakkaat veljet piispan- ja papinvirassa,
kunnioitetut, rakkaat vieraat,
rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa, Herrassa!
1. Ensiksi tuon Teille sydämellisimmät siunauksen toivotuk-set Pyhältä Isältä, joka lähetti minut edustajakseen tänne Tei-
dän luoksenne. Vaikka Te katolisena kirkkona Suomessa olet-te lukumääräisesti vain pieni paikalliskirkko maailmanlaajui-sen katolisen kirkon sisällä, Teidän valintanne ja lähetysteh-tävänne on suuri. Te olette ikään kuin pieni lauma, jolla on
Jumalan suuret lupaukset. Pyhä Isä tervehtii minun kauttanimyös Teidän kristittyjä veljiänne, jotka kuuluvat toisiin kirk-koihin ja kirkollisiin yhteisöihin. Meidät on haastettu todis-
tamaan Jeesuksesta Kristuksesta suuremmaksi tulleessa Eu-roopassa; se on meidän yhteinen tehtävämme.
2. Suomella on takanaan 850 vuotta historiaa, jonka aikana
evankeliumia on saarnattu sen alueella. Pyhä Henrik toi tä-hän maahan evankeliumin Jumalan rakkaudesta ihmisiin.Siitä lähtien kristillinen kulttuuri on lyönyt leimansa Suo-meen. Se on myös johdonmukaista, sillä kultti, Jumalan
kunnioittaminen, on lähde, josta kulttuuri, elämän muotou-tuminen, ihmisten yhteiselämä on lähtöisin. KristinuskonSuomeen tulemisen 850-vuotisjuhlan ohella muistelemme
tänään Helsingin katolisen hiippakunnan perustamista 50vuotta sitten, paavi Pius XII:n aikana, ja hiippakunnan en-simmäistä piispaa Gulielmus Cobbenia. Jo puolen vuosisa-dan ajan Helsingin hiippakunnalla on ollut tärkeä paikka
yleismaailmallisen katolisen kirkon piirissä.
3. Tämä juhlapäivä ei ole nostalginen päivä, jona palautam-me mieliin menneen ajan vaikeuksia ja myös sen siunausta,
vaan tämä on tulevaisuuden päivä. Jos jollakulla on syntype-rä ja menneisyys, hänellä on myös tulevaisuus. Ei kenellä-kään tässä maassa ole niin rikasta ja vanhaa syntyperää ja pit-kää menneisyyttä kuin Teillä, kristityillä. Siksi ei kenelläkään
ole myöskään sellaista tulevaisuutta kuin Teillä, jotka olettekristittyjä. Sen vuoksi Teillä on täysi syy olla itsetietoisia jasamalla nöyrästi voitontuntoisia. Emme me ole keskiajan vii-
meistä jälkijoukkoa, me olemme pikemminkin sellaisen tu-levaisuuden ensimmäistä etujoukkoa, josta monilla ihmisil-lä ei vielä tänään ole yleensä mitään aavistusta. Pyhä BrunoKölniläinen, kartusiaanisääntökunnan perustaja, kirjoitti jo-
kaisen luostarinsa portin päälle unohtumattomat sanat:“Crux stat, dum volvitur orbis” - “Risti seisoo sillä aikaa kunmaailma pyörii”. Herra on asettanut kirkkonsa perustaksi ris-tin, jotta kirkolla kaikissa kansojen historian nousu- ja lasku-
vaiheissa olisi välttämätön kyky seisoa lujana.
4. Kristittyjen ja siten kirkon kutsumus menneisyydessä, ny-
kyajassa ja tulevaisuudessa on Jumalan ylistäminen ja palvo-minen. “Cogito, ergo sum”, sanoi ranskalainen filosofi Des-cartes, toisin sanoen: “Minä ajattelen, olen siis olemassa”.Hän määrittelee ihmisen olemassaolon vain ajattelun kautta.
Ihminen on kuitenkin enemmän kuin pelkästään ajattelemi-nen ja ajatus. Kristittyinä me saamme kutsumuksemme suh-teen lausua: “Te, Deum, Laudamus, ergo sumus” - “Sinua,Jumala, me kiitämme, olemme siis olemassa”, ja nimen-
omaan ihmisinä ja kristittyinä. Pyhä Ignatius de Loyola sa-noo: “Ihminen on olemassa ylistääkseen”. Hän ylistää jokoJumalaa tai itseään ja omia saavutuksiaan. Tiedämme kaikki
kokemuksesta, että itsensä ylistäminen on epämiellyttävää.Jumalan ylistäminen taas tekee ihmisen iloiseksi ja vapaaksi.Tänään me kiitämme Jumalaa siitä, että tässä maassa on jo850 vuoden ajan vietetty Jumalan ylistystä. Tällöin asia kos-
kee erityisesti juuri Teitä, pientä katolista kirkkoa, koska Tevietätte Jumalan ylistystä monien kanssaihmistenne puoles-

me olemme pikemminkin sel-laisen tulevaisuuden etujouk-koa, josta monilla ei vielä oleaavistustakaan.” Kardinaalikorosti Jumalan ylistämisentärkeyttä, sillä vain Jumalanylistäminen pystyy suojele-maan meitä epäjumalien dik-tatuurista. Ylistyslaulu kai-kuu aidoimpana kärsimystenkeskellä. Profeetta Danielin

aikana kolme miestä ylisti Ju-malaa tulisessa pätsissä, ja hei-dän keskelleen ilmestyi neljäs,joka näytti jumalolennolta.Kardinaali tiesi, mistä hän pu-hui. Hän oli itse kokenutkommunistisen diktatuurinkärsimykset Berliinissä ja itäi-sessä Euroopassa. Lopuksihän kehotti meitä kohtaa-maan tulevaisuuden haasteet,

ei valittaen ja voivotellen,vaan iloisesti ja juhlamielellä.Juhlamessun jälkeen nau-tittiin kirkkokahvit seurakun-tasalissa, mistä kutsuvieraatsiirtyivät lounaalle keskustas-sa sijaitsevaan hotelliin. Iloi-sena ja kiitollisena piispammeJózef Wróbel SCJ toivotti vie-raansa tervetulleiksi. Tänähetkenä juhlan pitkäaikaiset

Te, Deum, Lauda  mus, ergo sumus Sinua, Jumala, me kiitäm  me, olemme siis olemassa

Kardinaali Meisner saapui juhlamessuun paavin hänelle nimittämien delegaattien, isä Teemu Sipon SCJ ja isä Manuel Pra-don saattamana.

Juhlamessu oli kaunis liturginen kokonaisuus, jota myös monet ulkomaiset vieraat kehuivat.
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ta, jotka eivät enää tiedä, mistä he tulevat ja minne menevät.
Jaakobin poika Joosef kutsuttiin Egyptissä tehtävään 11 hy-lätyn veljensä hyväksi. Joosef pelastui pelastamalla 11 velje-änsä, jotka olivat unohtaneet Jumalan. Meidät on kutsuttutyöskentelemään toisten hyväksi. Me pelastumme pelastamal-
la toisia.
5. Jumalan ylistyksen vietto ei ole mitään hurskasta ylellisyyt-tä, johon kirkolla juuri ja juuri on varaa hengellisesti rikkai-
na aikoina. “Te, Deum, Laudamus, ergo sumus” - “Sinua,Jumala, me kiitämme, olemme siis olemassa”. Jumalan ylis-täminen on oleellisen tärkeätä kirkolle, kristityille ja ihmisil-le yleensä. Pyhä Henrik, joka toi kirkon Suomeen, kuuluu
Euroopan isiin ja äiteihin, jotka palvelutehtävänsä kauttaovat olleet rakentamassa ihmisarvoon perustuvaa länsimais-ta sivistystä. Jumalan ylistäminen saa näet ihmiset nouse-
maan oman itsensä yläpuolelle. Sen perusta on yksin siinä,että Jumala on olemassa. Siksi Jumalan ylistäminen on mah-dollista aina ja kaikkialla. Tällainen kohoaminen tempaa ih-misen aina irti siitä, mikä vastustaa Jumalaa. Ja sitä ovat en-
nen muuta epäjumalat - tänään samoin kuin silloin. Siksitäytyy palvoa yksin Jumalaa eikä ketään muuta. Mutta meehkä huomautamme: Eivätkö epäjumalat ole joka tapaukses-sa kuolleet jo kauan sitten? Sen, joka tarkkailee valppaasti
ympäröivää maailmaansa, täytyy tässä esittää vastakysymys:Eikö meidän todellisessa maailmassamme ole enää mitään,mitä palvotaan Jumalan rinnalla tai häntä vastaan? Mihin me
luotamme? Mihin uskomme? Eivätkö menestys, imago, yh-teiskunnallinen asema ja julkinen mielipide ole muuttuneetmahdeiksi, joiden edessä ihmiset kumartavat ja joita he pal-velevat kuin jumalia. Eikö meidän eurooppalainen yhteiskun-
tamme näyttäisikin toisenlaiselta, jos nämä jumalat syöstäi-siin valtaistuimelta? Jumala on olemassa. Se merkitsee, ettäon olemassa totuuden ylivalta, on olemassa oikeudenmukai-suuden arvo, joka on kaikkien itsekkäiden tarkoitusten ja
intressien yläpuolella. Loukkaamaton arvo on myös maalli-sessa mielessä arvottomalla; se on myös parantumattomastisairaan ja syntymättömän lapsen arvo. On olemassa Jumalanitsensä palvonta, hänen ylistyksensä, joka suojelee ihmistä
itsekkäiden tarkoitusperien ja pakon yksinvallasta. Se onmyös ainoa, joka kykenee suojelemaan häntä epäjumaliendiktatuurista. Millainen maailma tästä syntyy? Tätä kuvaa
todella osuvasti Herran sana: “Niin kuin taivaassa, niin myösmaan päällä!”
6. Vasta silloin meidän Jumalan ylistyksemme on todella va-
pauttavaa, kun se ei enää perustu asioihin ja esineisiin, jotkavoidaan temmata meiltä pois ja riistää käsistä, vaan se perus-tuu meidän olemassaolomme sisimpään ja syvimpään totuu-teen, jota mikään maailman mahti ei pysty meiltä ryöstä-
mään, nimittäin itse Jumalan olemassaoloon. Jokaisen ulko-naisen menetyksen pitäisi johtaa meidät tähän sisimpään sy-vyyteen ja tehdä meidät kypsemmiksi todellista elämäämme
varten. Jumalan olemassaolo kutsuu ihmisen ylistyslauluun,oman itsensä yläpuolelle. Se vapauttaa hänet kaikesta ahdas-henkisyydestä ja nostaa hänet kohti Jumalan suuruutta. Ma-ria tunnustaa ylistysvirressään: “Voimallinen on tehnyt mi-
nulle suuria tekoja” (Luuk. 1:49). Sen tietää jokainen, jokaon joskus kokenut esimerkiksi suuren liturgian sydämiämuuttavan ja uudistavan voiman. Paul Claudel, kuuluisaranskalainen katolinen kirjailija, koki kääntymyksen pyhän
jouluyön liturgiassa Pariisin Notre Damessa.
7. Jumalan ylistyksen kautta ihminen nousee Jumalan luok-se. Ylistäminen itse on liikettä, se on jo sinänsä tie. Ylistämi-
nen on enemmän kuin ymmärtämistä, tietämistä ja tekemis-tä. Jeesuksen opetuslapset eivät opi rukoilemaan, jos heilleesitetään todisteita, vaan he oppivat kokemuksen kautta, kun
he näkevät Jeesuksen rukoilevan. “Kerran, kun Jeesus oli ol-lut rukoilemassa, eräs hänen opetuslapsistaan pyysi: “Herra,opeta meitä rukoilemaan” (Luuk. 11:1). Rukoileva Jumalanylistys nousee ylöspäin ja koskettaa häntä, joka itse asuu en-
kelien ja pyhien ylistyslaulun keskellä. Kommunistisessa dik-tatuurissa kirkko kesti hämmästyttävällä tavalla 70 vuodenpituisen vainon kiirastulen ainoastaan viettämällä Jumalan

valmistelut olivat tuoneetkauniin tuloksen, odotuksetolivat toteutuneet. Juhlavie-raiden joukko osoitti myös,miten tunnettu ja arvostettupiispamme on Euroopan kir-kollisissa piireissä ja kirkonjohtohenkilöiden keskuudes-sa. Kardinaali kohotti mal-jansa pyhän isän kunniaksi ja

toivoi hänen terveytensä pi-kaista parantumista. Kölninarkkihiippakunnan lahjanahän ojensi piispallemme ar-vokkaan pietà-veistoksen. ÄitiTeklan lahja oli kaunis roo-malainen kalkki. SCJ:n Hol-lannin provinssi lahjoitti piis-pa Buckxin kalkin, ainutlaa-tuisen muiston ensimmäisenapostolisen vikaarimme ajal-

ta. Arkkipiispa Paarma toiSuomen luterilaisen kirkontervehdyksen ja toivotti hiip-pakunnallemme onnea ja me-nestystä. Useat muutkin vie-raat esittivät tervehdyksensä jatoivoivat, että pyhän Henri-kin kylvämä siemen tuottaisimaassamme satakertaisen sa-don. KALEVI VUORELA

Te, Deum, Lauda  mus, ergo sumus Sinua, Jumala, me kiitäm  me, olemme siis olemassa

Konsekraation hetki.

Kommuunion aikana myös muiden kristillisten kirkkojen edustajat kävivät ottamassa vastaan siunauksen. Tilaisuuden hyväekumeeninen henki sai näin arvokkaan huipentuman.



14 - Fides 04/2005

Artikkeleita
ylistystä, joka ei tavoitellut omaa etua. Kaikki muut mahdol-lisuudet kirkolta oli otettu pois. Liturgiassa usein esiintyväsana “Halleluja” on yksinkertaisesti sanaton ilon ilmaus siitä,
että Jumala on olemassa ja että hän on voimakkaampi kuinkaikki pimeät voimat ja vallat. Halleluja-lauluun murskau-tuu ateismin voima.
8. Laulaminen muuttuu sitten ylistyslauluksi. Se on ääni taisävel, joka osoittaa, että sydän tahtoo julistaa sellaista, mitäse ei kuitenkaan koskaan pysty ilmaisemaan sanoin. Vain täl-
lä tavalla vietämme arvokkaasti ja rehellisesti kristinuskonSuomeen tulemisen 850-vuotismuistoa ja Helsingin hiippa-kunnan perustamisen 50-vuotisjuhlaa. Tämä ylistyslaulu saa-koon meidät unohtamaan kaiken sen, mikä tämän maan kir-
kon historiassa on ollut ehkä pikkumaista ja ahdasmielistä,jotta Jumalan suuruus ikään kuin saa meidät valtaansa. Meemme ole parempia kuin muut ihmiset, mutta meidän Ju-
malamme on sitä. Jumalan ylistyslaulu tulee tässä maailmas-sa useimmin kärsivien tulisesta uunista, ei katselijoiden ri-veistä. Kertomus kolmesta nuorukaisesta tulisessa pätsissäsisältää syvällisempiä totuuksia kuin oppineet teologiset tut-
kielmat. Jumalan vastaus tähän ylistyslauluun ei ole mikäänjulistus, vaan teko.Tämä vastaus on sympatia, myötäkärsiminen, ei ainoastaantunteena, vaan todellisuutena. Jumalan myötäkärsiminen on
tullut lihaksi hänen Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hänon astunut kärsimykseen, hän on antanut sulkea itsensä tuli-seen pätsiin meidän kanssamme. Mitä tämä merkitsee, senme voimme oppia Ristiinnaulitun tai Pietàn suurista kuvis-
ta. Sellaisten kuvien edessä ihmisten kärsimys on muuttu-nut. He ovat kokeneet, että Jumala itse asuu heidän kärsi-mystensä sisimmässä kammiossa. Siksi kärsivien tulisista uu-
neista Jumalan ylistys kohoaa esikuvallisena kaikille. Hyvinläheinen ystäväni, nyt jo kuollut Prahan arkkipiispa kardi-naali Tomacek, joka oli kestänyt kommunismin aiheuttamatkärsimykset, sanoi yhä uudelleen meille nuoremmille: “Työn
tekeminen merkitsee paljon, rukoileminen merkitsee enem-män ja kärsimys merkitsee kaikkea."
9. Jumalan ylistäminen ohjaa meidät ja muut kunnioitta-
maan häntä. Se herättää sisäisen ihmisen, toisin sanoen te-kee hänen sydämensä kuulevaksi ja samalla näkeväksi. Juuritämän pyhä Augustinus oli kokenut Milanossa. Elämys lau-
lavasta kirkosta oli niin voimakas, että se järisytti läpikotai-sin koko hänen olemuksensa. Hän kuului älymystöön ja ar-vosti kristinuskoa filosofiana, mutta torjui kirkon jonakinrahvaanomaisena ja typeränä ilmiönä ja tunsi sitä kohtaan
tiettyä vastenmielisyyttä. Vasta ylistyslaulun elämys ohjasihänet tielle kirkkoon ja siten Kristuksen luokse. Kautta aiko-jen on toisten tempaaminen mukaan Jumalan ylistykseenollut heille vapauttava teko sanan laajimmassa merkitykses-
sä. Se panee ihmisen liikkeelle, saa hänet yhtymään kirkonlauluun ja sisäisesti omaksumaan tämän Jumalan ylistyksen,joka on saanut pysyvän muotonsa ihmisen kastelupauksessa.Pyhää Henrikiä ei voida pitää liturgisiin esteetikkoihin kuu-
luvana mutta sen sijaan hän kuuluu Euroopan kristillisenvarhaisajan suurten lähetystyöntekijöiden joukkoon, koskahän oli mies, joka ylisti Jumalaa.
10. Jos on totta - ja se on totta -, että Jumalan taloudenhoi-dossa ei mikään mene hukkaan, voin kysyä Teiltä: Minkä pe-rinnön Te olette kristittyinä saaneet täällä Suomessa? 850
vuotta Jumalan ylistystä, se on Teille todellinen perintö javarma takuu. Kun kohtaatte nykyajan ja tulevaisuuden haas-teet; ette kohtaa niitä valittaen ja voivotellen, vaan jopa iloi-sesti ja juhlamielellä: “Te, Deum, Laudamus, ergo sumus” -
“Sinua, Jumala, me kiitämme, siis olemme olemassa” - kris-tittyinä, ihmisinä Sinua varten, toisia varten, kaikkia varten.Aamen.

+ KARDINAALI JOACHIM MEISNERKÖLNIN ARKKIPIISPAPAAVIN LEGAATTI

Juhlamessun päätteeksi liturginen kulkue saapui pappilan pihaan aurinkoisessa kevättalven säässä. Messun jälkeen oli tilai-suus ajatusten ja kuulumisten vaihtamiseen, kuten alakuvassa tekevät veljellisesti kardinaali Meisner ja Opus Dein prelaatti,piispa Javier Echevarría. Juhlaviikonlopun lämminhenkinen tunnelma kaikui kauniisti kardinaalin saarnassa: “850 vuotta Ju-malan ylistystä, se on Teille todellinen perintö ja varma takuu.”
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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:n toimintakertomus 2004
Vuosi 2004 oli Teresa-yhdistyksen 51. toimintavuosi.
JOHTOKUNTA Johtokuntaankuuluivat  puheenjohtaja Pir-jo Uronen, varapuheenjohta-ja Merja Immonen, rahaston-hoitaja Johanna Kivi, sihteeriAnna-Maija Lindholm, jäsenKirsi Muradjan ja varajäsenMarja Kuparinen. Moderaat-torina toimi isä Kazimierz Le-wandowski.
KOKOUKSET Teresat kokoon-tuivat kuukauden ensimmäi-senä ja kolmantena tiistainailtamessun jälkeen Pyhän Ma-rian seurakuntasalissa. Kevät-kaudella oli kaksi esitelmäil-taa: Irene Hellström alusti ai-heesta ”Liturginen vaatetus”,esillä oli erilaisia liturgiaanliittyviä asuja veli Mikko Sa-lon esittelemänä. Isä Kazi-mierz kertoi elämästään en-nen pappeutta ”Jokilaivankapteenina”. Kahdessa työil-lassa kokoonnuimme 50-vuo-tisjuhlanäyttelyä valmistele-maan. Kevätkausi päätettiinteresoiden yhteiseen kevätjuh-laan.27.4. kävimme yhdessäkatsomassa Kansallisteatterin

Willensaunassa näytelmän”Mies se on vainaakin”. Tere-sa ry tuki teatteri-iltaa maksa-malla osan jäsentensä pääsy-lippujen hinnasta.Syyskaudella esitelmäilto-ja oli kolme. Ensimmäisessäkokouksessa Johanna Kivi jaAnna-Maija Lindholm toivatterveisiä WUCWO:n Euroo-pan kokouksesta Slovakiasta.Maiju Tuominen kertoi py-hiinvaelluksesta ”Yksin ja yh-dessä Santiago de Composte-lan tiellä” ja Marjatta Jaanu-Schröder puhui aiheesta”Miesten ja naisten yhteistyökirkossa – ajatuksia Vatikaa-nin uskonopin kongregaationasiakirjan pohjalta”. Lisäksivierailimme totuttuun tapaankarmeliittaluostarissa Mylly-järvellä ja vietimme Teresa-messua ja seurustelimme sisa-rien kanssa. Marraskuussamuistimme edesmenneitä te-resoita messussa. Työntäytei-sen syyskauden päätteeksi vie-timme iloisen joulujuhlan.Kauden kokousilloissa olimukana keskimäärin 15 hen-keä/kokous.

MYYJÄISET JA AVUSTUKSET Ke-vätkaudella pidettiin kirppu-torimyyjäiset ja syyskaudellajoulumyyjäiset.  Myyjäistentuotoilla tuettiin molempienseurakuntien karitatiivistatyötä, Rakkauden lähetyssisa-ria (Äiti Teresan sisaret), Jo-hanna Kiven ja Anna-MaijaLindholmin matkaaWUCWO:n kokoukseen,hiippakunnan lasten ja nuor-ten leiritoimintaa, Maanantai-klubia ja Karmeliittaluosta-ria.Elokuussa järjestimme elä-keläispäivän Stella Marisissa.
WUCWO Teresa ry on kato-lilaisten naisten maailmanjär-jestön, World Union of Cat-holic Women Organizations,jäsen. Saamme jäsenenä vuo-sittain useita tiedotteita jalehden neljä kertaa vuodessa.Elokuussa Johanna Kivi jaAnna-Maija Lindholm osallis-tuivat Trnavassa, Slovakiassa,Euroopan kokoukseen.
TIEDOTTAMINEN Kuten ennen-kin, kevät- ja syyskausien alus-

sa lähetettiin tiedotekirjeetjäsenille ja toimintaa tukevil-le. Vuosittainen eläkeläispäi-vän kirje lähetettiin yli 350osoitteeseen. Yhdistyksen toi-minnasta tiedotettiin Helsin-gin molempien seurakuntienilmoitustauluilla. Fides jul-kaisi yhdistyksen ohjelma- jatapahtumatiedotteet.
50-VUOTISJUHLAT Teresa ry:ntoiminnan 50-vuotisjuhlatjatkuivat vielä tällekin vuodel-le. Hiippakuntajuhlan yhtey-dessä meillä oli Stella Marisis-sa näyttely, joka esitteli tere-soiden toimintaa eri vuosi-kymmeninä. Julkaisimmemyös 50-vuotishistoriikin.
TOIMINTAMME Tämänvuoti-nen suur-urakkamme oli 50-vuotisnäyttely. Kokosimmemateriaalia, kuvia, tekstejä jaesineistöä Teresa ry:n ja tere-soiden omista arkistoista.Valmistamamme posterit toi-vottavasti säilyvät ”tulevillesukupolville”. Vanhoja pu-heenjohtajia ja jäsenistöähaastateltiin historiikkia var-

ten, ja vielä elossa olevat enti-set ja nykyinen puheenjohta-ja pääsivät yhteiskuvaan.Muuten vuosi on kulunutkuten edellisetkin: Olemmeyhdessä osallistuneet esitelmä-ja työiltoihin, auttaneet siel-lä, missä apua on tarvittu,menestyksellisesti pystyttä-neet kahdet myyjäiset ja jaka-neet työmme tulokset apuatarvitseville. Jäsenkunnanikääntyessä aktiivisten teresoi-den määrä on pienentynyt,mikä näkyy myös kokousilto-jen kävijämäärissä. Tulevantoimintamme kannalta olisiäärimmäisen tärkeää saadamukaan uusia jäseniä. Mutta- vaikka meitä on entistä vä-hemmän, ja toivoisimme, ettämeitä olisi enemmän, voim-me olla tyytyväisiä toimintam-me tulokseen. Olemme saa-neet iloa itsellemme ja toivot-tavasti myös pystyneet jaka-maan sitä toisille. Sydämelli-set kiitokset kaikille toimin-nassamme mukana olleille!

Helsingin hiippakunnan tilastotvuodelta 2004 valmistuivat
Jäsenmäärän kasvu jatkuu tasaisena. Kasvuon nyt n. 3,5%.
Helsingin hiippakunnan eliSuomessa asuvien ja täällä re-kisteröityjen katolilaistenmäärä jatkaa tasaista, jopa vä-hän kiihtyvää kasvuaan.Vuoden 2004 lopussa ka-tolilaisten määrä hiippakun-nan jäsenrekisterissä oli8790. Luku on tasan 300enemmän kuin vuotta aikai-semmin. Kasvua vuodessa ontapahtunut siis peräti 3,5prosenttia. Vuotta aiemminlukumääräinen kasvu oli 216henkilöä ja kasvuprosentti oli2,6%.

Hiippakunnan jäsenmääräon kasvanut erityisesti toisis-ta hiippakunnasta muutontakia (247), mutta myös lu-kuisten kasteiden kautta(254). Kirkkoonotettuja oli27.Jäsenmäärää ovat pienen-täneet muualle muuttaminen(130), kirkosta eroaminen(54) ja kuolema (32).Jakauma äidinkielen mu-kaan on haastava: suomea äi-dinkielenään puhuu 3666 ka-tolilaista, ruotsia 518 ja mui-ta kieliä 4606. Näin ollen ko-

timaisia kieliä äidinkielenäänpuhuu alle puolet maammekatolilaisista, tarkalleen47,6%.Ensikommuunion sai 129katolilaista, vahvistuksensakramentin 137 katolilaista.Hiippakunnan alueellasolmittiin yhteensä 54 kirkol-lista avioliittoa. Niistä kah-deksassa molemmat osapuo-let olivat katolilaisia.Uskonnonopetusiässä oli1456 katolista lasta. Heistä926 eli 63,6% osallistui ope-tukseen.Kuten viereinen taulukkoosoittaa, suurin seurakuntaon edelleen Pyhän Henrikinkatedraaliseurakunta, ja pie-nin on Pyhän Ursulan seura-kunta. Ruotsinkielisiä on sel-västi eniten Helsingin ja Tu-run seurakunnissa, ja muun-kielisten osuus on reilusti ylipuolet kaikissa muissa paitsiHelsingin ja Kouvolan seura-kunnissa. KATT

Seurakuntien kokoja kielisuhteet
Seurakuntien jäsenmäärä vuoden 2004 lopussa oli taulu-
kossa ensimmäisenä esitetty luku. Sen perässä on pro-
senttiosuus koko hiippakunnan jäsenmäärästä (8790)
sekä sen jälkeen äidinkieliprosentit (suomi-ruotsi-muut).

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

2919 33,2% (47-07-46)

Pyhän Marian seurakunta

2569 29,2% (43-08-49)

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

1147 13,0% (35-07-57)

Pyhän Olavin seurakunta

446  5,1% (42-01-57)

Pyhän ristin seurakunta

840  9,6% (37-03-60)

Pyhän Ursulan seurakunta

402  4,6% (51-01-48)

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

467  5,3% (17-00-82)
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Ajassa
Fatiman ihmeet  -  osa 2
Kuluu pari kolme kuukautta.Lapset ovat vuoren rinteelläpaimenessa. Syötyään he me-nevät luolaan rukoilemaan.Äkkiä heidät ympäröi kirkasvalo. Enkeli. Hänellä on kä-dessä ehtoolliskalkki, sen ylläilmassa Hostia, josta tippuukalkkiin veren pisaroita. En-keli polvistuu lasten viereen jakäskee heidän lausua hänenkanssaan kolmasti:"Pyhä Kolminaisuus, Isä,Poika ja Pyhä Henki, kumar-ran Sinua sieluni syvyydestäuhraan Sinulle HerrammeJeesuksen Kristuksen kalliinRuumiin, Veren, Sielun jaJumaluuden joka on läsnämaailman kaikissa tabernaak-keleissa, sovitukseksi niistähäväistyksistä, joilla Häntäloukataan; Pyhimmän Sydä-men rajattomien ansioiden jaMarian Perisynnittömän Sy-dämen puoltorukouksen täh-den anon viheliäisille syntisil-le kääntymisen armoa."Enkeli nousi ja ojensi Lu-cialle Hostian. Kalkin hänjuotti Jacintalle ja Franciscol-le sanoen:"Ottakaa vastaan Jeesuk-sen Kristuksen Ruumis jaVeri, joita kiittämättömät ih-miset kelvottomasti loukkaa-vat." Ja taas maahan kumartu-neena kolmasti: "Pyhä Kolmi-naisuus, Isä, Poika ja PyhäHenki..."Lapset jäivät rukousasen-toon ja toistivat enkelin opet-tamia sanoja, kunnes Francis-co huomasi, että ilta oli tulos-sa ja kotiinpaluu edessä.Toukokuun 13 päiväl917, sunnuntai. Lapset ovatkirkosta tultuaan vieneet:lampaat kolmen kilometrin

päässä Fatimasta olevaan.Cova da Iriaan (Irian notko).Lucian vanhemmilla oli siellärautatammia ja öljypuita kas-vava palsta. Aika kului rattoi-sasti, puolipäivä läheni, pi-dettiin rukous ja ruvettiin taaspikku kivistä kyhäilemään ta-loja.Samalla paikalla ylenee nytsuuri kivinen kirkko.Taivas on pilvetön. Yhtäk-kiä leimahtaa salama. Rajuil-ma? Paras joutua kotiin. Lam-paat ajetaan kokoon, muttarinteen  puoliväliin, suurentammen kohdalle jouduttu-aan lapset näkevät edellistäkirkkaamman salaman. Hekiiruhtavat kulkuaan, muttajäävät äkkiä kuin maahan nau-littuina seisomaan. Muuta-man askelen päässä, nuorentammen yllä, näkyy ilmassaaurinkoa kirkkaamman säde-kehän keskellä ihmeen kaunisnainen; Hän viittaa lapsillerauhoittavasti ja.sanoo:"Älkää peljätkö, en tee teil-le pahaa."Lapset seisovat liikkumat-tomina. Nainen on näköjään15-18 vuoden ikäinen, pukulumivalkea, jalkoihin asti ylet-tyvä.  Päätä peittää jalkoihinsaakka ulottuva valkoinenkultareunainen huntu. Yh-teen liitetyt kädet pitävät val-kohelmistä rukousnauhaa,jonka päässä riippuu hopeai-nen risti. Kasvot näyttävätmurheellisilta.Lucia rohkenee kysyä::"Mistä tulette?" Ilmestys vas-taa: "Taivaasta." - "Mitä meiltätahdotte?" - "Olen hullut  käs-keäkseni teitä tulemaan tännesamana päivän hetkenä kuu-den kuukauden aikana, kun-

kin kuun 13. päivänä. Loka-kuussa ilmoitan teille, kukaolen ja mitä teiltä tahdon."Lapset ovat vaiti.  LopultaLucia kysyy: "Pääsenkö minätaivaaseen?"Vastaus on myöntävä. -"Entä Jacinta?" - Hänellekintaivas luvataan. - "Ja Francis-co?" Taivaallinen olento kat-sahti poikaan äidillisen helläs-ti ja lempeän nuhtelevasti:"Kyllä hänkin, mutta hä-nen täytyy ensin sanella mon-ta Ruusukkoa."Lucia tiedusteli kahden äs-ken kuolleen tytön kohtaloaja sai vastaukseksi, että toinenoli taivaassa, toinen vielä kii-rastulessa. Taivaallinen olentojatkoi:"Tahdotteko lahjoittaa it-senne Jumalalle ja olla valmiitkaikkiin uhrauksiin ja kärsi-myksiin, jotka Hän  teille lä-hettää, sovittaaksenne ne mo-net synnit, joilla Jumalan van-hurskautta loukataan, hankki-aksenne kääntymisen armonsyntisille, ja hyvittääksennekiroukset, ja muut häväistyk-set, joilla Marian Perisynni-töntä Sydäntä haavoitetaan?""Sen näe tahdomme teh-dä", vastasi Lucia kolmenpuolesta.Ilmestys teki äidilliseneleen ja. ennusti lasten pianjoutuvan paljon kärsimään.Jumalan armo oli kuitenkinheitä vahvistava ja lohduttava.'Taivaallinen olento levittikätensä ja vuodatti lasten ylleihmeellisen kirkkaan ja lem-peän valon, joka "tunki sielunsisimpään. Siinä valossa näim-me itsemme Jumalassa, sel-vemmin kuin kirkkaimmassakuvastimessa."

Lapset polvistuivat ja huu-dahtivat: "Oi Pyhä Kolminai-suus, kumarramme Sinua! Ju-malani, Jumalani, rakastanSinua..."Ilmestys käski lasten jokapäivä hartaasti sanella pyhääRuusukkoa, jotta maailmaansaataisiin rauha.  (Portugalinnuoret miehet olivat vielä so-tarintamalla.) Sitten taivaalli-nen olento kohosi, liitelikohti itää ja lakkasi näkymäs-tä. Sillä välin olivat lampaatmenneet naapurin hernemaa-

han. Lapset hätääntyivät.Mutta ihmeekseen he näkivät,ettei palkoihin ollut kosket-tu. Yhteisesti päätettiin, ettäilmestys pidetään visusti salas-sa. Jacinta ei kuitenkaan malt-tanut kotona olla vaiti, japian asia oli naapurienkin tie-dossa. Siitä tuli lapsille toru-misia ja kuritusta. Vanhem-mat luulivat lasten valehtele-van. Kärsimykset olivat alka-neet.  (jatkuu)

Varför stiftet kommer att invigas till Marias obefläckade hjärta?När jag läste i Fides att vårbiskop har för avsikt att ihöst inviga stiftet till Mari-as obefläckade hjärta, fann jag idenfrämmande och underlig. Mensenare fick jag ett tips om orsakentill detta beslut och satte mig vidbokhyllan för att studera saken. Dåjag antar att många reagerat somjag, vill jag dela mina fynd med lä-sarna. Beslutets rötter går långt till-baka, ända till 1917 och Marias up-penbaring i Fatima. Maria visade sig6 gånger från den 13.3. till den13.10. för tre barn Lucia, Francis-co och Jacinta. Vid alla uppenba-ringarna uppmanade hon barnenatt flitigt be rosenkransen och attuppoffra sig för syndarna.

Vid det andra besöket frågadeLucia på allas vägnar om de skullekomma till himlen. Maria bejaka-de det och sade att hon snart skul-le ta de två yngre till himlen menatt Lucia skulle leva längre för attsprida andakten till Marias obef-läckade hjärta. Den tredje gångengav hon barnen en blick in i helve-tet och sade sedan att om man följ-de hennes uppmaningar skullemånga själar frälsas och fredenkomma. Kriget (1914-1918) ärsnart förbi, sade hon, men om maninte upphör att skymfa Gud räckerdet inte länge innan ett värre bör-jar. Världen kommer att straffas fördess många förbrytelser. Det kom-mer krig, hungersnöd, och kyrkanoch den helige Fadern får lida för-

följelse. För att förhindra detta börvärlden invigas till mitt rena hjärtaoch en botkommunion varje förs-ta lördag i månaden bör införas.Om man uppfyller min bön kom-mer Ryssland att omvända sig ochdet blir fred. Om icke så kommeren trosfientlig propaganda att spri-da sin villfarelse i hela världen ochden åstadkommer krig och förföl-jelse av kyrkan. Många goda kom-mer att lida som martyrer ochpåven kommer att lida mycket. Fle-re nationer blir tillintetgjorda. Till-sist segrar mitt rena hjärta. (Här ärdet skäl att komma ihåg att dessaord yttrades före revolutionensoch kommunismens utbrott.)Den sista uppenbaringen av-slutade Maria med orden: Ni skall

inte mera såra Jesus, som redan li-dit så mycket för er.Det var först 1942 som Pius XIIi ett radiotal berättade om händel-serna i Fatima och avslutade meden bön för freden. 1984 vigde Jo-hannes Paulus II i samverkan medalla biskopar hela världen till Ma-ria och följande år började Sovjetöppna sig och några år senare fölldet sönder.Med detta som bakgrund kanman se att biskopens beslut attviga vårt stift till Marias rena hjärtaär en bön om fred för världen ochvårt land.
MÄRTA AMONOFF


