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Kiitos, pyhä isä

Kukapa ei olisi jo odottanut paavin poismenoa.
Kukapa ei viime vuosina
olisi törmännyt hänen
fyysisen kuntonsa heikkouteen. Ja toisaalta: kukapa, joka hänen kirjoituksiaan, sanojaan ja tekojaan seurasi, olisi voinut jäädä kylmäksi paavi
Johannes Paavali II:n inhimillisyyden ja rakkauden edessä.
Pietarin istuimen haltijana paavi ehti toimia yli 26 vuotta. Se lienee pitempi
aika kuin suurin osa meistä Suomen katolilaisista on
edes ollut olemassa. Kuinka suuri vaikutus tämän paavin persoonalla onkaan siihen, minkälaisen kuvan ja
suhteen paaviuteen, kirkkoon ja opetusvirkaan kirkon
tulevat sukupolvet saavat!
Voimme siksi aivan erityisesti kiittää Jumalaa siitä,
että hän lahjoitti kirkolleen tällaisen paimenen. Paimenen, isän, joka viimeisissä julkaistuissa sanoissaan kääntyi juuri nuorten puoleen. Kymmeninä tuhansina he
olivat Pietarinkirkon aukiolla rukoilemassa viimeiseen
asti hänen puolestaan:
“Minä olen etsinyt teitä, nyt te olette tulleet luokseni. Kiitos siitä.”
Tämä on se paavi, joka huusi: “Avatkaa ovet Kristukselle!” Tämä on se paavi, joka valoi toivoa: “Älkää pelätkö.” Voimme sydämemme pohjasta kiittää paavi Johannes Paavali II:sta hänen kaitsennastaan ja esimerkistään, ehkäpä aivan erityisesti ihmisen elämän taipumattomasta puolustamisesta ja sen osoittamisesta, että sitoumukset voivat kestää myös koko elämän ajan, silloinkin, kun niihin liittyy risti.
Nuorten vastaus paavin kutsuun on ollut ylitsevuotavainen. Siksi voimme katsoa tulevaisuuteen täynnä iloa
ja luottamusta: kirkko elää.

Juhlavuoden
pyhiinvaellus Köyliöön
17-19.6.2005

Perinteisesti tänäkin vuonna kävellään pyhän Henrikin jäljille.

Juhlavuoden johdosta tänä
vuonna reitti on toinen.
Aloitetaan kuten aina, perjantaina 17.6. Yläneellä.
Lauantaina 18.6. kävelemme muiden kristittyjen pyhiinvaeltajien kanssa Nousiaisiin (osa matkasta bussilla). Sunnuntaina
19.6. kävelemme Köyliön Kirkkokarille (osa
matkasta bussilla Nousiaisista). Kirkkokarilla
on pyhä messu klo. 13.00.
Keväällä Fidekseen tulee tarkempi pyhiinvaelluksen ohjelma.
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Uutisia

Paavi Johannes Paavali II on
kuollut - rauha hänen sielulleen
Hänen pyhyytensä paavi Johannes Paavali II kuoli sakramenttien vahvistamana lauantaina 2. huhtikuuta 2005 klo
22.37.
84-vuotiaan paavin kunto
heikkeni peruuttamattomasti
torstai-iltana 31.3. Sen jälkeen kymmenet tuhannet uskovat Roomasta ja muualta
kokoontuivat Pietarinkirkon
aukiolle rukoilemaan paavin
puolesta.
Paavin kuolema sujui kauniisti ja rauhallisesti. Hän oli
kuollessaan lähimpien avustajiensa ympäröimänä.
Jumalan laupeuden sunnuntaina pyhän messun paavin puolesta vietti Vatikaanissa kardinaali Angelo Sodano.
Suomessa kaikissa seurakunnissa reagoitiin rakkaan paavin poismenoon myös nopeasti. Sunnuntaiaamusta alkaen kirkot olivat huomattavasti tavallista täydempiä surijoiden täyttäessä ne.
Helsingin piispa Józef
Wróbel SCJ vietti Herran ilmoittamisen juhlapyhän messun Pyhän Henrikin katedraalissa maanantaina 4.4. Mes-

suun osallistui mm. suuri
joukko diplomaattikuntaa.
Surunvalittelukirja paavin
poismenon johdosta oli esillä piispantalossa. Siihen ja eri
seurakunnissa olleisiin kirjoihin kirjoitti nimensä tuhatkunta surijaa, heidän joukossaan tasavallan presidentti
sekä Suomen kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen edustajia. Kirkoissa järjestettiin
myös monia sielunmessuja.
Piispa vietti sielunmessun katedraalikirkossa samaan aikaan paavin hautajaismessun
kanssa perjantaina 8.4. klo
11.00.
Paavin hautajaisiin Roomassa osallistui satoja valtionpäämiehiä ja diplomaatteja,
tuhansia piispoja ja pappeja.
Arvioiden mukaan Roomaan
oli saapunut yli kolme miljoonaa pyhiinvaeltajaa.
Seuraavan paavin valinta
alkaa maanantaina 18.4., kun
kaikkiaan 115 paavin kuolinpäivänä alle 80-vuotiasta kardinaalia kokoontuu suljettujen ovien taakse konklaaviin.
KATT/VIS
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uutinen
Uutisia

Johannes Paulus II:s
testamente offentligt
Den avlidne påvens testamente offentliggjordes på torsdagen av Vatikanen. Det har skrivits i olika omgångar från
1979 till 2000 under påvens
årliga fastereträtt.
"Under denna reträtt har
jag läst påven Paulus VI:s testamente, skrev Johannes Paulus II redan 1979. Denna läsning har fått mig att skriva
detta testamente (...) Vad gäller begravningen upprepar jag
samma förhållningsregler som
påven Paulus VI gav, skrev Johannes Paulus II redan 1979,
med ett tillägg i marginalen:
'graven i jorden, inte i en sarkofag'.
Vid samma tillfälle skrev
han att man skulle bränna
upp alla hans anteckningar.
1982 skrev han att han
bad kardinalskollegiet fråga

de polska biskoparna var de
ville att han skulle begravas,
men redan 1985 tillade han
att det inte var nödvändigt.
I ett tillägg från jubelåret
2000 undrade han om det
inte var dags för Herren att
kalla hem honom:
"I år när jag fyller 80 måste
man fråga sig om det inte är
dags att säga som Bibelns Symeon: 'Nunc dimittis' (Luk
2:29: "Herre, nu låter du din
tjänare gå hem i frid som du
har lovat"). (...) Han skall hjälpa mig att förstå hur länge jag
skall fortsätta denna tjänst,
som Han kallade mig till den
16 oktober 1978. Jag ber
honom att kalla hem mig när
Han själv vill."
I tillägget från år 2000
tackar han Gud för slutet på
det kalla kriget och för det

andra vatikankonciliet (19621965).
"Tillsammans med hela
kyrkan, och särskilt biskoparna, står jag i skuld till konciliet. Jag är övertygad om att
många nya generationer kommer att kunna ösa ur de rikedomar som detta 1900-talets
koncilium har gett oss. Som
biskopar var jag med på konciliet från den första dagen till
den sista, och jag vill anförtro
detta stora arv till alla dem
som är kallade och kommer
att kallas att förverkliga det."
"För min egen del tackar
jag den evige Herden som har
låtit mig tjäna denna stora sak
under alla mina år som påve,
skrev Johannes Paulus II år
2000."
VATIKANRADION/KATT

Johannes Paulus II och Guds
barmhärtighets söndag
Johannes Paulus II avled
efter aftonbönen eller vespern på lördagkvällen 2 april, då den katolska kyrkan
hade börjat fira den andra
påsksöndagen, som den katolska kyrkan sedan fem år
firar som ”Guds barmhärtighets söndag”. Det var
Johannes Paulus II som tog
initiativet, som bygger på
de visioner som den polska
nunnan och mystikern
Faustyna Kowalska fick
strax före andra världskrigets utbrott. I dessa visioner uppmanade Jesus henne att påminna hela världen om att Gud är rik på
barmhärtighet. ”Rik på
barmhärtighet,” Dives in
misericordia, var också titeln på en av Johannes Paulus
II:s första encyklikor från
1980.
Kowalskas visioner om
Guds barmhärtighet var viktiga för Johannes Paulus II.
Han kanoniserade henne själv
den 30 april 2000 och beslöt
samma år att andra påsksönagen skulle vigas åt Guds barmhärtighet. I Rom är vördnaden för Guds barmhärtighet
enligt Kowalskas visioner särskilt förknippad med kyrkan
Santo Spirito in Sassia nära
Petersplatsen. Där firades en
särskild mässa för påven på
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lördagskvällen bara ett par
timmar innan han avled. Ansvarig för denna kyrka är fader
Giuseppe Bart, som förklarar
varför Guds barmhärtighet firas just andra påsksöndagen.
"Under kanoniseringen av
systser Faustyna 30 april 2000
sade påven att det är viktigt
att vi förstår hela budskapet i
Guds ord i mässans läsningar
denna andra påsksöndag", säger fader Bart.
"Denna dag handlar liturgin om barmhärtigheten och
förhärligar Herrens barmhärtighet. Det finns ett nära band

mellan Kristi lidande, död
och uppståndelse och
Guds barmhärtighet. Syster Faustyna själv förknippade sin barmhärtighetsmystik med påskmysteriet,
där Kristus besegrade synden och döden."
Ordenssystern och mystikern Faustina Kowalska
(1905-1938) dog i tuberkulos bara 33 år gammal efter
att ha mottagit en rad uppenbarelser om Guds
barmhärtighet. Hon skrev
ned dem i sin dagbok, där
hon också skrev att hon
hoppades att kyrkan en dag
skulle införa en barmhärtighetens söndag. Man kan
gott säga att syster Faustyna Kowalska är en av nycklarna för att förstå Johannes
Paulus II. Det var Johannes
Paulus II själv som inledde saligförklaringsprocessen 1965,
då han ännu var ärkebiskop i
Krakow och hette Karol Wojtyla. Processen avslutades
först 1993 med saligförklaring, och 30 april 2000 med
kanonisering. 17 augusti
2002 besökte påven sitt hemland Polen och invigde en ny
kyrka i Krakow som är byggd
som en vallfartsort vigd åt
Guds barmhärtighet.
VATIKANRADION/KATT

Paavin viimeiset
nimitykset

Monsignore Philippe Jourdan piispaksi ja Viron apostoliseksi administraattoriksi

Mons. Philippe Jourdan

Vatikaani julkaisi päivää ennen paavi Johannes Paavali
II:n kuolemaa lähes parikymmentä nimityspäätöstä, jotka
on tehty maaliskuun aikana.
Niiden alkuperäinen julkaisupäivä lienee ollut myöhempi.
Nimitysten joukossa on ainakin kaksi viime aikoina Suomessa käynyttä monsignorea:

Paavi on nimittänyt Viron
apostolisen administratuurin
yleisvikaarin,
monsignore
Philippe Jourdanin saman
administratuurin administraattoriksi ja korottanut hänet Pertusan titulaaripiispaksi. Mons. Jourdan on syntynyt 1960 Ranskassa, ja hänet
on vihitty papiksi 1988. Hän
kuuluu Pyhän Ristin ja Opus
Dein prelatuuriin. Hän on
toiminut Virossa vuodesta
1996 alkaen.
Paavi on nimittänyt Liettuan apostolisen nuntiatuurin
nuntiatuurisihteerin, monsignore Charles Daniel Balvon
apostoliseksi nuntiukseksi
Uuteen Seelantiin, Cook-saarille, Fiji-saarille, Marshallsaarille, Kiribatille, Micronesiaan, Naurulle, Samoaan,
Tongaan, Vanuatuun sekä
apostoliseksi delegaatiksi Tyynenmeren alueelle korottaen
hänet samalla Castellon titulaariarkkipiispaksi.
KATT/VIS

Terri Schiavo kuoli
Pitkään oikeustaistelun keskipisteenä ollut yhdysvaltalainen Terri Schiavo on kuollut
31.3.2005. Hänet oli aviomiehensä Michaelin toivomuksen mukaisesti oikeuden määräyksestä irrotettu ravintoletkusta 18.3. Terri Schiavon
(os. Schindler) vanhemmat
puolestaan ovat vuosikausia
käyneet kamppailua tyttärensä elämän jatkamisen puolesta.
Terri Schiavo oli saanut vakavan aivovamman sydänkohtauksen seurauksena helmikuun 25. päivänä 1990. Lukuisat ihmiset, heidän joukossaan monet poliitikot ja

uskontojen edustajat ovat eri
tavoin ottaneet kantaa Terri
Schiavon kohtaloon, josta vähitellen on tullut kahden vastakkaisen
maailmankuvan
taistelukenttä.
Jopa useat eurooppalaiset
kardinaalit ja arkkipiispat
ovat pääsiäisen ajan saarnoissaan ja kirjoituksissaan vedonneet järkyttyneinä ja huolestuneina Terri Schiavon elämän jatkamisen puolesta turhaan. Hän sai sairasten voitelun ja pyhän kommuunion
(Kristuksen veren) sekä synninpäästön neljä päivää ennen kuolemaansa.
KATT

Kirjallisuutta

Mm. paavin kirjoittamia kiertokirjeitä sekä hänen Pohjoismaiden vierailustaan kertovaa
kuvakirjaa ja puhekokoelmaa
on myytävänä Katolisessa tiedotuskeskuksessa.
Puh. 0208 350751, sähköposti info@catholic.fi.
Katolinen tiedotuskeskus
julkaissee paavin kirjan “Lahja ja salaisuus” touko-kesäkuussa.
KATT

Oremus
Rukouksen
apostolaatti

Kristus
och den kristne

Me rukoilemme ...

Huhtikuu

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 korset". 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, begravningens, uppståndelsens och himmelsfärdens mysterier är, jämte hans kropps och blods sakrament, 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 starka. Han frestades, för att försvara oss mot djävulens 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 odödlighetens klädnad. Han förhånades, för att rädda oss
undan den onda andarnas hån. Han kröntes med
törnen, för att befria oss från den första förbannelsens "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)

Että kaikki kristityt ottaisivat
sunnuntain vastaan Herran päivänä, jonka olemme saaneet erityiseksi tieksi Jumalan ja lähimmäistemme luo.
Että into pyhyyteen tartuttaisi kaikki kristityt yhteisöt, niin
että monet saisivat kutsumuksen lähetystyöhön.

Toukokuu

Että kaikki, joita vainotaan uskon ja oikeudenmukaisuuden
tähden, saisivat kokea Pyhän
Hengen lohdutusta ja voimaa.
Että Jumalan kansa saisi paavin ja piispojen välityksellä apua
tunteakseen olevansa osallisia
maailmanlaajuisesta lähetystyöstä.
Kristus Pantokrator

Sunnuntait ja juhlapyhät

17.4. PÄÄSIÄISEN 4. SUNNUNTAI (IV)
1L Apt. 2:14a, 36–41
Ps. 23: 1–3a, 3b–4, 5, 6. Ks 1
2L 1 Piet. 2:20b–25
Ev. Joh. 10: 1–10
Kolehti kannetaan hiippakunnan pappisehdokkaiden hyväksi.
24.4. PÄÄSIÄISEN 5. SUNNUNTAI (I)
1L Apt. 6: 1–7
Ps. 33: 1–2, 4–5, 18–19. Ks 22
2L 1 Piet. 2:4–9
Ev. Joh. 14: 1–12
1.5. PÄÄSIÄISEN 6. SUNNUNTAI (II)
1L Apt. 8:5–8, 14–17
Ps. 66: 1–3a, 4–5, 6–7a, 16+20. Ks 1
2L 1 Piet. 3:15–18
Ev. Joh. 14: 15–21

5.5. HERRAN TAIVAASEENASTUMINEN,
HELATORSTAI, juhlapyhä (velvoittava)
1L Apt. 1: 1–11
Ps. 47: 2–3, 6–7, 8–9. Ks 6
2L Ef. 1: 17–23
Ev. Matt. 28:16–20
8.5. PÄÄSIÄISEN 7. SUNNUNTAI (III)
1L Apt. 1: 12–14
Ps. 27: 1, 4, 7–8a. Ks 13
2L 1 Piet. 4: 13–16
Ev. Joh. 17: 1–11a

15.5. HELLUNTAISUNNUNTAI
1L Apt. 2: 1–11
Ps. 104: 1ab+24ac, 29bc–30, 31+34. Ks 30
2L 1 Kor.12:3b–7,12–13
Ev. Joh. 20: 19–23

Pääsiäisaika päättyy kompletoriumin jälkeen.

Böneapostolatet
Vi ber ...

April

Att alla kristna tar emot söndagen som Guds dag, en dag som
vi fått som en särskild väg till
Gud och till våra medmänniskor.
Att alla kristna kommuniteter genomsyras av iver för helighet 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 styrka.
Att Guds folk genom den helige fadern och biskoparna får
hjälp att känna sig delaktigt i det
världsvida missionsarbetet.

Rukoile ja
toivo, älä
hermostu.
Hermostuminen
ei hyödytä
mitään.
Jumala on
laupias ja
kuulee
rukouksesi.
PYHÄ PIO
PIETRELCINALAINEN
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Johannes Paavali II
Vatikaanin tiedote
lauantaina 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 osallistuivat 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 Pietarinkirkon
aukiolle useiksi tunneiksi kokoontuneiden tuhansien uskovien yhteiset rukoukset.

Johannes Paavali II:n kuoleman hetkellä hänen luonaan olivat hänen kaksi henkilökohtaista sihteeriään, arkkipiispa Stanislaw Dziwisz ja
mons. Mieczyslaw Mokrzycki, kardinaali Marian Jaworski, arkkipiispa Stanislaw Rylko, isä Tadeusz Styczen, kolme Jeesuksen pyhän sydämen palvelijattarien sääntökunnan nunnaa, jotka toimivat pyhän isän asunnossa, johtajanaan ylisisar Tobiana Sobodka, ja paavin henkilökohtainen 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 kamreeri, kardinaali Eduardo Martinez Somalo, arkkipiispa Leonardi Sandri, valtiosihteeristön sijaisvastaava, sekä arkkipiispa Paolo Sardi, Pyhän
Roomalaisen 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 Pietarinkirkon 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.

Piispamme saarna Herran ilmoittamisen juhlapyhän messussa paavin
muistoksi Pyhän Henrikin katedraalissa 4.4.2005
Teidän ylhäisyytenne, rakkaat
veljet ja sisaret

Toivotan teidät tervetulleiksi
tähän pyhään messuun, jossa
rukoilemme paavi Johannes
Paavali II:n sielun puolesta.
Politiikan maailmalle hän oli
Vatikaanivaltion päämies, jolla oli paljon moraalista arvovaltaa. Kristityille, erityisesti
katolilaisille, hän oli pyhän
apostoli Pietarin seuraaja ja
siten katolisen kirkon pää, ei
vain hengellinen johtaja vaan
myös opettaja sekä ennen
kaikkea evankeliumin todistaja.
Monissa maissa on julistettu suru-aika, jolla osoitetaan
surua ja murhetta tämän suuren paimenen poismenoa
kohtaan. Katolinen kirkko ei
kuitenkaan ole pelkästään surun täyttämä. Se ottaa tämän
kuoleman hyvin vakavasti,
mutta samanaikaisesti suurella kiitollisuudella ja syvällä
ilolla. Paavin kuolema ei ole
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hänen elämänsä täyttymys ja
toivoton loppu, vaan se on
uuden, syvällisemmän elämän alku iankaikkisuudessa,
hänen Opettajansa Jeesuksen
Kristuksen vierellä.
Nämä päivät ovat siksi
ilon läpäisemät. Katolinen
kirkko on suuresti kiitollinen
Jumalalle siitä, että hän lähetti sille näin hyvän paimenen,
joka osasi vastata ajan haasteisiin. Kirkko on samalla kiitollinen siitä ohjauksesta, jota se
sai Johannes Paavali II:lta ja
joka teki mahdolliseksi sen,
että kirkko on pystynyt suoriutumaan tehtävästään ihmiskunnan ja maailman hyväksi. Kiitämme Jumalaa siitä
uskollisuudesta, jota tämä
pyhä paimen osoitti elämänsä loppuun saakka palvellessaan Jeesusta Kristusta ja ihmiskunnan parasta.
Olemme kiitollisia siitä
tavasta, jolla paavi oli tuki ja
opettaja kaikille, jotka etsivät
tarkoitusta ja merkitystä elä-

mälleen, jotka haluavat tietää,
miten voivat elää elämänsä arvokkaasti hukkaamatta sitä.
Olemme kiitollisia paavin uskollisuudesta köyhien, hylättyjen, epäoikeudenmukaisuuden tai väkivallan kohteena
olevien puolestapuhujana.
Johannes Paavali II oli suuri mies. Hänen inhimillisyytensä ei kuitenkaan ollut ainoa syy hänen suuruuteensa.
Epäilemättä hänen inhimillisyyttään leimasi herkkyys kaikkea sitä kohtaan, mikä on hyvää ja kaunista ihmisessä ja
maailmassa. Muuan näkyvä
esimerkki tästä oli hänen rakkautensa kirjallisuutta, taidetta ja runoutta kohtaan.
Paavin suuruuden lähde
oli ennen kaikkea evankeliumeiden viisaus. Sen valossa hän rukoili, mietiskeli ja
etsi vastauksia kysymyksiin,
jotka häntä askarruttivat. Hän
myös yritti elää tämän viisauden mukaan. Evankeliumit
olivat hänen ajattelunsa ja

opetuksensa ylin lähde pappina, Krakovan piispana, yliopisto-opettajana ja lopuksi
paavina.
Mikä Jeesuksen Kristuksen
evankeliumissa sitten innoitti
Johannes Paavali toista eniten? Ennen kaikkea pelastustapahtuma, se, että Jumala
tuli ihmiseksi. Luomisen jälkeen se on suurin ilmaus Jumalan rakkaudesta ihmistä
kohtaan. Se on myös kaikkein
voimakkain vahvistus ihmisen
arvolle. Voiko olla suurempaa
vahvistusta ihmisen suuruudelle, kuin se, että Jumala otti
itselleen ihmisen luonnon?
Toinen tekijä on Sana, jonka
Jeesus Kristus osoittaa ihmisille. Se näyttää ihmisille tien
pelastukseen, joka on ihmisten ainoa tie todelliseen itsensäilmaisemiseen ja onnellisuuteen. Sitähän ihminen jatkuvasti kaipaa sydämessään ja
etsii.
Johannes Paavali II ei koskaan etsinyt henkilökohtaisia

selityksiä inhimillisestä syvyydestä ja viisaudesta. Hän oli
kaikkea muuta kuin pelkästään inhimillinen, opportunistinen, poliittinen tai ideologinen. Aina kun hän koputti ihmissydämen ovea,
hän kutsui seuraamaan erityistä elämäntapaa, jonka keskipisteenä on seuraava Jeesuksen Kristuksen käsky: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja
mielestäsi. Tämä on käskyistä
suurin ja tärkein. Toinen yhtä
tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”
Juuri tämän takia Johannes Paavali II jatkuvasti kutsui
meitä tunnistamaan Jumalan
lain ihmisten ja yhteiskunnan
elämässä. Hän alleviivasi, ettei
yksikään yhteiskunta voi elää
totuudessa, ellei se laeissaan ja
asetuksissaan kunnioita tätä
velvollisuutta. Samaan aikaan
voimakkaalla äänellä hän sanoi: ”Avatkaa ovet Jeesukselle

Johannes Paavali II
Piispamme tiedonanto
paavin hautajaisten jälkeen
Rakkaat papit ja sääntökuntalaiset!
Rakkaat sisaret ja veljet!

Paavi Johannes Paavali II haudattiin perjantaina (8.4.2005) Roomassa. Vielä kerran haluamme rukouksessa kiittää Jumalaa hänestä. Monilla meistä on henkilökohtainen kokemus hänen suuruudestaan ja erityisestä karismastaan ja hän jää varmasti mieliimme. Mutta kirkko ei
voi elää ilman paavia. Siksi suruajan jälkeen, 18. päivänä huhtikuuta alkaa konklaavi eli uuden paavin valinta.
Kirkon johtajan tehtävä paimenena ja opettajana uskon ja moraalin asioissa ei ole yksinkertainen, etenkään meidän aikanamme. Siksi meillä on velvollisuus tukea rukouksin uuden
paavin valintaa. Pyydän kirkkoherroja järjestämään mahdollisuuksiensa mukaan kirkoissa
kaikkein pyhimmän sakramentin palvonnan hetkiä ja myös hetkiä, jolloin rukoillaan yhdessä
ruusukkoa. Haluaisin pyytää sairaita ja kärsiviä ihmisiä uhraamaan oman kärsimyksensä saman päämäärän hyväksi. Kutsun kaikkia uskovia – vapaaehtoisina ja oman valinnan mukaan
- luopumaan jostain henkilökohtaisesta mukavuudesta tai ilosta (samalla tavalla kuin paaston 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 sydämensä avoimena Pyhän Hengen inspiraatiolle. Me rukoilemme myös sen kardinaalin puolesta, jonka Jumala edeltä käsin on määrännyt uudeksi paaviksi. Me pyydämme hänelle erityisesti lujaa uskoa siihen, että Jumala pysyy hänen tukenaan. Siksi hänen ei tarvitse pelätä Pietarin
viran vastaanottamista. Johannes Paavali II on ilmaissut tämän apostolisessa konstituutiossa
Universi Dominici Gregis (nro 86) seuraavasti:
”Pyydän häntä, joka tulee valituksi, ottamaan vastaan viran, johon hänet on kutsuttu eikä
kavahtamaan sen tuomaa taakkaa sekä antautumaan nöyrästi Jumalan tahdon suunnitelmaan.
Sillä Jumala, joka antaa hänelle tämän taakan, myös suojelee häntä kädellään niin, että hän
kykenee sen kantamaan. Hän, joka antaa tämän raskaan tehtävän, tukee myös sen täyttämisessä ja antaessaan viran arvon, Hän antaa myös voiman siihen niin, että ihminen ei murru viran
taakan alle.”

Helsingissä 7. päivänä huhtikuuta 2005
+Józef Wróbel SCJ
Helsingin piispa

Kristukselle!”
Sama pätee kirkkoon. Kirkon ensimmäinen ja päällimmäinen velvollisuus on Jumalalta saadun uskon talletuksen totuuden uskollinen julistaminen. Paavi ei lakannut
kutsumasta koko kirkkoa,
piispoista ja papeista alkaen,
jatkuvaan
kääntymykseen
kohti alkuperäistä evankeliumia, palaamaan lähteille. Hän
myös julkisesti pyysi anteeksi
kirkon tekemiä syntejä.
Johannes Paavali toinen
halusi noudattaa Jumalan lakia ihmisten ja yhteiskuntien
elämässä. Siksi hän kutsui
kaikkia kunnioittamaan ihmisen omantunnon vapautta ja
osoittamaan kunnioitusta Jumalalle. Hän osoitti sanansa
ei vain katolilaisille vaan kaikille uskoville. Samalla yksi
hänen huolenpitonsa kohteista oli ekumenia ja vuoropuhelu uskontojen kanssa. Kristittyjen kesken vallitseva hajaannus oli hänen mielestään
suuri uskottomuuden osoitus
Jumalaa, kaikkien ihmisten
Isää kohtaan, ja skandaali epäuskoisten edessä.
Lähimmäisen rakkauden
käsky on hänen moraalisen ja

yhteiskunnallisen opetuksensa yhteinen nimittäjä. Ihmisen henkilökohtaista arvoa ja
hänen oikeuksiaan on aina
kunnioitettava. Niitä ei ole
mikään maallinen auktoriteetti antanut, vaan ne edeltävät sitä. Ne liittyvät erottamattomasti ihmis-persoonan
ihmisyyteen. Tämän arvonannon puute on suurin yksittäinen syy yhteiskunnalliseen
epävakauteen ja sotiin. Siksi
paavi oli ehdottomasti kaikkea yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta, heikkojen sortamista, rasismia ja
kansalliskiihkoa, esteetöntä
kapitalismia, työläisten oikeuksien kieltämistä, totalitaarista hallintoa sekä kaikkea
sellaista toimintaa vastaan,
jossa kielletään oikeus elämään: kuolemanrangaistusta,
eutanasiaa, aborttia ja ihmisalkioilla tehtäviä kokeita.
Kunnioitus ihmistä kohtaan tämän arvon johdosta
edellyttää, että ihminen itse
kunnioittaa itseään. Siksi paavi vastusti kaikkea sitä, mikä
loukkaa ihmisen arvoa persoonana, avioliitossa ja perheessä.
Rakkaat veljet ja sisaret!

Suuri mies ja suuri paimen on
jättänyt meidät. Olemme kiitollisia Jumalalle ja Puolan
kansalle hänen persoonastaan. Kiitos Jumalalle siitä,
että hän monin eri tavoin
muutti maailman kasvoja ja
valoi uutta toivoa ihmisten
sydämiin. Luotamme siihen,
että hänen panoksensa tuottaa hedelmiä myös jatkossa.
Riippuu kaikista meistä, jotka olemme saaneet ottaa vastaan Jumalalta monia lahjoja
paavin kautta, miten ne käytetään. Epäilemättä hänen esirukouksensa auttaa kaikkia
hyvän tahdon ihmisiä.
Kaikille, jotka uskovat
kirkkoon, haluaisin sanoa lopuksi tämän: Paavin työ jatkuu. Kirkon historia ei ole
päättynyt. Johannes Paavali
II:n kuolema sattuu kevääseen, aikaan, jolloin kirkossa
vietetään Herramme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusta. Kuten hän itse totesi yhdessä viimeaikaisessa asiakirjassaan, ”me voimme jo nähdä Hengen uuden kevään airueet”. Aamen.

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
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Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-6824040, fax 09-6224618. Sähköposti 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 perhemessu, 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 mukaan.
Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, fax 09-2411634. Sähköposti
maria@catholic.fi. Kotisivu maria.catholic.fi.
Su 10.00 päämessu suomeksi (1. sunn. ruotsiksi/suomeksi), kirkkokahvit; 11.30
messu (1. sunn. suomeksi/ruotsiksi, 2. sunn. englanniksi, 3. sunn. suomeksi/vietnamiksi, 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 sopimuksen 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 puhelimitse ja kirkon ovelta. Rippitilaisuus sopimuksen mukaan. Messut Jyväskylän
kirkossa yleensä: ma 18.00 (sisarten kappelissa), ti 7.00, ke 18.00, to 7.00, pe
7.00 la 8.00. Poikkeukset 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. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista kirkon ilmoitustaululta.
Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251. Sähköposti ursula@catholic.fi. Kotisivu www.sci.fi/~stan. Pankkiyhteys: Sampo 800015-1888441.
Su 11.00 (1., 2. ja 5. 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. Sähköposti perhe@catholic.fi.
Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, pe 18.30 iltamessu. Ke, la 19.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30 - 18.30, puoli tuntia ennen messua ja
sopimuksen mukaan.
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16.4. la 10.00 lauantaikurssi englantilaisessa 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 seurakuntasalissa
19.4. ti CSC 18.00 ruusukko, 18.30 messu
23.4. la 10.00 katumushartaus ensikommuuniota varten, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu
24.4. pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.45 messu lat./esp., 11.00 päämessu, 12.30
messu venäjäksi, 16.00 messu Tikkurilassa, 18.00 iltamessu
30.4. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi
(11.00 messu), 7.40 vesper, 18.00 aattomessu
1.5. pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.45 lat./
engl., 11.00 päämessu, 12.30 messu
italiaksi, 16.00 messu puolaksi, 18.00 iltamessu
2.5. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
3.5. ti CSC 18.00 ruusukko, 18.30 messu
5.5. helatorstai, 11.00 päämessu ja ensikommuunio
7.5. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
8.5. pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.45 lat./
ranska, 11.00 päämessu, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
14.5. la 10.00 ensikommuunion harjoitus,
10.00 kevätjuhla srk-salissa, 11.00 lastenmessu ranskaksi, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu
15.5. helluntaisunnuntai: 9.45 lat./engl.
(ensikommuunio engl.), 11.00 päämessu 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/Lördagskurssen Englantilaisessa koulussa,
11.00 messu suomeksi/mässa på finska, 18.30 aattomessu suomeksi
17.4. pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 11.30 messu suomeksi/vietnamiksi, aasialaisen ja itämaisen ruoan myynti päämessun jälkeen. Tervetuloa! 18.30 iltamessu
19.4. ti 18.30 iltamessu isä R. Brügemanin 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 koululaisten messu!!
30.4. la 18.30 aattomessu
1.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.30 rosenkrans på svenska/ruusukkorukous
ruotsiksi, 10.00 messu ruotsiksi/mässa
på svenska, 11.30 messu suomeksi/
mässa på finska, 18.30 iltamessu suomeksi
5.5. to helatorstai: 10.00 messu suomeksi/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 ruusukkorukous suomeksi 10.00 messu
suomeksi/mässa på finska, 11.30 messu englanniksi/Mass in English, 15.00
Messu Karjaalla, 18.30 iltamessu
14.5. la ensikommuunion harjoitus ja rippi
15.5. su helluntai: 10.00 ensikommuuniojuhla, 12.00 messu suomeksi/vietnamiksi, 18.30 iltamessu
----------------- Diaspora -----------------

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 autuaan
Hemmingin seurakunta
16.4. la 10.30 messu Ahvenanmaalla
17.4. pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
19.4. ti 19.00 informaatiokurssi
23.4. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
24.4. pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 päämessu, 18.30 Mass in English
1.5. pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30 päämessu, 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 perhemessu
8.5. pääsiäisen 7. sunnuntai 10.30 päämessu, 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 messu
Miestenpiiri kokoontuu iltamessun jälkeen kuukauden ensimmäisenä tiistaina.

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta
16.4. la 9.00 lauantaikurssi, 10.30 informaatiokurssi, 12.15 pyhä messu, 13.15
I kommuuniolle menevien lasten vanhempien kokous, 14.00 seurakuntaneuvoston kokous
17.4. pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämessu
20.4. ke 18.00 English Mass
21.4. to 14.00 seniorien kokous
23.4. la 9.45 uskonnonopetus Savonlinnassa, 11.00 messu Savonlinnassa
24.4. pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 päämessu, 16.00 messu Kuopiossa
25.4. ma pyhä evankelista Markus, juhla,
18.00 messu (sisarten kappelissa)
29.4. pe pyhä Katariina Sienalainen, neitsyt ja kirkonopettaja, Euroopan suojelija,
juhla: 7.00 messu
1.5. pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 ruusukkopiirin ruusukkorukous, 10.30 päämessu
5.5. to Herran taivaaseenastuminen, helatorstai, juhlapyhä (velvoittava): 10.30
päämessu
6.5. pe 18.00 messu Kiteellä
7.5. la 9.45 uskonnonopetus Joensuussa, 11.00 messu Joensuussa, 16.00
messu Varkaudessa
8.5. pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30 päämessu, 16.00 messu Mikkelissä
----------------- Diaspora ----------------Joensuu: (Ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu
32) 7.5. la messu klo 11.00, uskonnonopetus alkaa klo 9.45
Kitee: (Lut. kirkko; Kappelintie 4) 6.5. pe
messu klo 18.00
Kuopio: (Ort. tuomiokirkon srk-sali, Snellmaninkatu 8) 24.4.; 29.5. messu su klo
16.00
Mikkeli: (Lut. tuomiokirkon krypta, Savilahdenkatu 20) 8.5. messu su klo 16.00
Savonlinna: (Ort. rukoushuone, Erkonkatu 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.

Kalenteri
Tampere
Pyhän ristin seurakunta
16.4. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
17.4. pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 14.00 messu puolaksi, 18.00
messu englanniksi/mass in English
23.4. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemessu
1.5. su 10.30 päämessu, 18.00 messu
englanniksi
5.5. to Helatorstain juhlamessu (velvoittava)
6.5. pe 17.00 ensikommuuniolasten parannuksen sakramentti ja harjoitus
8.5. su 10.30 päämessu. lasten 1. kommuunio, 18.00 messu englanniksi
13.5. pe 17.00 vahvistettavien nuorten parannuksen sakramentti, pyhä messu ja
harjoitus
15.5. su 10.30 piispanmessu, helluntaisunnuntai - 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 päämessu
21.4. to 18.00 iltamessu
24.4. pääsiäisen 5. sunnuntai: 18.00 kiitosmessu SCJ-veljeskunnan perustajan
autuaaksi julistamisen johdosta
28.4. to 18.00 iltamessu
1.5. pääsiäisen 6. sunnuntai: 11.00 päämessu
5.5. to 11.00 helatorstain liturgia
8.5. pääsiäisen 7. sunnuntai: 11.00 päämessu
12.5. to 18.00 iltamessu
14.5. la 13.00 perhemessu
15.5. helluntaisunnuntai: 18 päämessu
----------------- Diaspora ----------------Hamina: Huom. uusi paikka! Ev.lut. seurakuntakeskus, Mannerheimintie 12 (Kulmakivi): 24.4.(Huom! Poikkeuksellisesti
Itäristin seurakuntatalossa, Savonkatu
10); 22.5. klo 11.00
Lahti: 7.5. klo 16.00 pyhä messu ja klo 1416 uskonnonopetus ortodoksisessa kirkossa
Lappeenranta: 17.4.; 15.5. klo 11.30 ortod. 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. Ottakaa kaikki tarpeelliset työvälineet ja kestieväät grillijuhlaa varten. Tervetuloa mukaan!

Oulu
Nasaretin pyhän
perheen seurakunta
15.4. pe 18.00 pyhän sakramentin palvonta (adoraatio)
16.4. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
17.4. pääsiäisen 4. sunnuntai: 11.00 päämessu, 13.30 Mass in English, 17.00
messu Torniossa
22.4. pe 18.00 pyhän sakramentin palvonta (adoraatio)
23.4. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
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 palvonta (adoraatio)
30.4. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
1.5. pääsiäisen 6. sunnuntai: 11.00 päämessu, 13.30 Mass in English, 17.00
messu Torniossa
5.5. to 18.30 Herran taivaaseenastuminen, helatorstai (velvoittava)
6.5. pe 18.00 pyhän sakramentin palvonta (adoraatio)
7.5. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
8.5. pääsiäisen 7. sunnuntai: 11.00 päämessu, 13.30 Mass in English, 17.30
messu Rovaniemellä
13.5. pe 18.00 pyhän sakramentin palvonta (adoraatio)
14.5. la 11.00 uskonnonopetus koululaisille
15.5. helluntaisunnuntai: 11.00 päämessu, 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. Sähköposti
info@catholic.fi.
Kotisivu
www.catholic.fi

KESKUKSET

02740

Espoo.

Puh.

Teresa ry

Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä isä Axel Carlbergiin OP (ks. Studium
Catholicum) tai Marko Tervaporttiin (ks.
Katolinen tiedotuskeskus).

Teresat kokoontuvat pääasiallisesti Pyhän Marian seurakuntasalissa, Mäntytie
2, joka kuukauden 1. ja 3. tiistai. Ilta alkaa
messun vietolla Pyhän Marian kirkossa
klo 18.30. Messua edeltää ruusukkorukous klo 18.00 alkaen.
Tiistai 19.4. Kirjallisuusilta Marja Kuparisen johdolla.
Tiistai 10.5. Teresojen ohjelmallinen
kevätjuhla.

Karmeliittamaallikot
Hiljainen rukous (klo 17.00-17.30) ja vesper (17.30-17.45) maanantaisin Pyhän
Henrikin katedraalin sakramettikappelissa. Tervetuloa!

Kirjallisuuspiiri

Kokoontuu kevätkaudella Studium Catholicumissa Ritarik.3b A. 3. kerros klo 18.30
to 21.4. Giovanni Guareschi: Isä Camillo-kirjat
to 12.5. Margaret Atwood: Alias Jane

Maallikkofransiskaanit OFS

09-

Stella Maris

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

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 0961206711, fax 09-61206710. Email:
kirjasto@studium.fi
Kirjasto on avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 10 – 16 sekä keskiviikkoisin klo
10 – 18.
Dominikaanit viettävät kappelissaan
messua tavallisesti klo 8.00 maanantaista perjantaihin.

Suomen Caritas
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh 091357998, fax 09-68423140. Sähköposti
info@caritas.inet.fi. www.caritasfinland.fi

TAPAHTUMIA

Teresa ry on Helsingin molempien katolisten
seurakuntien yhteinen yhdistys. Toimimme pääkaupunkiseudulla Pyhän Henrikin ja Pyhän Marian seurakuntien karitatiivisen työn hyväksi järjestämällä myyjäisiä, joiden tuotosta luovutamme kirkkoherrojen jaettavaksi avustuksia vanhusten, sairaiden ja lasten tarpeisiin, sekä tuemme nuorten toimintaa. Yhdistyksellä on myös
tärkeä tehtävä katolisen identiteetin vahvistamisessa ja sen vuoksi esitelmä- ja keskusteluillat
muodostavat laajan osan toiminnastamme. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Maallikkofransiskaanit O.F.S. kuuluvat
maailmanlaajuiseen
fransiskaaniseen
perheeseen, jonka alkuperä perustuu Assisin pyhän Franciscuksen (1182-1226)
osoittamaan elämäntapaan. Maallikkofransiskaaneilla on kanonisen lain mukaiset säännöt. Tämä on toimintamme 57.
vuosi Suomessa. Kokouspaikka on Pyhän 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 ekumeeninen p. Franciscuksen juhla 2.-3.7.
EUFRA-viikot 2005 Puolassa, Konstancin-Jeziornassa heinä-elokuussa.
Seuraava kokouksemme on syyskuussa, torstaina 15.9. kello 17.00

Maanantaiklubi

Ekumeeninen keskus
Myllyjärvi,
8557148.

Elämän puolesta

Marian ja Henrikin seurakuntien yhteinen
maanantaiklubi kokoontuu maanantaisin
Marian kirkon alakerrassa klo 14 ja on
avoin kaikille ja kaikenikäisille. Ennen
maanantaiklubin alkamista vietämme yhdessä pyhää messua klo 13.30.
Käsittelemme rukousapostolaatin aiheita ja yhdessä valitsemaamme teemaa, teemme seurakunnalle hyödyllisiä
palveluita, valmistamme Äiti Teresa -peittoja ja seurustelemme kahvikupin ääressä. Tervetuloa mukaan
18.4. Toimintapäivä
25.4. Ei messua eikä maanantaiklubia
2.5. Kevätkauden päättäjäiset: Sisar
Marja-Liisa: Pyhä Birgitta ja keskiajan
sairaanhoito

Pyhän Henrikin seura

Seniorien messu ja
kokoontuminen

Pyhän Henrikin
katedraalissa

19.4. klo 14.00.

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.

Tervetuloa!

Academicum Catholicum
Ellei muuta mainita, kokous pidetään Studium Catholicumissa, Ritarik. 3b A, Helsinki. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille.
Toukokuussa teemme retken yhdessä P. Henrikin Seuran kanssa, tarkemmat
tiedot julkistetaan myöhemmin./I Maj gör
vi en utflykt med St. Henriks sällskap. Programmet 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 choosing new Pope, confession 18.00-20.00.
For students and young adults and anyone interested in the Catholic Faith.

Verbi Dei sono
Schola cantorum
Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja
muihin tilaisuuksiin. Gregorian chant for weddings, funerals and other occasions.
Yhteys/Contact: Markus Mäkelä 040-7178833.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoitukset seuraavaan lehteen ajalle
13.5.–10.6. on toimitettava viimeistään 29.4. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen
info@catholic.fi
Säilytä aina tärkeästä aineistosta
kopio itselläsi!
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Johannes Paavali II

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

Rogito - paavi Johannes Paavali II:n
pontifikaatin lyhyt kuvaus

Paavi Johannes Paavali II otti mukaansa hautaan pontifikaattinsa aikana lyötyjen mitalien ja opetuskirjoitustensa lisäksi latinankielisen
tekstin paaviutensa ajasta. Niin sanottu ”Rogito” pantiin perjantaiaamuna Pietarinkirkossa vainajan kanssa ruumisarkkuun ennen kuin
arkku suljettiin ja sinetöitiin.

J

ohannes Paavali II:n kuoleman, arkkuun laskemisen ja hautaamisen ainaiseksi muistamiseksi. Huhtikuun toisena päivänä AD 2005 kello 21.37, kun lauantai oli jo lopuillaan ja me
olimme astumassa Herran päivään, kahdeksanteen pääsiäisen jälkeiseen päivään ja Jumalan laupeuden sunnuntaihin, siirtyi rakastettu kirkon paimen, Johannes Paavali II, kuolleista nousseen
Kristuksen valossa tästä maailmasta Isän luo. Koko kirkko, ja erityisesti nuoret, ovat rukouksessa seuranneet tätä siirtymistä.

J

ohannes Paavali II oli 264. paavi. Hänen muistonsa pysyy elävänä kirkon ja koko ihmiskunnan sydämessä. Karol Wojtyla,
joka valittiin paaviksi 16. lokakuuta 1978, syntyi Wadowicen
kaupungissa, 50 kilometrin päässä Krakovasta, toukokuun 18. päivänä 1920 ja hänet kastettiin kahden päivänä kuluttua isä Frantisek Zakin seurakunnan kirkossa. Yhdeksänvuotiaana hän sai ensikommuunion ja 18-vuotiaana hänet konfirmoitiin. Natsien miehitysjoukkojen sotilaiden suljettua yliopiston, hän keskeytti opintonsa ja työskenteli kivilouhoksessa ja myöhemmin Solvayn kemiantehtaassa.
Kun hän 1942 tunsi kutsumusta pappeuteen, hän osallistui
Krakovan maanalaisen seminaarin kursseille. Marraskuun 1. päivänä 1946 hän sai kardinaali Adam Sapiehan kätten kautta pappisvihkimyksen. Sitten hänet lähetettiin Roomaan, jossa hän suoritti lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot teologiassa; hänen väitöskirjansa aihe oli ”Pyhän Ristin Johanneksen oppi uskosta”. Sen
jälkeen hän palasi takaisin Puolaan, missä hän hoiti erilaisia sielunhoidollisia tehtäviä ja antoi uskonnonopetusta.
Heinäkuun 4. päivänä 1958 paavi Pius XII nimitti hänet Krakovan apulaispiispaksi. Paavali VI määräsi hänet 1964 saman istuimen arkkipiispaksi. Siinä virassa hän osallistui myös Vatikaanin II konsiiliin. Paavali VI nimitti hänet 26. heinäkuuta 1967
kardinaaliksi. Kardinaalit valitsivat hänet konklaavissa 16. lokakuuta 1978 paaviksi ja hän otti nimen Johannes Paavali II. Herran päivänä, 22. lokakuuta hän aloitti juhlallisesti Pietarin virkansa.
Johannes Paavali II:n pontifikaatti oli yksi kirkon historian pisimmistä. Tänä aikana on tapahtunut mullistavia muutoksia eri
aloilla. Ajatelkaamme erityisesti niitä hallitusten kaatumisia, joihin hän itse osaltaan vaikutti. Päämääränään evankeliumin julistaminen hän matkusti monissa maissa. Johannes Paavali II hoiti
Pietarin virkaa väsymättömästi missionaarisessa hengessä ja hän
antoi kaikki voimansa sen edestä, kantaen huolta kaikista kirkoista rakkaudesta koko ihmiskuntaa kohtaan. Hän on tavannut
enemmän kuin kukaan edeltäjistään Jumalan kansaa ja kansakuntien vastuunkantajia messunvietoissa, yleis- ja erityisvastaanotoilla ja pastoraalisilla vierailuillaan.
Hänen rakkautensa nuorisoon pakotti hänet herättämään uudelleen 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 useisiin rukoustapahtumiin rauhan puolesta, ennen kaikkea Assisiin.

H

än on laajentanut huomattavasti kardinaalikollegiota,
johon hän on tehnyt 231 nimitystä (lisäksi yhden in pectore). Hän on kutsunut koolle 15 piispainsynodien kokousta, seitsemän yleistä ja kahdeksan erityistä. Hän on luonut
lukuisia hiippakuntia ja vastaavia struktuureita ennen kaikkea ItäEurooppaan. Hän uudisti lännen ja idän riitusten kanonisen oikeuden, 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 tavalla liturgista elämää ja spiritualiteettia samoin kuin kontemplatiivista rukousta, eritoten sakramentin palvontaa ja ruusukon rukoilemista (vrt. apostolinen kirje ”Rosarium Virginis Mariae”).
Hänen johdollaan kirkko lähestyi kolmatta vuosituhatta ja
vietti pyhää vuotta 2000 seuraten niitä suuntaviivoja, jotka apostolinen kirje ”Tertio Millennio adveniente” oli antanut. Kirkko
astui uuteen aikakauteen apostolisen kirjeen, Novo millennio
ineunte, avustamana. Siinä uskoville osoitettiin tie tulevaisuuteen. Lunastuksen pyhän vuodella avulla, mariaanisella vuodella
ja eukaristisella vuodella hän ohjannut kirkon hengellistä uudistumista.
Hän on antanut pyhäksi ja autuaaksi julistamisella verrattoman sysäyksen aikamme ihmisille näyttäen esikuvia näissä lukuisissa pyhyyden esimerkeissä. Hän on korottanut Jeesus-lapsen pyhän Teresan kirkonopettajaksi. Johannes Paavali II:n opetus on
hyvin rikasta. Uskonopin vartijana hän on ponnistellut edistääkseen viisaasti ja rohkeasti katolisen teologian moraaliopetusta ja
hengellistä opetusta ja hän on koko pontifikaattinsa ajan vastustanut sellaisia pyrkimyksiä, jotka taistelevat aitoa kirkon traditiota vastaan.
Hänen tärkeimmät asiakirjansa ovat 14 ensyklikaa, 15 apostolista kehotuskirjettä, 11 apostolista konstituutiota, 45 apostolista
kirjoitusta ja lisäksi yleisvastaanottojen katekeesit ja puheet, joita
hän on pitänyt kaikkialla maailmassa. Johannes Paavali II on opetuksellaan vahvistanut ja valistanut Jumalan kansaa sen teologian tuntemuksessa (eritoten kolmella ensimmäisellä ensyklikallaan – Redemptor hominis, Dives in misericordia, Dominum et
vivificantem), mutta myös antropologisilla ja sosiaalisilla ensyklikoillaan (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).

H

än on julkaissut traditioon tukeutuen Katoisen kirkon
kateksimuksen ja tulkinnut sitä Vatikaanin II:n kirkolliskokouksen auktoriteetilla. Hän on julkaissut myös yksityisenä opettajana muutamia kirjoja. Hänen opetustoimintansa
kulminoitui ensyklikassa Ecclesia in Eucharistia ja apostolisessa
kirjoituksessa Mane nobiscum Domine eukaristian vuoden aikana.
Johannes Paavali II on jättänyt jälkeensä kaikille vaikuttavan
todistuksen laupeudesta, pyhästä elämästä ja maailmanlaajuisesta
isyydestä.
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HAUTAJAISET
Johannes Paavali II

“Ette te
valinneet
minua, vaan
minä
valitsin
teidät, ja
minun
tahtoni on,
että te
tuotatte
hedelmää,
sitä
hedelmää
joka pysyy.”
“Me
voimme olla
varmoja,
että meidän
rakas
paavimme
seisoo
tänään Isän
talon
ikkunassa ja
että hän
näkee
meidät ja
siunaa
meitä.
Kyllä,
siunaa
meitä, pyhä
isä!”
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Johannes Paavali II
Kardinaalinaalikollegion dekaanin, kardinaali Joseph Ratzingerin saarna
paavin hautajaismessussa perjantaina 8.4.2005
“Seuraa minua." Ylösnoussut
Herra sanoo nämä sanat Pietarille. Ne ovat hänen viimeiset sanansa tälle opetuslapselle, jonka hän oli valinnut kaitsemaan laumaansa. "Seuraa
minua" - tämä Kristuksen tiivis ilmaus voidaan nähdä avaimena juuri poismenneen paavi Johannes Paavali II:n elämän meille jättämään viestiin.
Tänään me hautaamme hänen ruumiinsa maahan kuin
kuolemattomuuden siemenen. Sydämemme ovat täynnä surua ja kuitenkin samalla
myös täynnä iloista toivoa ja
syvää kiitollisuutta.
Nämä tunteet elähdyttävät
meitä, veljiä ja sisaria Kristuksessa, jotka olemme täällä Pyhän Pietarin aukiolla, lähikaduilla ja monissa muissa paikoissa Roomassa, jonne on
viime päivinä kokoontunut
suunnaton, hiljaisesti rukoileva ihmisjoukko. Tervehdin
teitä kaikkia sydämestäni.
Kardinaalikollegion nimissä
haluan myös ilmaista tervehdykseni valtionpäämiehille,
hallitusten johtajille ja eri
maista tulleille delegaatioille.
Tervehdin toisten kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen
johtajia ja virallisia edustajia
ja samoin toisten uskontojen
johtajia ja edustajia. Tervehdin myös arkkipiispoja, piispoja, pappeja ja sääntökuntalaisia ja uskovia, jotka ovat
tulleet tänne kaikista maanosista, ja erityisesti nuoria, joita paavi Johannes Paavali II
kutsui kirkon tulevaisuudeksi
ja toivoksi. Tervehdykseni
koskee myös erityisesti kaikkia niitä ihmisiä, jotka kaikkialta maailmasta ovat radion ja
television välityksellä yhteydessä meihin tässä juhlallisessa pyhän isän hautajaisten vietossa.
Seuraa minua. - Nuorena
opiskelijana Karol Wojtylaa
innostivat kirjallisuus, teatteri ja runous. Työskennellessään kemiantehtaassa natsiterrorin ympäröimänä ja uhkaamana hän kuuli Herran äänen: Seuraa minua! Tässä epätavallisessa tilanteessa hän alkoi lukea filosofista ja teologista kirjallisuutta ja meni sitten kardinaali Sapiehan perustamaan salaiseen pappisseminaariin. Sodan jälkeen hän
pystyi täydentämään opintojaan Krakovan Jagiellon yliopiston teologisessa tiedekunnassa.
Kuinka usein hän onkaan
kertonut papeille osoitetuissa
kirjeissään ja omaelämäkerrallisissa teoksissaan pappeudes-

taan, johon hänet vihittiin
marraskuun ensimmäisenä
päivänä 1946. Näissä teksteissä hän selittää pappeuttaan
erityisesti suhteessa kolmeen
Herran sanaan.
Ensiksi: "Ette te valinneet
minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että
te tuotatte hedelmää, sitä hedelmää joka pysyy" (Joh.
15:16). Toinen on: "Hyvä paimen panee henkensä alttiiksi
lampaiden puolesta" (Joh.
10:11). Ja kolmas: "Niin kuin
Isä on rakastanut minua, niin
olen minä rakastanut teitä.
Pysykää minun rakkaudessani" (Joh. 15:9). Näissä kolmessa raamatunkohdassa me
näemme pyhän isän sydämen
ja sielun. Hän todella meni
kaikkialle, väsymättä, tuottaakseen hedelmää joka pysyy.
"Nouskaa, lähtekäämme!"
on hänen toiseksi viimeisen
kirjansa nimi. "Nouskaa, lähtekäämme!" Näillä sanoilla
hän nosti meidät kuolleesta
uskosta, opetuslasten unesta,
sekä eilen että tänään. "Nouskaa, lähtekäämme!" hän sanoo yhä myös tänään. Pyhä
isä oli pappi viimeiseen saakka, sillä hän uhrasi elämänsä
Jumalalle laumansa puolesta
ja koko ihmisten perheen
puolesta päivittäisessä itsensä
uhraamisessa kirkon palvelemiseksi, varsinkin viimeisten
kuukausiensa kärsimysten keskellä. Tällä tavalla hän tuli
yhdeksi Kristuksen kanssa,
Hyvän paimenen kanssa, joka
rakastaa lampaitaan.
Lopuksi: "Pysykää minun
rakkaudessani". Paavi, joka
yritti tavata jokaisen, jolla oli
kyky antaa anteeksi ja avata
sydämensä kaikille, sanoo
meille vielä kerran tänään
näillä Herran sanoilla, että
pysymällä Kristuksen rakkaudessa me opimme, Kristuksen
koulussa, rakastamaan todella.
Seuraa minua! Heinäkuussa 1958 nuori pappi Karol
Wojtyla aloitti uuden vaiheen
matkallaan Herran kanssa ja
hänen jalanjäljissään. Karol
oli mennyt Masurian järville
tavanomaiselle
lomalleen
nuorisoryhmän kanssa, joka
piti kanootilla melomisesta.
Mutta hänellä oli mukanaan
kirje, jossa häntä pyydettiin
käymään Puolan priimaksen,
kardinaali Wyszynskin luona.
Hän arvasi tapaamisen tarkoituksen: hänet nimitettäisiin
Krakovan apulaispiispaksi.
Yliopistomaailman jättäminen, haastavasti nuorten
kanssa työskentelemisen jättä-

minen, sen suuren intellektuaalisen pyrkimisen jättäminen, jota merkitsi yritys ymmärtää ja tulkita sitä luonnon
mysteeriä, joka ihminen on,
ja välittää olemassaolomme
kristillinen tulkinta tämän
päivän maailmalle - kaiken tämän on täytynyt tuntua hänestä kuin oman itsensä menettämiseltä, sen menettämiseltä, mistä oli tullut tämän
nuoren papin todellinen inhimillinen identiteetti. Seuraa minua - Karol Wojtyla
otti nimityksen vastaan, sillä
hän kuuli kirkon kutsussa
Kristuksen äänen. Ja sitten
hän ymmärsi, kuinka totta
ovat Herran sanat: "Joka yrittää turvata elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen kadottaa, on pelastava sen" (Luuk.
17:33).
Paavimme - ja me kaikki
tiedämme tämän - ei koskaan
halunnut tehdä omasta elämästään turvattua, pitää sitä
itsellään. Hän halusi antaa itsensä varauksetta, viimeiseen
hetkeen asti, Kristukselle ja
siten myös meille. Ja niin hän
tuli kokemaan, kuinka kaikki
minkä hän oli luovuttanut
Herran käsiin, palasi takasin
hänelle uudella tavalla. Hänen
rakkaudestaan sanoihin, runouteen, kirjallisuuteen tuli
oleellinen osa hänen pastoraalista tehtäväänsä ja se antoi
uutta elinvoimaa, uutta tärkeyttä, uutta vetovoimaa evankeliumin julistukseen jopa silloin, kun se oli merkki ristiriidasta.
Seuraa minua! Lokakuussa 1978 kardinaali Wojtyla
kuuli jälleen kerran Herran
äänen. Jälleen kerran käytiin
se dialogi Pietarin kanssa, jonka tämän messun evankeliumi
kertoi: "Simon, Johannekseen
poika, rakastatko minua?
Ruoki minun lampaitani!"
Herran kysymykseen: "Karol,
rakastatko minua?" Krakovan
arkkipiispa vastasi sydämensä
pohjasta: "Herra, sinä tiedät
kaiken. Sinä tiedät, että olet
minulle rakas." Rakkaus Kristukseen oli määräävä voima
meille rakkaan pyhän isän elämässä. Kuka tahansa joka
näki hänen rukoilevan tai
kuuli hänen saarnaavan, tietää
sen. Sen ansiosta, että hän oli
syvästi juurtunut Kristukseen,
hän pystyi kantamaan pelkästään inhimilliset voimat ylittävän taakan: paimenena olemisen Kristuksen laumalle,
hänen universaaliselle kirkolleen.
Nyt ei ole oikea hetki puhua tämän rikkaan pontifikaa-

tin erityisestä sisällöstä. Haluan lukea kaksi kohtaa tämän
päivän liturgiasta, jotka toistavat hänen sanomansa keskeiset ainekset. Ensimmäisessä lukukappaleessa pyhä Pietari sanoo - ja Pietarin kanssa
paavi itse - "Nyt minä käsitän,
ettei Jumala erottele ihmisiä.
Hän hyväksyy jokaisen, joka
pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä
mihin kansaan tahansa. Hän
lähetti Israelin kansalle sanansa, ilmoitti hyvän sanoman
rauhasta, jonka Jeesus Kristus
on tuonut - hän, joka on kaikkien Herra" (Ap.t. 10:34-36).
Ja toisessa lukukappaleessa
pyhä Paavali - ja Paavalin kanssa edesmennyt paavi - kehottaa meitä huudahtaen: "Rakkaat ja kaivatut veljeni, te minun iloni ja kunniaseppeleeni, pysykää siis horjumatta
Herran yhteydessä, rakkaat
ystävät!"(Fil. 4:1).
Seuraa minua! Samalla
kun Kristus käski ruokkia hänen laumaansa, hän ilmaisi
Pietarille, että tämä kuolisi
marttyyrikuoleman. Sanoilla,
jotka päättävät ja kokoavat
yhteen keskustelun rakkaudesta ja universaalin paimenen tehtävästä, Herra palauttaa mieleen toisen keskustelun, joka tapahtui viimeisellä
aterialla. Siellä Jeesus oli sanonut: "Minne minä menen,
sinne ette te pääse." Pietari
kysyi häneltä: "Herra, minne
sinä menet?" Jeesus vastasi:
"Minne minä menen, sinne et
sinä nyt voi tulla minun kanssani, mutta myöhemmin kyllä tulet" (Joh. 13:33,36). Jeesus meni aterialta kohti ristiä,
kohti ylösnousemustaan - hän
astui pääsiäiseen mysteeriin;
ja Pietari ei voinut vielä seurata häntä. Nyt - ylösnousemuksen jälkeen - tulee se aika, tulee se "myöhemmin".
Kaitsemalla Kristuksen
laumaa Pietari astuu pääsiäisen mysteeriin, hän kulkee
kohti ristiä ja ylösnousemusta. Herra sanoo sen näillä sanoilla: "Kun olit nuori, sinä
sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet
vanhaksi, sinä ojennat kätesi
ja sinut vyöttää toinen, joka
vie sinut minne et tahdo"
(Joh. 21:18).
Paaviutensa ensimmäisinä
vuosina, yhä nuorena ja täynnä voimaa, pyhä isä meni maailman joka kolkkaan Kristuksen ohjaamana. Mutta myöhemmin hän enenevästi astui
sisään Kristuksen kärsimyksen yhteyteen; yhä enemmän
hän ymmärsi näiden sanojen

totuutta: "sinut vyöttää toinen". Ja juuri tässä yhteydessä
kärsivään Herraan, väsymättä
ja uudistuvalla voimalla, hän
julisti evankeliumia, sen rakkauden salaisuutta, joka menee loppuun asti (vrt. Joh.
13:1).
Hän selitti meille pääsiäisen salaisuutta Jumalan laupeuden salaisuutena. Viimeisessä kirjassaan hän kirjoitti:
Pahalle asetettu raja "on viime
kädessä Jumalan laupeus"
("Memory and Identity", s.
60-61). Ja miettiessään murhayritystä hän sanoi: "Uhratessaan itsensä kaikkien meidän puolesta Kristus antoi
uuden merkityksen kärsimiselle, avasi uuden ulottuvuuden, uuden järjestyksen: rakkauden järjestyksen…Juuri
kärsimys polttaa ja hävittää
pahan rakkauden liekillä ja
vetää synnistä esiin hyvyyden
suuren kukinnon (s. 189-190)
Tämän näyn pakottamana
paavi kärsi ja rakasti yhdistyneenä Kristukseen ja tämän
tähden hänen kärsimyksensä
sanoma osoittautui niin kaunopuheiseksi ja hedelmälliseksi.
Jumalan laupeus: pyhä isä
löysi Jumalan armon puhtaimman heijastumisen Jumalan äidissä. Hän, joka oli jo
lapsena menettänyt oman äitinsä, rakasti jumalallista äitiä
sitäkin enemmän. Hän kuuli
ristiinnaulitun Herran sanat
kuin osoitettuina hänelle
henkilökohtaisesti: "Katso,
äitisi." Ja niin hän teki niin
kuin rakastettu opetuslapsikin: "siitä hetkestä hän otti
hänet kotiinsa" (vrt. Joh.
19:27) Ja äidiltä hän oppi
mukauttamaan itsensä Kristuksen kaltaisuuteen.
Kukaan meistä ei voi koskaan unohtaa, kuinka elämänsä viimeisenä pääsiäissunnuntaina pyhä isä kärsimyksen
merkitsemänä tuli vielä kerran apostolisen palatsin ikkunaan ja vielä viimeisen kerran
antoi siunauksensa "kaupungille ja maailmalle". Me voimme olla varmoja, että meidän
rakas paavimme seisoo tänään
Isän talon ikkunassa ja että
hän näkee meidät ja siunaa
meitä. Kyllä, siunaa meitä,
pyhä isä! Me uskomme sinun
sielusi Jumalan äidille, sinun
äidillesi. joka ohjasi sinua
joka päivä ja joka ohjaa sinua
nyt poikansa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
ikuiseen kirkkauteen. Aamen.
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Fatiman ihmeet - osa 3
Toinen ilmestys
Keskiviikko, kesäkuun 12 päivä, pyhän Antonius Padovalaisen päivän aatto. Antonius
oli Portugalin poika, ja syntymämaa juhlii häntä suurenmoisesti. Fatiman kirkko oli
pyhän Antoniuksen nimikkokirkko.
Aattopäivän iltana Jacinta
kuiskaa äidilleen: "Äiti, älä
mene huomiseen Antoniuksen juhlaan. Tule ennemmin
meidän kanssamme Cova da
Iriaan, että saat nähdä Pyhä
Neitsyen."
"Mitä vielä. Et sinäkään
sinne mene. Ja turha sinne on
mennäkään, kun Neitsyt ei
kuitenkaan ilmesty."
"Kyllä, äiti, aivan varmasti
ilmestyy. Pyhä Neitsyt
lupasi tulla eikä hän tulematta jää."
"Et siis menekään Antoniuksen juhlaan?"
"Pyhä Antonius ei ole kaunis..."
"Vai niin. Ja miksi ei?"
"Kun Jumalan Äiti on paljon kauniimpi. Minä menen
Lucian ja Franciscon kanssa
Cova da Iriaan. Jos se Rouva
käskee meidän mennä pyhän
Antoniuksen juhlaan, silloin
menemme sinne."
Varhain seuraavana aamuna Marton pariskunta lähti
Pedreirasin markkinoille. Lasten pyynnöistä ei välitetty,
mutta ei heitä kiellettykään
Cova da Iriaan menemästä.
Kello 11 aikaan kolmikko lähti ilmestyksen paikalle. Ei sentään yksin, sillä perässä kulki
puoli sataa uteliasta. Eräs
heistä kertoo:

"Määrätunnilla lapset saapuivat Cova da Iriaan, polvistuivat ison rautatammen juurelle ja alkoivat sanella ruusukon kunniakasta osaa (ylösnousemus, taivaaseenastuminen, Pyhän Hengen
tulo, pyhän Neitsyen
taivaaseenotto, pyhän
Neitsyen kruunaus).
Sen päätyttyä Lucia
nousi, suoristi vaatteensa kuin kirkkoon
mennäkseen ja käänsi
katseensa itään, 'Pitääkö tässä vielä kauan
odottaa?' kysyttiin. 'Ei
enää, salama jo leimahti. Rouva tulee.' Ja kiiruusti hän juoksi pienelle rautatammelle,
toverit perässään. Kuulin kaiken, minkä Lucia ilmestykselle sanoi,
mutta mitään en nähnyt enkä vastauksia
kuullut. Yhden merkillisen asian vain huomasin. Lucia sanoi ilmestyksen poistuneen idän
suuntaan. Ja tammen
vesan nuoret lehdet olivat taipuneet itään
päin, aivan kuin vaatteen lieve olisi niitä sipaissut."
Keskustelu kesti kymmenisen minuuttia. Lucia kysyi:
"Mitä minulta tahdotte?" Ilmestys vastasi tulevansa seuraavan kuun 13. päivänä. Siihen mennessä oli lasten joka
päivä harjoitettava ruusukkorukousta. "Tahtoni on, että
opitte lukemaan, sitten saatte
kuulla, mitä teiltä vaadin."

Lucian rukouksiin oli suljettu eräs sairas, "Jos hän parantaa elämänsä, niin hän tulee tänä vuonna terveeksi."
Sitten taivaallinen Rouva
uskoi lapsille "ensimmäisen

salaisuuden". Francisco, joka
tälläkään kerralla ei ollut ilmestyksen puhetta kuullut,
sai "salaisuuden" tietoonsa
Lucialta.
Mikä se "salaisuus" oli?
Lapset eivät suostuneet sitä
ilmaisemaan. Sen vain, että ei
heille tässä maailmassa ollut
varattuna rikkautta eikä onnea.

Maallikkodominikaanit
kutsuvat viettämään

"Minun täytyy siis jäädä
tänne yksin?"
"Yksin et jää. Onko sinulla paljon kärsimistä? Älä menetä rohkeuttasi. Minä en sinua koskaan jätä. Perisynnitön sydämeni on oleva sinulle turvapaikka ja tie, joka vie
sinut Jumalan luokse."
Jumalan äiti levitti kätensä. Niistä valui kirkkauden
vuo, jossa lapset näkivät itsensä Jumalassa. Franciscoa ja Jacintaa valaiseva kirkkaus oli
suunnattu ylös, mutta Lucialle valo valui alas. Ilmestyksen
oikeassa kädessä oli sydän,
jota joka taholta ympäröivät
pistävät orjantappurat.
Lapset tajusivat, että maailman synnit haavoittavat Marian sydäntä, ja heidän oli tehtävä katumusta. Siitä päivästä
lähtien lapset syttyivät palavasti rakastamaan Marian perisynnitöntä sydäntä.
Toisen ilmestyksen lopussa kuului rautatammelta kuin
etäinen paukaus taikka maanalainen ukkosen jyrinä, ja taivasta kohden nousi valkoinen
pilvenhattara.
Pilveä sormellaan osoittaen Lucia huudahti:
"Tuolla hän on, tuolla...
Nyt hän on poissa, taivas suljettiin."
Pilvi oli lakannut näkymästä. Palattiin Fatimaan, johon
saavuttiin messun päättyessä.
Matkalla Lucia kehotti ihmisiä joka päivä kotonaan pitämään
ruusukkohartautta,
koska pyhä Neitsyt sitä vaati.

Suomen Caritas ry:n
sääntömääräinen vuosikokous
28.4.2005 klo 18.00
Pyhän Henrikin srk-salissa.

pyhän Katariina
Sienalaisen päivää

Tule kuulemaan Sinapinsiemen ry:n ja Caritaksen kummitoimintaa! KAHVITARJOILUA - TERVETULOA!

Studium Catholicumissa
Ritarikatu 3 bA, Hki 17

Teresat kiittävät

perjantaina 29.4. klo 18-21

klo 18.00 messu ja kahvit
19.15 Jouni Elomaan esitelmä:
"Taiteilijan saarna
- Fra Angelicon taide
ja spiritualiteetti"
20.30 kompletorium
TERVETULOA
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Nyt se ensimmäinen salaisuus tiedetään. Lucia on rippi-isänsä käskystä pannut kirjaan, että joulukuun 17. päivänä 1927 hän oli tabernaakkeliin kätketyltä Jeesukselta
kysynyt, kuinka rippiisän käsky oli täytettävä. Herra Jeesus vastasi
selvästi ja kuuluvasti:
"Kirjoita, rakas tyttäreni, kaikki, mikä sinun käsketään kirjoittaa. Pane kirjaan sekin,
minkä Pyhä Neitsyt sinulle ilmestyksessä tiedoitti, mutta salaisuuden muuta osaa älä vielä ilmaise."
Viimeinen kirjaanpano, Leirian piispan
käskystä tehty, paljastaa meille keskustelun
koko kulun:
"Pyytäisin Teitä ottamaan meidät kaikki
kolme taivaaseen."
"Minä tulen pian
noutamaan Franciscon
ja Jacintan, mutta sinun täytyy viipyä täällä
kauemmin, Jeesus tahtoo käyttää palveluksiasi, jotta minä tulisin
ihmisille tutuksi ja rakkaaksi. Hän tahtoo, että maailmassa ruvetaan kunnioittamaan minun Perisynnitöntä
Sydäntäni. Sen hartauden
harjoittajalle minä lupaan autuuden; ne sielut ovat Jumalalle erikoisen rakkaita, he
ovat kukkia, jotka minä Hänen valtaistuimensa eteen
kannan."

Kiitämme kaikkia kirpputoriin osallistuneita: lahjoittajia, työntekijöitä ja asiakkaita! Yhdessä yrittämällä pääsimme jälleen hyvään tulokseen, jonka käytämme eläkeläispäivän kuluihin, lasten ja nuorten kesäleirien tukemiseen ja
muihin teresoiden toimintaan liittyviin kuluihin.
Sydämelliset kiitokset!

TERESA

RY

Artikkeleita
Seniorit!

Tervetuloa
kevätretkellemme
Tallinnaan
24.–25.5.

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 de
Godzinskyn muistoja Westendin Stelliksestä.
Matka jatkuu onnellisten ihmisten asustamien Länsi-Uusimaan aurinkoisten maisemien halki Raaseporin linnanraunioille. Juomme kahvia ja pureskelemme pullaa samalla kun ajatuksissamme maalautuu kuvia 1300-1500 - luvuilta, jolloin linna oli aika ajoin
Ruotsi-Suomen valtataistelujen näyttämönä.

Puolelta päivin saavumme Lohjalle, jossa tutustumme Tytyrin kaivosmuseoon. 1500-luvun rautakaivoksesta louhitaan edelleen
kalkkia. 110 m maan alla sijaitsevaan Kaivosmuseoon pääsemme mukavasti istuen kiskoja pitkin kulkevalla ”hissillä”. Kannattaa
varata 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. 0503409167
Jaakko Airava
puh. 0505120813
e-mail jaakko.airava@welho.com
Huom.: 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 intressanta 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. debiteras
5 euro).

Tulopäivänä teemme pienen kierroksen historiallisessa vanhassa kaupungissa ja tutustumme
Piritan
vanhan luostarin
raunioihin, joiden
lähellä
sijaitsee
uusi Birgittalaisluostari. Yövymme
siellä. Matkat ja
yöpyminen maksavat noin 80 Euroa.
Matkalla tarvitaan
voimassaoleva passi. Tarkempia tietoja matkan aikataulusta ja hinnoista seuraavassa Fideksessä ja kokoontumisessamme 19.4. sekä ilmoitustauluilla.

Pyhän Henrikin seura ilmoittaa
SUURALENNUKSELLA oopperaan: ARABELLA

Kiehtovaa Richard Straussin musiikkia. Tapahtumapaikkana on
Wien, jossa köyhtynyt kreivi Waldner yrittää saada kahta tytärtään
Arabellaa ja Zdekaa naimisiin seurapiireihin. Varaa hänellä on vain
Arabellan vaatettamiseen, joten toinen tytär saa tyytyä esittämään
poikaa. Monien vaiheiden jälkeen molemmista sisarista tulee onnellisia.
Tiistaina 8.11.2005 klo 19.00
Lipun 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 ystäväsi
mukaan. Lippuja myydään kirkkokahveilla molemmissa seurakunnissa. Tuotto menee kirkon hyväksi.

Sitovia tilauksia ottaa vastaan Rita Kaira puh. (09) 491 495, tai kesällä 09–87933870, Marja-Leena Rautakorpi 09–2391953. Soittoaika
klo 9-10.
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Tiedote jäsenmaksun vastaanottamisesta hiippakunnassa
Kuten tunnettua, viime marraskuun alussa otettiin käyttöön jäsenmaksutili. Siihen
Suomessa pysyvästi asuvat katolilaiset voivat siirtää niin sanotun vapaaehtoisen jäsenmaksunsa, jonka suorittamista
piispamme
pyysi
26.9.2004 päivitetyssä kirjeessään. Siinä jäsenmaksu selitettiin tarkemmin. Ennen jäsenmaksun käyttöönottoa on ollut käytössä seurakuntakohtainen tuki, joka on jossain
määrin verrattavissa kolehtiin
ja jonka suuruusluokaksi on
suositeltu 1% verotettavasta
ansiotulosta. Tämä seurakuntakohtainen tuki on edelleen
tarpeen, kun taas jäsenmaksu
on hiippakuntakohtainen ja
siten aivan uusi asia. Se tukee
paitsi kaikkia seurakuntia
myös niitä laitoksia kuten Katekeetista keskusta, Katolista
tiedotuskeskusta ja Stella Marista, jotka ovat koko hiippakunnan palvelupisteitä eivätkä pysty rahoittamaan itseään.
Noin puolen vuoden kokemuksen perusteella voidaan
alustavasti nähdä, miten uusi
hanke on otettu vastaan. Pääosa tilille kerääntyneistä jäsen-

maksuista siirretään kerran
kuussa (kuun alussa) hiippakunnan talousneuvoston tilille. 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 kysymys on, montako katolilaista
on osallistunut jäsenmaksun
maksamiseen. Jäsenmaksutilille on kertynyt suorituksia
noin 560 henkilöltä. Heistä
noin 210 on maksanut jäsenmaksua joko säännöllisesti eli
kuukausittain (150) tai kertamaksun muodossa (60). Jälkimmäisten maksujen suuruus antaa ymmärtää selkeästi, että ne on ajateltu koko
vuoden jäsenmaksuiksi. Jotkut katolilaiset ovat olleet todella anteliaita, minkä voi tässä 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 katolilaista eli 10-20% niistä,
joille jäsenmaksu kuuluu,
ovat osallistuneet jäsenmaksun maksamiseen, kertonee,
että monet, jotka ovat tiiviissä yhteydessä kirkkoonsa,
myös osallistuvat kirkkonsa
tukemiseen, kun taas monet,
jotka eivät ole tiiviissä yhteydessä kirkkoonsa, eivät myöskään ole osallistuneet kirkkonsa tukeen. Toisin sanoen,
viesti, että kaikki katolilaiset
ovat vastuussa oman kirkkonsa toiminnasta, ei vielä ole
mennyt perille. Tämä on kuitenkin jäsenmaksun olennainen ominaisuus.
Toiseksi: Kun jäsenmaksun maksaminen on vapaaehtoista, täytyy jokaisen päättää
itse, missä määrin hän voi ja
haluaa tukea kirkkonsa toimintaa. Se, että kuukausituotot ovat puolen vuoden jälkeen puolittuneet, mietityttää. Jos tilannetta verrataan
siihen, mitä 1997 tapahtui
Tanskassa samassa asiassa, voi-

daan todeta, että sielläkin
alku oli suhteellisen vaatimaton, mutta kuukausittain kerääntyneet jäsenmaksut nousivat eivätkä laskeneet.
Mainittakoon, että kustakin jäsenmaksusuorituksesta
veloitetaan saajalta 0,10 euroa, kun käytetään viitenumeroa (90010). Ilman viitettä
veloitus on 0,50 euroa.
On myös mainitsemisen
arvoista, että jäsenmaksu ei
kata Fides-lehden saamista.
Ainakin länsimaisissa hiippakunnissa kirkon toiminnan
rahoitus on tavallisesti erikseen olemassa olevan hiippakunnan lehden rahoituksesta,
meidän tapauksessamme siis
Fides-lehden tilausmaksusta.
Pohjoismaissakin tilanne on
tämä. Katoliset hiippakunnat
eivät ole yhdistyksiä, joiden
jäsenmaksuihin jäsentiedotteet sisältyisivät.
Kaiken kaikkiaan haluan
kiittää sydämellisesti niitä,
jotka ovat ottaneet vastaan
ymmärtäväisesti tämän jäsenmaksualoitteen sekä pyytää
kaikkia niitä, jotka eivät jäsenmaksua vielä maksa, tekemään
niin. Kuten tunnettua, mai-

nittujen hiippakunnallisten
palveluiden rahoituksen lisäksi on tulossa mm. Tampereen
Pyhän ristin kirkon julkisivuremontti, jonka kuormaa ei
voi jättää vain ulkomaan avustuksen tai asianomaisen seurakunnan oman varainkeruun
varaan. Tarkemmat tiedot esitetään lähitulevaisuudessa.
Sen lisäksi on näkyvissä tänä
vuonna vielä ainakin yksi suuri 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

Kesäleirejä
Leirien yhteisenä teemana tänä kesänä on juhlavuoden 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 suunnittelevat ohjelmaa ja vauhdittavat leiriläisiä.
Lasten leiri 1 ja 2 5-9v. 12.-18.-24.6
Hinnat: 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 Marikseen
019-335793.
Samaan aikaan on nuorille 14-18-vuotiaille isoskoulutusta. Heidän koulutukseen kuuluu teoriaa ja käytännön työharjoittelua, esim. ohjelmoida lei-
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rille sopivaa ajanvietettä. Isosten koulutus ja ylläpito maksetaan, ainoastaan matkat pitää itse kustantaa.

Sporttileiri 8 – 13v. 15.-22.7.
Hinnat: 90/75/100
Liikuntapainotteinen, monipuolinen leiri.

Ilmoittautumiset Katekeettiseen keskukseen: puh. 09-2416095 fax 095885157 email katekeesi@catholic.fi

Kaikki ilmoittautuneet saavat kirjeen ennen leirin alkua, jossa on tarkemmat ohjeet. Toivomme, että ilmoittautumiset ovat sitovia, vaikka ei ole
mitään ennakkomaksua, koska paikkoja on rajoitetusti. Maksun saa maksaa paikan päällä. Mikäli perheillä on maksuvaikeuksia, kannattaa ottaa
yhteyttä omaan seurakuntaan, myös mahdollisen kuljetuksen järjestämisessä.

Jyväskylä

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

