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Helsingin piispan kirjehiippakuntalaisille uudenpaavin valinnan johdosta
Rakkaat Sisaret ja Veljet!
Viime viikkojen aikana suuren ja pyhän paavin Johan-nes Paavali II:n kuoleman jälkeen moni meistä tunsiitsensä orvoksi. Olemme kaivanneet pyhää isää, Roo-man piispaa ja apostoli Pietarin seuraajaa. Eilen, yhdes-sä lähiaikojen lyhyimmistä konklaaveista valittiin 265.paavi, Saksasta kotoisin oleva kardinaali Joseph Ratzin-ger, joka valitsi nimekseen Benedictus XVI.
Valinnan jälkeen tuomme sydämissämme Jumalaneteen Te Deumin, ilon ja kiitoksen. Tämä hymni liittyykaikkiin niihin rukouksiin, joita viime aikoina olem-me uhranneet uuden paavin valinnan puolesta. Nyt,kun olemme kuulleet hänen nimensä, meidän ei tarvit-se kysellä, kuka hän on, mistä hän on kotoisin ja mitähänellä on annettavanaan. Hänet tunnetaan hyvin josiltä ajalta, kun hän osallistui teologina Vatikaanin IIkirkolliskokoukseen ja kun Johannes Paavali II vuon-na 1981 kutsui hänet uskonopin kongregaation prefek-tiksi. Siitä lähtien Joseph Ratzinger oli paavin lähin työ-toveri. Olemme kiitollisia Jumalalle tästä uudesta pyhäs-tä isästä, sillä hänellä on voimakas tahto rakentaa kirk-koa ja jatkaa Vatikaan II kirkolliskokouksen perintöäilmaisemalla selkeästi näkemyksensä uskon ja moraalinkysymyksissä.
Uskollisuudesta Jeesusta Kristusta ja hänen evanke-liumiaan kohtaan me olemme olleet hengessä yhtä nii-den kymmenien tuhansien uskovien kanssa, jotka tuli-vat Pietarinkirkon aukiolle osoittamaan kiitollisuuten-sa paavi Johannes Paavali II:n pontifikaatista. He saat-toivat hänet viimeiseen lepoon, mutta tulivat myös ei-len tervehtimään uutta paavia Benedictus XVI:a. Heosoittivat tukensa apostoli Pietarin uudelle seuraajallejo valinnan ensi hetkinä. Myös me todistamme omastauskostamme pyhään katoliseen kirkkoon, joka on pe-rustettu Pietarille, kalliolle, ja samalla annamme todis-tuksen ykseydestämme tämän päivän Pietarin kanssa.Se ei ole vain ohimenevää aktiivisuutta, vaan se jatkuurukouksissamme paavin puolesta, jotta hän voisi toteut-taa saamansa tehtävän Jumalan suunnitelman mukaanja vahvistaa veljiä uskossa. Samalla olemme kiitollisiaSaksan kansalle ja Baijerin paikalliskirkolle siitä, ettäse on antanut yleismaailmalliselle kirkolle suuren mie-hen, lahjakkaan pohdiskelijan ja teologin - ja tästä eteen-päin myös uuden pyhän isän.
Kutsun kaikkia uskovia pyhään messuun uuden paavinpuolesta Te Deumin hengessä ensi sunnuntaina (24.4.)Pyhän Henrikin katedraaliin kello 11.00.

+JÓZEF WRÓBEL SCJHELSINGIN PIISPA

Muistithan:Hiippakunnanjäsenmaksu
Saaja: Katolinen
kirkko Suomessa

Pankkitili:
NORDEA

101430-237491
Viitenumero:

90010
Kiitos!
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Uutisia

Benedikt XVI (vald 19 april 2005)
Joseph Ratzinger föddes IMarktl am Inn i stiftet Passaui Bayern i Tyskland 16 april1927. Hans far var polischefoch kom från en bondefamilj.Han tillbringade större delenav sin barndom i Traunstein.I slutet av andra världskri-get togs han ut i kriget. Un-der åren 1946 till 1951 stude-rade han filosofi och teologivid universitetet i Münchenoch vid den filosofiska ochteologiska högskolan i Frei-sing, varefter han prästvigdes29 juni 1951.1953 lade han fram en av-handling om ”Guds folk ochGuds hus i Augustinus kyrko-lära”. 1953 blev han docentpå en avhandling om ”Bo-naventuras historieteologi”.Han doktorerade i teologi1957 och blev professor vidFeisings högskola 1958.

1959-1969 undervisadehan i Bonn, 1963-1966 iMünster, 1966-1969 i Tübin-gen. 1969 fick han professu-ren i dogmatik och domhis-toria vid universitetet i Ratis-bona och blev vice ordföran-de för samma universitet.Joseph Ratzinger var teo-logisk rådgivare till Kölns är-kebiskop kardinal JosephFrings under det andra vati-kankonciliet (1962-1965).24 mars 1977 utnämndepåven Paulus VI honom tillärkebiskop av München undFreising. 28 mars samma årvigdes han till biskop. I kon-sistoriet 27 juni 1977 ut-nämnde Paulus VI honomtill kardinal.25 november 1981 ut-nämndes han av JohannesPaulus II till prefekt förkongregationen för trosläran

och till ordförande för påvli-ga bibelkommissionen ochför den påvliga internationel-la teologiska kommissionen.Han ledde arbetet på denkatolska kyrkans katekes1986-1992.30 november 2002 valdekardinalerna honom till de-kan för kardinalskollegiet.Som sådan fick han fira Jo-hannes Paulus II:s begravning8 april 2005 och förberedavalet av hans efterträdare, vil-ket till hans egen överraskningblev han själv.18.45 den 19 april 2005förkunnade protodiakonenkardinal Jorge Medina Estévezatt kardinal Joseph Ratzingervalts till påve och att han an-tagit namnet Benedikt XVI.18.48 visade sig Benedikt XVIpå Peterskyrkans balkong me-dan folkmassan fortsatte att

applåderade. Efter en stundtog den nye påven till ordaoch sade:“Kära bröder och systrar(applåder), efter den storepåven Johannes Paulus II(applåder), har kardinalernavalt mig, som är en enkel ochödmjuk arbetare i Herrensvingård (applåder). Det somtröstar mig är att Herren kanarbeta och verka också medotillräckliga redskap, ochframför allt förlitar jag mig påera böner (applåder). Låt ossgå framåt i den uppståndeHerrens glädje och i förtrös-tan på att han alltid skall hjäl-pa oss. Herren skall hjälpa ossoch hans allraheligaste moderMaria skall stå på vår sida.Tack!”
KATT/VATIKANRADION

Uusi paavi on valittu!

Pyhän isän tervehdyspuheensiesiintymisessään
Rakkaat veljet ja sisaret, suuren paavin Johannes Paavali II:njälkeen herrat kardinaalit ovat valinneet minut, yksinker-taisen ja nöyrän työntekijän Herramme viinitarhassa. Haenvoimia siitä, että Herra tietää, mitä tekee, myös epätäydellis-ten työkalujen avulla, ja ennen kaikkea jätän itseni teidänrukoustenne varaan. Ylösnousseen Herran ilossa, sen vah-vistamana, että Hän tulee aina avuksemme, menemmeeteenpäin täysin tietäen, että Herra auttaa meitä ja ettäHänen Äitinsä, kaikkein pyhin Maria, on meidän rinnal-lamme. Kiitos kaikille.

Vain vuorokausi valitsija-kardinaalien sulkeutumi-sesta sikstiiniläiskappeliinpaavinvaalia varten, neljänäänestyskierroksen jälkeen,tiistaina 19.4. vähän enneniltaseitsemää Suomen aikaakertoi kappelin katoltanoussut valkoinen savu ilo-uutisen kymmenille tuhan-sille Pietarinkirkon aukiol-le kokoontuneille ja ehkäsadoille miljoonille televisi-on välityksellä tilannettaseuranneille uskoville: uusipaavi on valittu. Uskovienriemu oli suuri, ja se vainvahvistui, kun vähän ajankuluttua Pietarinkirkonkellojen pauhu vahvistipaavin valinnan.
Vajaata tuntia myöhemminPietarinkirkon etuparvek-keen verhot avautuivat.Esiin astui kardinaaliproto-diakoni Jorge Medina Es-tévez, joka lopulta lausuinuo ihmeelliset sanat:
Annuntio vobis gaudiummagnum; habemus Papam:Eminentissimum ac Reve-rendissimum Dominum,Dominum Josephum Sanc-tae Romanae Ecclesiae Car-dinalem Ratzinger qui sibinomen imposuit Benedic-tum XVI.
(Ilmoitan teille suuren ilon:Meillä on paavi; korkea-ar-voinen ja kunnioitettu her-ra, herra Joseph, PyhänRoomalaisen Kirkon kardi-naali Ratzinger, joka on ot-tanut nimekseen Benedic-tus XVI.)
Heti tämän jälkeen uusipaavi astui esiin valtavienriemuhuutojen saattama-na. Hän lausui sitten itali-aksi lyhyen tervehdyksen jaantoi lopulta ensimmäisensiunauksensa uutena paavi-na Roomalle ja maailmalle(urbi et orbi).
Täysi Pietarinkirkon aukiohuusi iloiten uuden paavinnimeä: Benedetto!
Pyhä isä perusteli myöhem-min nimivalintaansa sekäensimmäistä maailmanso-taa estämään pyrkineen“rauhanpaavin” Benedic-tus XV:n että Euroopansuojeluspyhimyksen, pyhänBenedictus nursialaisen esi-merkillä.

KATT/VIS

Uuden paavin tuore nimikirjoitus.
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Uutisia

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

Saliga Elisabeth Hesselbladfår utmärkelse
Birgittasystrarna i Rom hjälpte judar undan Förintelsenunder kriget. Nu får Elisabeth Hesselbladh postumttiteln "rättfärdig" av staten Israel.
Saliga Elisabeth Hesselblad
har av den Israeliska statenförklarats som ”rättfärdig” försina insatser att hjälpa judarunder andra världskriget.

“Det är glädjande att Eli-sabeth Hesselblad uppmärk-sammas på det här sättet, sä-ger biskop Anders Arbore-lius, biskop i Stockholms ka-tolska stift. Vi glömmer oftabort att många enskilda män-
niskor med fara för sitt egetliv gjorde avgörande insatser idet lilla för att hjälpa judarundan Förintelsen.

Medaljen överlämnas avShai Cohen, anställd vid denisraeliska ambassaden i Rom,till moder Tekla Famiglietti,
Elisabeth Hesselblads efterträ-dare som generalabbedissa,vid en ceremoni den tredje

juni.
Yad Vashem, den Israelis-ka institution som ansvararför i hågkomsten av Förintel-sen, ger titeln “rättfärdig” till

icke-judar som riskerade sittliv för att rädda judar undanFörintelsen.Utmärkelsen överlämnas i
Chancery palatset i närvaro avärkebiskop Leonardo Sandri,Vatikanens vice statssekretera-
re, Walter Veltroni, Romsborgmästare, den svenska am-bassadörerna och släktingartill Elisabeth Hesselblad.

Systrarna stannade i Romunder den tyska ockupatio-nen av Rom. När de judiskafamiljerna Piperno och Sed,
som var på flykt undan nazis-terna, sökte hjälp i klostretvid Piazza Farneze, såg Moder

Elisabeth till att de blev göm-
da och att de inte behövdedelta i kristna gudstjänster.Elisabeth Hesselbad kon-verterade från lutherdomen
och blev katolik, 1911 grun-dade hon en ny gren av Birgit-tinordern och lyckades återfådet hus i Rom där Heliga Bir-
gitta bodde under sin tid iRom, och där hon också av-led. Idag finns orden i 16 län-
der, bland annat i Djursholmoch Falun i Sverige. Påven Jo-hannes Paulus II saligförklara-de henne den 9 april år 2000.
Saligförklaring är steget innanhelgonförklaring.

KATT/
WWW.KATOLSKAKYRKAN.SE

Hiippakunnan yhteinen Corpus Christi -kulkue Kristuksen pyhän ruumiin ja veren juhlana järjestetääntänä vuonna sunnuntaina 29.5. katedraalissa klo 10.30 alkavan pontifikaalimessun päätteeksi. Kulkueenjälkeen pappilan pihalla kahvitarjoilu. Sydämellisesti tervetuloa! KAIKKEIN PYHIMMÄN SAKRAMENTIN KILTA
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On vaikeaa
tulla
pyhäksi,
vaikeaa
muttei
mahdotonta.

PYHÄ PIO

PIETRELCINALAINEN

Oremus
Rukouksenapostolaatti

Me rukoilemme ...
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.
Kesäkuu
Että yhteiskunnat auttaisivat
konkreettisella tavalla niitä mil-
joonia pakolaisia, jotka elävät
äärimmäisessä hädässä ja hylät-
tyinä.

Että eukaristian sakramentis-
ta tulee yhä enemmän kirkon
elämän keskipiste.

Böne-apostolatet
Vi ber ...

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.
Juni
Att samhället med konkreta in-
satser av kristen och broderlig
kärlek hjälper de miljoner flyk-
tingar som lever i extrem nöd
och övergivenhet.

Att eukaristins sakrament blir
mer och mer erkänt som hjärt-
punkten i kyrkans liv.

Sunnuntait ja juhlapyhät
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: 19–23Pääsiäisaika päättyy kompletoriumin jälkeen.
22.5. kirkkovuoden 8. sunnuntai, PYHÄ KOLMINAI-SUUS, juhlapyhä (IV)1L 2 Moos. 34:4b–6, 8–9Ps. Dan. 3:52, 53, 54, 55, 56. Ks 52b2L 2 Kor. 13:11–13Ev. Joh. 3:16–18
29.5. kirkkovuoden 9. sunnuntai, KRISTUKSEN PYHÄNRUUMIIN JA VEREN JUHLA, juhlapyhä (I)1L 5 Moos. 8:2–3, 14b–16aPs. 147:12–13, 14–15, 19–20. Ks 12a2L 1 Kor. 10:16–17Ev. Joh. 6:51–58
5.6. KIRKKOVUODEN 10. SUNNUNTAI (II)1L Hoos. 6:3–6Ps. 50: 1+8, 12–13, 14–15. Ks 23b2L Room. 4:18–25Ev. Matt. 9:9–13
12.6. KIRKKOVUODEN 11. SUNNUNTAI (III)1L 2 Moos. 19:2–6aPs. 100: 1–2, 3, 5. Ks. 3c2L Room. 5: 6–11Ev. Matt. 9:36 – 10:8

Maria i maj
O gudomliga hopp,
vår trygghet, vår hälsa på färden,
räck de elända din mäktiga hjälp,
o sancta Maria.
Du är vår glädje, så lär oss
att sörja allt vad vi brutit.
Outsläckliga ljus,
du väldiga, vördade stjärna,
lys med din godhet och nåd
och värm oss, Sancta Maria,
under din ledning vi går
det himmelska landet till mötes.
Strålande dag i vår natt
och överflödande ljuvhet,
skänk åt de sörjande ljus
och tröst, o Sancta Maria,
då med bävan vi går
mot livets yttersta timma.

Ur ett tyskt Maria-officium
1200-1300-talet

översatt av Alf Härdelin

Eläviä ja kuolleita hallitseva, kuolleista ylösnoussut Kristus, totinen Jumalamme,  puhtaimman äitinsä, pyhien, kunniallisten ja korkeasti kiitettyjen apostolienja kaikkien pyhiensä esirukousten tähdenvieköön poismenneen palvelijansa arkkipappi Robertin sielunvanhurskaitten asuntoihin, saattakoon hänet lepoon Aabrahamin helmaanja lukekoon vanhurskaitten joukkoon,ja meitäkin armahtakoon hyvyydessään ja ihmisrakkaudessaan.Ollos iäti muistettu, sinä autuuteen kutsuttuja aina muistettava veljemme Robert. BYSANTTILAISESTA LITURGIASTA

Olli 
Ork

one
va +

Ollos iäti muistettu!
isä Robert de Caluwé

s. 6.5.1913 Sas van Gentk. 21.4.2005 Espoo
Niin monta kuin teitä on Kristukseen kastettu,te olette Kristukseen pukeutuneet.

Isä Robertin hautajaismessu on perjantaina 13.5. klo 11.00 Pyhän Marian kirkossa.
Hänet haudataan Turun katoliseen hautausmaahan lauantaina 14.5. klo 10.30.
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Talouskertomus
Talousvuosi 2004
Omavaraisuus kasvoi, riippuvuus ulkomailta tulevasta avusta pieneni - tulos edelleen tappiollinen.

Palaan vielä kerran jäsenmak-suun. Olen saanut komment-teja, jotka näyttävät kertovan,että jäsenmaksu korvaa koleh-dit ja lahjoitukset seurakun-nalle, koska kuulemma seura-kunnan tuki tapahtuisi tästälähtien jäsenmaksun kautta.Siten jotkut tai monet katoli-laiset ovat ilmeisesti lakan-neet maksamasta lahjoituksiaseurakunnalle ja alkaneet oh-jata tukensa hiippakunnan jä-senmaksutilille. Tämä on sel-västi väärinymmärrys. Sen li-säksi se ei perustu todelliseentilanteeseen sen takia, ettäyhtä lukuun ottamatta kaikkiseurakunnat saivat ennen jä-senmaksun käyttöönottoahiippakunnalta joka vuosi tu-kea. Jos nyt "entiset" kolehditja lahjoitukset suunnataan"jäsenmaksu-tarralla varustet-tuina" hiippakunnalle, hiip-pakunnan pitää välittää kaik-ki nämä maksut seurakunnil-le eikä se pysty täyttämään nii-tä tehtäviä, joita varten jäsen-maksu oli ajateltu. Johtopää-tös on siis, että kolehtien jalahjoitusten seurakunnalle pi-tää jatkua entisellään, ja jäsen-maksu pitää suorittaa niidenlisäksi.Mainittakoon tässä myös,että jäsenmaksu ei korvaa FI-DES lehden maksua (tällähetkellä 25 euroa vuodessa).Joissakin siirtoviestissä onollut merkittynä "rukous-pyyntö" tai senkaltaista, kui-tenkin mainitsematta viitenu-meroa, joka on poikkeukset-ta kaikille 90010. Voin var-mistaa, että rukoilen niinkuin piispakin kaikkien kato-lilaisten tarpeiden puolesta javietän joskus messua heidänpuolestaan. Toisin sanoen,rukouspyyntö-viesti on men-nyt perille. Mutta aina tuleelaittaa viitenumero, koska setekee pankkikulut halvem-miksi (tällä hetkellä 0,10 eu-roa, jos käytetään viitenume-roa, ja 0,50 euroa, jos ei sitäkäytetä).Kuten jo ilmoitettiin piis-pan kirjeessä 26.9.04, jäsen-maksun käyttö ulottuu myösniiden seurakuntien hankkei-den rahoittamiseen, jotka ylit-tävät seurakuntien mahdolli-suudet. Kuten tunnettua,Tampereen Pyhän ristin seura-kunnan 1969 valmistuneenkirkon julkisivuperuskorjauson jo vuosia myöhässä. Tarjo-

Katolisen kirkon seurakun-tien ja keskusten sekä hiippa-kunnan keskushallinnon yh-teenlaskettu tilinpäätös onvalmistunut. Menot olivatnoin 1.150.000 euroa. Tulotolivat noin 120.000 euroapienemmät. Kokonaisuutenavuosi oli vuoden 2003 kaltai-

nen. Myönteistä kehitystäedusti se, että omat tulomme(kirkon jäsenten panos mu-kaan lukien) riittivät katta-maan 57,8% menoista (54,1% v. 2003). Loput menoistakatettiin pääasiallisesti ulko-mailta tulleilla avustuksilla,joiden osuus laski 34%:sta

26%:iin. Hiippakunnan jä-senten seurakunnille antamatkolehdit ja muut lahjoituksetnousivat 171.000 eurosta(14,8% menoista) lähes178.000 euroon (15,4% me-noista), johon voidaan lisätähiippakunnalle tullutta jäsen-maksua lähes 22.000 euroa.

Jäsenmaksun osalta on syytämuistaa, että sitä ryhdyttiinmaksamaan vasta vuoden2004 marraskuussa.Seurakuntien menot oli-vat vuonna 2004 yhteensä530.530 euroa, eli ne piene-nivät noin 22.000 eurolla.Keskusten ja muun keskushal-

linnon kulut olivat 624.000euroa ja tulot 561.000 euroa.Seuraava taulukko kertoohiippakuntamme tulojen jamenojen rakenteesta:

usten joukosta valittiin edul-lisuuden ja luotettavuudenkannalta parhaalta näyttävätarjous, jonka kokonaishintaon 280.000 euroa. Siihen tu-levat lisäksi vielä aikaisemminaiheutuneet kustannukset eriselvitystöiden johdosta (n.10.000 euroa). Avustusta ul-komailta sitä varten on n.120.000 euroa ja loppujen eli160.000 euron hankkiminentulisi joko hiippakunnan va-roista tai pankkilainasta. Pi-tää myös mainita, että Pyhänristin seurakunnan seurakun-talaiset ovat muodostaneet

rakennusrahaston, jossa ontähän mennessä yli 19.000euroa.Toinen korjaushanke onsuuri putkiremontti vuonna1962 valmistuneessa Jyväsky-län Pyhän Olavin seurakunta-keskuksessa. Projekti on osit-tain vielä suunnitteluvaihees-sa ja sen suuruusluokka on240.000 euroa. Siihen tarkoi-tukseen on tällä hetkellämyönnetty 14.000 euroaavustusta, mutta koska ano-mukseen saa vastauksen vastatämän vuoden lopussa, tilan-ne on vielä avoin. Kuitenkin

näyttää välttämättömältäaloittaa kiireellisimmät n.63.000 euroa maksavat korja-ukset jo tänä vuonna. Hiippa-kunnan talousneuvosto käsit-teli kokouksessaan 27.4.05molempien hankkeiden ra-hoitusta ja katsoi, että rahoi-tus voi tapahtua kummallakinmainitulla tavalla. Molempi-en hankkeiden rahallinenarvo on yhteensä enemmänkuin 10% hiippakunnan va-roista.Pankkilainaehtojen tutki-misen jälkeen piispa tuli alle-kirjoittaneen hiippakunnan

ekonomin ehdotuksesta pää-tökseen, että edullisuuden jaturvallisuuden vuoksi pankki-laina on parempi vaihtoehto.Jäsenmaksutuloilla toivotaanvoitavan lyhentää lainaa n.18.000 euroa vuodessa.Tämä tarkoittaa, että monethiippakuntamme katolilaisetkantavat osuutensa yhteisestärahoituskuormasta.
HELSINGISSÄ, 6.5.2005RUDOLF LARENZ
HIIPPAKUNNAN EKONOMI

SELITYKSET: Keskukset: Katekeettinen keskus, tiedotuskeskus, Stella Maris. Kuuria = keskushallinto (piispantalo) + keskukset. Ulkom.avust. = ulkomailtatulleet avustukset; srk = seurakunta; kotim.av. = kotimaiset avustukset eli hiippakunnan sisältä tulevat avustukset; jäsenm. = jäsenmaksu; Sij.tuot. = tuotot hiip-pakunnan ja seurakuntien varojen sijoituksista
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Paavi Benedictus XVI

Uusia tuuliapaavinvaakunassa
Huhtikuun lopussa (28.4.)Pyhän Istuimen äänenkan-nattaja L’Osservatore Ro-mano julkaisi paavi Bene-dictus XVI:n uuden vaa-kunan. Se on monella ta-valla erilainen kuin ne vaa-kunat, joita hänen edeltä-jänsä ovat viimeisen 700vuoden ajan käyttäneet.Paavintiara, joka vuosisato-jen ajan on kuulunut paa-vien ja Pyhän Istuimentunnuksiin, on saanut teh-dä tilaa tavalliselle piispan-mitralle. Vaakunassa onmyös ensimmäistä kertaamukana ”pallium”, liturgi-nen vaatekappale, jota paa-vit ja arkkipiispat käyttävätesipaimenen asemansa tun-nuksena.
Piispat ja paavit ovat käyttäneetvaakunoita, heraldisia tunnuk-sia, suunnilleen yhtä kauankuin me länsimaissa olemmetottuneet vaakunoita näke-mään. Useimmiten paavin vaa-kuna on ollut hänen oma su-kutunnuksensa tai hänen itsen-sä varta vasten valitsema sym-boli.Paavin tunnuksista kaikilletuttuja ovat varmaankin pyhänPietarin avaimet. Jo 400-luvultatavataan ensimmäiset apostoliPietaria esittävät kuvat, joissaavaimet ovat mukana. Avain-tunnuksen taustana on tieten-kin Matteuksen evankeliuminkohta, jossa Jeesus sanoo Pieta-rille: ”Sinä olet Pietari, ja tällekalliolle minä rakennan kirk-koni. Sitä eivät tuonelan portitvoita. Minä olen antava sinulletaivasten valtakunnan avaimet.Minkä sinä sidot maan päällä,on sidottu taivaissa, ja minkä

sinä vapautat maan päällä, seon myös taivaissa vapautettu”(Matt. 16: 18-19). 1200-luvultalähtien Pietarin avaimet ovatolleet paavinviran ja Apostoli-sen Istuimen tunnuksena. Kul-tainen avain muistuttaa paavinvallasta sitoa – evankeliuminmukaan – taivaissa. Hopeinenavain viittaa hänen tehtävään-sä maan päällä. Niitä yhteen si-tova punainen nauha kertooavainten olevan yksissä käsissä.Tämä tunnus on vuosisatojenajan kuulunut paavinvaaku-naan ja on nykyään Vatikaani-valtion lipussakin.Toinen vanha paavillinentunnus on tiara, josta Benedic-tus XVI on siis luopunut. Alun-perin tiara oli valkeasta kan-kaasta valmistettu päähine,jonka juuret ovat antiikin maa-ilmassa. Sen alkuperäinennimi oli ”camelaucum” (krei-kaksi ”kamelavkion”) ja se onkenties syyrialaista alkuperää.Joskus sen alkuperänä on ha-luttu nähdä juutalainen Jerusa-lemin temppelin ylipapin pää-hine. Myöhäiskeskiajalla tiaraalkoi muistuttaa kruunua ja sai-kin koristeekseen kolminker-taisen kruunun. 500-600-luvul-ta lähtien paavit kantoivat sitäyksinomaan maallisena päähi-neenään. Mutta liturgiaa viettä-essään paavikin on aina käyttä-nyt samanlaista piispanmitraaeli hiippaa kuin muutkin piis-pat. Viimeinen tiaraa todellakäyttänyt paavi oli Paavali VI,joka lopulta 1960-luvulla verta-uskuvallisesti myi Milanonhiippakuntalaisilta lahjaksi saa-mansa tiaran köyhien hyväksi.Sen enempää hän itse kuinkumpikaan hänen seuraajis-taan ei enää sen jälkeen käyttä-nyt paavillista tiaraa, mutta se

säilyi silti Pietarin avaintenohella paavin ja Pyhän Istui-men tunnuksena. Nyt siis Bene-dictus XVI on luopunut senkäytöstä ainakin omana tun-nuksenaan. Tiaran sijasta Be-nedictus XVI käyttää vaakunas-saan piispanmitraa eli hiippaa,jossa on tiarasta muistona kol-me kultaista raitaa. Ne muistut-tavat paavin tehtävästä kirkonjohtajana ja opetusviran haltija-na. Pystyraita kuvaa näiden teh-tävien olevan samoissa käsissä.Paavi Benedictus XVI:n uu-den vaakunan on suunnitellutentinen Italian ja San Marinonapostolinen nuntius, arkkipiis-pa Andrea Cordero Lanza diMontezemolo.Paavin vaakunakilvessä onkolme kenttää, joista keskeisinon paavi Benedictuksen omatunnus, punaisessa kentässäoleva simpukka. Se muistuttaakirkkoisä Augustinukseen liit-tyvästä kertomuksesta. Sen mu-kaan hän näki merenrannallapienen pojan, joka yritti am-mentaa merestä vettä simpukal-la. Augustinus tuli silloin ajatel-leeksi, miten yhtä turhaa kuinkoko meren veden saaminensimpukkaan, on yrittää ihmis-mielellä ymmärtää Jumalan sa-laisuutta.Simpukka on myös vanhapyhiinvaeltajien tunnus. Tälläuusi paavi toivoo voivansa il-maista, että hän on tässä elä-mässä ”pyhiinvaeltajana”.Vaakunassa on myös mustaja kruunattu maurinpää, jokaon peräisin München-Freisin-gin arkkihiippakunnan vaaku-nasta. Paavi Benedictushan oli1977-82 tämän hiippakunnanarkkipiispa. Tällä tunnuksellaon hänen koti-Baijerissaan vuo-sisataiset perinteet. Paavi halu-

aa tämän tunnuksen säilyttämi-sellä muistuttaa, että kaikkiovat yhtä Kristuksessa etnisestäalkuperästä tai yhteiskunta-ase-masta riippumatta (Gal. 3:26-29).Kolmantena tunnuksenapaavin vaakunassa on selkärep-pua kantava karhu. Se viittaapaavin entisen arkkihiippa-kunnan, Freisingin ensimmäi-seen piispaan, pyhään Corbi-nianukseen. (670-730). Legen-dan mukaan piispa Corbinia-nus oli matkalla virkatehtävis-sään Roomaan, kun tielle osu-nut karhu tappoi hänen hevo-sensa. Piispa nuhteli karhua jakesytti sen, niin että karhu kan-toi hänen matkatavaroitaanRoomaan saakka. ArkkipiispaCordero Lanza di Montezemo-lon mukaan karhu symboloipetoa ”jonka Jumalan armo onkesyttänyt” ja reppu ”piispuu-den velvollisuuksien taakkaa”.Aikaisemmista paaveistapoiketen Benedictus XVI onottanut vaakunaansa myös pal-liumin. Sillä on 1 700 vuodenhistoria paavin ja paikalliskirk-kojen johtajien, metropoliitto-

jen, esipaimenen aseman tun-nuksena. Sen on tarkoitusmuistuttaa paavin ja kaikkienpaikalliskirkkojen erityissuh-teesta.Myös bysanttilaisen riituk-sen ja ortodoksisen kirkon piis-pat käyttävät vastaavaa liturgis-ta vaatetta, jonka nimi kreikak-si on ”omforion”. Virkaanastu-jaisissaan paavi otti taas käyt-töön palliumin sen muodon,joka on peräisin jo varhaiskir-kon ajoilta. Liturgiassa käytetys-sä palliumissa on kuusi ristiä jasiihen on kiinnitetty kolmekultaista naulaa Kristuksen kär-simisen muistoksi. Paavin jaarkkipiispojen palliumit kudo-taan Rooman lähellä sijaitsevanluostarin kasvattamien karitsoi-den ensimmäisistä villoista.Ennen kuin palliumit anne-taan pyhien Pietarin ja Paavalinvuosittaisena juhlapäivänä uu-sille arkkipiispa-metropoliitoil-le, ne asetetaan joksikin aikaaPietarinkirkon pääalttarin alle,apostoli Pietarin haudan ää-reen.
MARKKU KOPONEN

Pyhä isä Benedictus XVI
Rooman piispa, Jeesuksen Kristuksen sijainen, apostolien ruhtinaan seuraaja, yleismaailmallisenkirkon ylin paimen, lännen patriarkka, Italian priimas, Rooman provinssin arkkipiispa ja metropo-liitta, Vatikaanivaltion hallitsija, Jumalan palvelijoiden palvelija
Joseph Ratzinger
syntynyt Marktl am Innissä Passaun hiippakunnassa 16. huhtikuuta 1927. Vihitty papiksi 29. kesä-kuuta 1951. Nimitetty Münchenin ja Freisingin piispaksi 25. maaliskuuta 1977. Konsekroitu 28.toukokuuta 1977. Hän on Münchenin ja Freisingin emeritusarkkipiispa (15. helmikuuta 1982lähtien). Paavali VI:n kardinaaliksi luoma ja konsistorissa 27. kesäkuuta 1977 kardinaaliksi julkistet-tu, titulaarihiippakuntinaan Velletri-Segni 5. huhtikuuta 1993 alkaen ja Rooman osakirkko Ostia30. marraskuuta 2002 alkaen.
Uskonopin kongregaation prefekti 25. marraskuuta 1981 alkaen. Paavillisen Raamattu-komitean jaKansainvälisen teologisen komission puheenjohtaja 25. marraskuuta 1981 alkaen. Kardinaalikolle-gion dekaani 30. marraskuuta 2002 alkaen.
Roomassa näitä tapahtumia ovat seuranneet: Valinta pontifikaattiin 19. huhtikuuta 2005. Juhlalli-nen tehtävän aloitus kirkon yleismaailmallisena paimenena: 24. huhtikuuta 2005.
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K a l e n t e r iVakio-ohjelma
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

14.5. la 10.00 ensikommuunion harjoitus,
10.00 kevätjuhla seurakuntasalissa,
11.00 lastenmessu ranskaksi, 17.40
vesper, 18.00 aattomessu

15.5. Helluntai, juhlapyhä: 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

16.5. ma 10.30 kevätjuhla seurakuntasa-
lissa (uusinta), 18.30 johdantokurssi
seurakuntasalissa

17.5. ti CSC 18.00 ruusukko, 18.30 mes-
su

21.5. la 10.30 lastenkerho, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu

22.5. kirkkovuoden 8. sunnuntai, Pyhä
Kolminaisuus, juhlapyhä: 9.45 lat/esp,
11.00 päämessu, 12.30 messu venäjäk-
si, 16.00 messu Tikkurilassa, 18.00 ilta-
messu

28.5. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi
(11.00 messu), 17.40 vesper, 18.00 aat-
tomessu ja kirkkoon ottaminen

29.5. kirkkovuoden 9. sunnuntai, Kristuk-
sen pyhän ruumiin ja veren juhla, juhla-
pyhä: 9.45 lat/engl, huom! 10.30 pää-
messu ja kulkue, 18.00 iltamessu

4.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
5.6. kirkkovuoden 10. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu ita-
liaksi, 16.00 messu puolaksi, 18.00 ilta-
messu

11.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
12.6. kirkkovuoden 11. sunnuntai: 9.45 lat/
ranska, 11.00 päämessu, 13.30-17.45
adoraatio, 18.00 iltamessu

----------------- Diaspora -----------------
Porvoo: 15.5. su 16.00
Tikkurila: 22.5. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta
14.5. la ensikommuunion harjoitus ja rip-
pi, 18.30 aattomessu

15.5. helluntaisunnuntai: 10.00 ensikom-
muuniojuhla, 12.00 messu suomeksi/
vietnamiksi, 18.30 iltamessu

21.5. la 18.30 aattomessu
22.5. kirkkovuoden 8. sunnuntai, Pyhä
Kolminaisuus, juhlapyhä: 9.30 ruusuk-
korukous suomeksi, 10.00 messu suo-
meksi, 11.30 messu saksaksi/Messe
auf Deutsch (Vahvistus saksaksi), 14.00
messu Lohjalla, 18.30 iltamessu

28.5. la 18.30 aattomessu
29.5. Kirkkovuoden 9. sunnuntai, Kristuk-
sen ruumiin ja veren juhla, juhlapyhä:
10.00 juhlamessu ja pyhän sakramentin
palvonta, huom ! Eukaristinen kulkue Py-
hän Henrikin katedraalissa! 18.30 ilta-
messu

3.6. pe 18.00 Jeesuksen pyhä sydän, juh-
lapyhä: 18.00 juhlamessu, messun jäl-
keen adoraatio ja kirkkokahvit

4.6. la 18.00 aattomessu
5.6. kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 18.00 iltamessu

11.6. la 18.00 aattomessu
12.6. kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 18.00 iltamessu

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

Turku
Pyhän Birgitan ja autuaanHemmingin seurakunta

14.5. la 16.00 vahvistuksen sakramentti
15.5. helluntaisunnuntai: 10.30 juhlames-
su, 18.30 Mass in English

17.5. ti 19.00 informaatiokurssi
21.5. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
22.5. kirkkovuoden 8. sunnuntai, Pyhä

Helsinki
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

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

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu; su 9.45 missa latina (1. ja 3. su Engl; 2. su
Ranska; 4. su Esp; 5. su Engl) 11.00 päämessu, 12.30 eri kielisiä messuja tai
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. Huom! Kesäohjelma: Kesä- ja heinäkuussa ei messuja diasporassa. Kes-
kiviikon ruusukko ja perjantain adoraatio alkavat jälleen syyskuussa. Kirkkokahveja
ei sunnuntaina vaan keskiviikkona 14.8. asti.

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. Kesäohjelma Pyhän Marian kirkossa 1.6-31.8.2005. Huom.
uudet messunajat! La 18.00 aamumessu (huom. aika!), su 10.00 messu suomeksi
ja kirkkokahvit, 18.00 iltamessu (huom. aika!), ma, ti, to, pe 18.00 iltamessu, ke
18.00 messu Karmeliittasisarten luostarissa Myllyjärvellä. Rippitilaisuus: ti ja la
17.30-18.00 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 pu-
helimitse ja kirkon ovelta. Rippitilaisuus sopimuksen mukaan. Messut Jyväskylän
kirkossa yleensä/daily Masses in Finnish in generally: ma/Mon 18.00 (sisarten kap-
pelissa/sister's Chapel), ti/Tue 7.00, ke/Wed 18.00, to/Thu 7.00, pe/Fri 7.00, la/Sat
8.00. Poikkeukset seuratkaa kirkon ilmoitustaululta (Check please schedule at the
board of information or at the website: olavi.catholic.fi).

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 ado-
raatio. La messu kysy papilta. Rippi jokapäivä puolituntia ennen messua tai sopi-
muksen mukaan. Huom. Matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat
aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtele-
vat. 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. perjantaina 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.
Huom! Pyhän Ursulan kirkossa Kouvolalla kesällä pyhä messu joka sunnuntai 11.00.
Torstaisin pyhä messu 18.00. Diasporassa ei messuja kesällä.

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 19.30 neokatekumenaa-
liyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30 - 18.00, puoli tuntia ennen messua ja sopi-
muksen mukaan.

Kolminaisuus, juhlapyhä: 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English

28.5. la retki Tyrväälle
29.5. kirkkovuoden 9. sunnuntai, Kristuk-
sen pyhän ruumiin ja veren juhla, juhla-
pyhä: 10.30 päämessu, 18.30 Mass in
English

3.6. pe Jeesuksen pyhä sydän, juhlapyhä
5.6. kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English

12.6. kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English

----------------- Diaspora -----------------
Ahvenanmaa: 21.5. la 10.00 messu

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

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta

14.5. la pyhä apostoli Mattias, juhla: 9.00-
16.00 Via Uurais: ekumeeninen kirkko-
vaellus Uuraisilla

15.5. Helluntaisunnuntai, juhlapyhä: 10.30
päämessu ja Loreton litania, 18.00 kris-
tittyjen yhteinen helluntaijuhla Taulumä-
en kirkossa: "He kaikki olivat yhdessä
koolla"

18.5. 18.00 kiitosmessu kirkkoherran 40-
vuotispäivän johdosta

19.5. to 14.00 seniorien kokous
21.5. la 9.00 lauantaikurssi, 10.30 infor-
maatiokurssi, 12.15 pyhämessu

22.5. kirkkovuoden 8. sunnuntai, Pyhä
Kolminaisuus, juhlapyhä: 10.30 pää-
messu, ensikommuunio ja Loreton lita-
nia

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

29.5. kirkkovuoden 9. sunnuntai, Kristuk-
sen pyhän ruumiin ja veren juhla, juhla-
pyhä: 10.30 päämessu ja adoraatio,
16.00 messu Kuopiossa

31.5 ti Neitsyt Marian käynti Elisabetin luo-
na, juhla

3.6. pe Jeesuksen pyhä sydän, juhlapyhä:
18.00 messu ja adoraatio

5.6.-12.6. Lastenleiri Jyväskylässä: Tee-
ma "Meidän kirkko"

5.6. kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.30
päämessu

12.6. kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.30
päämessu

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

Savonlinna: (Ort. rukoushuone, Erkonka-
tu 11) 28.5. messu la klo 11.00, uskon-
nonopetus alkaa klo 9.45

Lasten uskonnonopetus vuonna 2005
(kevätlukukausi): 21.5.

Informaatiokurssi 2005 (kevät):
21.5.

Seniorit: 19.5.

English Mass: 18.5.

Tampere
Pyhän ristin seurakunta

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

15.5. helluntaisunnuntai: 10.30 piispan-
messu, vahvistuksen sakramentti, 18.00
messu englaniksi/Mass in English

18.5. ti 19.40 informaatiokurssi, isä Wies-
law Swiech: Eukaristian sakramentti

22.5. kirkkovuoden 8. sunnuntai, Pyhä
Kolminaisuus, juhlapyhä: 10.30 pää-
messu, 14.00 messu puolaksi, 18.00
messu englaniksi/Mass in English

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

29.5. kirkkovuoden 9. sunnuntai, Kristuk-
sen pyhän ruumiin ja veren juhla, juhla-
pyhä: 10.30 päämessu, 18.00 messu
englaniksi/Mass in English

3.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 18.00 juh-
lamessu ja adoraatio

5.6. kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 piispanmessu Pietar-
saaressa, vahvistuksen sakramentti
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K a l e n t e r i

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi-
tukset seuraavaan lehteen ajalle
10.6.-5-8. on toimitettava viimeistään
27.5. mieluiten sähköpostitse osoit-
teeseen

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

11.6. la 9.00 messu Lapualla, 12.00 mes-
su Pietarsaaressa, 16.00 messu Vaa-
sassa

12.6. kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.30
päämessu

----------------- Diaspora -----------------
Kurikka: (kysy kirkkoherralta) 28.5. la
18.30

Lapua: (kysy kirkkoherralta) 28.5.; 11.6. la
9.00

Pietarsaari: (Pyhän Mikaelin kappeli,
Kappelitie 5) 28.5; 11.6 la 12.00, huom.
5.6. su 12.00

Vaasa: (ort. seurakunnan seurakuntasali,
Koulukatu 45) 28.5.; 11.6. la 16.00

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta

14.5. la 13.00 perhemessu
14.5. Helluntaisunnuntai, juhlapyhä: 18.00
helluntain liturgia

19.5. to 18.00 iltamessu
22.5. kirkkovuoden 8. sunnuntai, Pyhä
Kolminaisuus, juhlapyhä: 18.00 juhla-
messu

26.5. to pyhä Filippo Neri, pappi: 18.00 il-
tamessu

29.5. kirkkovuoden 9. sunnuntai, Kristuk-
sen ruumiin ja veren juhla, Pyhän Ursu-
lan seurakunnan nimikkojuhla: 11.00
juhlamessu ja ensikommuunio

31.5 ti Neitsyt Marian käynti Elisabetin luo-
na: 18.00 juhlamessu

2.6. to 18.00 iltamessu
3.6. pe Jeesuksen pyhä sydän, juhlapyhä:
18.00 juhlamessu

5.6. kirkkovuoden 10. sunnuntai: 11.00
päämessu

8.6. to 18.00 iltamessu
12.6. kirkkovuoden 11. sunnuntai: 11.00
päämessu

----------------- Diaspora -----------------
Hamina: Huom. uusi paikka! Ev.lut. seura-
kuntakeskus, Mannerheimintie 12 (Kul-
makivi): 22.5. klo 11.00

Lappeenranta: 15.5. klo 11.30 ortod. kir-
kossa

USKONNONOPETUS
Kouvola: 14.5. klo 11-13.00 ja klo 13.00
perhemessu

Oulu
Nasaretin pyhän

perheen seurakunta
13.5. pe 17.00 arkipäivän messu
15.5. helluntaisunnuntai: 11.00 päämes-
su, 17.00 messu Torniossa

16.5. ma 17.00 arkipäivän messu
19.5. to 17.00 pyhän sakramentin palvon-
ta, 18.30 arkipäivän messu

20.5. pe 17.00 arkipäivän messu
22.5. kirkkovuoden 8. sunnuntai, Pyhä
Kolminaisuus, juhlapyhä: 11.00 pää-
messu

27.5. pe 17.30 Oulun kirkkopäivien yhtey-
teen kuuluva ekumeeninen sanan Ju-
malanpalvelus

29.5. kirkkovuoden 9. sunnuntai, Kristuk-
sen pyhän ruumiin ja veren juhla, juhla-
pyhä: 11.00 päämessu, 17.00 messu
Raahessa

2.6. to 18.30 arkipäivän messu
3.6. pe Jeesuksen pyhä sydän, juhlapyhä:
18.00 pyhän sakramentin palvonta,
18.30 messu

5.6. kirkkovuoden 10. sunnuntai: 11.00
päämessu, 17.00 messu Torniossa

9.6. to 18.30 arkipäivän messu
10.6. pe 18.00 pyhän sakramentin palvon-
ta, 18.30 arkipäivän messu

12.6. kirkkovuoden 11. sunnuntai: 11.00
päämessu, 17.00 messu Rovaniemellä

----------------- Diaspora -----------------
Raahe: 29.5. su 17.00
Rovaniemi: 12.6. su 17.00
Tornio: 15.5.; 5.6. su 17.00

TOIMISTOT
Katekeettinen keskus

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

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

KESKUKSET
Ekumeeninen keskus

Myllyjärvi, 02740 Espoo. Puh. 09-
8557148.

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

STELLA MARIS järjestääTAIDELEIRIN 24-31.7.2005
Kaikenikäisille, lapset vain huoltaji-en kanssa. Hinta täysihoidolla 190Euroa/lapset alle 15 v 110 Euroa(ei-katoliset 205 Euroa/120 Euroa).Leirinjohtaja on Matti Kurki. Am-mattitaiteilijan opastuksella aloitte-lijakin voi tulla mukaan. Öljyvärien,akvarellien tai pastellien käyttöäomavalintaisesti. Leirikaupasta saatäydennystä materiaaleille. Leiripäättyy näyttelyn pystytykseen. Il-moittautuneille tarkemmat ohjeetkirjeellä. Lisätietoja ja ilmoittautu-miset Stella Maris/Leena Kangas019 335793 tai Marja Kuparinen040 5819211.

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.

Lauantaina 21.5. kevätretki (yhdessä
Pyhän Henrikin Seuran kanssa). Teema:
maalle, maan alle ja taivaalle. Lähtö klo
9.30 Pyhän Henrikin aukiolta, paluu n. klo
17.00. Mukaan voi liittyä Paciuksen kadun
pikavuoropysäkiltä (lähel-lä P. Marian kirk-
koa). Retkikohteita ovat mm. vanha Stella
Maris, Raaseporin linnanrauniot, Pyhän
Laurin kirkko ja Tytyrin kaivos. (Bussi
maksaa 15 euroa, kaivosmuseo 8-10 eu-
roa, päiväkahvi ja lounas 10 euroa) Ilmoit-
tautuminen 14.5. mennessä puh.
0505120813 (Airava), 0503409167 (Rau-
takorpi) tai jaakko.airava@welho.com .
(peruutuksesta 14.5. jälkeen peritään 5
euroa)/AC:s och St. Henrikss Sällskaps
vårutflykt styr kosan mot Västnyland. Vi
besöker bl.a. gamla Stella Maris, Rase-
borg, Tytyri gruva och St. Lars kyrka. Avfärd

kl.9.30 från St. Henriks kyrka, tillbaka
ca.17.00. Anmälningar senast den 14.5.
till Jaakko Airava tel. 0505120813 eller
jaakko.airava@weho.com . Bussen kos-
tar 15 euro, kaffe och lunch 10 euro, mu-
seum 8-10 euro. (Efter den 14.5. debite-
ras 5 euro för annullering.)

Catholic Students’ Club
Welcome to the Rosary and Holy Mass
(Latin/English) in St. Henry’s Cathedral on
the following Tuesday evenings at 18.00:
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.

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

Maallikkofransiskaanit OFS
Maallikkofransiskaanit O.F.S. kuuluvat
maailmanlaajuiseen fransiskaaniseen

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

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.

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

Pyhän Henrikin seura
Oopperailmoitus 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.

MATKA PYHÄN EDITH STEININ JÄLJILLÄ
ETELÄ-SAKSASSA 15.-23.10.2005

Karmeliittamaallikot järjestävät syksyllä matkan pyhän Ristin Te-
resa Benedictan jäljillä. Edith Stein (1891-1942) syntyi juutalaise-
na, kääntyi aikuisena katolilaiseksi, meni 1933 karmeliittaluosta-
riin ja kuoli Auschwitzissa. Tutustumme niihin kaupunkeihin ja
luostareihin, joissa Stein opiskeli, toimi opettajana ja rukoili vuosi-
na 1916-1932, Freiburg, Speyer, Bergzabern ja Beuron, sekä pe-
rehdymme saksanjuutalaisuuteen Speyerissa ja Frankfurtissa. Vie-
tämme kolme yötä ja hiljentymispäivän Beuronissa, jossa on suuri
benediktiiniluostari Tonavan rannalla.

Kysy hintaa ja yksityiskohtia matkanjohtajalta: Heidi Tuorila-Ka-
hanpää, 050-3410248 tai kahanpaa@ulc.jyu.fi, jolle myös ilmoit-
taudutaan toukokuun aikana.
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Paavi Benedictus XVI

Runsas armo ja rauha teillekaikille. Tunnen sielussani täl-lä hetkellä kahta vastakkaistatunnetta. Toisaalta inhimillis-tä levottomuutta siitä vastuus-ta, joka minulle eilen annet-tiin apostoli Pietarin seuraaja-na tällä istuimella Roomassakeskellä universaalia kirkkoa.Toisaalta tunnen syvää kiitol-lisuutta Jumalaa kohtaan sii-tä, kuten liturgiassa lauletaan,ettei hän hylkää laumaansa,vaan johtaa sitä aikojen halki- myös sitä joka on hänen Poi-kansa sijainen.Tämä henkilökohtainenkiitollinen tunnustus Juma-lan laupeuden lahjasta ylittääkaiken muun sydämessäni. Jaminä katson sen suureksi hen-kilökohtaiseksi armoksi, jon-ka olen saanut kunnioitetultaedeltäjältäni Johannes PaavaliII:lta. Tunnen hänen vahvankätensä, joka pitää minua kä-destä. Näen hänen hymyilevätsilmänsä ja kuulen hänen sa-nansa, jotka tällä erityisellähetkellä on osoitettu minul-le: Älä pelkää.Me voimme lisätä: pyhänisämme Johannes Paavali II:nkuolema ja sitä seuranneetpäivät ovat olleet kirkolle jakoko maailmalle epätavallistaarmon aikaa. Suuri suru hä-nen kuolemansa tähden jatyhjyyden tunne, johon kuo-lema on meidät jättänyt, ovatolleet ylösnousseen Kristuk-sen toiminnan varjossa. Rak-kauden ja hengellisen solidaa-risuuden varjossa, jonkahuippuna oli juhlallinen hau-tajaispuhe.Johannes Paavali II:n hau-tajaiset olivat meille erityinenkokemus, jossa meille kirkas-tui erityisellä tavalla Jumalanvoima, joka haluaa muuttaakaikki kansat kirkkonsa kaut-ta yhdeksi suureksi perheeksirakkauden ja totuuden yhdis-tävällä voimalla. Kuolemanhetkellä Johannes Paavalimuuttui Mestarinsa ja Her-ransa kaltaiseksi. Hän kruuna-si pitkän ja hedelmällisenpontifikaattinsa vahvistamallakristikansaa uskossa, kokoa-malla sitä aina ympärilleen jayhdistämällä ihmiskunnanperhettä.Miten emme tuntisi tä-män merkin tukevan meitä.Miten emme voisi todeta roh-kaisua, joka kasvaa tämän het-ken armosta.Jumalan kaitselmus onkutsunut minut kunnioitet-

tujen kardinaalien äänelläseuraamaan tätä suurta paa-via. Minä ajattelen tänä hetke-nä sitä, mitä Filippoksen Ke-sareassa tapahtui 2000 vuot-ta sitten. Ajattelen kuulevaniPietarin sanat: Sinä olet Kris-tus, elävän Jumalan Poika. JaHerran juhlalliset sanat: Sinäolet Pietari ja tälle kalliolleminä rakennan kirkkoni. Jaminä olen antava sinulle tai-vasten valtakunnan avaimen.Sinä olet Kristus, sinä oletPietari.Minusta näyttää, että tämäevankeliumin näyttämö elääuudella tavalla. Minä, Pietarinseuraaja, toistan tärisevällä ää-nellä galilealaisten kalastajiensanoja ja kuulen vielä kerranemotionaalisella levottomuu-della jumalallisen Mestarinlupauksen. Hartioilleni pan-nun vastuun paino on valta-va. Se on varmasti ylitse mit-tojen. Mutta minä voin luot-taa epätavalliseen, jumalalli-seen voimaan. "Sinä olet Pie-tari ja tälle kalliolle minä ra-kennan kirkkoni". Herra onvalinnut minut Rooman piis-paksi. Hän on halunnut mi-nut sijaisekseen. Hän tahtoiminut "kallioksi", jolle hänvoi rakentaa varmasti.Minä pyydän häntä autta-maan, sillä voimani ovat hei-kot, jotta olisin hänen lau-mansa rohkea ja uskollinenpaimen.Minä ryhdyn nyt otta-maan itselleni tätä erityistäpalveluvirkaa, Pietarin virkaa,maailmanlaajuisen kirkon vir-kaa ja jätän itseni Jumalankaitselmuksen käsiin. Ennenkaikkea käännyn Kristuksenpuoleen täydellisellä ja luotta-vaisella alistumisella. "Si-nuun, Herra, minä turvaan,älä salli minun joutua häpe-ään iankaikkisesti."Teitä arvoisat kardinaalitkiitän luottamuksesta, jotaolette minulle osoittaneet, japyydän teitä tukemaan minuarukouksin ja yhteistyöllä. Pyy-dän myös kaikkia veljiäni piis-panvirassa olemaan tukenanirukouksin ja neuvoin, jottavoisin todella olla palvelija,Kristuksen palvelija. Niinkuin Pietari ja muut aposto-lit työskentelivät yhdessämuodostaakseen Herran kans-sa yhden ainoan apostolienyhteisön, niin täytyy myösKristuksen seuraajan työsken-nellä yhdessä piispojen, apos-tolien seuraajien kanssa. Hei-

dän tulee todella olla yhtä.Tämä kollegiaalinen yhteisö,joka näyttää roolien erilaisuu-dessa Rooman paavin ja piis-pojen toiminnan, on kirkonja uskon yhteyden palveluk-sessa. Tästä yhteisöstä riippuuerityisellä tavalla meidän ai-kamme evankelioinnin vai-kuttavuus. Ennen kaikkeatätä tietä, jolle kunnioitetutedeltäjäni ovat ohjanneet, ha-luan kulkea eteenpäin, julis-taakseni koko maailmalle elä-vää Kristusta.Edessäni on erityisellä ta-valla paavi Johannes PaavaliII:n todistus. Hän jätti meillerohkeamman, vapaamman januoremman kirkon, kirkon,joka katsoo hänen opetuksen-sa ja esimerkkinsä mukaisestiiloisesti menneisyyteen jajoka ei pelkää tulevaisuutta.Suurta juhlaa viettäenkirkko siirtyi uudelle vuositu-hannelle, luottaen evanke-liumiin se yhä vielä johtaamaailmaa Vatikaanin II:n kir-kolliskokouksen äärelle. PaaviJohannes Paavali II on esittä-nyt sen kirkolliskokoukseksi,jonka avulla voimme orientoi-tua kolmannella vuosituhan-nella. Myös hengellisessä tes-tamentissaan hän kirjoitti:Minä olen vakuuttunut siitä,että vielä pitkän aikaa - myöstulevien sukupolvien - onmahdollista ammentaa Vati-kaanin II:n kirkolliskokouk-sen rikkauksista.Minäkin, joka nyt ryhdyn

palvelusvirkaani Pietarin seu-raajana, haluaisin painottaa,että käytän hyväkseni Vatikaa-nin II:n kirkolliskokouksenajankohtaisuutta edeltäjienijalanjäljissä ja uskollisessa yh-teydessä 2000 vuotiaan kir-kon kanssa. Tänä vuonna vie-tetään kirkolliskokouksenpäättymisen 40-vuotisjuhlaa.Menneinä vuosikymmeninäeivät kirkolliskokouksen do-kumentit ole menettäneetajankohtaisuuttaan. Niidenopetukset näyttävät yhä mer-kittäviltä suhteessa kirkon jamodernin, globalisoituvanyhteiskunnan laitoksiin.Erityisen merkittävällä ta-valla alkaa minun pontifikaat-tini, kun kirkko viettää erityis-tä eukaristian vuotta. Kuinkaen näkisi tässä johdatuksessaerityistä elementtiä, joka kuu-luu sen tehtävän luonteeseen,johon minut on kutsuttu.Eukaristia, kristillisen elämänkeskus ja kirkon evankelioi-van tehtävän lähde ei voi ollamuuta kuin sen Pietarin viranlähde ja pysyvä keskus, jokaminulle on uskottu.Eukaristia tekee aina ja py-syvästi läsnäolevaksi ylösnous-seen Kristuksen, joka jatku-vasti lahjoittaa itsensä ja jokakutsuu meitä ruumiinsa ja ve-rensä pöydän osallisuuteen.Tästä täydestä yhteydestä hä-neen seuraa kaikki muu kir-kon elämässä, ensinnäkinkaikkien uskovien yhteys, pa-nos evankeliumin julistami-

sessa ja todistamisessa, rak-kauden into kaikkia kohtaan,erityisesti köyhiä ja heikkojakohtaan.Tänä vuonna tulee viettääerityisellä tavalla Kristuksenruumiin juhlaa. Sen jälkeeneukaristia on keskipisteenäelokuussa maailman nuortenpäivänä Kölnissä ja lokakuus-sa piispainsynodin varsinaises-sa yleiskokouksessa, jonkatyöskentelyn kohteena on eu-karistia kirkon elämän ja teh-tävän lähteenä ja huippuna.Minä pyydän kaikkia vahvista-maan tulevien kuukausienkuluessa antaumustaan Jee-susta kohtaan ja ilmaisemaanrohkeammalla tavalla ja kirk-kaammin uskoa Herran läsnä-oloon, ennen kaikkea vietto-jen juhlavuudella ja asianmu-kaisuudella.Minä pyydän ennen kaik-kea pappeja, joita tällä hetkel-lä ajattelen suurella kiinty-myksellä. Papillinen palvelu-virka on syntynyt yhdessä eu-karistian kanssa viimeisen eh-toollisen yläsalissa, kuten paa-vi Johannes Paavali usein ko-rosti. Pappina olemisella täy-tyy olla erityisellä tavalla "eu-karistinen muoto", hän kir-joitti viimeisessä kirjeessäänkiirastorstaina. Tätä tarkoitus-ta varten on ennen kaikkeamessun päivittäinen viettämi-nen tärkeä ja se on keskukse-na jokaisen papin elämässä jatehtävässä.Eukaristian ravitsemina ja

Pyhän isän ensimmäinen puhe
Vastavalitun paavi Benedictus XVI:n latinankielinen puhe keskiviikkona20.4.2004 sikstiiniläiskappelissa
Kunnioitetut veljet kardinaalit, rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa, te kaikki hyvän tahdon miehet ja naiset

“Suuren paavin Johannes Paavali II:n jälkeen herrat kardinaalit ovat valinneet minut, yksinkertaisen ja nöyrän työntekijänHerramme viinitarhassa.” Uusi paavi on osoittanut olevansa voimakkaasti sitoutunut edeltäjänsä perintöön. Tässä hän onrukoilemassa paavi Johannes Paavali II:n haudalla.
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tukemina katolilaiset voivatvain tuntea olevansa kutsuttu-ja etsimään tätä täyttä yhteyt-tä Kristuksen kanssa, joka olikiihkeästi odottanut viimeis-tä ehtoollista. Tästä korkeim-masta yhteydestä jumalallisenMestarin kanssa tietää Pieta-rin seuraaja erityisesti, mitkähänen tehtävänsä ovat. Ennenkaikkea hänelle on annettutehtävä vahvistaa veljiään.Virkansa alussa Roomankirkossa, jonka Pietari on ve-rellään kruunannut, haluaaPietarin seuraaja täysin tietoi-sesti saavuttaa kaikkien Kris-tukseen uskovien ykseydenpalauttamisen. Se on hänenvelvollisuutensa. Hän on tie-toinen siitä, että siihen eivätriitä hyvän tahdon merkit.Hän tarvitsee sitä vartenkonkreettisia eleitä, jotkaulottuvat sieluihin ja kosket-tavat omiatuntoja, samallakun ne liikuttavat jokaista si-säiseen kääntymykseen ja saa-vat aikaan edistystä ekumeni-an tiellä.Teologinen dialogi onvälttämätöntä. Historiallisiinsyihin syventymistä ei tule lai-minlyödä. Mutta vielä tär-keämpää on se omantunnonpuhdistaminen, johon paaviJohannes Paavali niin useinkehotti ja joka yksin voi joh-dattaa sieluja ottamaan vas-taan Kristuksen koko totuu-

den. Hänen eteensä, koko elä-män korkeimman Tuomarineteen, täytyy jokaisen meistäastua, tietoisena siitä, ettämeidän täytyy jonain päivänätehdä tiliä siitä, mitä olemmetehneet tai emme ole tehneetsen suuren hyvän puolesta,joka on hänen opetuslastensatäysi ja näkyvä ykseys.Nykyinen Pietarin seuraajatuntee ensimmäisenä olevan-sa tästä asiasta vastuussa ja onvalmis tekemään kaiken, mikähänen vallassaan on, edistääk-seen ekumenian perustavaalaatua olevaa asiaa. Edeltäjien-sä jalanjäljissä hän on täysinvalmis käsittelemään jokaistaaloitetta, joka näyttää soveli-aalta, edistämään yhteyksiä jasopimuksia eri kirkkojen jakirkollisten yhteisöjen edusta-jien välillä. Heitä ennen kaik-kea tervehdin tällä hetkelläsydämellisellä tervehdykselläKristuksessa, joka on ainoaHerra.Tällä hetkellä mieleeni tu-levat jälleen paavi JohannesPaavali II:n kuolema ja hauta-jaiset. Hänen maallisten jään-nöstensä äärellä olen tavannutvaltioiden johtajia ja ihmisiäkaikista yhteiskuntaluokistaja erityisesti nuoria unohtu-mattomassa rakkauden jaihailun hengessä.Häneen on koko maailmaluottavaisesti katsonut. Meis-

tä näytti, että tämä intensiivi-nen osanotto, joka ulottuimaapallon ääriin modernientiedotusvälineiden kautta, olikuin yksi ainoa avunpyyntö,jonka paaville osoittivat ih-miskunnan kaikki jäsenet, jot-ka epävarmuuden ja ahdistuk-sen koettelemana etsivät tule-vaisuutta.Nykypäivän kirkon täytyyuudistaa tietoisuutensa tehtä-västään, jonka Kristus itse onantanut. "Minä olen maail-man valo. Se, joka seuraa mi-nua, ei kulje pimeässä, vaanhänellä on elämän valo." Uu-den paavin tehtävä on ennenkaikkea antaa Kristuksen va-lon loistaa. Se ei ole hänenomaa valoaan, vaan Kristuk-sen valoa.Tästä tietoisena käännynkaikkien puoleen, myös nii-den puoleen, jotka seuraavatmuita uskontoja tai jotka et-sivät vastauksia olemassaolonperuskysymyksiin eivätkä vie-lä ole niitä löytäneet. Kään-nyn kaikkien puoleen yksin-kertaisesti ja rakastaen vakuut-taakseni, että kirkko kulkeeeteenpäin. Minä tulen käy-mään sen kanssa avointa ja re-hellistä dialogia tiellä kohtiihmisten ja yhteiskunnan to-dellista hyvää.Pyydän Jumalalta ykseyttäja rauhaa ihmisten perheelleja vakuutan kaikkien katoli-

laisten työskentelevän jokai-sen ihmisen arvokkuutta tu-kevan todellisen sosiaalisenkehityksen puolesta.Me emme säästele voi-miamme vaan jatkamme vuo-ropuhelua jota kunnioitetutedeltäjäni ovat aloittaneet erikulttuurien kanssa, jotta kes-kinäisen yhteisymmärryksenavulla syntyisi edellytyksiä pa-rempaan tulevaisuuteen kai-kille.Ajattelen erityisesti nuo-ria. Heitä, erityisaseman saa-neita paavi Johannes PaavaliII:n keskustelukumppaneita,tervehdin erityisen rakkaastiodottaessani, että jos Jumalasuo, saan tavata heidät Köl-nissä maailman nuorten päi-vänä. Teidän kanssanne, rak-kaat nuoret, te kirkon ja ih-miskunnan toivo, jatkan kes-kustelua. Kuuntelen odotuk-sianne ja haluan myös auttaateitä kohtaamaan yhä syvem-min elävän Kristuksen, ikui-sesti nuoren."Jää luoksemme, Herra."Tämä pyyntö, joka on johta-va teema paavi Johannes Paa-vali II:n apostolisessa kirjees-sä, on sydämestäni luonnos-taan nouseva rukous, kunaloitan tässä virassa, johonJumala on minut kutsunut.Niin kuin Pietari, uudistanminäkin häntä kohtaan eh-dottoman uskollisuudenlu-

paukseni.Häntä tahdon palvellaomistautuessani täydellisestikirkon palvelukseen. Tämänlupauksen tueksi pyydänNeitsyt Marian äidillistä esiru-kousta. Hänen käsiinsä panenomani ja kirkon tulevaisuu-den ja nykyhetken. Hänen esi-rukoustensa kanssa tulkootavukseni myös pyhät Pietari jaPaavali. Näiden ajatustenkanssa annan teille, kunnioi-tetut veljeni kardinaalit, jakaikille teille, jotka otatteosaa tähän messuun ja myösniille jotka osallistuvat televi-sion välityksellä, erityisen ra-kastavan siunaukseni.PAAVI BENEDICTUS XVI

Benedictuson ruotsiksiBenedikt
Paavi Benedictuksen oikearuotsinkielinen kirjoitus-asu on BENEDIKT, ei sa-manlainen latinalainenkuin suomeksi.

Paavi Benedictus XVI on heti ensimmäisistä pontifikaattinsa hetkistä lähtien osoittautunut lämpimäksi ja läheiseksi isäksi ja paimeneksi. Tässä hän tervehtii lapsia Rooman kaduilla.
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Reliikeistä
”Reliikit” on nykyään ylei-sesti varsin marginaalinenaihe kristikunnan piirissä.Ei niissäkään kirkoissa, jois-sa on säilynyt kunnioitusreliikkejä kohtaan, käsitelläjuurikaan pyhäinjäännök-siä. Opiskeluaikanani 1970-luvulla en koskaan törmän-nyt tähän aihepiiriin. Vati-kaanin II konsiilin doku-menteissa ja uudessa kano-nisessa laissa reliikeistä onvain maininta.
Reliikeillä ja niiden kunnioit-tamisella kristikunnassa –eikä ainoastaan katolisessa kir-kossa – on varmasti oma paik-kansa. Reliikeissä on jopakyse varsin yleisestä ilmiöstämuidenkin uskontojen piiris-sä. Ajatelkaamme vaikkapa ai-van äärimmäistä tapausta,muinaisen Egyptin faraoidenmuumioita ja niiden kunni-oittamista tai esi-isien hauto-jen kunnioittamista eri us-kontojen piirissä. Ruumiinjäännösten, vaatteiden ja esi-neiden kunnioittaminen onedelleen yleistä useiden ei-kristillisissäkin uskonnoissa.Se perustuu uskoon, että us-konnoissa profeetoilla, pelas-tuksen välittäjillä ja muillapyhillä ihmisillä on kuolemanrajan tuollakin puolen vaiku-tusta, voimaa ja valtaa tähänelämään. Kun reliikkejä kun-nioitetaan suutelemalla, kul-kuein ja niitä koskettamalla,uskotaan saatavan osallisuu-den tuohon vaikutukseen javoimaan. Buddhalaisuudessatunnetaan mm. Buddhan re-

liikkejä ja islamilaisuudessaMuhammedin reliikkejä, joi-ta säilytetään kunnioitettavas-ti. Mutta jopa ateistisessakulttuuriympäristössä tava-taan reliikkikulttia, mm.kommunistisessa yhteiskun-nassa.
Kirkon opetusreliikeistä
Katolisen kirkon ja uskon pii-rissä pidetään reliikkeinä sup-peassa mielessä pyhien ja au-tuaiden ruumiinosia ja laa-jemmassa mielessä kaikkia nii-tä esineitä, joita pyhät tai au-tuaat elämänsä aikana olivatkäyttäneet, esim. vaatteita tainiitä esineitä, joihin kuollei-den pyhien tai autuaiden ruu-miit olivat koskettaneet – näi-tä kutsutaan nimityksellä”brandeum”. Erityisen mer-kittävinä pidetään esim. seu-raavia ruumiinosia: koko ruu-mis, pää, käsivarsi, käsi, sydäntai sitten se ruumiinosa, jotavahingoittamalla pyhä on kär-sinyt marttyyrikuoleman.Koko reliikkikultti liittyyyleensä pyhyyden kunnioitta-miseen, moraaliopetukseen,hyveisiin, Kristuksen kunni-oittamiseen, hänen ristinsäkunnioittamiseen, pyhien jaerityisesti N. Marian kunnioi-tukseen. Perustana reliikkienkunnioitukselle voidaan pitäähyvin kirkkoisä Augustinuk-sen sanaa, kun hän luonneh-tii pyhien reliikkejä: ”Ne ovatPyhän Hengen työkaluja ja as-tioita hyvien tekojen tekemi-seen.” Tridentin kirkollisko-

kous sanoo reliikeistä: ”Myöskaikkein pyhimpien marttyy-rien ja muiden Kristuksen yh-teydessä elävien ruumiit oli-vat Kristuksen eläviä jäseniä jaPyhän Hengen temppeleitä,jotka hän kerran herättää ikui-seen elämään ja jotka hän kir-kastaa. Niitä tulee uskovienkunnioittaa. Tuomittavaa onsiksi se, kun jotkut väittävät,ettei pyhien reliikeille tarvitseosoittaa kunnioitusta tai ettäolisi hyödytöntä, että uskovatkunnioittavat niitä tai mui-den pyhien muistoa.” Var-maankin kärki tässä sanassa onosoitettu reformaattoreille,jotka hylkäsivät reliikkienkunnioituksen.Samassa yhteydessä Tri-dentin konsiili puhuu myöspyhien kuville osoitettavastakunnioituksesta, josta jo var-haiset konsiilit olivat tehneetpäätöksiä. Kirkossa on perus-teltu reliikkien kunnioitta-mista myös sillä, että raama-tussa esiintyy kertomuksia sii-tä, miten reliikit suppeassa jalaajassa mielessä ovat saaneetaikaan ihmeitä. 2 Kun. 2:14kertoo ihmeestä, joka tapah-tuu profeetta Elian viitankautta, 13:21 ihme tapahtuuprofeetta Elisan luiden kaut-ta. Matt. 9:20 kerrotaan nai-sesta, joka koskettaa Jeesuk-sen viitan tupsua. Apt. 19: 12kerrotaan apostoli Paavalinvaatteiden parantavasta vaiku-tuksesta.Varhaisimmista ajoistalähtien on tunnettu marttyy-rien hautojen, erityisesti Pie-tarin ja Paavalin hautojen

kunnioittaminen ja se mitenkunnioittavasti marttyyrienreliikkejä on säilytetty. Vuon-na 156 kuolleen Smyrnanmarttyyripiispa Polykarpok-sen reliikkejä pidettiin aika-laisten mukaan jo ”arvok-kaampina kuin jalokiviä jakultaa”. Reliikkien kunnioit-tamisen taustalla on erityises-ti usko ruumiin ylösnou-semukseen semmingin kunylösnousseisiin sovitettiinpsalmin sanaa, ettei Jumalasalli pyhiensä nähdä lakastu-mista. Myös gnostilaistenruumiin katoavaisuuden aja-tuksen vastapainoksi koros-tettiin lihan ylösnousemistaja samalla myös reliikkienmerkitys korostui. Raamatul-lisen käsityksen mukaisesti ih-minen ajateltiin myös koko-naisuutena siten, että sielujossakin määrin jää yhteyteenruumiin kanssa jättäen reliik-keihin jopa tietyn voiman,niin että niitä pidettiin”sakramentaalisina”, toisin sa-noen, niissä säilyy pyhien läs-näolo maan päällä. Näin ruu-miista säteilee vielä pyhiensielun voimaa, niin että relii-kin voivat saada aikaan jopaihmeitä.Kirkon opetuksen mukaareliikkikultti ja myös pyhienkuvien kunnioitus on kuiten-kin n.s. relatiivista, suhteellis-ta kunnioitusta, haluaa sa-noa: reliikille tai kuvalle osoi-tettu kunnioitus on tarkoitet-tu alkukuvalle, sille pyhälle,pyhimykselle kokonaisuudes-saan, joka on kyseessä, eikätälle reliikille tai kuvalle eri-

tettynä esineenä sinällään.Aivan paikallaan on myöshuomauttaa, että reliikkienkunnioitus liittyy syvästi ih-misen tarpeeseen kunnioittaapyhiä ihmisiä ja että tuonkunnioituksen muodot aika-kausien kuluessa ovat muu-toksen alaisia ja ettei jokainenkunnioituksen muoto välttä-mättä puhuttele jokaista ih-mistä.
Välähdyksiäreliikkienkunnioituksenhistoriasta
Reliikkien kunnioitus kirkos-sa juontaa juurensa, kuten tie-detään ennen muuta marttyy-rien haudoista, esim. Roo-maan katakombeista. Marttyy-rien haudoille rakennettiinalttareita ja sitten niiden pääl-le kirkkoja. Se että ruumiinjäseniä erotetaan ruumiistaon todistettavasti tapahtunutjo myös marttyyrikirkon aika-na. Kristilliset keisarit painot-tivat Rooman lakien mukai-sesti hautojen koskematto-muutta, mutta tämä ei kui-tenkaan estänyt kirkollisiaauktoriteetteja toimittamastajuhlallisia pyhien luidentranslaatioita (siirtämisiä),vaikkakin yksityishenkilöiltäne olivat kiellettyjä.

Varhainen tapa viettää eu-karistiaa marttyyrien haudoil-la muuntui 500-luvulla siten,että marttyyrin reliikit siirret-tiin seurakunnan kirkkoon.Seurakunnat joilla oli vaino-

Andrum
del 1/2, juni 2004

Det är i slutet av april år 2000.  Jag
befinner mig i Argentinas huvuds-
tad Buenos Aires. Det är höst på
den här sidan av jordklotet.  Luft-
fuktigheten är hög.  Buskarna vid
trottoarerna står i blom och det är
20 grader varmt.  I november blir
det vår igen.
En dag träffar jag min vän Adelina
som är bosatt i Buenos Aires.  Jag
åker upp till tjugonde våningen med
en slamrande hiss och kommer in i

Adelinas ljusa och rymliga bostad
med utsikt över Rio de la Plata.  Där
ligger floden som jag bara har hört
talas om; silverskimrande rör sig
vattnet. Där är den. Och jag grips av
känslan av vara mitt uppe i en dröm.
Men jag är här och det här är
verkligheten. Efter att ha druckit kaf-
fe åker vi med buss till La Recoleta,
Buenos Aires begravningsplats och
plötsligt står vi framför den enda
grav som har färska blommor: Eva
Peróns grav.  Igen kommer känslan

av overklighet.  Men katterna som
ligger och solar sig på gravstenarna
är verkliga.
Strax intill gravgården ligger en kyr-
ka som heter Basílica de Nuestra
Señora del Pilar.  Därutanför säljer
man ljus, radband och böcker.  Ade-
lina visar mig en liten bok, mindre
än en handflata, som heter El Cris-
to Roto – den söndrige Kristus.
Nu, fyra år senare, märker jag att jag
fortfarande emellanåt slås av berät-
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jen aikana useampia marttyy-reja, mutta jotka vaalivat vainyhden marttyyrin hautaa, ot-tivat muista marttyyrien hau-doista reliikkejä ja antoivatniitä seurakunnille, joilla eiitsellään ollut marttyyreja.Ensimmäinen tällainen trans-laatio tapahtui vuonna 354Antiokiassa, kun marttyyriBabylaksen reliikit vietiinDaphneen, jotta saataisiinpaikallinen Apollo-kultti lop-pumaan. Tällainen translaatioalkoi levitä laajemmalle var-sinkin siinä vaiheessa, kunkristityiksi tulleet germaanitalkoivat kaivata marttyyrienreliikkejä, joita sitten kuljetet-tiin  varsinkin Rooman hau-tausmailta.Jo 500-luvun lopulla alkaaolla harvinaista, ettei alttariavihittäessä siihen olisi upotet-tu reliikkiä. Nikean II konsiilivuodelta 787 jopa määräsi sit-ten, että jokaisen kirkon alt-tariin tulee asettaa reliikki.Tämän alttariin asetetun relii-kin taustalla voidaan nähdämyös Ilmestyskirjan sana, ettätaivaallisen alttarin alla onpyhien sielut (6:9): ”Kun ka-ritsa avasi viidennen sinetin,näin alttarin alla niiden sie-lut, jotka oli tapettu Jumalansanan ja oman todistuksentähden.” On selvää, että relii-kit alkoivat tulla pienemmik-si, kun niitä alettiin jakaa.Reliikkeinä oli käytössämyös esineet, joita pyhät oli-vat koskettaneet. Sellaisia olimm. välineet, joilla marttyy-rejä oli surmattu, Kristuksenristi, ristin naulat, kahleet, ki-vet, vaatteet jne. Niitäkin jaet-tiin ja pyhiinvaeltajat toivatniitä mukanaan pyhältä maal-ta. Tosin aitoja luita pidettiinniitä arvokkaampina. N. vuo-

desta 400 lähtien alettiinkunnioittaa myös muiden py-hien kuin marttyyrien, nimit-täin tunnustajien reliikkejä,esim. Martinus Toursilaisensekä autiomaaisien ja styliitto-jen reliikkejä, joita pidettiinsaman arvoisina kuin marttyy-rien reliikkejä.Reliikkejä alettiin vähitel-len myös kerätä, koska ajatel-tiin, että kun niitä on useam-pi, saadaan myös niistä suu-rempi siunaus. Näin alkoi syn-tyä reliikkikokoelmia, joitaoli myös yksityisihmisillä. Jo-kaisella itseään kunnioittaval-la pyhiinvaelluspaikalla japiispankaupungilla oli oltavasuuri reliikkikokoelma. Kes-kiajan ristiretket aiheuttivatsitten reliikkien tulvan, jokakeskiajan loppupuolella täyt-ti suuretkin reliikkiarkut.Joissakin kirkoissa oli hyvinkallisarvoisia reliikkikirstuja,esim. Kölnin tuomiokirkossakolmen pyhän kuninkaan re-liikkiarkku. Näitä koristeltiinmyös kullalla ja hopealla tah-toen osoittaa pyhien tuon-puoleista loistoa ja kunniaa.Suuri halu saada reliikkejäjohti lopulta myös väärinkäy-töksiin ja petoksiin. Jo Augus-tinus aikoinaan valitti sitä,että reliikkejä myytiin. Yhäuudestaan esiintyi nyt myösvarkauksia.  Myös sodissa vi-holliset saattoivat ryöstää nii-tä. Keskiajalla reliikkivarkauk-sista rangaistiin ekskommuni-kaatiolla, reliikkien kauppaa-minen kiellettiin ja translaa-tio ilman piispan, ruhtinaantai synodin lupaa niin ikäänkiellettiin. Reliikkejä ei myös-kään saanut näyttää ilman asi-aan kuuluvaa astiaa tai telinet-tä. - Nämä säädökset kielivätväärinkäytöksistä ja siitä, että

reliikkikultti oli vähitellenpäässyt liian keskeiselle sijalleuskonelämässä.Aitoustodisteet ovat aiko-jen kuluessa vaihdelleet. Late-raanikonsiili vuodelta 1215määräsi, että piispojen tuleeauktoriteetillaan määrätä,mitkä reliikit ovat aitoja javaroitti väärennöksistä. Vati-kaanin II kirkolliskokous sa-noo lakonisesti aikanammereliikeistä, että niiden tuleeolla aitoja.  (Asiakirja pyhästäliturgiasta) Nykyinen kirkkola-ki pitää voimassa tavan asettaareliikkejä kiinteään alttariin jakieltää pyhien reliikkien myy-misen tai kansan suuresti kun-nioittaman reliikin pysyvänsiirtämisen toiseen paikkaanilman Pyhän Istuimen lupaa.
Lopuksi
Ehkä reliikkien, kuten myöskuvien merkitys kirkossa voi-taisiin kiteyttää Tridentinkonsiilin sanoin: ”Lunastuk-semme salaisuuksien kuvalli-sen ilmaisun (ja myös reliikki-en) hyötyyn on ennen muutaviitattava. Ne muistuttavatkansalle Jumalan hyvistä te-oista ja asettavat kristikansansilmien eteen kristillisen elä-män esikuvia.”Mielestäni pyhän ihmisenjatkuva läsnäolo reliikissä kir-kon keskellä on sitä konkreti-aa, jota meidän henkemmekaipaa päästäkseen helpom-min ylentymään armollisen jarakastavan Jumalan puoleen.Reliikkien arvon huomaaehkä kuitenkin vasta silloin,jos ne puuttuisivat. Siksi voi-sin kysyä: olisiko Pyhän Pieta-rin kirkko Roomassa muo-dostunut sellaiseksi kuin seon nyt, jos siellä ei olisi ollut

Pietarin hautaa ja reliikkejä?Tai olisiko Santiago de Com-postela muodostunut sellai-seksi pyhiinvaelluspaikaksikuin se on nyt ilman PyhänJaakobin hautaa ja reliikkejä?TEEMU SIPPO SCJ

Alustus AC:n illassa29.1.2005. Pääasiallisena läh-teenä käytetty artikkelia ”Re-liquien” teoksessa ”Lexikonfür Theologie und Kirche, 8”s.1215-1222.

KiertomatkaLourdes - Barcelona
Pyhän Olavin seurakunta järjestää kiertomatkan:Carcassone, Lourdes, Barcelona 19.10.–25.10.2005 välisenä aikana. Hinta noin 360 Eu-roa (sisältää lennot ja yöpyminen). Ilmoittautumi-nen viimeistään huom. 30.05.2005  ja lisätietoaRenate ja Pawel Wierzchowiecki puh. 0440412640, sähköposti pawie@nic.fi (iltaisin). Ilmoit-tautua voi myöhemminkin, mutta silloin lentoli-pun hinta nousee. Palata voi myös aikaisemmin-kin sunnuntaina 23.10 Barcelonasta.
Matkasuunnitelma:
Keskiviikko 19.10.: Lento Espanjaan Gironan len-tokentälle, josta vuokra-autoilla Carcassonneen,majoitus (aikataulut myöhemmin)
Torstai: Carcassonnen nähtävyydet, matka Lour-desiin, majoitus Lourdesissa, illanvietto
Perjantai: Loudes (kokonainen päivä)
Lauantai: Matka Pyreneitten kautta Barcelonaan
Sunnuntai: Päivä Barcelonassa, nähtävyydet
Maanantai: Päivä Välimeren rannalla
Tiistai 25.10.: Paluu Suomeen

telsen i boken, eftersom jag uppfat-
tar den som så ofattbar, svår och
vacker.  Den lyder ungefär så här:
En munk går på en landsväg.  Han
har gått länge och är trött.  Då ser
han plötsligt någonting ligga i diket
vid vägen.  Det är ett illafaret kruci-
fix på en och en halv meter.  Han
beslutar sig för att föra det till klos-
terkyrkan och bär det hela den lån-
ga vägen hem. Han tvättar det och
konstaterar att det är ännu mera illa
medfaret än han hade trott och att
Kristus ansikte är nästan utplånat.
Nu börjar en omfattande restaure-
ring.  Dagarna går. Munken arbetar
varje dag med krucifixet; han slipar,
målar och lackar. Men när han kom-

mer till ansiktet hejdar han sig.  Hur
skall han kunna göra rättvisa åt Kris-
tus ansikte? Skall han ge Kristus ett
ansikte? Med vilken rätt?  Han
grubblar länge och väl tills han hör
en röst som säger: ”Du skall inte
måla mitt ansikte utan din fiendes
ansikte ”.  Här slutar berättelsen.
I bibeln säger Kristus att vi skall äls-
ka våra fiender.  Men hur är det möj-
ligt? Och kan det finnas någonting
svårare och också svårare att förstå?
Jag menar: om jag älskar min fiende
så är han ju inte min fiende, eller
hur?  Och vidare: vem är min fien-
de? Är det den jag svek eller den
som svek mig? Eller båda.  Hur kan

man i så fall älska sin fiende?
Men om vi tänker att den som be-
gått en oförrätt mot oss är som vi,
lika mycket människa som vi kanske
det blir lättare att förstå.  Att han
eller hon i grunden är god, som
Kristus, som vi själva. Allt det här är
väldigt svåra saker.
Men jag tror att Kristus avser att vi
alltid skall förlåta varandra och oss
själva så som han själv är förlåtelsen
och nåden. Jag tror att han vill att vi
skall förlåta dem som gjorde oss illa
så att vi kan se hans ansikte i dem.

AGNETA ARA
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Fatiman ihmeet - osa 4
Kolmas ilmestys
Pyhän Antoniuksen juhlanvieraat veivät sanoman Fati-man ympäristöön. Muuta-mat, jotka tunsivat lasten re-hellisyyden, uskoivat ilmes-tyksen oikeaksi. Enimmätkuitenkin epäröivät, niin pa-pistokin. Suurin epäilijä oliFatiman kirkkoherra, donEmmanuele Marques Fer-reira.Lasten vanhemmat huo-lestuivat yhä enemmän. Isän-tä Martos tiesi lapsensa rehel-lisiksi, mutta häntä vaivasi aja-tus, että he olivat ehkä joutu-neet petetyiksi."Tässä menettää malttin-sa, kun teidän takianne kokomaailma Cova de Iriassa lauk-kaa."Äidin tuskitteluun lapsetvastasivat:"Emmehän me ketäänhoukuttele. Menee ken tah-too tai on menemättä. Muttajoka ei usko, saa Jumalaltarangaistuksen. Sinuakin Ju-mala rankaisee, ellet usko."Äiti vaikeni. Rajuilma olisillä kertaa vältetty. - Emäntädos Santos syytti tytärtään va-lehtelijaksi ja kaiken maail-man pettäjäksi, torui ja pieksiyhtä mittaa, niin että kirkko-herran täytyi tulla hillitse-mään. Emäntä rauhoittui jasanoi Lucialleen:"Huomenna menemmemessuun, ja sitten menet ro-vastin puheille. Hän sinuarangaiskoon, niin kuin hyväk-si näkee. Kun hän saa sinuttunnustamaan, että olet va-lehdellut, olen minäkin tyyty-väinen."Näin kertoo muistiinpa-noissaan Lucia ja lisää, että si-saret pitivät äidin puolta pe-lotellen pappilassa odottavil-la rangaistuksilla. Lucia kertoiasian Marton lapsille, ja nämäsanoivat kirkkoherran käske-neen heidänkin tulla pappi-laan. "Mitäpä, vaikka meitälyödäänkin. Kärsimme senmielellämme Jumalan rakkau-den tähden."Lucia jatkaa kertomus-taan:"Seuraavana päivänä me-nin äidin kanssa pappilaan.Äiti ei matkalla puhunut mi-tään. Minä olin messun aika-na uhrannut huoleni Jumalal-le… Pappilan portaita noustes-samme äiti varoitti: 'Lakkaanyt jo minua kiusaamasta.Sano rovastille, että olet va-lehdellut, niin hän ensi pyhä-nä rauhoittaa ihmiset. Vallankuulumatonta, että ihmisetryntäävät Cova de Irian tam-

men juurelle rukoilemaan'."Kirkkoherra oli ystävälli-nen ja kyseli tyynesti. Hän ar-veli kuitenkin:"Minusta tämä ei tunnutaivaasta lähteneeltä. Tehdes-sään sieluille ilmoituksia Ju-mala tavallisesti käskee kerto-maan ne rippi-isälle tai seura-kunnan paimenelle, muttatämä tyttö pysyy mykkänä.Voi olla pahan hengen juon-ta. Sittenpähän nähdään."Kirkkoherran sanat sattui-vat Luciaan kipeästi. Hän al-koi itsekin arvella, että ilmes-tykset ehkä olivat sielunvihol-lisen työtä, ja sanoi sen ser-kuilleenkin. Jacinta kiisti jyr-kästi: "Paha henki on ruma jaasuu maan alla. Se meidänRouva oli ihmeen kaunis janousi taivaaseen." Lucianepäilys hälveni sillä kertaa,mutta heräsi uudelleen, jahän päätti olla menemättätammelle. Intokin laimeni.Tyttö alkoi arvella, että onehkä parempi sanoa valehdel-leensa, niin pääsee ihmisiltärauhaan Tädin lapset olivattoista mieltä. "Ei sitä saa teh-dä. Sehän on valehtelemista,ja valhe on synti."Lisää hämmennystä tuottiLucialle paha uni. "Perkeleratkesi pilkkanauruun kehuenpettäneensä minut syöstäk-seen minut kadotukseen. Seoli jo siepannut minut kyn-siinsä, mutta minä huusinavukseni pyhää Neitsyttä.Niin kovalla äänellä, että äitiheräsi ja hätääntyneenä kysyi,mikä minua vaivasi. En muis-ta, mitä lienen vastannut,mutta en koko yönä enää saa-nut unta."Se kauhu piti Luciaa val-lassaan. Lievitystä toi vain yk-sinäisyys. Piilopaikassaan tyt-tönen antoi kyynelten vapaas-ti vuotaa. Serkkujenkin seuravaivasi.Heinäkuun 12. päivän ilta-na oli Fatimassa suuri joukkouteliasta väkeä. Lucia sanoitätinsä lapsille aikovansa tälläkertaa pysyä poissa ilmestys-paikalta."Me menemme. Rouvakäski.""Ja minun täytyy ottaaosalleni keskustelu", sanoi Ja-cinta ja puhkesi itkuun."Mitä sinä itket?""Kun sinä et tule mu-kaan.""Minä en tule. Ja jos Rou-va minua kysyy, sano minunjääneen pois siksi, että pelkäänpahan hengen juonta." Ja Lu-cia juoksi ihmisiltä piiloon.

Mutta seuraavana päivä-nä lähtöhetken koittaessaLucia tunsi vastustamatto-man voiman vetävän Covada Irian tammelle. Hänmeni tapaamaan serkku-jaan ja näki heidän polvil-laan rukoilemassa ja itke-mässä."Ettekö vielä ole men-neet?""Ilman sinua emmerohkene.""Tulenhan minä mu-kaan…"Cova da Iriassa oli kool-la kolmatta tuhatta henkeä.Jotkut arvelivat heitä ol-leen viidettä tuhatta. Lap-set pääsivät vaivalla joukonlävitse.Ilmestyminen tapahtuikuten kummallakin edelli-sellä kerralla täsmälleenpuolen päivän aikaan. Por-tugalin virallinen kelloosoitti puolta kahta, mut-ta tähtitieteellinen aika olitäsmälleen kaksitoista. Lu-cia ei rohjennut puhutellataivaallista lähettiä. Jacintarohkaisi häntä. Lucian ky-symykseen, mitä heiltä vaa-dittiin, taivaallinen Rouvavastasi, että lasten oli tulta-va tammelle elokuun 13.päivänä. Joka päivä heidänoli saneltava ruusukkoa,jotta sota pian loppuisi.Lucia pyysi Rouvaa il-moittamaan nimensä ja te-kemään jonkin ihmeen,jotta ihmiset uskoisivat il-mestyksen oikeaksi. Vasta-ukseksi ilmestys käski las-ten tulla tammelle jokakuukausi. Hän lupasi loka-kuussa sanoa nimensä jatehdä ihmeen.Lucia pyysi taivaan lähetil-tä eräälle rammalle parantu-mista, eräälle Fatiman per-heelle kääntymistä ja eräälleAntoiguian sairaalle pikaistapääsyä taivaaseen. Rammannimi oli João Carreira, ja hänon sittemmin ollut Cova daIrian pyhäkön suntiona.Ilmestys vastasi: "Rammal-le en anna terveyttä enkä va-pauta häntä köyhyydestään.Harjoittakoon hän joka päiväomaistensa kanssa ruusukko-rukousta. Antoiguian sairaal-la ei ole kiirettä; minä tiedänparemmin ajan, jolloin tulenhäntä noutamaan. Muut saa-vat anomansa armon ensivuonna, mutta harjoittakootruusukkorukousta."Lucian laimennutta intoataivaan lähetti vahvisti: "Uh-ratkaa itsenne usein syntisten

pelastumiseksi ja sanokaa uh-rausta tehdessänne: Teen tä-män, oi Jeesus, rakkaudestaSinuun ja syntisten kääntymi-seksi sekä sovitukseksi niistäloukkauksista, jotka tehdäänMarian Perisynnittömälle sy-dämelle."Äkkiä Lucia päästi tuskanhuudon, ja syvä murhe verho-si hänen kasvonsa. Vihdoinhän kysyi: "Ettekö minultamuuta tahdo?" Vastaus oli:"En muuta".Tämän jälkeen Lucian sie-lusta oli kaikki levottomuuspoissa. Ihmiset piirittivät hä-net ja kysyivät hänen mur-heensa syytä. "Se on salai-suus." - "Hyvää vai pahaa tietä-vä?" - "Meidän kolmen onnek-si." - "Entä kansalle?" - "Toisil-le hyväksi, toisille pahaksi."Jumalan Äiti oli lapsille il-maissut heitä koskevan salai-

suuden ja kieltänyt sitä kelle-kään kertomasta. Lapset eivätaavistaneet, mitkä koettele-mukset heitä kohta odotti-vat. Jumalan kaitselmus olikuitenkin siinä mukana.Ihmisten rynnätessä utele-maan isäntä Marto nosti Jac-intan syliinsä ja kantoi hänetväkijoukon lävitse kotiin.Läsnä olleet  eivät kuulleetmuuta kuin Lucian sanat ei-vätkä nähneet muuta kuintammen ylle laskeutuvan pil-venhattaran. Ilmestyksen ajanoli auringon valo huomatta-vasti himmentynyt.
(Jatkuu...)

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

Pyhän Henrikin seura ilmoittaaSUURALENNUKSELLA oopperaan: ARABELLA
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 09–8793870, Marja-Leena Rautakorpi 09–2391953.  Soittoaikaklo 9-10.

KÄVELLEN KÖYLIÖÖN17. - 19. 6. 2005
Juhlavuoden johdosta kävel-lään tänä vuonna muiden kris-tittyjen kanssa toista reittiä.
Pyhiinvaelluksen ohjelma:
Perjantai 17.6.
- Helsingistä lähdetään klo16.30 bussilla P. Marian kirkol-ta Yläneelle, jossa yövytään työ-väentalossa

Lauantai 18.6.
- vaellus Yläneeltä Nousiaisiin (osa matkasta bussilla)
Sunnuntai 19.6.
- vaellus Nousiaisista Köyliön Kirkkokarille (osa mat-kasta bussilla)- klo 13.00 pyhä messu Kirkkokarilla- n. klo 15.00 paluu Helsinkiin bussilla.
Pyhiinvaeltaja tarvitsee hyvän vaellushengen, hyvätkengät ja päivärepun. Yöpymistä varten on tarpeenmakuupussi. Yöpymistarvikkeet yms. kuljetetaanyöpymispaikasta toiseen.
Hinta ruoasta ja yöpymisestä on n. 30 euroa. Senlisäksi bussi matka Helsingistä Yläneelle ja KöyliöstäHelsinkiin on 30 euroa. Maksun voi suorittaa tililleP. Marian srk, Sampo 800013-1241619, mainiten"Köyliön vaellus" tai käteisellä vaelluksen aikana.
Ilmoittautuminen 9.6. mennessä Pyhän Marianpappilaan, puh. 09-2411633. Tiedustelut: isä Wies-law Swiech SCJ, puh. 09-6877460.

Vihkivesi– apua eläville ja kuolleille
Vihkivesi on kirkon sakramen-taali, joka muistuttaa meitäkasteestamme. Aina kun pap-pi siunaa vettä, hän tekee tä-män Kristuksen edustajana japyhän kirkon valtuuttamana,jonka rukouksen kolmiyhtei-nen Jumala suopeasti kuulee.Vihkivedellä on hyvin suu-ria vaikutuksia ruumiiseen jasieluun, jos sitä käytetään us-koen ja luottamuksella. Se onerityisen suureksi avuksi kii-rastulessa oleville sieluille. Josottaa vihkivettä ja vihmoomuutamalla pisaralla joko it-sensä tai jonkun henkilönjonkin esineen, joka on sa-massa tilassa tai jossakin muu-alla, nousee joka kerta pyhänkirkon rukous taivaisiin jatuo armoa ja siunausta sielul-

le ja ruumiille tai kaikille esi-neille, jotka pyhitetyllä vedel-lä pirskotetaan. Vihkivesi tor-juu pahat henget, mistä tulee-kin joissakin kielissä esiintyväsanonta ”pelätä jotakin kuinpaholainen vihkivettä”. Luke-mattomat ovat esimerkit, jot-ka osoittavat millaista kauhuapaholainen tuntee vihkivettäkohtaan.Mutta miten on mahdol-lista, että myös kaukana ole-via ihmisiä ja kiirastulen sie-luja voi siunata vihkivedellä,niin että se hyödyttää heitä?Tämä selittyy seuraavasti:Niin usein kun pirskotat vih-kivettä jonkun kaukaisen ih-misen puolesta, nousee vihki-veteen liitetty pyhän kirkonrukous Jumalan tykö, joka

puolestaan kuulee rukouksenja varjelee ihmisiä. Sama ta-pahtuu, kun annat vihkivettäkiirastulen sieluille. Kiirastu-len sielu kokee hyvin suurenhelpotuksen tuskiinsa. Kar-meliittaisä Jeesuksen Domini-cuksella oli sääntökunnan ta-van mukaan pöydällään pää-kallo. Eräänä päivänä pääkal-lo puhutteli isä Dominicustatämän vihmottua sitä vihkive-dellä ja huusi: ”Enemmänvihkivettä, se lievittää ja sam-muttaa kauhistuttavan tus-kan tulen hehkun!”.Vihkivesi on erityisen te-hokasta, jos sitä käytettäessärukoillaan esimerkiksi: ”Siu-naan sinua Isän + ja Pojan +ja Pyhän Hengen + nimeen.Amen.” Sellaisten ihmistenpuolesta, joiden sielu on suu-ressa  vaarassa, tulisi rukoillalisäksi: ”Ja käsken paholaistalähtemään sinusta Isän + jaPojan + ja Pyhän Hengen +nimeen. Amen.” Tämä voima-kas rukous miellyttää pyhintäKolminaisuutta aina ja kaik-kialla. Se hyödyttää sinua it-seäsi, lähimmäisiäsi ja erityi-sesti kiirastulessa olevia sielu-ja. Jos näkisimme, kuinka hekaipaavat tätä apua, antaisim-me sen heille nopeasti jausein.Jokaisen kristityn tulisikinsiunata itsensä ja omaisensaaamuin illoin vihkivedellä,jotta taivaallinen apu ja suo-jelus suotaisiin heille. Hänentulisi ajatella myös kuolevia,etenkin kuolevia synninteki-jöitä, jotta Jumala voisi lah-joittaa heille vielä kääntymyk-sen armon. Monien sielujenpelastus on todellakin riippu-vainen meidän rukouksestam-me.
TEEMU HEIRAMO

BUSSILLA KÖYLIÖÖN
Tilausbussi lähtee sunnuntaina 19.6.2005 Pyhän
Henrikin katedraalin edestä klo 9.00 ja Pyhä Ma-
rian kirkon lähellä olevalta Paciuksenkadun bus-
sipysäkiltä n. klo 9.15. Paluu n. klo 18.00. Ilmoit-
tautumiset Pyhän Marian seurakunnan kansli-
aan, puh. 09-2411633 viimeistään 9.6. Matkan hin-
ta 20 euroa, lapset ilmaiseksi.

Tervetuloa mukaan!
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Ajassa

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: sisar Malgorzata Grzes-koviak SJK puh: 014-614659, fax: 014-614871, email: katsis@nic.fi.

Diasporahjälp, en form av lekmanna-apostolat
De läsare som bara läser Fideshar inte haft möjlighet att fånågon föreställning om denimponerande katolska upp-byggnadsverksamhet som alltsedan mitten av nitton-hundratalet pågått i de nor-diska länderna och sedan Bal-tikum blivit fritt även i Est-land och Lettland. I intet avdessa länder skulle kyrkan hahaft möjlighet att utföra detutan hjälp utifrån. Dennahjälp har främst kommit fråntvå tyska organisationer, St.Ansgarwerk och St. Bonifati-uswerk. Båda dessa får sinainkomster av enskilda katoli-kers bidrag.St. Ansgarwerk torde havarit den första som börjadeintressera sig för att hjälpa deskandinaviska länderna mednödiga kyrkobyggnader. I Fin-land har åtminstone Kouvo-la-kyrkan och Karmeliternaskloster fått understöd av den.St. Bonifatiuswerk har setthjälpen ur en vidare synvinkel.Vi har fått hjälp med renove-ringar, utvidgningar och inteatt förglömma det kateketiskaarbetet. Från 1974 har vi varitdelaktiga av denna hjälp ochunder det det senaste årtion-det har hjälpen gått upp till 3millioner euro.Om St.Ansgarswerket harjag inga närmare uppgiftermen om St.Bonifatiuswerkvill jag ge er del av de uppgif-

ter jag fått fram.Föreningen grundades den4.10.1849 som en indremissi-onsverksamhet i Tyskland,främst riktad till protestantis-ka områden och katolska gles-bygder = diaspora. Den äruppbyggd av stiftsföreningar.I arbetet deltog snart både tys-ka och österrikiska stift. Un-der Bismarks antikatolska kul-turkamp hade verksamhetensvårigheter. Ordföranden, bis-kop Konrad Martin dömdestill fängelse. Under fängelseti-den avsade han sig ordföran-deskapet och anbefallde attman skulle ha en lekmanna-ordförande.Verksamheten utveckladesig med olika slags kampanjeroch koncentrerades allmerapå diasporan.1918 bestämde biskopar-na i ett gemensamt herdabrevatt varje församling skulle haen Bonifatiusförening. 1923spred sig verksamheten tillAmerika: "St. Boniface So-ciety, American Branch'.1930 beslöt genralförsam-lingen att hellre använda pen-garna till flere små kyrkor äntill en stor. Från 1924-34byggdes ca 40 kyrkor och för-samlingscentra i diasporan.Den nazistiska lagstiftnin-gen under åren 1933-45 för-svårade och begränsade Boni-fatiuswerkets verksamhet.1945 blev föreningens trycke-

ri och central i Paderbornsönderbombade.I augusti 1945 kunde arbe-tet återupptas och 1949 varden nya centralen i Paderbornfärdig att invigas. För att ka-tolska familjer skulle ha möj-lighet att samlas kring de nyadiasporakyrkorna, beviljadeBonifatiuswerket räntefria lånför dem som önskade flyttatill kyrkans grannskap.1974 fattade verkets gen-ralförsamling beslutet att ut-vidga sin hjälpverksamhet tillden Nordiska biskopskonfe-rensens områden. Samma årintensifierades också verksam-heten i Öst-tyskland så att därbyggts 69 kyrkor och försam-lingscentra till slutet av seklet.1995 beslöt verket att inbe-gripa Estland och Lettland isitt hjälpområde.1999 kunde Bonifatius-werk fira sitt 150-års jubileummed 1000 gäster och kundedärvid konstatera att det en-bart i Tyskland hade bidragittill att bygga, sanera eller ut-vidga över 10.000 kyrkor, ka-pell, församlingshem ochbarnträdgårdar under de gång-na 150 åren. Och detta hadegjorts med enskilda katolikersmedvetna hjälp.Jag har en gång personligenfått erfara huru dessa givmil-da lekmän gläder sig åt atthjälpa oss. Jag var på ett parveckors besök i Goslar i Harz.

Kyrkoherden hade före mäs-san hälsat på mig varvid jagsagt att jag var en finländskkatolik. Min fasa var stor, närhan i början av mässan för-kunnade att de i dag hade engäst från Finland, ett av deländer vars kyrka Bonifatius-werk understöder. Jag hadehellst krupit under bänken,men den var för låg, men jagkonstaterade att tanterna om-kring mig smålog mycket vän-ligt. Efter mässan var det ettlitet kyrkkaffe i sidoskeppetoch där kom flere och prata-de med mig och uttryckte singlädje över besöket. Det vartydligt att Bonifatiuswerketför dem utgjorde ett viktigtband till vårt land.Under de senaste åren harkyrkan i Tyskland liksom i fle-re andra länder haft bekym-mersamma tider. Intresset för

kyrkan är svalt, mässfrekven-sen har minskat och mångahar uttrett på grund av med-lemsavgifterna. Men detoaktatbeslöt det senaste genralför-samlingsmötet att fortsättamed understöden till kyrkani de skandinaviska ländernasamt Estland och Lettland.Vi har nog skäl att kommaihåg dessa bidragsgivare i våratacksamma böner.
MÄRTA AMINOFF

http://www.bonifatiuswerk.de/
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Isä Wieslaw Swiech SCJviettää 50-vuotisjuhlaansa9.6.2005 klo 16-18 SCJ-yhteisössä, Mäntytie 4,00270 Helsinki.Ei lahjoja, kiitos.


