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Kiitos, pyhä isä
Kukapa ei olisi jo odotta-nut paavin poismenoa.Kukapa ei viime vuosinaolisi törmännyt hänenfyysisen kuntonsa heik-kouteen. Ja toisaalta: ku-kapa, joka hänen kirjoi-tuksiaan, sanojaan ja te-kojaan seurasi, olisi voi-nut jäädä kylmäksi paaviJohannes Paavali II:n in-himillisyyden ja rakkau-den edessä.Pietarin istuimen hal-tijana paavi ehti toimia yli 26 vuotta. Se lienee pitempiaika kuin suurin osa meistä Suomen katolilaisista onedes ollut olemassa. Kuinka suuri vaikutus tämän paa-vin persoonalla onkaan siihen, minkälaisen kuvan jasuhteen paaviuteen, kirkkoon ja opetusvirkaan kirkontulevat sukupolvet saavat!Voimme siksi aivan erityisesti kiittää Jumalaa siitä,että hän lahjoitti kirkolleen tällaisen paimenen. Paime-nen, isän, joka viimeisissä julkaistuissa sanoissaan kään-tyi juuri nuorten puoleen. Kymmeninä tuhansina heolivat Pietarinkirkon aukiolla rukoilemassa viimeiseenasti hänen puolestaan:“Minä olen etsinyt teitä, nyt te olette tulleet luokse-ni. Kiitos siitä.”Tämä on se paavi, joka huusi: “Avatkaa ovet Kristuk-selle!” Tämä on se paavi, joka valoi toivoa: “Älkää pelät-kö.” Voimme sydämemme pohjasta kiittää paavi Johan-nes Paavali II:sta hänen kaitsennastaan ja esimerkis-tään, ehkäpä aivan erityisesti ihmisen elämän taipumat-tomasta puolustamisesta ja sen osoittamisesta, että sitou-mukset voivat kestää myös koko elämän ajan, silloin-kin, kun niihin liittyy risti.Nuorten vastaus paavin kutsuun on ollut ylitsevuota-vainen. Siksi voimme katsoa tulevaisuuteen täynnä iloaja luottamusta: kirkko elää.

Juhlavuoden
pyhiinvaellus Köyliöön

17-19.6.2005
Perinteisesti tänäkin vuon-na kävellään pyhän Henri-kin jäljille.
Juhlavuoden johdosta tänävuonna reitti on toinen.Aloitetaan kuten aina, per-jantaina 17.6. Yläneellä.Lauantaina 18.6. kävelem-me muiden kristittyjen py-hiinvaeltajien kanssa Nou-siaisiin (osa matkasta bussilla). Sunnuntaina19.6. kävelemme Köyliön Kirkkokarille (osamatkasta bussilla Nousiaisista). Kirkkokarillaon pyhä messu klo. 13.00.

Keväällä Fidekseen tulee tarkempi pyhiinvael-luksen ohjelma.

Tilaus-maksunaika
Fides-lehden tilausmaksu-kirjeet saapuvat postissaviikolla 16.
Pyydämme lukijoitammeystävällisesti osallistu-maan lehtemme ilmesty-misen turvaamiseen jakehittämiseen maksamal-la katolilaisille vapaaeh-toisen tilausmaksun.Muista viite.
Tutustua kannattaa myöstarjouskirjaan.
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Uutisia
Paavi Johannes Paavali II onkuollut - rauha hänen sielulleen
Hänen pyhyytensä paavi Jo-hannes Paavali II kuoli sakra-menttien vahvistamana lauan-taina 2. huhtikuuta 2005 klo22.37.84-vuotiaan paavin kuntoheikkeni peruuttamattomastitorstai-iltana 31.3. Sen jäl-keen kymmenet tuhannet us-kovat Roomasta ja muualtakokoontuivat Pietarinkirkonaukiolle rukoilemaan paavinpuolesta.Paavin kuolema sujui kau-niisti ja rauhallisesti. Hän olikuollessaan lähimpien avusta-jiensa ympäröimänä.Jumalan laupeuden sun-nuntaina pyhän messun paa-vin puolesta vietti Vatikaanis-sa kardinaali Angelo Sodano.Suomessa kaikissa seurakun-nissa reagoitiin rakkaan paa-vin poismenoon myös nope-asti. Sunnuntaiaamusta alka-en kirkot olivat huomattavas-ti tavallista täydempiä surijoi-den täyttäessä ne.Helsingin piispa JózefWróbel SCJ vietti Herran il-moittamisen juhlapyhän mes-sun Pyhän Henrikin katedraa-lissa maanantaina 4.4. Mes-

suun osallistui mm. suurijoukko diplomaattikuntaa.Surunvalittelukirja paavinpoismenon johdosta oli esil-lä piispantalossa. Siihen ja eriseurakunnissa olleisiin kirjoi-hin kirjoitti nimensä tuhat-kunta surijaa, heidän joukos-saan tasavallan presidenttisekä Suomen kirkkojen ja us-konnollisten yhteisöjen edus-tajia. Kirkoissa järjestettiinmyös monia sielunmessuja.Piispa vietti sielunmessun ka-tedraalikirkossa samaan ai-kaan paavin hautajaismessunkanssa perjantaina 8.4. klo11.00.Paavin hautajaisiin Roo-massa osallistui satoja valtion-päämiehiä ja diplomaatteja,tuhansia piispoja ja pappeja.Arvioiden mukaan Roomaanoli saapunut yli kolme mil-joonaa pyhiinvaeltajaa.Seuraavan paavin valintaalkaa maanantaina 18.4., kunkaikkiaan 115 paavin kuolin-päivänä alle 80-vuotiasta kar-dinaalia kokoontuu suljettu-jen ovien taakse konklaaviin.
KATT/VIS
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Uutisia

avio-uutinen
Paavin viimeisetnimitykset
Monsignore Philippe Jourdan piispaksi ja Viron apostolisek-si administraattoriksi

Mons. Philippe Jourdan

Vatikaani julkaisi päivää en-nen paavi Johannes PaavaliII:n kuolemaa lähes parikym-mentä nimityspäätöstä, jotkaon tehty maaliskuun aikana.Niiden alkuperäinen julkaisu-päivä lienee ollut myöhempi.Nimitysten joukossa on aina-kin kaksi viime aikoina Suo-messa käynyttä monsignorea:

Paavi on nimittänyt Vironapostolisen administratuurinyleisvikaarin, monsignorePhilippe Jourdanin samanadministratuurin administ-raattoriksi ja korottanut hä-net Pertusan titulaaripiispak-si. Mons. Jourdan on synty-nyt 1960 Ranskassa, ja häneton vihitty papiksi 1988. Hänkuuluu Pyhän Ristin ja OpusDein prelatuuriin. Hän ontoiminut Virossa vuodesta1996 alkaen.Paavi on nimittänyt Liettu-an apostolisen nuntiatuurinnuntiatuurisihteerin, monsig-nore Charles Daniel Balvonapostoliseksi nuntiukseksiUuteen Seelantiin, Cook-saa-rille, Fiji-saarille, Marshall-saarille, Kiribatille, Microne-siaan, Naurulle, Samoaan,Tongaan, Vanuatuun sekäapostoliseksi delegaatiksi Tyy-nenmeren alueelle korottaenhänet samalla Castellon titu-laariarkkipiispaksi.KATT/VIS

Johannes Paulus II:stestamente offentligt
Den avlidne påvens testamen-te offentliggjordes på torsda-gen av Vatikanen. Det har sk-rivits i olika omgångar från1979 till 2000 under påvensårliga fastereträtt."Under denna reträtt harjag läst påven Paulus VI:s tes-tamente, skrev Johannes Pau-lus II redan 1979. Denna läs-ning har fått mig att skrivadetta testamente (...) Vad gäl-ler begravningen upprepar jagsamma förhållningsregler sompåven Paulus VI gav, skrev Jo-hannes Paulus II redan 1979,med ett tillägg i marginalen:'graven i jorden, inte i en sar-kofag'.Vid samma tillfälle skrevhan att man skulle brännaupp alla hans anteckningar.1982 skrev han att hanbad kardinalskollegiet fråga

de polska biskoparna var deville att han skulle begravas,men redan 1985 tillade hanatt det inte var nödvändigt.I ett tillägg från jubelåret2000 undrade han om detinte var dags för Herren attkalla hem honom:"I år när jag fyller 80 måsteman fråga sig om det inte ärdags att säga som Bibelns Sy-meon: 'Nunc dimittis' (Luk2:29: "Herre, nu låter du dintjänare gå hem i frid som duhar lovat"). (...) Han skall hjäl-pa mig att förstå hur länge jagskall fortsätta denna tjänst,som Han kallade mig till den16 oktober 1978. Jag berhonom att kalla hem mig närHan själv vill."I tillägget från år 2000tackar han Gud för slutet pådet kalla kriget och för det

andra vatikankonciliet (1962-1965)."Tillsammans med helakyrkan, och särskilt biskopar-na, står jag i skuld till konci-liet. Jag är övertygad om attmånga nya generationer kom-mer att kunna ösa ur de rike-domar som detta 1900-taletskoncilium har gett oss. Sombiskopar var jag med på kon-ciliet från den första dagen tillden sista, och jag vill anförtrodetta stora arv till alla demsom är kallade och kommeratt kallas att förverkliga det.""För min egen del tackarjag den evige Herden som harlåtit mig tjäna denna stora sakunder alla mina år som påve,skrev Johannes Paulus II år2000."
VATIKANRADION/KATT

Johannes Paulus II och Gudsbarmhärtighets söndag
Johannes Paulus II avledefter aftonbönen eller ves-pern på lördagkvällen 2 ap-ril, då den katolska kyrkanhade börjat fira den andrapåsksöndagen, som den ka-tolska kyrkan sedan fem årfirar som ”Guds barmhär-tighets söndag”. Det varJohannes Paulus II som toginitiativet, som bygger påde visioner som den polskanunnan och mystikernFaustyna Kowalska fickstrax före andra världskri-gets utbrott. I dessa visio-ner uppmanade Jesus hen-ne att påminna hela värl-den om att Gud är rik påbarmhärtighet. ”Rik påbarmhärtighet,” Dives inmisericordia, var också ti-teln på en av Johannes PaulusII:s första encyklikor från1980.Kowalskas visioner omGuds barmhärtighet var vikti-ga för Johannes Paulus II.Han kanoniserade henne självden 30 april 2000 och beslötsamma år att andra påsksöna-gen skulle vigas åt Guds barm-härtighet. I Rom är vördna-den för Guds barmhärtighetenligt Kowalskas visioner särs-kilt förknippad med kyrkanSanto Spirito in Sassia näraPetersplatsen. Där firades ensärskild mässa för påven på

lördagskvällen bara ett partimmar innan han avled. Ans-varig för denna kyrka är faderGiuseppe Bart, som förklararvarför Guds barmhärtighet fi-ras just andra påsksöndagen."Under kanoniseringen avsystser Faustyna 30 april 2000sade påven att det är viktigtatt vi förstår hela budskapet iGuds ord i mässans läsningardenna andra påsksöndag", sä-ger fader Bart."Denna dag handlar litur-gin om barmhärtigheten ochförhärligar Herrens barmhär-tighet. Det finns ett nära band

mellan Kristi lidande, dödoch uppståndelse ochGuds barmhärtighet. Sys-ter Faustyna själv förknip-pade sin barmhärtighets-mystik med påskmysteriet,där Kristus besegrade syn-den och döden."Ordenssystern och mys-tikern Faustina Kowalska(1905-1938) dog i tuberku-los bara 33 år gammal efteratt ha mottagit en rad up-penbarelser om Gudsbarmhärtighet. Hon skrevned dem i sin dagbok, därhon också skrev att honhoppades att kyrkan en dagskulle införa en barmhär-tighetens söndag. Man kangott säga att syster Fausty-na Kowalska är en av nyck-larna för att förstå JohannesPaulus II. Det var JohannesPaulus II själv som inledde sa-ligförklaringsprocessen 1965,då han ännu var ärkebiskop iKrakow och hette Karol Woj-tyla. Processen avslutadesförst 1993 med saligförkla-ring, och 30 april 2000 medkanonisering. 17 augusti2002 besökte påven sitt hem-land Polen och invigde en nykyrka i Krakow som är byggdsom en vallfartsort vigd åtGuds barmhärtighet.
VATIKANRADION/KATT

Terri Schiavo kuoli
Pitkään oikeustaistelun keski-pisteenä ollut yhdysvaltalai-nen Terri Schiavo on kuollut31.3.2005. Hänet oli aviomie-hensä Michaelin toivomuk-sen mukaisesti oikeuden mää-räyksestä irrotettu ravintolet-kusta 18.3. Terri Schiavon(os. Schindler) vanhemmatpuolestaan ovat vuosikausiakäyneet kamppailua tyttären-sä elämän jatkamisen puoles-ta. Terri Schiavo oli saanut va-kavan aivovamman sydänkoh-tauksen seurauksena helmi-kuun 25. päivänä 1990. Lu-kuisat ihmiset, heidän jou-kossaan monet poliitikot ja

uskontojen edustajat ovat eritavoin ottaneet kantaa TerriSchiavon kohtaloon, josta vä-hitellen on tullut kahden vas-takkaisen maailmankuvantaistelukenttä.Jopa useat eurooppalaisetkardinaalit ja arkkipiispatovat pääsiäisen ajan saarnois-saan ja kirjoituksissaan vedon-neet järkyttyneinä ja huoles-tuneina Terri Schiavon elä-män jatkamisen puolesta -turhaan. Hän sai sairasten voi-telun ja pyhän kommuunion(Kristuksen veren) sekä syn-ninpäästön neljä päivää en-nen kuolemaansa. KATT

Kirjallisuutta
Mm. paavin kirjoittamia kier-tokirjeitä sekä hänen Pohjois-maiden vierailustaan kertovaakuvakirjaa ja puhekokoelmaaon myytävänä Katolisessa tie-dotuskeskuksessa.Puh. 0208 350751, säh-köposti info@catholic.fi.Katolinen tiedotuskeskusjulkaissee paavin kirjan “Lah-ja ja salaisuus” touko-kesä-kuussa.          KATT
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Rukoile jatoivo, älähermostu.Hermostuminenei hyödytämitään.Jumala onlaupias jakuuleerukouksesi.
PYHÄ PIO

PIETRELCINALAINEN

Oremus
Rukouksenapostolaatti

Me rukoilemme ...
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.
Toukokuu
Että kaikki, joita vainotaan us-
kon ja oikeudenmukaisuuden
tähden, saisivat kokea Pyhän
Hengen lohdutusta ja voimaa.

Että Jumalan kansa saisi paa-
vin ja piispojen välityksellä apua
tunteakseen olevansa osallisia
maailmanlaajuisesta lähetys-
työstä.

Böne-apostolatet
Vi ber ...

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.
Maj
Att alla som förföljs för trons
och rättvisans skull får erfara
den Helige Andes tröst och styr-
ka.

Att Guds folk genom den he-
lige fadern och biskoparna får
hjälp att känna sig delaktigt i det
världsvida missionsarbetet.

Sunnuntait ja juhlapyhät

Kristusoch den kristne
Jag tackar dig, Helige Fader, allsmäktige evige
Gud, du som för vår frälsnings skull lät din Son,
alltings skapare, "antaga kött och gå in under kor-
set". Ty för vår skull trädde han in i Jungfruns
sköte. Där blev han för vår skull människa, där
antog han människornas natur - utan deras
skuld. Sin kropp gjorde han till ett offer för oss
och, fastän han var utan synd, frambar han den
som offergåva för syndare, en offergåva som var i
stånd att dö av ödmjukhet och som kunde rena
på grund av sin rättfärdighet.
Inkarnationens, korsets, dödens, begravnin-
gens, uppståndelsens och himmelsfärdens mys-
terier är, jämte hans kropps och blods sakra-
ment, så stora och väldiga, att inga lovsånger i
ord och inte heller visa och heliga män med sitt
förstånd värdigt kan förklara och fatta dem. Ty
han föddes av en jungfru, för att vi skulle födas
på nytt ur den jungfruliga kyrkans sköte. Han
omskars, för att köttets och andens laster skulle
skäras bort ur vårt väsen, när vi avkläddes den
gamla människan. Han frambars i templet, för
att vi genom honom skulle ställas fram inför dig
rena och helgade. Han lät döpa sig, för att avtvå
våra brott. Han blev fattig för vår skull, för att
göra oss rika. Han blev svag, för att göra oss star-
ka. Han frestades, för att försvara oss mot djävu-
lens frestelse. Han blev gripen, för att vi skulle
lösas från slaveriet under djävulen. Han togs till
fånga, för att fria oss, som var fångar, ur fiendens
hand. Han såldes, för att köpa oss genom sitt
blod. Han avkläddes, för att ikläda oss odödlighe-
tens klädnad. Han förhånades, för att rädda oss
undan den onda andarnas hån. Han kröntes med
törnen, för att befria oss från den första förban-
nelsens "törnen och tistlar". Han ödmjukade sig,
för att upphöja oss. Han upphöjdes på korset, för
att draga oss till sig. Han drack galla och ättika,
för att vi skulle kunna gå in i den eviga glädjens
land. Han frambar sig själv på korsets altare som
ett fläckfritt offerlamm, för att borttaga världens
synder.
För allt detta tackar jag dig och upphöjer jag ditt
heliga namn, du Helige Fader.

Johannes av Fécamp (990-1078)

17.4. PÄÄSIÄISEN 4. SUNNUNTAI (IV)1L Apt. 2:14a, 36–41Ps. 23: 1–3a, 3b–4, 5, 6. Ks 12L 1 Piet. 2:20b–25Ev. Joh. 10: 1–10Kolehti kannetaan hiippakunnan pappisehdokkaiden hyväksi.
24.4. PÄÄSIÄISEN 5. SUNNUNTAI (I)1L Apt. 6: 1–7Ps. 33: 1–2, 4–5, 18–19. Ks 222L 1 Piet. 2:4–9Ev. Joh. 14: 1–12
1.5. PÄÄSIÄISEN 6. SUNNUNTAI (II)1L Apt. 8:5–8, 14–17Ps. 66: 1–3a, 4–5, 6–7a, 16+20. Ks 12L 1 Piet. 3:15–18Ev. Joh. 14: 15–21
5.5. HERRAN TAIVAASEENASTUMINEN,HELATORSTAI, juhlapyhä (velvoittava)1L Apt. 1: 1–11Ps. 47: 2–3, 6–7, 8–9. Ks 62L Ef. 1: 17–23Ev. Matt. 28:16–20
8.5. PÄÄSIÄISEN 7. SUNNUNTAI (III)1L Apt. 1: 12–14Ps. 27: 1, 4, 7–8a. Ks 132L 1 Piet. 4: 13–16Ev. Joh. 17: 1–11a
15.5. HELLUNTAISUNNUNTAI1L Apt. 2: 1–11Ps. 104: 1ab+24ac, 29bc–30, 31+34. Ks 302L 1 Kor.12:3b–7,12–13Ev. Joh. 20: 19–23
Pääsiäisaika päättyy kompletoriumin jälkeen.

Kristus Pantokrator
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Johannes Paavali II

Piispamme saarna Herran ilmoittamisen juhlapyhän messussa paavinmuistoksi Pyhän Henrikin katedraalissa 4.4.2005

Vatikaanin tiedotelauantaina 2.4.2005
Pyhä isä kuoli tänä iltana klo 21.37 yksityisasunnossaan.
Klo 20 alkoi pyhän isän huoneessa Jumalan laupeuden sunnuntain messun vietto, jota johti arkkipiispa Stanislaw Dziwisz ja johon osallis-tuivat kardinaali Marian Jaworski, arkkipiispa Stanislaw Rylko ja mons. Mieczyslaw Mokrzycki.
Messun aikana pyhälle isälle annettiin Viaticum sekä vielä kerran sairasten voitelun sakramentti.
Pyhän isän viimeisiä tunteja leimasivat kaikkien häntä hänen hurskaassa kuolemassaan avustaneiden jatkuva rukous sekä Pietarinkirkonaukiolle useiksi tunneiksi kokoontuneiden tuhansien uskovien yhteiset rukoukset.
Johannes Paavali II:n kuoleman hetkellä hänen luonaan olivat hänen kaksi henkilökohtaista sihteeriään, arkkipiispa Stanislaw Dziwisz jamons. Mieczyslaw Mokrzycki, kardinaali Marian Jaworski, arkkipiispa Stanislaw Rylko, isä Tadeusz Styczen, kolme Jeesuksen pyhän sydä-men palvelijattarien sääntökunnan nunnaa, jotka toimivat pyhän isän asunnossa, johtajanaan ylisisar Tobiana Sobodka, ja paavin henkilö-kohtainen lääkäri, tohtori Renato Buzzonetti yhdessä kahden vuorossa olleen lääkärin, tohtori Alessandro Barellin ja tohtori Ciro D'Allon,sekä kahden sairaanhoitajan kanssa.
Heti tämän jälkeen Vatikaanin valtiosihteeri, kardinaali Angelo Sodano saapui paikalle, samoin kuin Pyhän Roomalaisen Kirkon kamree-ri, kardinaali Eduardo Martinez Somalo, arkkipiispa Leonardi Sandri, valtiosihteeristön sijaisvastaava, sekä arkkipiispa Paolo Sardi, PyhänRoomalaisen Kirkon varakamreeri.
Sen jälkeen saapuivat kardinaali Joseph Ratzinger, kardinaalikollegion dekaani, ja kardinaali Jozef Tomko.
Huomenna, Jumalan laupeuden sunnuntaina, klo 10.30, kardinaali Angelo Sodano viettää messun pyhän isän sielun puolesta Pietarinkir-kon aukiolla.
Klo 12 rukoillaan mariaaninen pääsiäisajan rukous Regina Coeli.
Edesmenneen paavin ruumis tuotaneen Pyhän Pietarin basilikaan aikaisintaan maanantaina iltapäivällä.
Kardinaalien ensimmäinen yleinen kokoontuminen on maanantaina 4. huhtikuuta klo 10 Apostolisen palatsin Bologna-salissa.

Teidän ylhäisyytenne, rakkaatveljet ja sisaret
Toivotan teidät tervetulleiksitähän pyhään messuun, jossarukoilemme paavi JohannesPaavali II:n sielun puolesta.Politiikan maailmalle hän oliVatikaanivaltion päämies, jol-la oli paljon moraalista arvo-valtaa. Kristityille, erityisestikatolilaisille, hän oli pyhänapostoli Pietarin seuraaja jasiten katolisen kirkon pää, eivain hengellinen johtaja vaanmyös opettaja sekä ennenkaikkea evankeliumin todista-ja. Monissa maissa on julistet-tu suru-aika, jolla osoitetaansurua ja murhetta tämän suu-ren paimenen poismenoakohtaan. Katolinen kirkko eikuitenkaan ole pelkästään su-run täyttämä. Se ottaa tämänkuoleman hyvin vakavasti,mutta samanaikaisesti suurel-la kiitollisuudella ja syvälläilolla. Paavin kuolema ei ole

hänen elämänsä täyttymys jatoivoton loppu, vaan se onuuden, syvällisemmän elä-män alku iankaikkisuudessa,hänen Opettajansa JeesuksenKristuksen vierellä.Nämä päivät ovat siksiilon läpäisemät. Katolinenkirkko on suuresti kiitollinenJumalalle siitä, että hän lähet-ti sille näin hyvän paimenen,joka osasi vastata ajan haastei-siin. Kirkko on samalla kiitol-linen siitä ohjauksesta, jota sesai Johannes Paavali II:lta jajoka teki mahdolliseksi sen,että kirkko on pystynyt suo-riutumaan tehtävästään ih-miskunnan ja maailman hy-väksi. Kiitämme Jumalaa siitäuskollisuudesta, jota tämäpyhä paimen osoitti elämän-sä loppuun saakka palvelles-saan Jeesusta Kristusta ja ih-miskunnan parasta.Olemme kiitollisia siitätavasta, jolla paavi oli tuki jaopettaja kaikille, jotka etsivättarkoitusta ja merkitystä elä-

mälleen, jotka haluavat tietää,miten voivat elää elämänsä ar-vokkaasti hukkaamatta sitä.Olemme kiitollisia paavin us-kollisuudesta köyhien, hylät-tyjen, epäoikeudenmukaisuu-den tai väkivallan kohteenaolevien puolestapuhujana.Johannes Paavali II oli suu-ri mies. Hänen inhimillisyy-tensä ei kuitenkaan ollut ai-noa syy hänen suuruuteensa.Epäilemättä hänen inhimilli-syyttään leimasi herkkyys kaik-kea sitä kohtaan, mikä on hy-vää ja kaunista ihmisessä jamaailmassa. Muuan näkyväesimerkki tästä oli hänen rak-kautensa kirjallisuutta, taidet-ta ja runoutta kohtaan.Paavin suuruuden lähdeoli ennen kaikkea evanke-liumeiden viisaus. Sen valos-sa hän rukoili, mietiskeli jaetsi vastauksia kysymyksiin,jotka häntä askarruttivat. Hänmyös yritti elää tämän viisau-den mukaan. Evankeliumitolivat hänen ajattelunsa ja

opetuksensa ylin lähde pappi-na, Krakovan piispana, yli-opisto-opettajana ja lopuksipaavina.Mikä Jeesuksen Kristuksenevankeliumissa sitten innoittiJohannes Paavali toista eni-ten? Ennen kaikkea pelastus-tapahtuma, se, että Jumalatuli ihmiseksi. Luomisen jäl-keen se on suurin ilmaus Ju-malan rakkaudesta ihmistäkohtaan. Se on myös kaikkeinvoimakkain vahvistus ihmisenarvolle. Voiko olla suurempaavahvistusta ihmisen suuruu-delle, kuin se, että Jumala ottiitselleen ihmisen luonnon?Toinen tekijä on Sana, jonkaJeesus Kristus osoittaa ihmi-sille. Se näyttää ihmisille tienpelastukseen, joka on ihmis-ten ainoa tie todelliseen itsen-säilmaisemiseen ja onnelli-suuteen. Sitähän ihminen jat-kuvasti kaipaa sydämessään jaetsii.Johannes Paavali II ei kos-kaan etsinyt henkilökohtaisia

selityksiä inhimillisestä syvyy-destä ja viisaudesta. Hän olikaikkea muuta kuin pelkäs-tään inhimillinen, opportu-nistinen, poliittinen tai ide-ologinen. Aina kun hän ko-putti ihmissydämen ovea,hän kutsui seuraamaan erityis-tä elämäntapaa, jonka keski-pisteenä on seuraava Jeesuk-sen Kristuksen käsky: ”Rakas-ta Herraa, Jumalaasi, koko sy-dämestäsi, koko sielustasi jamielestäsi. Tämä on käskyistäsuurin ja tärkein. Toinen yhtätärkeä on tämä: Rakasta lä-himmäistäsi niin kuin itseä-si.”Juuri tämän takia Johan-nes Paavali II jatkuvasti kutsuimeitä tunnistamaan Jumalanlain ihmisten ja yhteiskunnanelämässä. Hän alleviivasi, etteiyksikään yhteiskunta voi eläätotuudessa, ellei se laeissaan jaasetuksissaan kunnioita tätävelvollisuutta. Samaan aikaanvoimakkaalla äänellä hän sa-noi: ”Avatkaa ovet Jeesukselle
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Johannes Paavali II

SUUREN PAAVIN MUISTO
Caritas toimittaa tilauksesta oheisen kuvan mukaista
pronssista muistoriipusta paavi Johannes Paavali II läpi-
mitta 5,5cm hinta 10• kpl. Tilaukset puh. 09-1357998
tai e-mail info@caritas.inet.fi

Kristukselle!”Sama pätee kirkkoon. Kir-kon ensimmäinen ja päällim-mäinen velvollisuus on Juma-lalta saadun uskon talletuk-sen totuuden uskollinen julis-taminen. Paavi ei lakannutkutsumasta koko kirkkoa,piispoista ja papeista alkaen,jatkuvaan kääntymykseenkohti alkuperäistä evankeliu-mia, palaamaan lähteille. Hänmyös julkisesti pyysi anteeksikirkon tekemiä syntejä.Johannes Paavali toinenhalusi noudattaa Jumalan la-kia ihmisten ja yhteiskuntienelämässä. Siksi hän kutsuikaikkia kunnioittamaan ihmi-sen omantunnon vapautta jaosoittamaan kunnioitusta Ju-malalle. Hän osoitti sanansaei vain katolilaisille vaan kai-kille uskoville. Samalla yksihänen huolenpitonsa kohteis-ta oli ekumenia ja vuoropu-helu uskontojen kanssa. Kris-tittyjen kesken vallitseva ha-jaannus oli hänen mielestäänsuuri uskottomuuden osoitusJumalaa, kaikkien ihmistenIsää kohtaan, ja skandaali epä-uskoisten edessä.Lähimmäisen rakkaudenkäsky on hänen moraalisen ja

yhteiskunnallisen opetuksen-sa yhteinen nimittäjä. Ihmi-sen henkilökohtaista arvoa jahänen oikeuksiaan on ainakunnioitettava. Niitä ei olemikään maallinen auktori-teetti antanut, vaan ne edeltä-vät sitä. Ne liittyvät erotta-mattomasti ihmis-persoonanihmisyyteen. Tämän arvonan-non puute on suurin yksittäi-nen syy yhteiskunnalliseenepävakauteen ja sotiin. Siksipaavi oli ehdottomasti kaik-kea yhteiskunnallista epäoi-keudenmukaisuutta, heikko-jen sortamista, rasismia jakansalliskiihkoa, esteetöntäkapitalismia, työläisten oike-uksien kieltämistä, totalitaa-rista hallintoa sekä kaikkeasellaista toimintaa vastaan,jossa kielletään oikeus elä-mään: kuolemanrangaistusta,eutanasiaa, aborttia ja ihmis-alkioilla tehtäviä kokeita.Kunnioitus ihmistä koh-taan tämän arvon johdostaedellyttää, että ihminen itsekunnioittaa itseään. Siksi paa-vi vastusti kaikkea sitä, mikäloukkaa ihmisen arvoa per-soonana, avioliitossa ja per-heessä.Rakkaat veljet ja sisaret!

Suuri mies ja suuri paimen onjättänyt meidät. Olemme kii-tollisia Jumalalle ja Puolankansalle hänen persoonas-taan. Kiitos Jumalalle siitä,että hän monin eri tavoinmuutti maailman kasvoja javaloi uutta toivoa ihmistensydämiin. Luotamme siihen,että hänen panoksensa tuot-taa hedelmiä myös jatkossa.Riippuu kaikista meistä, jot-ka olemme saaneet ottaa vas-taan Jumalalta monia lahjojapaavin kautta, miten ne käy-tetään. Epäilemättä hänen esi-rukouksensa auttaa kaikkiahyvän tahdon ihmisiä.Kaikille, jotka uskovatkirkkoon, haluaisin sanoa lo-puksi tämän: Paavin työ jat-kuu. Kirkon historia ei olepäättynyt. Johannes PaavaliII:n kuolema sattuu kevää-seen, aikaan, jolloin kirkossavietetään Herramme Jeesuk-sen Kristuksen ylösnousemus-ta. Kuten hän itse totesi yh-dessä viimeaikaisessa asiakir-jassaan, ”me voimme jo näh-dä Hengen uuden kevään ai-rueet”. Aamen.
+ JÓZEF WRÓBEL SCJHELSINGIN PIISPA

Piispamme tiedonantopaavin hautajaisten jälkeen
Rakkaat papit ja sääntökuntalaiset!Rakkaat sisaret ja veljet!
Paavi Johannes Paavali II haudattiin perjantaina (8.4.2005) Roomassa. Vielä kerran haluam-me rukouksessa kiittää Jumalaa hänestä. Monilla meistä on henkilökohtainen kokemus hä-nen suuruudestaan ja erityisestä karismastaan ja hän jää varmasti mieliimme. Mutta kirkko eivoi elää ilman paavia. Siksi suruajan jälkeen, 18. päivänä huhtikuuta alkaa konklaavi eli uu-den paavin valinta.Kirkon johtajan tehtävä paimenena ja opettajana uskon ja moraalin asioissa ei ole yksin-kertainen, etenkään meidän aikanamme. Siksi meillä on velvollisuus tukea rukouksin uudenpaavin valintaa. Pyydän kirkkoherroja järjestämään mahdollisuuksiensa mukaan kirkoissakaikkein pyhimmän sakramentin palvonnan hetkiä ja myös hetkiä, jolloin rukoillaan yhdessäruusukkoa. Haluaisin pyytää sairaita ja kärsiviä ihmisiä uhraamaan oman kärsimyksensä sa-man päämäärän hyväksi. Kutsun kaikkia uskovia – vapaaehtoisina ja oman valinnan mukaan- luopumaan jostain henkilökohtaisesta mukavuudesta tai ilosta (samalla tavalla kuin paas-ton aikana) ja antamaan tämän henkilökohtaisena uhrina uuden paavin valinnan hyväksi.Pyydän teitä kaikkia myös rukoilemaan hartaasti tämän intention puolesta.Me haluamme rukoilla kardinaaleille Jumalan armoa, jotta he äänestäessään pitävät sydä-mensä avoimena Pyhän Hengen inspiraatiolle. Me rukoilemme myös sen kardinaalin puoles-ta, jonka Jumala edeltä käsin on määrännyt uudeksi paaviksi. Me pyydämme hänelle erityises-ti lujaa uskoa siihen, että Jumala pysyy hänen tukenaan. Siksi hänen ei tarvitse pelätä Pietarinviran vastaanottamista. Johannes Paavali II on ilmaissut tämän apostolisessa konstituutiossaUniversi Dominici Gregis (nro 86) seuraavasti:

”Pyydän häntä, joka tulee valituksi, ottamaan vastaan viran, johon hänet on kutsuttu eikäkavahtamaan sen tuomaa taakkaa sekä antautumaan nöyrästi Jumalan tahdon suunnitelmaan.Sillä Jumala, joka antaa hänelle tämän taakan, myös suojelee häntä kädellään niin, että hänkykenee sen kantamaan. Hän, joka antaa tämän raskaan tehtävän, tukee myös sen täyttämises-sä ja antaessaan viran arvon, Hän antaa myös voiman siihen niin, että ihminen ei murru virantaakan alle.”
Helsingissä 7. päivänä huhtikuuta 2005+Józef Wróbel SCJHelsingin piispa
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K a l e n t e r iVakio-ohjelma
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

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

18.4. ma 18.30 johdantokurssi seurakun-
tasalissa

19.4. ti CSC 18.00 ruusukko, 18.30 mes-
su

23.4. la 10.00 katumushartaus ensikom-
muuniota varten, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu

24.4. pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.45 mes-
su lat./esp., 11.00 päämessu, 12.30
messu venäjäksi, 16.00 messu Tikkuri-
lassa, 18.00 iltamessu

30.4. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi
(11.00 messu), 7.40 vesper, 18.00 aatto-
messu

1.5. pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.45 lat./
engl., 11.00 päämessu, 12.30 messu
italiaksi, 16.00 messu puolaksi, 18.00 il-
tamessu

2.5. ma 18.30 johdantokurssi seurakun-
tasalissa

3.5. ti CSC 18.00 ruusukko, 18.30 messu
5.5. helatorstai, 11.00 päämessu ja ensi-
kommuunio

7.5. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
8.5. pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.45 lat./
ranska, 11.00 päämessu, 12.30 perhe-
messu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 il-
tamessu

14.5. la 10.00 ensikommuunion harjoitus,
10.00 kevätjuhla srk-salissa, 11.00 las-
tenmessu ranskaksi, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu

15.5. helluntaisunnuntai: 9.45 lat./engl.
(ensikommuunio engl.), 11.00 päämes-
su ja ensikommuunio, 12.30 messu
ruotsiksi (ensikommuunio ruots.), 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
16.4. la 9.30 messu ruotsiksi/mässa på
svenska, 10.00 Lauantaikurssi/Lördag-
skurssen 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

19.4. ti 18.30 iltamessu isä R. Brügema-
nin puolesta. Messun jälkeen Teresojen
kokous seurakuntasalissa.

23.4. la 18.30 aattomessu
24.4. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi/mässa på finska,
18.30 iltamessu

29.4. pe ei ole aamumessua!!/9.30 kou-
lulaisten messu!!

30.4. la 18.30 aattomessu
1.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.30 ro-
senkrans på svenska/ruusukkorukous
ruotsiksi, 10.00 messu ruotsiksi/mässa
på svenska, 11.30 messu suomeksi/
mässa på finska, 18.30 iltamessu suo-
meksi

5.5. to helatorstai: 10.00 messu suomek-
si/mässa på finska, 18.30 iltamessu

7.5. la 16.30 messu Riihimäellä, 18.30
aattomessu suomeksi

8.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.30 ruu-
sukkorukous suomeksi 10.00 messu
suomeksi/mässa på finska, 11.30 mes-
su englanniksi/Mass in English, 15.00
Messu Karjaalla, 18.30 iltamessu

14.5. la ensikommuunion harjoitus ja rip-
pi

15.5. su helluntai: 10.00 ensikommuunio-
juhla, 12.00 messu suomeksi/vietnamik-
si, 18.30 iltamessu

----------------- Diaspora -----------------

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.

Hanko (Täktomin kappeli):
Karjaa (Pyhän Katariinankirkko): 8.5. su
klo 15.00

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

Riihimäki (Siunauskappeli): 7.5. la klo
16.30

Turku
Pyhän Birgitan ja autuaanHemmingin seurakunta

16.4. la 10.30 messu Ahvenanmaalla
17.4. pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English

19.4. ti 19.00 informaatiokurssi
23.4. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemes-
su

24.4. pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English

1.5. pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English

3.5. ti 19.00 miestenpiiri
6.5. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00
messu Porissa

7.5. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhe-
messu

8.5. pääsiäisen 7. sunnuntai 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English

10.5. ti 19.00 teologinen opintopiiri
14.5. la 16.00 vahvistuksen sakramentti
15.5. helluntain juhlamessu, 18.30 Mass
in english

----------------- Diaspora -----------------
Ahvenanmaa:
Pori: 6.5. pe 17.00 katekeesi, 18.00 mes-
su

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

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta

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

20.4. ke 18.00 English Mass
21.4. to 14.00 seniorien kokous
23.4. la 9.45 uskonnonopetus Savonlin-
nassa, 11.00 messu Savonlinnassa

24.4. pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 16.00 messu Kuopiossa

25.4. ma pyhä evankelista Markus, juhla,
18.00 messu (sisarten kappelissa)

29.4. pe pyhä Katariina Sienalainen, neit-
syt ja kirkonopettaja, Euroopan suojelija,
juhla: 7.00 messu

1.5. pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 ruus-
ukkopiirin ruusukkorukous, 10.30 pää-
messu

5.5. to Herran taivaaseenastuminen, he-
latorstai, juhlapyhä (velvoittava): 10.30
päämessu

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

8.5. pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 16.00 messu Mikkelissä

----------------- Diaspora -----------------
Joensuu: (Ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu
32) 7.5. la messu klo 11.00, uskonnon-
opetus alkaa klo 9.45

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

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

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

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

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.
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K a l e n t e r i

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi-
tukset seuraavaan lehteen ajalle
13.5.–10.6. on toimitettava viimeis-
tään 29.4. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen

 info@catholic.fi

Säilytä aina tärkeästä aineistosta
kopio itselläsi!

Tampere
Pyhän ristin seurakunta

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

23.4. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemes-
su

1.5. su 10.30 päämessu, 18.00 messu
englanniksi

5.5. to Helatorstain juhlamessu (velvoitta-
va)

6.5. pe 17.00 ensikommuuniolasten pa-
rannuksen sakramentti ja harjoitus

8.5. su 10.30 päämessu. lasten 1. kom-
muunio, 18.00 messu englanniksi

13.5. pe 17.00 vahvistettavien nuorten pa-
rannuksen sakramentti, pyhä messu ja
harjoitus

15.5. su 10.30 piispanmessu, helluntai-
sunnuntai - vahvistuksen sakramentti,
18.00 messu englanniksi

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

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

Lapua: (kysy kirkkoherralta)Huom. 7.5.;
28.5. la 9.00

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

Vaasa: (ort. seurakunnan seurakuntasali,
Koulukatu 45)7.5.; 28.5. la 16.00

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta

17.4. pääsiäisen 4. sunnuntai: 18.00 pää-
messu

21.4. to 18.00 iltamessu
24.4. pääsiäisen 5. sunnuntai: 18.00 kii-
tosmessu SCJ-veljeskunnan perustajan
autuaaksi julistamisen johdosta

28.4. to 18.00 iltamessu
1.5. pääsiäisen 6. sunnuntai: 11.00 pää-
messu

5.5. to 11.00 helatorstain liturgia
8.5. pääsiäisen 7. sunnuntai: 11.00 pää-
messu

12.5. to 18.00 iltamessu
14.5. la 13.00 perhemessu
15.5. helluntaisunnuntai: 18 päämessu

----------------- Diaspora -----------------
Hamina: Huom. uusi paikka! Ev.lut. seura-
kuntakeskus, Mannerheimintie 12 (Kul-
makivi): 24.4.(Huom! Poikkeuksellisesti
Itäristin seurakuntatalossa, Savonkatu
10); 22.5. klo 11.00

Lahti: 7.5. klo 16.00 pyhä messu ja klo 14-
16 uskonnonopetus ortodoksisessa kir-
kossa

Lappeenranta: 17.4.; 15.5. klo 11.30 or-
tod. kirkossa

USKONNONOPETUS
Kouvola: 14.5. klo 11-13.00 ja klo.13.00
perhe messu

Lahti: 7.5. klo 14-16.00

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

Oulu
Nasaretin pyhän

perheen seurakunta
15.4. pe 18.00 pyhän sakramentin palvon-
ta (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

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

23.4. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

24.4. pääsiäisen 5. sunnuntai: 11.00 pää-

messu, 13.30 Mass in English, 17.00
messu Raahessa

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

30.4. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

1.5. pääsiäisen 6. sunnuntai: 11.00 pää-
messu, 13.30 Mass in English, 17.00
messu Torniossa

5.5. to 18.30 Herran taivaaseenastumi-
nen, helatorstai (velvoittava)

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

7.5. la 11.00 uskonnonopetus koululaisil-
le

8.5. pääsiäisen 7. sunnuntai: 11.00 pää-
messu, 13.30 Mass in English, 17.30
messu Rovaniemellä

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

14.5. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

15.5. helluntaisunnuntai: 11.00 päämes-
su, 17.00 messu Torniossa

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

Mass in Enlish on Sunday: 1.30 p.m.
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.

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.

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. S. 15.

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:
19.4. Adoration for the conclave choo-
sing new  Pope, confession 18.00-20.00.
For students and young adults and anyo-
ne interested 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  (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
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 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

Maanantaiklubi
Marian ja Henrikin seurakuntien yhteinen
maanantaiklubi kokoontuu maanantaisin
Marian kirkon alakerrassa klo 14 ja on
avoin kaikille ja kaikenikäisille. Ennen
maanantaiklubin alkamista vietämme yh-
dessä pyhää messua klo 13.30.

Käsittelemme rukousapostolaatin ai-
heita ja yhdessä valitsemaamme tee-
maa, teemme seurakunnalle hyödyllisiä
palveluita, valmistamme Äiti Teresa -peit-
toja ja seurustelemme kahvikupin ääres-
sä. Tervetuloa mukaan

18.4. Toimintapäivä
25.4. Ei messua eikä maanantaiklu-

bia
2.5. Kevätkauden päättäjäiset: Sisar

Marja-Liisa: Pyhä Birgitta ja keskiajan
sairaanhoito

Pyhän Henrikin seura
Ilmoituksia sivulla 15.

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

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

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.

Tiistai 19.4. Kirjallisuusilta Marja Ku-
parisen  johdolla.

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!

Seniorien messu ja
kokoontuminen
Pyhän Henrikin

katedraalissa

19.4. klo 14.00.

Tervetuloa!
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Johannes Paavali II

Paavi Johannes Paavali II muistetaan myös voimakkaasta yhteiskunnallisesta panoksestaan erityisesti rauhan, oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon kunnioittamisenkysymyksissä. Tässä paavi Suomen vierailunsa aikana kesäkuussa 1989 esitelmöimässä Finlandia-talossa.



Fides 05/2005 - 11

Johannes Paavali II

Rogito - paavi Johannes Paavali II:npontifikaatin lyhyt kuvaus
Paavi Johannes Paavali II otti mukaansa hautaan pontifikaattinsa aikana lyötyjen mitalien ja opetuskirjoitustensa lisäksi latinankielisentekstin paaviutensa ajasta. Niin sanottu ”Rogito” pantiin perjantaiaamuna Pietarinkirkossa vainajan kanssa ruumisarkkuun ennen kuinarkku suljettiin ja sinetöitiin.

Johannes Paavali II:n kuoleman, arkkuun laskemisen ja hau-
taamisen ainaiseksi muistamiseksi. Huhtikuun toisena päivä-
nä AD 2005 kello 21.37, kun lauantai oli jo lopuillaan ja me

olimme astumassa Herran päivään, kahdeksanteen pääsiäisen jäl-
keiseen päivään ja Jumalan laupeuden sunnuntaihin, siirtyi ra-
kastettu kirkon paimen, Johannes Paavali II, kuolleista nousseen
Kristuksen valossa tästä maailmasta Isän luo. Koko kirkko, ja eri-
tyisesti nuoret, ovat rukouksessa seuranneet tätä siirtymistä.Johannes Paavali II oli 264. paavi. Hänen muistonsa pysyy elä-

vänä kirkon ja koko ihmiskunnan sydämessä. Karol Wojtyla,
joka valittiin paaviksi 16. lokakuuta 1978, syntyi Wadowicen

kaupungissa, 50 kilometrin päässä Krakovasta, toukokuun 18. päi-
vänä 1920 ja hänet kastettiin kahden päivänä kuluttua isä Franti-
sek Zakin seurakunnan kirkossa. Yhdeksänvuotiaana hän sai en-
sikommuunion ja 18-vuotiaana hänet konfirmoitiin. Natsien mie-
hitysjoukkojen sotilaiden suljettua yliopiston, hän keskeytti opin-
tonsa ja työskenteli kivilouhoksessa ja myöhemmin Solvayn ke-
miantehtaassa.

Kun hän 1942 tunsi kutsumusta pappeuteen, hän osallistui
Krakovan maanalaisen seminaarin kursseille. Marraskuun 1. päi-
vänä 1946 hän sai kardinaali Adam Sapiehan kätten kautta pap-
pisvihkimyksen. Sitten hänet lähetettiin Roomaan, jossa hän suo-
ritti lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot teologiassa; hänen väitös-
kirjansa aihe oli ”Pyhän Ristin Johanneksen oppi uskosta”.  Sen
jälkeen hän palasi takaisin Puolaan, missä hän hoiti erilaisia sie-
lunhoidollisia tehtäviä ja antoi uskonnonopetusta.

Heinäkuun 4. päivänä 1958 paavi Pius XII nimitti hänet Kra-
kovan apulaispiispaksi. Paavali VI määräsi hänet 1964 saman is-
tuimen arkkipiispaksi. Siinä virassa hän osallistui myös Vatikaa-
nin II konsiiliin. Paavali VI nimitti hänet 26. heinäkuuta 1967
kardinaaliksi. Kardinaalit valitsivat hänet konklaavissa 16. loka-
kuuta 1978 paaviksi ja hän otti nimen Johannes Paavali II. Her-
ran päivänä, 22. lokakuuta hän aloitti juhlallisesti Pietarin vir-
kansa.

Johannes Paavali II:n pontifikaatti oli yksi kirkon historian pi-
simmistä. Tänä aikana on tapahtunut mullistavia muutoksia eri
aloilla. Ajatelkaamme erityisesti niitä hallitusten kaatumisia, joi-
hin hän itse osaltaan vaikutti. Päämääränään evankeliumin julis-
taminen hän matkusti monissa maissa. Johannes Paavali II hoiti
Pietarin virkaa väsymättömästi missionaarisessa hengessä ja hän
antoi kaikki voimansa sen edestä, kantaen huolta kaikista kir-
koista rakkaudesta koko ihmiskuntaa kohtaan. Hän on tavannut
enemmän kuin kukaan edeltäjistään Jumalan kansaa ja kansa-
kuntien vastuunkantajia messunvietoissa, yleis- ja erityisvastaan-
otoilla ja pastoraalisilla vierailuillaan.

Hänen rakkautensa nuorisoon pakotti hänet herättämään uu-
delleen henkiin maailman nuorison päivät, joiden avulla hän
saattoi miljoonat nuoret ihmiset koolle eri puolilla maailmaa.
Hän on käynyt menestyksekkäästi vuoropuhelua juutalaisten ja
muiden uskontojen edustajien kanssa ja kutsunut heitä myös usei-
siin rukoustapahtumiin rauhan puolesta, ennen kaikkea Assisiin.

Hän on laajentanut huomattavasti kardinaalikollegiota,
johon hän on tehnyt 231 nimitystä (lisäksi yhden in pec-
tore). Hän on kutsunut koolle 15 piispainsynodien ko-

kousta, seitsemän yleistä ja kahdeksan erityistä. Hän on luonut
lukuisia hiippakuntia ja vastaavia struktuureita ennen kaikkea Itä-
Eurooppaan. Hän uudisti lännen ja idän riitusten kanonisen oi-
keuden, loi uusia organisaatioita ja uudisti Rooman kuurian. Hän
on ylipappina, ”sacerdos magnus”, hoitanut liturgisen palvelunsa
Rooman hiippakunnassa ja koko maailmassa täysin uskollisena
Vatikaanin II:n konsiilille. Hän on edistänyt esimerkillisellä ta-
valla liturgista elämää ja spiritualiteettia samoin kuin kontempla-
tiivista rukousta, eritoten sakramentin palvontaa ja ruusukon ru-
koilemista (vrt. apostolinen kirje ”Rosarium Virginis Mariae”).

Hänen johdollaan kirkko lähestyi kolmatta vuosituhatta ja
vietti pyhää vuotta 2000 seuraten niitä suuntaviivoja, jotka apos-
tolinen kirje ”Tertio Millennio adveniente” oli antanut. Kirkko
astui uuteen aikakauteen apostolisen kirjeen, Novo millennio
ineunte, avustamana. Siinä uskoville osoitettiin tie tulevaisuu-
teen. Lunastuksen pyhän vuodella avulla, mariaanisella vuodella
ja eukaristisella vuodella hän ohjannut kirkon hengellistä uudis-
tumista.

Hän on antanut pyhäksi ja autuaaksi julistamisella verratto-
man sysäyksen aikamme ihmisille näyttäen esikuvia näissä lukui-
sissa pyhyyden esimerkeissä. Hän on korottanut Jeesus-lapsen py-
hän Teresan kirkonopettajaksi. Johannes Paavali II:n opetus on
hyvin rikasta. Uskonopin vartijana hän on ponnistellut edistääk-
seen viisaasti ja rohkeasti katolisen teologian moraaliopetusta ja
hengellistä opetusta ja hän on koko pontifikaattinsa ajan vastus-
tanut sellaisia pyrkimyksiä, jotka taistelevat aitoa kirkon traditio-
ta vastaan.

Hänen tärkeimmät asiakirjansa ovat 14 ensyklikaa, 15 aposto-
lista kehotuskirjettä, 11 apostolista konstituutiota, 45 apostolista
kirjoitusta ja lisäksi yleisvastaanottojen katekeesit ja puheet, joita
hän on pitänyt kaikkialla maailmassa. Johannes Paavali II on ope-
tuksellaan vahvistanut ja valistanut Jumalan kansaa sen teologi-
an tuntemuksessa (eritoten kolmella ensimmäisellä ensyklikal-
laan – Redemptor hominis, Dives in misericordia, Dominum et
vivificantem), mutta myös antropologisilla ja sosiaalisilla ensykli-
koillaan (Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis, Centesimus
annus), moraalisilla ensyklikoilla (Veritatis splendor, Evangelium
vitae), ekumeenisella ensyklikalla (Ut unum sint), missiologisella
ensyklikalla (Redemptoris missio) ja mariologisella ensyklikalla
(Redemptoris Mater).Hän on julkaissut traditioon tukeutuen Katoisen kirkon

kateksimuksen ja tulkinnut sitä Vatikaanin II:n kirkol-
liskokouksen auktoriteetilla. Hän on julkaissut myös yk-

sityisenä opettajana muutamia kirjoja. Hänen opetustoimintansa
kulminoitui ensyklikassa Ecclesia in Eucharistia ja apostolisessa
kirjoituksessa Mane nobiscum Domine eukaristian vuoden aika-
na.

Johannes Paavali II on jättänyt jälkeensä kaikille vaikuttavan
todistuksen laupeudesta, pyhästä elämästä ja maailmanlaajuisesta
isyydestä.
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“Ette tevalinneetminua, vaanminävalitsinteidät, jaminuntahtoni on,että tetuotattehedelmää,sitähedelmääjoka pysyy.”

“Mevoimme ollavarmoja,että meidänrakaspaavimmeseisootänään Isäntalonikkunassa jaettä hännäkeemeidät jasiunaameitä.Kyllä,siunaameitä, pyhäisä!”

H A U T A J A I S E T
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Kardinaalinaalikollegion dekaanin, kardinaali Joseph Ratzingerin saarnapaavin hautajaismessussa perjantaina 8.4.2005
“Seuraa minua." YlösnoussutHerra sanoo nämä sanat Pie-tarille. Ne ovat hänen viimei-set sanansa tälle opetuslapsel-le, jonka hän oli valinnut kait-semaan laumaansa. "Seuraaminua" - tämä Kristuksen tii-vis ilmaus voidaan nähdä avai-mena juuri poismenneen paa-vi Johannes Paavali II:n elä-män meille jättämään viestiin.Tänään me hautaamme hä-nen ruumiinsa maahan kuinkuolemattomuuden sieme-nen. Sydämemme ovat täyn-nä surua ja kuitenkin samallamyös täynnä iloista toivoa jasyvää kiitollisuutta.Nämä tunteet elähdyttävätmeitä, veljiä ja sisaria Kristuk-sessa, jotka olemme täällä Py-hän Pietarin aukiolla, lähika-duilla ja monissa muissa pai-koissa Roomassa, jonne onviime päivinä kokoontunutsuunnaton, hiljaisesti rukoile-va ihmisjoukko. Tervehdinteitä kaikkia sydämestäni.Kardinaalikollegion nimissähaluan myös ilmaista terveh-dykseni valtionpäämiehille,hallitusten johtajille ja erimaista tulleille delegaatioille.Tervehdin toisten kirkko-jen ja kristillisten yhteisöjenjohtajia ja virallisia edustajiaja samoin toisten uskontojenjohtajia ja edustajia. Terveh-din myös arkkipiispoja, piis-poja, pappeja ja sääntökunta-laisia ja uskovia, jotka ovattulleet tänne kaikista maano-sista, ja erityisesti nuoria, joi-ta paavi Johannes Paavali IIkutsui kirkon tulevaisuudeksija toivoksi. Tervehdyksenikoskee myös erityisesti kaik-kia niitä ihmisiä, jotka kaikki-alta maailmasta ovat radion jatelevision välityksellä yhtey-dessä meihin tässä juhlallises-sa pyhän isän hautajaisten vie-tossa.Seuraa minua. - Nuorenaopiskelijana Karol Wojtylaainnostivat kirjallisuus, teatte-ri ja runous. Työskennelles-sään kemiantehtaassa natsiter-rorin ympäröimänä ja uhkaa-mana hän kuuli Herran ää-nen: Seuraa minua! Tässä epä-tavallisessa tilanteessa hän al-koi lukea filosofista ja teolo-gista kirjallisuutta ja meni sit-ten kardinaali Sapiehan pe-rustamaan salaiseen pappisse-minaariin. Sodan jälkeen hänpystyi täydentämään opinto-jaan Krakovan Jagiellon yli-opiston teologisessa tiedekun-nassa.Kuinka usein hän onkaankertonut papeille osoitetuissakirjeissään ja omaelämäkerral-lisissa teoksissaan pappeudes-

taan, johon hänet vihittiinmarraskuun ensimmäisenäpäivänä 1946. Näissä teksteis-sä hän selittää pappeuttaanerityisesti suhteessa kolmeenHerran sanaan.Ensiksi: "Ette te valinneetminua, vaan minä valitsin tei-dät, ja minun tahtoni on, ettäte tuotatte hedelmää, sitä he-delmää joka pysyy" (Joh.15:16). Toinen on: "Hyvä pai-men panee henkensä alttiiksilampaiden puolesta" (Joh.10:11). Ja kolmas: "Niin kuinIsä on rakastanut minua, niinolen minä rakastanut teitä.Pysykää minun rakkaudessa-ni" (Joh. 15:9). Näissä kol-messa raamatunkohdassa menäemme pyhän isän sydämenja sielun. Hän todella menikaikkialle, väsymättä, tuot-taakseen hedelmää joka pysyy."Nouskaa, lähtekäämme!"on hänen toiseksi viimeisenkirjansa nimi. "Nouskaa, läh-tekäämme!" Näillä sanoillahän nosti meidät kuolleestauskosta, opetuslasten unesta,sekä eilen että tänään. "Nous-kaa, lähtekäämme!" hän sa-noo yhä myös tänään. Pyhäisä oli pappi viimeiseen saak-ka, sillä hän uhrasi elämänsäJumalalle laumansa puolestaja koko ihmisten perheenpuolesta päivittäisessä itsensäuhraamisessa kirkon palvele-miseksi, varsinkin viimeistenkuukausiensa kärsimysten kes-kellä. Tällä tavalla hän tuliyhdeksi Kristuksen kanssa,Hyvän paimenen kanssa, jokarakastaa lampaitaan.Lopuksi: "Pysykää minunrakkaudessani". Paavi, jokayritti tavata jokaisen, jolla olikyky antaa anteeksi ja avatasydämensä kaikille, sanoomeille vielä kerran tänäännäillä Herran sanoilla, ettäpysymällä Kristuksen rakkau-dessa me opimme, Kristuksenkoulussa, rakastamaan todel-la. Seuraa minua! Heinäkuus-sa 1958 nuori pappi KarolWojtyla aloitti uuden vaiheenmatkallaan Herran kanssa jahänen jalanjäljissään. Karololi mennyt Masurian järvilletavanomaiselle lomalleennuorisoryhmän kanssa, jokapiti kanootilla melomisesta.Mutta hänellä oli mukanaankirje, jossa häntä pyydettiinkäymään Puolan priimaksen,kardinaali Wyszynskin luona.Hän arvasi tapaamisen tarkoi-tuksen: hänet nimitettäisiinKrakovan apulaispiispaksi.Yliopistomaailman jättä-minen, haastavasti nuortenkanssa työskentelemisen jättä-

minen, sen suuren intellektu-aalisen pyrkimisen jättämi-nen, jota merkitsi yritys ym-märtää ja tulkita sitä luonnonmysteeriä, joka ihminen on,ja välittää olemassaolommekristillinen tulkinta tämänpäivän maailmalle - kaiken tä-män on täytynyt tuntua hä-nestä kuin oman itsensä me-nettämiseltä, sen menettämi-seltä, mistä oli tullut tämännuoren papin todellinen in-himillinen identiteetti. Seu-raa minua - Karol Wojtylaotti nimityksen vastaan, sillähän kuuli kirkon kutsussaKristuksen äänen. Ja sittenhän ymmärsi, kuinka tottaovat Herran sanat: "Joka yrit-tää turvata elämänsä, kadot-taa sen, mutta joka sen kadot-taa, on pelastava sen" (Luuk.17:33).Paavimme - ja me kaikkitiedämme tämän - ei koskaanhalunnut tehdä omasta elä-mästään turvattua, pitää sitäitsellään. Hän halusi antaa it-sensä varauksetta, viimeiseenhetkeen asti, Kristukselle jasiten myös meille. Ja niin häntuli kokemaan, kuinka kaikkiminkä hän oli luovuttanutHerran käsiin, palasi takasinhänelle uudella tavalla. Hänenrakkaudestaan sanoihin, ru-nouteen, kirjallisuuteen tulioleellinen osa hänen pastoraa-lista tehtäväänsä ja se antoiuutta elinvoimaa, uutta tärke-yttä, uutta vetovoimaa evan-keliumin julistukseen jopa sil-loin, kun se oli merkki risti-riidasta.Seuraa minua! Lokakuus-sa 1978 kardinaali Wojtylakuuli jälleen kerran Herranäänen. Jälleen kerran käytiinse dialogi Pietarin kanssa, jon-ka tämän messun evankeliumikertoi: "Simon, Johannekseenpoika, rakastatko minua?Ruoki minun lampaitani!"Herran kysymykseen: "Karol,rakastatko minua?" Krakovanarkkipiispa vastasi sydämensäpohjasta: "Herra, sinä tiedätkaiken. Sinä tiedät, että oletminulle rakas." Rakkaus Kris-tukseen oli määräävä voimameille rakkaan pyhän isän elä-mässä. Kuka tahansa jokanäki hänen rukoilevan taikuuli hänen saarnaavan, tietääsen. Sen ansiosta, että hän olisyvästi juurtunut Kristukseen,hän pystyi kantamaan pelkäs-tään inhimilliset voimat ylit-tävän taakan: paimenena ole-misen Kristuksen laumalle,hänen universaaliselle kirkol-leen.Nyt ei ole oikea hetki pu-hua tämän rikkaan pontifikaa-

tin erityisestä sisällöstä. Halu-an lukea kaksi kohtaa tämänpäivän liturgiasta, jotka tois-tavat hänen sanomansa kes-keiset ainekset. Ensimmäises-sä lukukappaleessa pyhä Pie-tari sanoo - ja Pietarin kanssapaavi itse - "Nyt minä käsitän,ettei Jumala erottele ihmisiä.Hän hyväksyy jokaisen, jokapelkää häntä ja noudattaa hä-nen tahtoaan, kuului tämämihin kansaan tahansa. Hänlähetti Israelin kansalle sanan-sa, ilmoitti hyvän sanomanrauhasta, jonka Jeesus Kristuson tuonut - hän, joka on kaik-kien Herra" (Ap.t. 10:34-36).Ja toisessa lukukappaleessapyhä Paavali - ja Paavalin kans-sa edesmennyt paavi - kehot-taa meitä huudahtaen: "Rak-kaat ja kaivatut veljeni, te mi-nun iloni ja kunniaseppelee-ni, pysykää siis horjumattaHerran yhteydessä, rakkaatystävät!"(Fil. 4:1).Seuraa minua! Samallakun Kristus käski ruokkia hä-nen laumaansa, hän ilmaisiPietarille, että tämä kuolisimarttyyrikuoleman. Sanoilla,jotka päättävät ja kokoavatyhteen keskustelun rakkau-desta ja universaalin paime-nen tehtävästä, Herra palaut-taa mieleen toisen keskuste-lun, joka tapahtui viimeiselläaterialla. Siellä Jeesus oli sa-nonut: "Minne minä menen,sinne ette te pääse." Pietarikysyi häneltä: "Herra, minnesinä menet?" Jeesus vastasi:"Minne minä menen, sinne etsinä nyt voi tulla minun kans-sani, mutta myöhemmin kyl-lä tulet" (Joh. 13:33,36). Jee-sus meni aterialta kohti ristiä,kohti ylösnousemustaan - hänastui pääsiäiseen mysteeriin;ja Pietari ei voinut vielä seura-ta häntä. Nyt - ylösnousemuk-sen jälkeen - tulee se aika, tu-lee se "myöhemmin".Kaitsemalla Kristuksenlaumaa Pietari astuu pääsiäi-sen mysteeriin, hän kulkeekohti ristiä ja ylösnousemus-ta. Herra sanoo sen näillä sa-noilla: "Kun olit nuori, sinäsidoit itse vyösi ja menit min-ne tahdoit. Mutta kun tuletvanhaksi, sinä ojennat kätesija sinut vyöttää toinen, jokavie sinut minne et tahdo"(Joh. 21:18).Paaviutensa ensimmäisinävuosina, yhä nuorena ja täyn-nä voimaa, pyhä isä meni maa-ilman joka kolkkaan Kristuk-sen ohjaamana. Mutta myö-hemmin hän enenevästi astuisisään Kristuksen kärsimyk-sen yhteyteen; yhä enemmänhän ymmärsi näiden sanojen

totuutta: "sinut vyöttää toi-nen". Ja juuri tässä yhteydessäkärsivään Herraan, väsymättäja uudistuvalla voimalla, hänjulisti evankeliumia, sen rak-kauden salaisuutta, joka me-nee loppuun asti (vrt. Joh.13:1).Hän selitti meille pääsiäi-sen salaisuutta Jumalan lau-peuden salaisuutena. Viimei-sessä kirjassaan hän kirjoitti:Pahalle asetettu raja "on viimekädessä Jumalan laupeus"("Memory and Identity", s.60-61). Ja miettiessään mur-hayritystä hän sanoi: "Uhra-tessaan itsensä kaikkien mei-dän puolesta Kristus antoiuuden merkityksen kärsimi-selle, avasi uuden ulottuvuu-den, uuden järjestyksen: rak-kauden järjestyksen…Juurikärsimys polttaa ja hävittääpahan rakkauden liekillä javetää synnistä esiin hyvyydensuuren kukinnon (s. 189-190)Tämän näyn pakottamanapaavi kärsi ja rakasti yhdisty-neenä Kristukseen ja tämäntähden hänen kärsimyksensäsanoma osoittautui niin kau-nopuheiseksi ja hedelmälli-seksi.Jumalan laupeus: pyhä isälöysi Jumalan armon puh-taimman heijastumisen Juma-lan äidissä. Hän, joka oli jolapsena menettänyt oman äi-tinsä, rakasti jumalallista äitiäsitäkin enemmän. Hän kuuliristiinnaulitun Herran sanatkuin osoitettuina hänellehenkilökohtaisesti: "Katso,äitisi." Ja niin hän teki niinkuin rakastettu opetuslapsi-kin: "siitä hetkestä hän ottihänet kotiinsa" (vrt. Joh.19:27) Ja äidiltä hän oppimukauttamaan itsensä Kris-tuksen kaltaisuuteen.Kukaan meistä ei voi kos-kaan unohtaa, kuinka elämän-sä viimeisenä pääsiäissunnun-taina pyhä isä kärsimyksenmerkitsemänä tuli vielä ker-ran apostolisen palatsin ikku-naan ja vielä viimeisen kerranantoi siunauksensa "kaupun-gille ja maailmalle". Me voim-me olla varmoja, että meidänrakas paavimme seisoo tänäänIsän talon ikkunassa ja ettähän näkee meidät ja siunaameitä. Kyllä, siunaa meitä,pyhä isä! Me uskomme sinunsielusi Jumalan äidille, sinunäidillesi. joka ohjasi sinuajoka päivä ja joka ohjaa sinuanyt poikansa, meidän Her-ramme Jeesuksen Kristuksenikuiseen kirkkauteen. Aamen.
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Teresat kiittävät
Kiitämme kaikkia  kirpputoriin osallistuneita: lahjoitta-jia, työntekijöitä ja asiakkaita! Yhdessä yrittämällä pääsim-me jälleen hyvään tulokseen, jonka käytämme eläkeläispäi-vän kuluihin, lasten ja nuorten kesäleirien tukemiseen jamuihin teresoiden toimintaan liittyviin kuluihin.
Sydämelliset kiitokset!

TERESA RY

Maallikkodominikaanitkutsuvat viettämään
pyhän KatariinaSienalaisen päivää

perjantaina 29.4. klo 18-21
Studium CatholicumissaRitarikatu 3 bA, Hki 17
klo 18.00 messu ja kahvit19.15 Jouni Elomaan esitelmä:"Taiteilijan saarna- Fra Angelicon taideja spiritualiteetti"20.30 kompletorium

TERVETULOA

Fatiman ihmeet - osa 3
Toinen ilmestys
Keskiviikko, kesäkuun 12 päi-vä, pyhän Antonius Padova-laisen päivän aatto. Antoniusoli Portugalin poika, ja synty-mämaa juhlii häntä suuren-moisesti. Fatiman kirkko olipyhän Antoniuksen nimikko-kirkko.Aattopäivän iltana Jacintakuiskaa äidilleen: "Äiti, älämene huomiseen  Antoniuk-sen juhlaan. Tule ennemminmeidän kanssamme Cova daIriaan, että saat nähdä PyhäNeitsyen.""Mitä vielä. Et sinäkäänsinne mene. Ja turha sinne onmennäkään, kun Neitsyt eikuitenkaan ilmesty.""Kyllä, äiti, aivan varmastiilmestyy. Pyhä Neitsytlupasi tulla eikä hän tule-matta jää.""Et siis menekään Antoni-uksen juhlaan?""Pyhä Antonius ei ole kau-nis...""Vai niin. Ja miksi ei?""Kun Jumalan Äiti on pal-jon kauniimpi. Minä menenLucian ja Franciscon kanssaCova da Iriaan. Jos se Rouvakäskee meidän mennä pyhänAntoniuksen juhlaan, silloinmenemme sinne."Varhain seuraavana aamu-na Marton pariskunta lähtiPedreirasin markkinoille.  Las-ten pyynnöistä ei välitetty,mutta ei heitä kiellettykäänCova da Iriaan menemästä.Kello 11 aikaan kolmikko läh-ti ilmestyksen paikalle. Ei sen-tään yksin, sillä perässä kulkipuoli sataa uteliasta. Eräsheistä kertoo:

"Määrätunnilla lapset saa-puivat Cova da Iriaan, polvis-tuivat ison rautatammen juu-relle ja alkoivat sanella ruusu-kon kunniakasta osaa (ylös-nousemus, taivaaseenastumi-nen, Pyhän Hengentulo, pyhän Neitsyentaivaaseenotto, pyhänNeitsyen kruunaus).Sen päätyttyä Lucianousi, suoristi vaat-teensa kuin kirkkoonmennäkseen ja käänsikatseensa itään, 'Pitää-kö tässä vielä kauanodottaa?' kysyttiin. 'Eienää, salama jo leimah-ti. Rouva tulee.' Ja kii-ruusti hän juoksi pie-nelle rautatammelle,toverit perässään. Kuu-lin kaiken, minkä Lu-cia ilmestykselle sanoi,mutta mitään en näh-nyt enkä vastauksiakuullut. Yhden merkil-lisen asian vain huoma-sin. Lucia sanoi ilmes-tyksen poistuneen idänsuuntaan. Ja tammenvesan nuoret lehdet oli-vat taipuneet itäänpäin, aivan kuin vaat-teen lieve olisi niitä si-paissut." Keskustelu kesti kymme-nisen minuuttia. Lucia kysyi:"Mitä minulta tahdotte?"  Il-mestys vastasi tulevansa seu-raavan kuun 13. päivänä. Sii-hen mennessä oli lasten jokapäivä harjoitettava ruusukko-rukousta. "Tahtoni on, ettäopitte lukemaan, sitten saattekuulla, mitä teiltä vaadin."

 Lucian rukouksiin oli sul-jettu eräs sairas, "Jos hän pa-rantaa elämänsä, niin hän tu-lee tänä vuonna terveeksi." Sitten taivaallinen Rouvauskoi lapsille "ensimmäisen

salaisuuden". Francisco, jokatälläkään kerralla ei ollut il-mestyksen puhetta kuullut,sai "salaisuuden" tietoonsaLucialta. Mikä se "salaisuus" oli?Lapset eivät suostuneet sitäilmaisemaan. Sen vain, että eiheille tässä maailmassa ollutvarattuna rikkautta eikä on-nea.

 Nyt se ensimmäinen salai-suus tiedetään. Lucia on rip-pi-isänsä käskystä pannut kir-jaan, että joulukuun 17. päi-vänä 1927 hän oli tabernaak-keliin kätketyltä Jeesukseltakysynyt, kuinka rippi-isän käsky oli täytettä-vä. Herra Jeesus vastasiselvästi ja kuuluvasti:"Kirjoita, rakas tyt-täreni, kaikki, mikä si-nun käsketään kirjoit-taa. Pane kirjaan sekin,minkä Pyhä Neitsyt si-nulle ilmestyksessä tie-doitti, mutta salaisuu-den muuta osaa älä vie-lä ilmaise." Viimeinen kirjaan-pano, Leirian piispankäskystä tehty, paljas-taa meille keskustelunkoko kulun: "Pyytäisin Teitä ot-tamaan meidät kaikkikolme taivaaseen.""Minä tulen piannoutamaan Francisconja Jacintan, mutta si-nun täytyy viipyä täälläkauemmin, Jeesus tah-too käyttää palveluksia-si, jotta minä tulisinihmisille tutuksi ja rak-kaaksi. Hän tahtoo, että maa-ilmassa ruvetaan kunnioitta-maan minun PerisynnitöntäSydäntäni. Sen hartaudenharjoittajalle minä lupaan au-tuuden; ne sielut ovat Juma-lalle erikoisen rakkaita, heovat kukkia, jotka minä Hä-nen valtaistuimensa eteenkannan."

"Minun täytyy siis jäädätänne yksin?""Yksin et jää. Onko sinul-la paljon kärsimistä? Älä me-netä rohkeuttasi. Minä en si-nua koskaan jätä. Perisynni-tön sydämeni on oleva sinul-le turvapaikka ja tie, joka viesinut Jumalan luokse."Jumalan äiti levitti käten-sä. Niistä valui kirkkaudenvuo, jossa lapset näkivät itsen-sä Jumalassa. Franciscoa ja Ja-cintaa valaiseva kirkkaus olisuunnattu ylös, mutta Lucial-le valo valui alas. Ilmestyksenoikeassa kädessä oli sydän,jota joka taholta ympäröivätpistävät orjantappurat.Lapset tajusivat, että maa-ilman synnit haavoittavat Ma-rian sydäntä, ja heidän oli teh-tävä katumusta. Siitä päivästälähtien lapset syttyivät palavas-ti rakastamaan Marian peri-synnitöntä sydäntä.Toisen ilmestyksen lopus-sa kuului rautatammelta kuinetäinen paukaus taikka maan-alainen ukkosen jyrinä, ja tai-vasta kohden nousi valkoinenpilvenhattara.Pilveä sormellaan osoitta-en Lucia huudahti:"Tuolla hän on, tuolla...Nyt hän on poissa, taivas sul-jettiin."Pilvi oli lakannut näkymäs-tä. Palattiin Fatimaan, johonsaavuttiin messun päättyessä.Matkalla Lucia kehotti ihmi-siä joka päivä kotonaan pitä-mään ruusukkohartautta,koska pyhä Neitsyt sitä vaati.

Suomen Caritas ry:nsääntömääräinen vuosikokous28.4.2005 klo 18.00Pyhän Henrikin srk-salissa.
Tule kuulemaan Sinapinsiemen ry:n ja Caritaksen kum-mitoimintaa! KAHVITARJOILUA - TERVETULOA!
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Lähde kevätretkelle maalle, maan alle ja taivaalle
Academicum Catholicumin ja Pyhän Henrikin Seuran mukana.

Retkibussi lähtee lauantaina 21.5.05 klo 9.30 Pyhän Henrikin aukiolta. Ajamme Paciuksenkadun pikavuoropysäkin  kautta (P.Marian kirkon lähellä) kohti vanhaa Stella Marista. Pienen pysähdyksen jälkeen matka jatkuu ja saamme kuulla mm. Elisabeth deGodzinskyn muistoja Westendin Stelliksestä.
Matka jatkuu onnellisten ihmisten asustamien Länsi-Uusimaan aurinkoisten maisemien halki Raaseporin linnanraunioille. Juom-me kahvia ja pureskelemme pullaa samalla kun ajatuksissamme maalautuu kuvia 1300-1500 - luvuilta, jolloin linna oli aika ajoinRuotsi-Suomen valtataistelujen näyttämönä.
Puolelta päivin saavumme Lohjalle, jossa tutustumme Tytyrin kaivosmuseoon. 1500-luvun rautakaivoksesta louhitaan edelleenkalkkia. 110 m maan alla sijaitsevaan Kaivosmuseoon pääsemme mukavasti istuen kiskoja pitkin kulkevalla ”hissillä”. Kannattaavarata jotain lämmintä päälle pantavaa. Ohjelma kestää runsaan tunnin.
Tämän jälkeen suuntaamme katseemme kohti taivasta ja Pyhän Laurin kirkon kattomaalauksia. Vähitellen tulemme ”uuteen”Stella Marisiin, jossa nautimme kello kolmen lounaan. Helsinkiin palaamme kello 17 aikoihin.
Retkikustannukset ovat: Bussi 15 euroa, Raaseporin pääsymaksu + pullakahvit 5 e, kaivosmuseo 8-10 e, lounas 5 e.
Ilmoittautuminen 14.5. mennessä:Marja-Leena Rautakorpi puh. 0503409167Jaakko Airava puh. 0505120813e-mail  jaakko.airava@welho.comHuom.: Retki maksetaan bussissa, mutta peruutuksesta 14.5. jälkeen peritään 5 euroa.
Kom med på en som vi tror oförglömlig VÅRUTFLYKT till Västnyland! Upplev eller återupplev historiska lanskap och intressan-ta platser. Gamla Stella Maris, Raseborg, Lojo med gruva, kyrka och Stella Maris. Avfärd lördagen den 21.5. kl. 9.30 från St.Henriksplatsen tillbaka ca kl 17. Pris: 15 euro för buss, 10 euro för kaffepaus+lunch, museum 8-10 euro. Anmälning senast 14.5.till Jaakko Airava, tel. 0505120813 eller jaakko.airava@welho.com, (utflykten betalas i bussen, för anullering efter 14.5. debiteras5 euro).

Pyhän Henrikin seura ilmoittaaSUURALENNUKSELLA oopperaan: ARABELLA

Seniorit!
Tervetuloakevät-retkellemmeTallinnaan
24.–25.5.

Tulopäivänä teem-
me pienen kier-
roksen historialli-
sessa vanhassa kau-
pungissa ja tutus-
tumme Piritan
vanhan luostarin
raunioihin, joiden
lähellä sijaitsee
uusi Birgittalais-
luostari. Yövymme
siellä. Matkat ja
yöpyminen maksa-
vat noin 80 Euroa.
Matkalla tarvitaan
voimassaoleva pas-
si. Tarkempia tie-
toja matkan aika-
taulusta ja hinnois-
ta seuraavassa Fi-
deksessä ja ko-
koontumisessam-
me 19.4. sekä il-
moitustauluilla.

Kiehtovaa Richard Straussin musiikkia. Tapahtumapaikkana onWien, jossa köyhtynyt kreivi Waldner yrittää saada kahta tytärtäänArabellaa ja Zdekaa naimisiin seurapiireihin. Varaa hänellä on vainArabellan vaatettamiseen, joten toinen tytär saa tyytyä esittämäänpoikaa. Monien vaiheiden jälkeen molemmista sisarista tulee onnel-lisia.
Tiistaina 8.11.2005 klo 19.00Lipun hinta vain 45 Euroa (normaalihinta 68 Euroa)

Pyhän Henrikin seura on saanut myyntiin parhaat permantopaikat,rivit 3-9. Lippuja on rajoitetusti, joten toimi nopeasti. Ota ystäväsimukaan. Lippuja myydään kirkkokahveilla molemmissa seurakun-nissa. Tuotto menee kirkon hyväksi.
Sitovia tilauksia ottaa vastaan Rita Kaira puh. (09) 491 495, tai kesäl-lä 09–87933870, Marja-Leena Rautakorpi 09–2391953.  Soittoaikaklo 9-10.
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Kesäleirejä
Leirien yhteisenä teemana tänä kesänä on juh-lavuoden kunniaksi: ”MEIDÄN KIRKKO”.

Stella Maris
Varhaisnuorten leiri  10-13v. 5. – 10.6.Hinnat: 90e, sisarukset 75 ja ei-katoliset 100e.Monipuolinen leiri sunnuntailounaasta perjantai-iltaan. Isoset suunnitte-levat ohjelmaa ja vauhdittavat leiriläisiä.
Lasten leiri 1 ja 2  5-9v.  12.-18.-24.6Hinnat: 85e/70e/90e viikossa.Pienten lasten turvallinen ja hauska leiri tutussa ympäristössä.Toisen viikon sunnuntaina Köyliön pyhiinvaellus bussilla.
Perheleiri   26.6.-3.7.Ilmoittautumiset ja lisätietoa perheet ja seniorit suoraan Stella Marikseen019-335793.Samaan aikaan on nuorille 14-18-vuotiaille isoskoulutusta. Heidän koulu-tukseen kuuluu teoriaa ja käytännön työharjoittelua, esim. ohjelmoida lei-

rille sopivaa ajanvietettä. Isosten koulutus ja ylläpito maksetaan, ainoas-taan matkat pitää itse kustantaa.
Sporttileiri  8 – 13v. 15.-22.7.Hinnat: 90/75/100Liikuntapainotteinen, monipuolinen leiri.
Ilmoittautumiset Katekeettiseen keskukseen: puh. 09-2416095 fax  09-5885157 email katekeesi@catholic.fi
Kaikki ilmoittautuneet saavat kirjeen ennen leirin alkua, jossa on  tarkem-mat ohjeet.  Toivomme, että ilmoittautumiset ovat sitovia, vaikka ei olemitään ennakkomaksua, koska paikkoja on rajoitetusti. Maksun saa mak-saa paikan päällä. Mikäli perheillä on maksuvaikeuksia, kannattaa ottaayhteyttä omaan seurakuntaan, myös mahdollisen kuljetuksen järjestämi-sessä.

Jyväskylä
Lastenleiri  5.-12.6. Lisätietoa ja ilmoittautumiset Ursuliinisisaret puh:014-614659, fax: 014-614871, email:katsis@nic.fi

Tiedote jäsenmaksun vastaanottamisesta hiippakunnassa
Kuten tunnettua, viime mar-
raskuun alussa otettiin käyt-
töön jäsenmaksutili. Siihen
Suomessa pysyvästi asuvat ka-
tolilaiset voivat siirtää niin sa-
notun vapaaehtoisen jäsen-
maksunsa, jonka suorittamis-
ta piispamme pyysi
26.9.2004 päivitetyssä kirjees-
sään. Siinä jäsenmaksu selitet-
tiin tarkemmin. Ennen jäsen-
maksun käyttöönottoa on ol-
lut käytössä seurakuntakoh-
tainen tuki, joka on jossain
määrin verrattavissa kolehtiin
ja jonka suuruusluokaksi on
suositeltu 1% verotettavasta
ansiotulosta. Tämä seurakun-
takohtainen tuki on edelleen
tarpeen, kun taas jäsenmaksu
on hiippakuntakohtainen ja
siten aivan uusi asia. Se tukee
paitsi kaikkia seurakuntia
myös niitä laitoksia kuten Ka-
tekeetista keskusta, Katolista
tiedotuskeskusta ja Stella Ma-
rista, jotka ovat koko hiippa-
kunnan palvelupisteitä eivät-
kä pysty rahoittamaan itseään.

Noin puolen vuoden ko-
kemuksen perusteella voidaan
alustavasti nähdä, miten uusi
hanke on otettu vastaan. Pää-
osa tilille kerääntyneistä jäsen-

maksuista siirretään kerran
kuussa (kuun alussa) hiippa-
kunnan talousneuvoston tilil-
le. Nämä siirrot ovat tähän
asti olleet seuraavan suuruisia:

14.12.04 12.000 euroa,
07.01.05 10.000 euroa,
03.02.05 8.000 euroa,
10.03.05  6.000 euroa ja
12.04.05  7.000 euroa.
Yhteensä 43.000 euroa.
Tämä vastaa kysymykseen

'kuinka paljon?'. Toinen kysy-
mys on, montako katolilaista
on osallistunut jäsenmaksun
maksamiseen. Jäsenmaksuti-
lille on kertynyt suorituksia
noin 560 henkilöltä. Heistä
noin 210 on maksanut jäsen-
maksua joko säännöllisesti eli
kuukausittain (150) tai kerta-
maksun muodossa (60). Jäl-
kimmäisten maksujen suu-
ruus antaa ymmärtää selkeäs-
ti, että ne on ajateltu koko
vuoden jäsenmaksuiksi. Jot-
kut katolilaiset ovat olleet to-
della anteliaita, minkä voi täs-
sä kiitollisesti mainita. Loput
eli noin 350 henkilöä ovat
suorittaneet vähemmän sään-

nöllisiä tai pieniä maksuja.
Yllä esitetyt tiedot tekevät

jo mahdollisiksi joidenkin
johtopäätösten tekemisen.
Ensiksi: Se, että noin 560 ka-
tolilaista eli 10-20% niistä,
joille jäsenmaksu kuuluu,
ovat osallistuneet jäsenmak-
sun maksamiseen, kertonee,
että monet, jotka ovat tiiviis-
sä yhteydessä kirkkoonsa,
myös osallistuvat kirkkonsa
tukemiseen, kun taas monet,
jotka eivät ole tiiviissä yhtey-
dessä kirkkoonsa, eivät myös-
kään ole osallistuneet kirk-
konsa tukeen. Toisin sanoen,
viesti, että kaikki katolilaiset
ovat vastuussa oman kirkkon-
sa toiminnasta, ei vielä ole
mennyt perille. Tämä on kui-
tenkin jäsenmaksun olennai-
nen ominaisuus.

Toiseksi: Kun jäsenmak-
sun maksaminen on vapaaeh-
toista, täytyy jokaisen päättää
itse, missä määrin hän voi ja
haluaa tukea kirkkonsa toi-
mintaa. Se, että kuukausituo-
tot ovat puolen vuoden jäl-
keen puolittuneet, mietityt-
tää. Jos tilannetta verrataan
siihen, mitä 1997 tapahtui
Tanskassa samassa asiassa, voi-

daan todeta, että sielläkin
alku oli suhteellisen vaatima-
ton, mutta kuukausittain ke-
rääntyneet jäsenmaksut nou-
sivat eivätkä laskeneet.

Mainittakoon, että kusta-
kin jäsenmaksusuorituksesta
veloitetaan saajalta 0,10 eu-
roa, kun käytetään viitenume-
roa (90010). Ilman viitettä
veloitus on 0,50 euroa.

On myös mainitsemisen
arvoista, että jäsenmaksu ei
kata Fides-lehden saamista.
Ainakin länsimaisissa hiippa-
kunnissa kirkon toiminnan
rahoitus on tavallisesti erik-
seen olemassa olevan hiippa-
kunnan lehden rahoituksesta,
meidän tapauksessamme siis
Fides-lehden tilausmaksusta.
Pohjoismaissakin tilanne on
tämä. Katoliset hiippakunnat
eivät ole yhdistyksiä, joiden
jäsenmaksuihin jäsentiedot-
teet sisältyisivät.

Kaiken kaikkiaan haluan
kiittää sydämellisesti niitä,
jotka ovat ottaneet vastaan
ymmärtäväisesti tämän jäsen-
maksualoitteen sekä pyytää
kaikkia niitä, jotka eivät jäsen-
maksua vielä maksa, tekemään
niin. Kuten tunnettua, mai-

nittujen hiippakunnallisten
palveluiden rahoituksen lisäk-
si on tulossa mm. Tampereen
Pyhän ristin kirkon julkisivu-
remontti, jonka kuormaa ei
voi jättää vain ulkomaan avus-
tuksen tai asianomaisen seu-
rakunnan oman varainkeruun
varaan. Tarkemmat tiedot esi-
tetään lähitulevaisuudessa.
Sen lisäksi on näkyvissä tänä
vuonna vielä ainakin yksi suu-
ri putkiremontista aiheutuva
maksu. Molempia projekteja
toivotaan voitavan rahoittaa
osittain jäsenmaksun avulla.

RUDOLF LARENZ
HIIPPAKUNNAN EKONOMI

Saaja
Katolinen kirkko Suomessa

Pankkitili
NORDEA 101430-237491

Viitenumero
90010


