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Vuoden2005aikataulu
numero (deadline) ilmestyy

01 (31.12.) 14.1.02 (21.1.) 4.2.03 (11.2.) 25.2.04 (4.3.) 18.3.05 (1.4.) 15.4.06 (29.4.) 13.5.07 (27.5.) 10.6.
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Katse tulevaan
Median aikakaudella onvaikea olla vaiti terrori-is-kuista, joita jotkin ääri-ryhmät tekevät eri puolil-la maailmaa. He onnistu-vat vastenmielisillä teoil-laan tavoitteessaan varsinhyvin. Koko maailmaseuraa tapahtumia korvathöröllä — ja kuulee terro-ristien sanoman.Sanoma, joka meitäkatolilaisia toivottavastikiinnostaa enemmänkuin terroristien, on se,jonka viemisen kaikkeen maailmaan Kristus antoi apos-toleille tehtäväksi. Siksi on mielenkiintoista kääntääkatse tulevaan, tarkemmin sanottuna lokakuussa pidet-tävään piispainsynodiin, jonka teemana on eukaristia.Uutisissa synodin ensimmäisistä asiakirjaluonnok-sista (lineamenta) kaksi seikkaa kiinnittää huomiota:Niihin on ensinnäkin kirjattu monien piispojen toiveeukaristisen paaston palauttamisesta kolmituntiseksi.Toisekseen niissä yhä suoremmin huomautetaan siitä,kuinka mahdotonta on kirkon perusopetuksen kanssaristiriitaista politiikkaa tekevien ja tukevien osallistumi-nen sakramentteihin. Usko kun ei ole vain yksityisasia.Mitä tällainen teemojen valinta kertoo meille? Ehkäse kertoo siitä, että maailmanlaajuisesti kirkossa onhuomattu, että eukaristiaan osallistumisesta on tullutliian vaivatonta, arkipäiväistä. Tai ehkä se kertoo siitä,että me emme enää näytä ottavan alttarin sakramenttiatäysin todesta: emme aidosti elä ja toimi siinä uskossa,että Jumala, joka on rakkaus, on todellä läsnä eukaristi-assa, ei vain sunnuntaina, vaan joka ikinen päivä.Siksi saamme iloiten odottaa synodin päätöksiä siitä,miten eukaristian rakkautta pyritään lisäämään, ja itseauttaa tässä työssä.

Paino/tryck: I-print Oy
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EMAIL fides@catholic.fi
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Katolinen hiippakuntalehti Fides
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tolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Hel-
sinki. Puhelin 0208 350751. Fax 09-61294770. Pankkiyhte-
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Hiippakuntajuhla on lauantaina 13.8. Stella Marisis-sa. Ilmoittautumiset ja lisätietoja omasta seurakunnas-ta mahdollisimman pian. TERVETULOA!
Stiftsfest i Stella Maris firas på lördag den 13. augusti.Anmälningar och mera information vid församlingar-na, så snabbt som möjligt. VÄLKOMMNA!
Diocesan Feast in Stella Maris on Saturday, August13th. Register and get more information at your pari-sh, as soon as possible. WELCOME!
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Uutisia

Wienin arkkipiispa: Kirkko puolustaa tervettäjärkeä suhteessa evoluutioon.
Sattuma ei ole evoluutionalkuperä

Paavi rohkaisi pappeja:
Kestäkää kärsimyksistähuolimatta!

OrdkrigVatikanen - Israel
Kan ordkriget hota 40-årsminnet av historiskdeklaration?
Vatikanens talesman svarade29 juli i skarpa ordalag på Is-raels kritik mot att påven Be-nedictus XVI inte nämndeterroristattacker i Israel 24juli och mot förre påven Jo-hannes Paulus II för att oftaha låtit bli att fördöma terro-ristattacker mot Israel.Nimrod Barkan på IsraelsUD sade 26 juli till The Jeru-salem Post att Vatikanen oftaunderlåtit att fördöma terro-rism mot Israel och att “nunär det är en ny påve har vibestämt oss för att ta itu meddetta.”Några timmar senare svara-de Heliga stolens presstales-man Joaquín Navarro-Vallsmed en lång lista på uttalan-den från Johannes Paulus II.Det var i samband medmiddagsbönen söndag 24 julisom Benedikt XVI fördömdeden gångna veckans terrordådoch nämnde Egypten, Turki-et, Irak och Storbritannen.25 juli beklagade Israels UDatt påven inte nämnde terro-ristattacken i Netanya i Israel12 juli, över en vecka tidigare.Den skarpa kritiken frånIsrael kom överraskande förVatikanen. Johannes PaulusII, som avled 2 april, var denförste påve som besökte en sy-nagoga och berömdes ofta avIsrael och judiska organisatio-ner. Den nye påven BenediktXVI sade från början att hanville prioritera relationernamed judarna. 19 augusti skallhan besöka en synagoga iKöln i samband med den ka-tolska världsungdomsdagen.En del bedömare menaratt det israeliska utspelet kanhänga ihop med de utdragna

förhandlingarna om att äntli-gen reda ut den katolska kyr-kans ekonomiska och juridis-ka ställning i Israel till följdav överenskommelsen mellanIsrael och Heliga stolen 1993.Det har hela tiden varit Israelsom skjutit upp förhandlin-garna med olika ursäkter.Förhandlingarna börjadeofficiellt 1999. Men de senas-te åren har Israel undvikit attens möta Heliga stolens dele-gation. I augusti 2003 lämna-de Israel förhandlingsbordetoch återvände bara efter hår-da påtryckningar från USA.Efter att ha kommit öve-rens om några få möten un-der år 2005 skulle de bäggedelegationerna träffas 19 juli.I sista sekunden sköt Israelupp mötet till 25 juli. Asia-News citerar kyrkliga källor iJerusalem som menar att Isra-el sökte efter ett svepskäl föratt skjuta upp mötet än engång.AsiaNews citerar expertersom säger att relationernamellan Israel och Heliga sto-len drabbats av en kris somhotar att fördunkla firandetav 40-årsminnet av Andra Va-tikankonciliets epokgörandedeklaration om ickekristnareligioner Nostra Aetate, sominnebar ett historiskt steg fra-måt för relationen mellan ka-toliker och judar. Deklaratio-nen publicerades 28 oktober1965, och 40-årsminnet skul-le firas på olika platser världenrunt under hösten.
KATT/VATIKANRADION

Tavatessaan lomansa lopuksipohjoisitalialaisia pappejapaavi Benedictus XVI rohkai-si paimenia pysymään sitou-muksessaan pappeuteen huo-limatta vaikeuksista, joitamaallistunut yhteiskunta ai-heuttaa.Pyhä isä varoitti puhees-saan, että tulevaisuus tuo yhäenemmän haasteita pappeu-delle: ”Tarvitaan paljon kärsi-vällisyyttä ja kestävyyttä kärsi-myksen edessä.” Hän totesi,että papit saavat nykyäänosakseen paljon vähemmänarvostusta ja suosiota kuin ai-kaisemmin ja että heitä mo-nesti vaivaa sekä moraalinenettä fyysinen väsymys. Kaikis-

ta vaikeuksista huolimattapaavi kannusti pappeja ole-maan rohkeita ”maailman tu-levaisuuden palvelijoita”.Pyhän isän mielestä länti-nen maailma on ”kyllästynytomaan kulttuuriinsa” ja sa-malla pääsemässä yli jäykästärationalismista, joka on vai-keuttanut Jumalan olemassa-olon ja ihmistä kohtaan osoit-taman rakkauden tunnista-mista ja arvostamista. Se onollut omiaan tekemään kris-tinuskosta subjektiivisen va-linnan sen sijaan, että siinänähtäisiin objektiivinen tietotuuteen ja iankaikkiseenelämään.

Paavi arvioi länsimaidenolevan itsetuhon partaalla.”Me näemme sen tapahtuvansilmiemme edessä.” Kirkonsyrjäyttäminen maailman asi-oissa on ”tämän historiallisenhetken ongelma”.Maallisen maailman voipaavin mukaan pelastaa kaa-oksesta vain moraalisten arvo-jen ja vahvojen vakaumusten,jopa uhrautuvaisten tekojenkautta. Juuri siinä on katoli-sen papiston tehtävä: tuodamoraalista vakaumusta ja us-koa maailmaan, joka tarvitseeniitä epätoivoisesti.
KATT/VIS/CWNEWS

Uusi piispa Osloon nimitetty
Vatikaani julkaisi pyhän Ola-vin muistopäivänä perjantai-na 28.7. paavi BenedictusXVI:n valinnan Oslon uudek-si piispaksi. Valinta oli tullutaiheelliseksi Oslon piispanGerhard Schwenzerin SSCCpyydettyä eroa tehtävästäänviime keväänä.Oslon uudeksi piispaksion nimitetty norjalainen isäMarkus Bernt Eidsvig, jokaon augustinolaiskuoriherra ja

toimii Itävallassa Klosterneu-burgin luostarin noviisimes-tarina.Tuleva piispa Eidsvig onsyntynyt Rjukanissa 12. syys-kuuta 1953. Hän on suoritta-nut teologian opintonsaHeythrop Collegessa Englan-nissa ja vihitty papiksi Oslonhiippakunnassa 1982. Hänliittyi augustinolaiskuoriher-roihin vuonna 1991.KATT/VIS

Pohjois-Amerikassa ja Keski-Euroopassa on keskikesän ai-kaan käyty välillä kiihkeääkinkeskustelua evoluutiosta. Kes-kustelun herätti Wienin ark-kipiispan, kardinaali Chris-toph Schönbornin OP artik-keli New York Timesissa otsi-kolla “Finding Design in Natu-
re”, jossa hän puolustaa terve-järkistä suhtautumista suun-nitelmallisuuden hyväksyväänevoluutioon mutta kyseen-alaistaa samalla uusdarwinis-tisen evoluutioajattelun. Sii-nä lähtökohtana on kaiken

evoluution sattumanvarai-suus.Käytävässä keskustelussakardinaali on toistuvasti vaa-tinut, ettei tieteellisistä teori-oista saa tulla dogmaattisia,kyseenalaistamisen ulkopuo-lelle jääviä itsestäänselvyyksiä.Vastakkainasettelussa ei niin-kään ole kyse evoluutioteori-asta sinänsä, vaan ”rajojen yli-tyksistä”, kun tieteellisistäteorioista tehdään ideologioi-ta, maailmankatsomuksia.Kardinaali Schönborninmielestä kirkon tulee näinäaikoina puolustaa tervettä jär-

keä. ”Mikäli kaikki elämä oli-si redusoitavissa biologisiksitapahtumiksi, kenellä silloinolisi vastuuta mistään?” kardi-naali kysyy. On kysymys siitä,onko evoluutio ilmiö, jolla eiole määränpäätä (ziel-los), vaionko sillä jokin määränpää(zielgerichtet).Schönborn on jo yli 25vuoden ajan tutkinut intensii-visesti biologian ja kosmolo-gian kysymyksiä. Syytöksetkreationismista naurattavathäntä. Hän viittaa siihen, ettäpaavi Pius XII totesi jo vuon-na 1950 kiertokirjeessään Hu-

mani Generis, ettei katolinenusko aseta esteitä evoluutionkäyttämiselle selitysteoriana,kunhan pysytään luonnontie-teellisen metodin rajoissa jamahdollisuuksissa.Myös paavi Johannes Paa-vali II on muistuttanut, että”oikein ymmärretty luomisus-ko ja oikein ymmärretty evo-luutio-oppi eivät ole toisten-sa tiellä”: luominen on evo-luution edellytys, evoluutionvalossa siitä tulee aikaan ulot-tuva tapahtuma, jossa Jumalanähdään ”taivaan ja maan luo-jana”.

Keskeistä Schönborninmukaan on lopulta, että”[t]ieteelliset teoriat, jotkayrittävät selittää pois suunni-telmallisuuden ilmenemisen’sattuman ja välttämättömyy-den’ avulla eivät ole alkuun-kaan tieteellisiä, vaan, kutenJohannes Paavali sanoi, inhi-millisestä järjestä luopumis-ta”.
KATT/KATH.NET
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Uutisia

avio-uutinen

Paastokeräys 2005
Keräys seurakunnittain:P.Birgitan ja Autuaan Hemmingin srk: 716,85P.Henrikin kat.srk: 723,50P.Marian srk: 1.885,55Nasaretin pyhän perheen srk: 483,35P.Olavin srk: 219,04P.Ristin srk ja Pietarsaaren kappeli: 781,90P.Ursulan srk: 290,15
Seurakuntien kautta 5.100,34 ja tilisiirroin 5.621,60,yhteensä 10.721,94.
Lämmin kiitos osallistuneille toivottaaCaritaksen hallitus ja toimisto

BiskopArboreliusnöjd medItaliensfolkomröstningrörandeforskning påembryon
Eftersom endast en fjärdedelav de röstberättigade deltog ärröstresultatet inte giltigt. Avde 25 procent som röstade sadrygt 75 procent ja till enlagändring. I en opinionsun-dersökning anger 65 procentatt de avstod från att rösta avmoraliska skäl. Resten villeinte rösta. Det innebär att enklar majoritet av det italiens-ka folket var mot enlagändring.Stockholms biskop An-ders Arborelius OCD kom-mentar lyder i sin helhet:”Människor börjar dra åtsig öronen för allt manipule-rande med mänskligt liv. Mån-ga är skrämda över en utveck-ling där mänskligt liv ses somen produkt som kan omfor-mas och anpassas efter vadsom är efterfrågat på markna-den. Det är en sund reaktionatt inte acceptera att mäns-kligt liv hanteras och manipu-leras efter eget gottfinnande.”Påven Benedikt XVI hadeuppmanat till röstbojkottoch katolska kyrkan i Italienhar varit starkt engagerad ikampanjen. KATT/

WWW.KATOLSKAKYRKAN.SE

OULUN SEURAKUNNAN MATKA HELSINKIIN
Pyhiinvaellus Pyhän Henrikin marttyyrikuoleman 850-vuotisjuhlan ja hiippakunnan 50-vuotisjuhlan kunniaksi.

Ohjelma:
Lauantai, 3 syyskuuta: Klo 10.00 bussi lähtee kirkon edus-talta. Klo 19.00 saapuminen Helsinkiin. Majoitus Scan-dic Grand Marina -hotellissa, 2 hengen huoneissa. Illalli-nen hotellissa (hinnassa, 3 menua)
Sunnuntai, 4 syysluuta: Aamiainen hotellissa. Klo 10.00 läh-tö Pyhän Henrikin katedraaliin. Klo 11.00 juhlallinenmessu, jossa piispa antaa paavin siunauksen juhlavuodenanetta varten. Kirkkokahvit. Klo 15.00 lähtö Ouluun.
Kuljemme Pohjolan Turistiauto -yhtiön linja-autolla: 50-paikkainen, vm. 99-05, wc, video, ilmst, cafefix, cd.
HINTA 103 euroa/hlö. Ilmoittautuminen 15.8. mennes-sä.

Paavi tapasi Kirkkojenmaailmanneuvostonpääsihteerin

Yhdysvaltalaispiispatmuistuttavat moraalistaPaavi lomalla

Påven fördömer mordpå biskop i Kenya

Paavi Benedictus XVI:n kesä-loma alkoi heinäkuun alku-puolella Pohjois-Italian Al-peilla samalla Les Combes –nimisellä paikkakunnalla,missä hänen edeltäjänsä Jo-hannes Paavali II lomaili kym-meniä kertoja. Pariviikkoisenloman aikana paavi keskittyikirjoittamiseen sekä rentou-tui pianon ääressä.Vatikaanin lehdistöosas-ton mukaan pyhän isän olilomansa aikana tarkoitus ensisijassa saada valmiiksi kirja,

jota hän on valmistellut vii-meiset kolme vuotta, siis vie-lä uskonopin kongregaationprefektinä toimiessaan. Hä-neltä odotetaan myös ensim-mäistä kiertokirjettä, jollai-nen totutusti pitää tavallaansisällään uuden paavin ohjel-man omalle pontifikaatilleen.Paavi siirtyi heinäkuun lo-pussa kesäasunnolleen CastelGandolfoon Rooman etelä-puolelle.
KATT/VIS/ZENIT

Kirkkojen maailmanneuvos-ton pääsihteeri, kenialainenpastori Samuel Kobia vierailitorstaina 16. kesäkuuta paaviBenedictus XVI:n luona Va-tikaanissa. Keskustelun aihee-na oli muun muassa kristin-uskon painopisteen siirtymi-nen Euroopasta Afrikkaansekä ekumenia.Pyhä isä vakuutti tapaami-sessa, että hänen perustavaalaatua oleva sitoumuksensaon edistää kristittyjen ykseyt-tä. Katolinen kirkko on pe-ruuttamattomasti mukana

kristittyjen ykseyden etsinnäs-sä. "Todistuksemme ja pro-feetallinen äänemme, lähety-työmme ja palvelumme ovatkaikki vaikuttavampia, kunvoimme rukoilla, todistaa,puhua ja toimia yhdessä",pääsihteeri Kobia sanoi. Pää-sihteeri Kobia myös kutsuipaavin vierailulle Kirkkojenmaailmanneuvoston toimi-pisteeseen Genevessä.
KATT/VIS/KT

Påven Benedikt XVI fördöm-de 16 juli “det barbariskamordet” på en katolsk biskopi Kenya. Det var vid åttatidenpå torsdagskvällen som tre be-väpnade män sköt mot 77-åri-ge biskopen i stiftet Isiolo inorra Kenya, Luigi Locati,som var på väg hem från stifts-kontoret. Han avled en tim-me senare. Man vet ännu intevad som låg bakom mordet,men biskopen uppges ha ho-tats till livet tidigare.Biskop Luigi Locati föd-des 1928 i Vercelli i Italien.Han kom till Kenya 1963, 45år gammal, och var apostoliskvikarie, ett slags provisoriskbiskop, i Isiolo sedan 1995.Han hade bett att få gå i pen-sion så som katolska biskoparbrukar göra när de fyller 75.Biskopen i Marsabit Ambro-gio Ravasi, som också kom-

mer från Italien, berättar förmissionsnyhetsbyrån Fides attbiskop Locati var glad för atthan just fått veta vem somskulle efterträda honom.I ett telegram å påven Be-nedikt XVI:s vägnar beskrevstatssekreteraren kardinal An-gelo Sodano på lördagen bis-kop Luigi Locati som en”hjältemodig missionär”. Va-tikanens dagstidning ägnadepå fredagen (15.7.) en stor delav förstasidan åt mordet.Samma dag fördömdes mor-det av Kenyas biskopar gen-om deras ordförande biskopCornelius Korir, som sadeatt Kenya har förlorat en mis-sionär som ägnat sitt liv åt atttjäna de fattiga.
KATT/VATIKANRADION

Yhdysvalloissa kesän mittaanjoidenkin hiippakuntien piis-pat ovat muistuttaneet usko-via kirkon perusopetuksestasyntyvyyden sääntelyyn liitty-en. Keskustelu on liittynytkampanjointiin luonnollisenperhesuunnittelun (NaturalFamily Planning, NFP) ja yli-päänsä avioliiton kestävyydenpuolesta.Phoenixin piispa ThomasOlmsted muistutti artikkelis-saan paikallisessa hiippakun-talehdessä siitä, että ”keinote-koisten ehkäisyvälineidenkäyttö on, tietenkin, ainamoraalisesti väärin”. Tunnet-tujen biologisten seuraustenlisäksi ehkäisyvälineiden käyt-tö haittaa piispan mukaan

aina myös avioliitossa elävänmiehen ja naisen välistä suh-detta: ”Joka kerta kun aviopa-ri käyttää ehkäisyä, puolisotpidättävät rakkautta pois toi-siltaan. Aviollisesta yhteydes-tä tulee silloin pelkkää nau-tinnon hakua eikä se enää oleitsensä antamista, yhdistävääja mahdollisesti hedelmällis-tä, jollaiseksi Jumala sen onluonut.”Myös Saint Louisin arkki-piispa Raymond L. Burkepuuttui aiheeseen kirjoittaes-saan 37-vuotta sitten julkais-tun paavi Paavali VI:n kierto-kirjeen Humanae vitae (Synty-vyyden sääntelystä) ajankoh-taisuudesta: ”37 vuotta onkulunut siitä, kun paavi Paa-

vali VI kirjoitti Kristuksenopetuksesta liittyen ilmiöön,jota voidaan kutsua avioelä-män ja rakkauden universaa-liksi kriisiksi, nimittäin keino-tekoisen ehkäisyn käytöstäaviollisen liiton sisällä.”Burken mukaan keinote-koinen ehkäisy aiheuttaa”miehen ja naisen välisen kun-nioituksen tuhoutumisenavioliitossa”. Hän myös huo-mautti, että Paavali VI oli oi-keassa arvioidessaan sekä nais-ten arvostuksen että moraali-arvojen noudattamisen erityi-sesti nuorison keskuudessakärsivän tällaisesta kehitykses-tä.
KATT/CWNEWS
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Rakkaus unoh-
taa kaiken, se
antaa anteeksi
kaiken. Rakka-
us antaa kai-
ken varaukset-
ta.

PYHÄ PIOPIETRELCINALAINEN

Oremus
Rukouksenapostolaatti

Me rukoilemme ...
Elokuu
Että maailman nuortenpäivä
innoittasi nuoria, niin että heis-
sä heräisi halu kohdata Kristus
ja löytää hänessä elämälleen
tiennäyttäjä.

Että papit, sääntökuntalaiset
ja maallikot, jotka täydentävät
opintojaan Roomassa, saisivat
siellä elämälleen hengellistä rik-
kautta.
Syyskuu
Että kaikkien maiden hallituk-
set kunnioittaisivat oikeutta us-
konnonvapauteen.

Että kristillinen julistus nuo-
rissa kirkoissa auttaisi säilyttä-
mään myös kansallista kulttuu-
ria.

Böne-apostolatet
Vi ber ...

Augusti
Att väldsungdomsdagen inspi-
rerar unga människor och hos
dem väcker en önskan att möta
Kristus och i honom finna en
vägvisare för det egna livet.

Att präster, ordensfolk och
lekfolk, som fullbordar sin ut-
bildning i Rom, blir andligt be-
rikade av vistelsen i den eviga sta-
den.
September
Att rätten till religionsfrihet blir
respekterad av alla länders rege-
ringar.

Att den kristna förkunnelsen
i de unga kyrkorna också verkar
för bevarandet av den nationel-
la kulturen.Sunnuntait ja juhlapyhät

7.8. KIRKKOVUODEN 19. SUNNUNTAI (III)1L 1 Kun. 19:9a, 11–13aPs. 85: 9ab–10, 11–12, 13–14. Ks 82L Room. 9:1–5Ev. Matt. 14:22–33
14.8. KIRKKOVUODEN 20. SUNNUNTAI (IV)1L Jes. 56:1, 6–7Ps. 67: 2–3, 5, 6+8. Ks 42L Room. 11: 13–15, 29–32Ev. Matt. 15:21–28
15.8. ma AUTUAAN NEITSYT MARIANTAIVAASEEN OTTAMINEN, juhlapyhä (velvoittava)1L Ilm. 11:19a; 12:1–6a, 10abPs. 45: 10, 11–12, 16. Ks 10b2L 1 Kor. 15: 20–27Ev. Luuk. 1: 39–56

21.8. KIRKKOVUODEN 21. SUNNUNTAI (I)1L Jes. 22:19–23Ps. 138: 1–2a, 2bc–3, 6+8bc. Ks 8bc2L Room. 11: 33–36Ev. Matt. 16:13–20
28.8. KIRKKOVUODEN 22. SUNNUNTAI (II)1L Jer. 20:7–9Ps. 63: 2, 3–4, 5–6, 8–9. Ks 2b2L Room. 12:1–2Ev. Matt. 16:21–27Keräys Pyhän maan hyväksi.
4.9. KIRKKOVUODEN 23. SUNNUNTAI (III)1L Hes. 33:7–9Ps. 95: 1–2, 6–7abc, 7d–9. Ks 7d–8a2L Room. 13:8–10Ev. Matt. 18:15–20

1500-luvun alun villa- ja silkkikangastyö Flanderista. Sen yksityiskohtana on kuva pyhästä Johannes Kastajasta kädessäänkirja ja lammas (vas.), pyhä Augustinus kädessään oma sydämensä ja pyhä Hieronymos edessään leijona. Pyhän Johan-nes Kastajan mestauksen muistopäivää vietetään 29.7. Christus Rex, Inc.

Välsignad ärdu, o Maria
Välsignad är du, o Ma-ria, de fattigas dottersom blev mor till ko-nungarnas konung.Han vilken himlarnaprisar, har varit gömd iditt sköte. Din mun hartröstat honom och dinaarmar har burithonom. Du har varit envagn som har burit el-dens Gud!
Välsignad är du, o jung-fru, som har fött lejo-nungen, som Jakob tala-de om! Han ödmjuka-de sig själv... och blevett lamm, för att bestigakorset för vår frälsning.Han förutsade dig, trä-det som skulle ge killin-gen som räddade Isaksliv.
Välsignad är du, o väl-signade, ty genom dighar förbannelsen överEva blivit upphävd.Tack vare dig har dengemensamma skuldentill ormen som varat igenerationer blivit be-tald. Ty du har fött denskatt som har fyllt värl-den med häpnad. Fråndig har det ljus som be-segrat mörkrets väldekommit.
EFRAIM SYRIERN,306-373
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Nykyinen paavi Benedictus XVI puhui uskonopin kongregaation prefektinä27.11.1999 Pariisin Sorbonnen yliopistossa otsikolla “Kristikunta,mytologiasta luopuminen ja totuuden voitto uskonnoista”. Dokumentoimmeesitelmän kokonaisuudessaan tässä ja seuraavassa lehdessä.

Kristikunta, mytologiasta luopuminenja totuuden voitto uskonnoista
Voiko kristinusko vaatia, että sitä pidetään “oikeana uskontona” (religio vera)?Vai onko tämä vaatimus valistuksen edistyessä menettänyt merkityksensä?

Toisen kristillisen vuosituhan-nen lopulla kristinusko onjuuri Euroopassa, alkuperäi-sellä leviämisalueellaan, jou-tunut syvälliseen kriisiin, jokajohtuu sen totuuden vaati-muksen kriisistä. Tällä kriisil-lä on kaksi ulottuvuutta. En-sinnä tulee yhä enemmän esil-le kysymys, voidaanko totuu-den käsitettä yleensä mielek-käällä tavalla soveltaa uskon-toon, eli toisin sanoen, onkoihmisen mahdollista oppiatuntemaan varsinainen to-tuus Jumalasta ja juma-lallisis-ta asioista.Nykyihmistä kuvaa paljonpikemmin buddhalainen ver-taus elefantista ja sokeistamiehistä.  Erään Pohjois-Inti-assa eläneen kuninkaan kerro-taan kerran koonneen kau-pungin kaikki sokeat asukkaatyhteen paikkaan. Sen jälkeenhän esitteli kokoontuneilleelefantin. Muutamien hänantoi kosketella sen päätä.Samalla hän sanoi: “Sellainenon elefantti.” Toiset saivatkoskettaa sen korvaa tai syök-syhammasta, kärsää, vatsaa,jalkaa, takapuolta tai häntä-karvoja. Sen jälkeen kuningaskysyi heiltä jokaiselta: “Millai-nen on elefantti?” Ja he vasta-sivat aina sen mukaisesti, mitäosaa he olivat koskettaneet:“Se on kuin punottu kori...Se on kuin pata... Se on kuinaurantanko... Se on kuin ait-ta... Se on kuin pylväs... se onkuin huhmar... se on kuinluuta.” Sen jälkeen he - niinvertaus kertoo - joutuivat kes-kenään riitaan, ja huutaen:“Elefantti on sellainen ja sel-lainen” he syöksyivät toisten-sa kimppuun ja löivät toisiaannyrkeillä kuninkaan suureksihuviksi.Uskontojen välinen kiistanäyttää nykyihmisistä saman-laiselta kuin tämä sokeinasyntyneiden riita. Tuntuunäet siltä, että me olemmesokeina syntyneitä, kun ky-seessä ovat jumaluuden salai-suudet. Kristinusko ei nykyi-

selle ajattelulle suinkaan esiin-ny myönteisemmässä valossakuin muut uskonnot - päin-vastoin: Totuuden vaatimuk-sensa johdosta se näyttää ole-van erittäin sokea kaiken ju-maluutta koskevan tietommerajallisuutta kohtaan, ja silleon ominaista erityisen typeräfanaattisuus, joka moukka-maisesti selittää kokonaisuu-deksi sen pienen palan, jota seitse on kokenut ja kosketta-nut.
“Metafysiikanloppu” jakristinuskonvertauskuvienmaailma
Tämä aivan yleinen epäilystotuuden vaatimusta kohtaanuskonnon asioissa on sittenvielä vahvistunut kysymyksis-tä, joita moderni tiede onasettanut kristinuskon alku-vaiheille ja sisällölle: Evoluu-tioteorian mukaan luomisop-pi näyttää vanhentuneelta;tiedot ihmisen alkuperästätuntuvat kumoavan opin pe-risynnistä; kriittinen eksege-tiikka tekee Jeesuksen henki-löhahmon suhteelliseksi jaasettaa kysymyksiä, jotka kos-kevat hänen tietoisuuttaanJumalan Pojasta; kirkon syntyJeesuksesta näyttää epävarmal-ta, ja niin edelleen. “Metafy-siikan loppumisen” myötäkristinuskon filosofinen pe-rusta on käynyt ongelmalli-seksi ja sen historialliset pe-rusteet ovat uusien historianmenetelmien johdosta hä-märtyneet.Tämänkin vuoksi on siislähellä ajatus, että kristinus-kon sisältöjä pidetään vainvertauskuvallisina, että niilleei myönnetä suurempaa to-tuusarvoa kuin uskonnonhis-torian myyteille ja että nenähdään eräänlaisena uskon-nollisena kokemuksena, jon-ka tulisi asettua nöyrästi mui-den  rinnalle. Tässä mielessävoidaan sitten näennäisestiedelleen pysyä kristittyinä ja

käytetään jatkuvasti kristinus-kon ilmaisutapoja, joidenvaatimus on tosin perusteelli-sesti muuttunut: Se mikä to-tuutena oli ollut ihmiselle vel-voittava voima ja luotettavalupaus, muuttuu nyt yleisenuskonnollisen tunteen sivis-tykselliseksi ilmenemismuo-doksi, joka liittyy läheisestieurooppalaisen syntyperäm-me tapahtumiin ja kohtaloi-hin.Ernst Troeltsch on tämänvuosisadan alussa määritellytfilosofisesti ja teologisesti tä-män kristinuskon sisäisen ve-täytymisen alun perin yleis-maailmallisesta vaatimukses-taan, joka saattoi perustua ai-noastaan totuuden vaatimuk-seen. Hän oli päätynyt vakau-mukseen, ettei kulttuurienrajoja voitu ylittää ja että us-konto oli sidoksissa kulttuu-reihin. Kristinusko oli sitenvain se puoli Jumalan kasvois-ta, joka oli kääntynyt kohtiEurooppaa. “Kulttuuri- ja ro-tuyhteisöjen yksilölliset eri-koisuudet” ja “niiden suurtenyhdistävien uskontomuodos-telmien erikoispiirteet” nousi-vat ylimmän oikeusasteen ar-voon. “Kuka uskaltaisi siis täs-sä tehdä todella ratkaisevia ar-vovertailuja? Sen voisi tehdävain Jumala itse, joka on itses-tään tehnyt mahdollisiksinämä eroavuudet.” Sokeanasyntynyt tietää, ettei hän olesyntynyt  elääkseen sokeana, jasiksi hän lakkaamatta kyseleesokeutensa syytä ja miten hänlöytäisi keinon päästä sokeu-destaan. Vain näennäisesti ih-minen on tyytynyt tähän tuo-mioon, siihen olennaiseennähden, josta meidän elämäs-sämme lopulta johtuu, ettäolemme syntyneet sokeina.
Hyvästittotuudelle
Jättiläismäinen yritys ottaakoko maailma omistukseen-sa, saada irti elämästämme jaelämäämme varten kaiken,mikä vain on mahdollista,

osoittaa - samoin kuin ekstaa-sin, itsensä ylittämisen ja itse-tuhon kultin purkaukset -, et-tei ihminen alistu tähän tuo-mioon. Ellei hän näet tiedä,mistä hän tulee ja miksi hänon olemassa, eikö hän silloinkoko olemukseltaan ole vir-heellinen, epäonnistunut luo-mus? Näennäisesti välinpitä-mätön hyvästijättö totuudel-le, joka koskee Jumalaa jameidän itsemme varsinaistaolemusta, näennäinen tyyty-minen siihen, ettei siitä asias-ta enää tarvitse välittää, onharhauttava. Ihminen ei voityytyä siihen, että hän on ole-mukseltaan sokeana syntynytja pysyy sellaisena. Hyvästijät-tö totuudelle ei koskaan voiolla lopullinen.Koska asia on näin, täytyyvanhanaikainen kysymys kris-tinuskon totuudesta asettaauudelleen, vaikka se monienmielestä on tarpeeton ja sii-hen on mahdotonta vastata.Mutta miten kysymys asete-taan? Epäilemättä kristillisenteologian täytyy tutkia huolel-lisesti niitä instansseja, joitafilosofian, luonnontieteidenja historian alalla on pystytet-ty kristinuskon totuuden vaa-timusta vastaan, ja asettua vas-taamaan niiden väitteisiin.Toiseksi teologian täytyy ko-ettaa saada aikaan kokonais-näkemys kysymyksestä, jokakoskee kristinuskon todellistaluonnetta, sen asemaa uskon-tojen historiassa ja sen paik-kaa ihmisten elämässä. Tah-toisin ottaa askeleen tähänsuuntaan valaisemalla kysy-mystä, miten kristinusko itsealkuaikoina näki totuudenvaatimuksensa uskontojenmaailmassa.
MarcusTerrentius Varroja teologian lajit
Varro erottaa kolme “teologi-an” lajia, jolloin hän teologi-alla tarkoittaa “ratio, quae  dediis explicatur”. Voisimmekääntää sen “jumaluuden ym-

märtäminen ja selittäminen”.Nämä kolme lajia ovat “theolo-gia mythica”, “theologia civilis”ja “theologia naturalis”. Neljäl-lä määritelmällä hän sitten se-littää tarkemmin, mitennämä “teologiat” on ymmär-rettävä.Ensimmäinen määritelmäkoskee teologeja, joiden teh-tävänä on harjoittaa näitä kol-mea teologiaa: Myyttisen teo-logian harjoittajia ovat runoi-lijat, koska he ovat laatineetlauluja jumalista ja ovat siisjumalten laulajia. Fyysisen(luonnollisen) teologian har-joittajia ovat filosofit, siis op-pineet, ajattelijat, jotka to-tunnaisen lisäksi kyselevät to-dellisuutta, totuutta.Valtiollista (civilis) teologi-aa harjoittavat “kansat”, jotkaeivät valintansa mukaan oleliittyneet filosofeihin (siis to-tuuteen), vaan runoilijoihin,heidän runollisiin näkyihin-sä, kuviinsa ja hahmoihinsa.Toinen määritelmä koskeesitä todellisuuden “paikkaa”,jonka yhteyteen kyseinen teo-logia kuuluu. Silloin myyttis-tä teologiaa vastaa teatteri, jol-la oli peräti uskonnollinen,kulttiin liittyvä asema. Vallit-sevan mielipiteen mukaannäytelmät järjestettiin Roo-massa jumalien käskystä. Po-liittista teologiaa vastaa urbs(Rooma), mutta luonnollisenteologian tilana on maailman-kaikkeus.Kolmas määritelmä mai-nitsee näiden kolmen teologi-an sisällön: Myyttisen teologi-an sisältönä ovat runoilijoi-den luomat jumalaistarut.Valtiollinen teologia sisältääkultin, luonnollinen teologiataas vastaa kysymykseen, keitäjumalat ovat. Tässä kohdassakannattaa kuunnella tarkem-min: “Ovatko jumalat - He-rakleitoksen mukaan - lähtöi-sin tulesta vai - Pythagoraanmukaan - luvuista vai - Epiku-roksen mukaan - atomeista,vai vielä muista ilmiöistä, joi-ta korvat voivat helpomminkestää koulun seinien sisäpuo-
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lella kuin ulkona torilla...”Tässä tulee aivan selvästi näky-viin, että tämä luonnollinenteologia on mytologiasta luo-pumista tai paremmin sanot-tuna valistusta, joka tarkaste-lee kriittisesti myyttistä hah-moa ja selittää sen luonnon-tieteellisesti ja avoimesti.Kultti ja tieto eroavat toisis-taan. Kultti jää välttämättö-mäksi poliittisen tarkoituk-senmukaisuuden vuoksi, tie-to taas vaikuttaa uskontoa tu-hoavasti, ja siksi sitä ei pitäisiviedä torille.Lopuksi on vielä neljäsmääritelmä: Mikä todellisuu-den laji on näiden eri teologi-oiden sisältönä? Varron vas-taus kuuluu: Luonnollinenteologia käsittelee “jumalienluontoa” (jota ei lainkaan oleolemassa), muut kaksi teolo-giaa käsittelevät divina institu-ta hominum eli “ihmisten ju-malallisia instituutioita”. Si-ten koko ero lopulta rajoit-tuu toisaalta fysiikkaan antii-kin merkityksessä ja toisaaltakulttiuskontoon. “Valtiolli-sella teologialla ei siis lopultaole jumalaa, vaan ainoastaan’uskonto’, kun taas luonnol-lisella teologialla ei ole uskon-toa, vaan ainoastaan juma-luus.” Tällä ei näet voi ollauskontoa, sillä sen jumalaa -siis tulta, lukuja, atomeita - eivoida uskonnollisesti puhu-tella. Siten ’uskonto’ (jollatarkoitetaan oleellisesti kult-tia) ja todellisuus, järkiperäi-nen tieto todellisuudesta,ovat kaksi erillistä aluetta rin-nakkain. ’Uskonto’ ei saa oi-keutustaan jumaluuden to-dellisuudesta, vaan poliittises-ta tehtävästään. Se on insti-tuutio, jota valtio tarvitseeolemassaoloaan varten. Epäi-lemättä olemme tässä tulleetuskonnon myöhäisvaihee-seen, jossa uskonnollisuuden

välitön naiivius on murtunutja sen hajoaminen siten onalkanut.
Uskontovaltiollisenakulttina
Uskonnon varsinainen sidevaltiolliseen yhteisöön ulot-tuu kuitenkin paljon syvem-mälle. Kultti on lopulta jär-jestettyä toimintaa, jota ei sel-laisena voida mitata totuusky-symyksen mukaan. Varro eliaikana, jona uskonnon poliit-tinen päämäärä oli vielä riittä-vän voimakas saamaan sellai-senaan oikeutuksensa. Siksihän vielä saattoi edustaa pi-kemminkin kypsymätöntä kä-sitystä valistuksesta ja poliitti-sesti motivoidun kultin to-tuudettomuudesta. Melkopian uusplatonismi alkoi et-siä kriisin ratkaisemiseksi tois-ta keinoa, jonka varaan keisa-ri Julianus sitten rakensi koet-taessaan elvyttää roomalaisenvaltionuskonnon: Se mitä ru-noilijat sanovat sisältää ver-tauskuvia, joita ei saa käsittääfysikaalisella tavalla, mutta neovat kuitenkin kuvia, jotka il-maisevat sanoin kuvaamaton-ta kaikille niille ihmisille, joil-le mystisen yhteyden kunin-kaallinen tie ei ole mahdolli-nen. Vaikka kuvat sellaisinaaneivät ole tosia, niitä pidetäännyt kuitenkin oikeutettuina,koska ne lähentävät meitä sii-hen, mitä ei koskaan voidasanoin ilmaista.   Täten olemme jo men-neet tapahtumien edelle.Uusplatoninen asenne olinäet puolestaan jo reaktiokristilliseen kannanottoon,joka koski kysymystä kristilli-sen kultin perustelusta ja senpohjana olevasta uskon pai-kanmäärityksestä uskontojentypologiassa. Palatkaamme

siis Augustinukseen. Mihinhän sijoittaa kristinuskonVarron esittämien uskonto-jen kolmen lajin joukossa?On hämmästyttävää, että hänepäröimättä osoittaa kristin-uskolle paikan fyysisen (luon-nollisen) teologian alueelta,filosofisen valistuksen piiristä.Täten hän seisoo täysin samal-la linjalla kristinuskon ensim-mäisten teologien eli toisenvuosisadan apologeettienkanssa ja vieläpä sen kristilli-syyden paikanmäärityksenkanssa, jonka Paavali esittääRoomalaiskirjeen ensimmäi-sessä luvussa ja joka puoles-taan perustuu Vanhan testa-mentin viisauden teologiaanja ulottuu sitä kautta psal-meissa esiintyvään jumalienpilkkaamiseen.
Kristinusko,“fysikaalinen”teologia
Tämän näkemyksen mukaankristinuskon edelläkävijät jasen sisäinen valmistelu ovatlöydettävissä filosofisen valis-tuksen piiristä, eivät uskon-noista. Kristinusko ei Augus-tinuksen ja hänelle ratkaisevanraamatullisen tradition mu-kaan perustu myyttisiin ku-viin ja aavistuksiin, joiden oi-keutuksena on lopulta niidenpoliittinen hyödyllisyys, vaansen pohjana on se jumalalli-nen, minkä todellisuuden jär-kevä analyysi voi havaita. Toi-sin sanoen: Augustinus sa-maistaa raamatullisen mono-teismin niihin maailman pe-rustusta koskeviin filosofisiinoivalluksiin, jotka ovat erilai-sina variaatioina kehittyneetantiikin filosofiassa. Tätä tar-koitetaan, kun kristinuskopyhän Paavalin Areiopagillapitämästä puheesta lähtienesittää vaatimuksen olla religiovera, oikea uskonto. Tämämerkitsee, että kristillinenusko ei perustu runouteeneikä politiikkaan, näihin us-konnon molempiin suuriinlähteisiin, vaan se perustuutietoon. Se kunnioittaa sitäolevaa, joka on kaiken olemas-sa olevan pohjana, todellistaJumalaa. Kristinuskossa valis-tus on muuttunut uskonnok-si eikä enää ole sen vastustaja.Koska asia on näin, koskakristinusko ymmärsi olevansamytologiasta luopumisen, tie-don ja siten totuuden voitto,sen vuoksi sen täytyi pitää it-seään yleismaailmallisena jasiksi se täytyi viedä kaikillekansoille, ei erityisenä uskon-tona, joka syrjäyttää toisia, eieräänlaisesta uskonnollisestaimperialismista lähtien, vaantotuutena, joka tekee näennäi-set myyttiset hahmot tarpeet-tomiksi. Ja juuri siksi kristin-

uskon täytyy polyteismienavaran suvaitsevuuden keskel-lä näyttää sietämättömältä,uskonnonvastaiselta, “ateis-milta”. Se ei pitäytynyt suh-teellisuuteen ja mahdollisuu-teen vaihtaa vertauskuvia, sehäiritsi siten ennen kaikkeauskontojen poliittista hyödyl-lisyyttä ja vaaransi siis valtionperustukset, kun se ei tahto-nut olla uskonto uskontojenjoukossa vaan tiedon voittouskontojen maailmasta.Toisaalta tähän kristinus-kon paikanmääritykseen us-konnon ja filosofian maail-massa liittyy myös sen voimasaada ihmiset vakuuttuneiksi.Jo ennen kristillisen lähetys-työn alkamista antiikin sivis-tyneet piirit etsivät “jumalaa-pelkäävän” hahmossa yhteyttäjuutalaiseen uskoon, jokaheistä näytti filosofisen mo-noteismin uskonnolliseltamuodolta ja siten samalla vas-tasi järjen vaatimuksia ja ih-misen uskonnollista tarvetta,johon filosofia ei yksin pysty-nyt vastaamaan: Pelkästäänajatuksen luomaa jumalaa eirukoilla. Jos taas ajattelunlöytämä jumala nyt kohtaameidät jonkin uskonnon si-sällä puhuvana ja toimivanajumalana, silloin ajattelu jausko ovat päässeet sopuun.
Täydellinenfilosofia, jokaon kohdanuttotuuden
Synagogaan liittymisen koh-dalla jäi jäljelle yksi epätyydyt-tävä seikka: Ei-juutalainensaattoi toki aina olla vain ul-kopuolinen eikä voinut kos-kaan tulla siihen täysin kuu-luvaksi. Tämä kahle - kutenPaavali selitti - oli kristinus-kossa katkaistu Kristuksenhahmon kautta. Vasta nytjuutalaisuuden uskonnolli-nen monoteismi oli tullutyleismaailmalliseksi ja sitenajattelun ja uskon yhdistymi-nen, religio vera, kaikille avoi-meksi. Justinus filosofia, Jus-tinus marttyyria (+167) voi-daan pitää luonteenomaisenahahmona, joka päätyi kristin-uskoon. Hän oli tutkinutkaikkia filosofioita ja lopultatunnistanut kristinuskostatodellisen filosofian, vera phi-losophia. Tullessaan kristityksihän ei oman vakaumuksensamukaan ollut luopunut filo-sofiasta, vaan oli vasta nyt tul-lut kokonaan filosofiksi. Va-kaumus siitä, että kristinuskooli filosofia, täydellinen elitotuuden kohdannut filoso-fia, pysyi voimassa vielä kauankirkkoisien ajan jälkeen. Seoli aivan luonnollisesti ajan-kohtainen vielä 1300-luvullaNikolaus Kabasilasin bysantti-

laisessa teologiassa. Tosin filo-sofiaa ei tällöin käsitetty puh-taasti teoreettisluonteiseksiakateemiseksi oppiaineeksi,vaan sitä pidettiin ennen kaik-kea myös käytännössä oikeanelämisen ja kuolemisen taito-na, joka toki voi onnistuavain totuuden valossa.   Valistuksen ja uskon su-lautuminen yhteen, joka to-teutui kristillisen lähetystyönkehittyessä ja rakennettaessakristillistä teologiaa, toi tosinesille myös tuntuvia korjauk-sia filosofiseen jumalakuvaan,joista on mainittava ennenmuita kaksi. Ensimmäinenkorjaus on siinä, että Jumala,johon kristityt uskovat ja jotahe kunnioittavat, on - päinvas-toin kuin myyttiset ja poliit-tiset jumalat - todella naturaDeus. Siinä siis tulee esiin filo-sofinen valistus. Samalla nytkuitenkin pätee rajoitus: nontamen omnis natura est Deus, eikaikki luonto  ole Jumalaa.Jumala on luontonsa mukaanJumala, mutta luonto sellaise-naan ei ole Jumala.   Tehdään ero kaiken kä-sittävän luonnon ja sen olevai-sen välillä, joka on sen perus-ta ja antaa sille alun. Siten fy-siikka ja metafysiikka eroavatnyt selvästi toisistaan. Palvo-taan ainoastaan todellista Ju-malaa, jonka ajattelun avullavoimme oppia tuntemaanluonnosta. Hän on kuitenkinenemmän kuin luonto. Hänkulkee luonnon edellä, jaluonto on hänen luomansa.Tämän luonnon ja Jumalanerottamisen rinnalle tulee toi-nen, vielä syvällisempi tieto:Luonnon jumalaa, maailmansielua tai muuta vastaavaa eiollut voitu rukoilla. Olemmetodenneet, ettei se ollut “us-konnollinen jumala”. Jo Van-han testamentin ja aivan eri-tyisesti Uuden testamentinusko sanoo kuitenkin, ettätämä Jumala, joka kulkeeluonnon edellä, on kääntynytihmisten puoleen. Juuri siksi,ettei hän ole pelkästään luon-toa, hän ei ole vaikeneva Ju-mala. Hän on astunut histori-aan, tullut ihmistä vastaan, jasiten ihminen voi nyt lähestyähäntä. Hän voi päästä yhtey-teen Jumalan kanssa, koskaJumala on tullut yhteyteenihmisen kanssa.
KARDINAALI JOSEPH RATZINGER(PAAVI BENEDICTUS XVI)

(… jatkuu seuraavassanumerossa …)
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K a l e n t e r iVakio-ohjelma
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

6.8. la 18.00 aattomessu.
7.8. kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.45 lat/
engl; 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu.

13.8. la autuaan Neitsyt Marian taivaa-
seen ottaminen: hiippakunnan juhla.
Bussin lähtö Stella Marisiin klo 9.00. Juh-
lallinen messu Stella Marisissa klo
11.00. Paluu klo 16.00. 18.00 iltamessu.

14.8. kirkkovuoden 20. sunnuntai: 9.45.
lat/ranska; 11.00 päämessu; 12.30 per-
hemessu. 13.30-17.45 adoraatio, 18.00
iltamessu.

20.8. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
21.8. kirkkovuoden 21. sunnuntai: 9.45 lat/
esp; 11.00 päämessu; 16.oo messu
Porvoossa; 18.00 iltamessu.

3.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
4.9. kirkkovuoden 23. sunnuntai: 9.45 lat/
engl; 11.00 päämessu; 12.30 messu ita-
liaksi; 16.00 messu puolaksi; 18.00 ilta-
messu.

----------------- Diaspora -----------------
Porvoo: 21.8. su 16.00

Ruusukko keskiviikkoisin ja adoraatio
perjantaisin taas syyskuussa. Kirkkokah-
veja ei sunnuntaisin vaan keskiviikkoisin
14.8. asti.

Pyhän Marian seurakunta
6.8. la Herran kirkastuminen: 10.00 mes-
su suomeksi, 18.00 aattomessu.

7.8. kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 18.00 iltamessu.

13.8. la hiippakuntapäivä Stella Marikses-
sa, 18.00 aattomessu.

14.8. autuaan Neitsyt Marian taivaaseen
ottaminen: 10.00 messu suomeksi/ kou-
lulaisten messu; 18.00 iltamessu.

20.8. la 18.00 aattomessu.
21.8. kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 18.00 iltamessu.

27.8. la 18.00 aattomessu.
28.8. kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 18.00 iltamessu.

3.9. la 18.00 aattomessu.
4.9. kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.00
messu suomeksi, 11.30 messu ruotsik-
si, 18.00 iltamessu

Turku
Pyhän Birgitan ja autuaanHemmingin seurakunta

7.8. kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30
päämessu; 18.30 Mass in English.

13.8. la hiippakunnan päivä Stella Marik-
sessa.

14.8. kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.30
autuaan Neitsyt Marian taivaaseen otta-
minen, juhlamessu; 18.30 Mass in Eng-
lish.

21.8. kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.30
päämessu; 18.30 Mass in English.

27.8. la 9.30 katekeesi; 13.00 perhemes-
su.

28.8. kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30
päämessu; 18.30 Mass in English.

3.9. la 10.30 lastenkerho; 12.30 perhe-
messu.

4.9. kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.30
päämessu; 18.30 Mass in English.

8.9. to 18.30 Neitsyt Marian syntymäjuh-
lan messu.

9.9. pe 17.00 katekeesi Porissa; 18.00
messu Porissa.

10.9. la 9.30 katekeesi; 13.00 perhemes-
su.

11.9. kirkkovuoden 24.sunnuntai: 10.30
päämessu; 18.30 Mass in English.

----------------- Diaspora -----------------
Pori: 9.9. pe 17.00 katekeesi, 18.00 mes-
su

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta

7.8. kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30
messu

13.8. la Hiippakunnan juhla Stella Marik-
sissa

Helsinki
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

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

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

Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, fax 09-2411634. Sähköposti
maria@catholic.fi. Kotisivu maria.catholic.fi.

Huom! UUSI PERUSOHJELMA: La 18.00 aattomessu, su 10.00 päämessu suo-
meksi, kirkkokahvit; 11.30 messu (1. su ruotsiksi, 2. su englanniksi, 3. su suomek-
si/vietnamiksi, 4. su englanniksi, 5. su saksaksi), kirkkokahvit. 18. iltamessu. Ma
13.30 messu; ti, to, pe 18.00 iltamessu; ke 7.30 messu. Ti 18.00 ruusukkorukous
tai vesper. To, kk 1. pe 18.30 adoraatio. Rippitilaisuus: ti ja la 17.30-18.00 tai sopi-
muksen mukaan.

Turku
Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389, fax 02-2505090. Sähköposti
birgitta@catholic.fi. Kotisivu birgitta.catholic.fi

Su 10.30 päämessu, 18.30 iltamessu englanniksi/Mass in English, ma, ke, pe, la
7.30 aamumessu, ti, to 18.30 iltamessu. To 18.00 adoraatio. Rippitilaisuus puoli
tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, fax 014-612660. Sähköposti
olavi@catholic.fi. Kotisivu olavi.catholic.fi

Su 10.30 päämessu. Ke 18.00 iltamessu. Tiedot muiden arkipäivien messuista pu-
helimitse ja kirkon ovelta. Rippitilaisuus sopimuksen mukaan. Messut Jyväskylän
kirkossa yleensä: ma 18.00 (sisarten kappelissa), ti 7.00, ke 18.00, to 7.00, pe
7.00 la 8.00. Poikkeukset seuratkaa kirkon ilmoitustaululta.

Tampere
Pyhän ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-2127280, fax 03-2147814. Sähköposti
risti@catholic.fi. Kotisivu www.kolumbus.fi/risti.

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.00 iltamessu/Mass in English. Ti,
to 7.30 aamumessu, ma, ke, pe 19.00 iltamessu. Ke 18.40 iltarukous. pe 18.30
adoraatio. La messu kysy papilta. Rippi jokapäivä puolituntia ennen messua tai
sopimuksen mukaan. Huom. Matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saatta-
vat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaih-
televat. Tarkista kirkon ilmoitustaululta.

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251. Sähköposti ursula@catholic.fi. Koti-
sivu www.sci.fi/~stan. Pankkiyhteys: Sampo 800015-1888441.

Su 11.00 (1., 2. ja 5. sunn.) tai 18.00 (3. ja 4. sunn.) päämessu  kirkossa, to 18.00
iltamessu. Joka kuukauden 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00, paaston aikana
perjantaisin ristintien hartaus klo 18.00. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja
sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten torstaisin.

Oulu
Nasaretin pyhän perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834. Isä Paolon gsm 041-5731595. Säh-
köposti perhe@catholic.fi.

Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, pe 18.30 iltamessu. Ke, la 19.00 neokatekume-
naaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30 - 18.30, puoli tuntia ennen messua ja
sopimuksen mukaan.

14.8. kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.30
päämessu

15.8. ma autuaan Neitsyt Marian taivaa-
seen ottaminen (velvoittava) 18.00 mes-
su

21.8. kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.30
päämessu

27.8. la lauantaikurssi, 12.15 messu,
vahvistettaville valmistuspäivä

28.8. kirkkovuoden 22. sunnuntai: Kirkon
vihkimisen vuosijuhla, joka siirretään
päivästä 26.8. Vahvistus ja kirkkonotta-
minen (piispan messu) 10.30 päämes-
su

Pyhän Olavin seurakunnan matkat:
Hiippakuntajuhla la 13.8., lähtö peklo 19.00.Juhlavuoden pyhiinvaellus kated-raaliin su 4.9.
Ilmoittautukaa pikaisesti kirkkoher-ralle!

Tampere
Pyhän ristin seurakunta

7.8. kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30.
päämessu.

13.8. la 7.45 lähtö kirkon edestä hiippa-
kuntajuhlaan Stella Marikseen.

14.8. kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.30
päämessu; 18.00 Mass in English.

15.8. ma 19.00 Neitsyt Marian taivaaseen
ottamisen juhlamessu.

20.8. la 9.30 katekeesi; 14.00 perhemes-
su.

21.8. kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.30
päämessu; 14.00 messu puolaksi;
18.00 Mass in English.

28.8. kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30
päämessu; 18.00 Mass in English.

4.9. kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.30
päämessu; 18.00 Mass in English.

----------------- Diaspora -----------------
Kurikassa: la 3.9. klo 18.30.
Hämeenlinnassa (Matti Alangon katu 11):
su 7.8. klo 15.00; su 4.9. klo 15.00.

Lapualla: la 3.9. klo 9.00.
Pietarsaaressa (Kappelitie 5): la 3.9. klo
12.00.

Vaasassa (Koulukatu 45): la 3.9. klo
16.00.

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta

7.8. kirkkovuoden 19. sunnuntai: 11.00 li-
turgia.

14.8. kirkkovuoden 20. sunnuntai: 11.00
liturgia.

21.8. kirkkovuoden 21. sunnuntai: 11.00
päämessu.

25.8. to 18.00 iltamessu.
28.8. kirkkovuoden 22. sunnuntai: 11.00
päämessu.

2.9. pe 18.00 messu ja adoraatio (kuu-
kauden 1. perjantai).

4.9. su: seurakunnan pyhiinvaellus Py-
hän Henrikin katedraaliin.

----------------- Diaspora -----------------
Lahti: 3.9. la 14-16 uskonnonopetus (Dia-
konissalaitos, Sibeliuksenkatu 6 C, 2.
kerr.); messu 16.00.

Oulu
Nasaretin pyhän

perheen seurakunta
5.8. pe 18.00 pyhän sakramentin palvon-
ta; 18.30 iltamessu.

7.8. kirkkovuoden 19. sunnuntai: 11.00
päämessu; 17.00 messu Torniossa.

12.8. pe 18.00 pyhän sakramentin pal-
vonta; 18.30 iltamessu.

14.8. kirkkovuoden 20. sunnuntai: 11.00
päämessu; 17.30 messu Rovaniemel-
lä.

15.8. ma 18.30 autuaan Neitsyt Marian
taivaaseen ottaminen.

19.8. pe 18.00 pyhän sakramentin pal-
vonta; 18.30 iltamessu.



Fides 08/2005 - 9

K a l e n t e r i
21.8. kirkkovuoden 21. sunnuntai: 11.00
päämessu; 17.00 messu Torniossa.

26.8. pe 18.00 pyhän sakramentin palvon-
ta; 18.30 iltamessu.

28.8. kirkkovuoden 22. sunnuntai: 11.00
päämessu; 17.00 messu Raahessa.

2.9. pe 18.00 pyhän sakramentin palvon-
ta; 18.30 iltamessu.

3.9. la 10.00 seurakunnan pyhiinvaellus
Helsinkiin pyhän Henrikin marttyyrikuo-
leman 850-vuotisjuhlan ja hiippakunnan
50-vuotisjuhlan kunniaksi.

4.9. kirkkovuoden 23. sunnuntai: 11.00
päämessu; 17.00 messu Torniossa.

9.9. pe 18.00 pyhän sakramentin palvon-
ta; 18.30 iltamessu.

11.9. kirkkovuoden 24. sunnuntai: 11.00
päämessu; 17.30 messu Rovaniemel-
lä.

----------------- Diaspora -----------------
Torniossa 7.8., 21.8. ja 4.9. klo 17.00.
Rovaniemellä: 14.8. ja 11.9. klo 17.30.
Raahessa: 28.8. klo 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
Stella Maris

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

Studium Catholicum
Ritarikatu 3b A, 00170 Helsinki. Puh. 09-
61206711, fax 09-61206710. Email:
kirjasto@studium.fi

Kirjasto on kesätauolla. Samoin mes-
suista kannattaa tiedustella etukäteen.

8.8. ma klo 18.00 pyhän Domini-
cuksen juhlapyhän messu. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa.

Suomen  Caritas
Maneesikatu 2A, 00170 Helsinki. Puh 09-
1357998, fax 09-68423140. Sähköposti
info@caritas.inet.fi. www.caritasfinland.fi

TAPAHTUMIA
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:
schedule not decided yet. For students
and young adults and anyone interested
in the Catholic Faith.

Jubilee year! This year is the tenth year
since the founding of the CSC. Special pro-
gramme to come.

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
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.

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

Seuraava kokouksemme on torstai-
na 15.9. klo 17.00.

Pyhän Henrikin seura
Pahoittelemme painattamiemme pyhän
Henrikin kuvien suomenkielisten ja ruot-
sinkielisten tekstien virheitä.

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

Teresa ry
Teresat kokoontuvat pääasiallisesti Py-
hän Marian seurakuntasalissa, Mäntytie
2, joka kuukauden 1. ja 3. tiistai. Ilta alkaa
messun vietolla Pyhän Marian kirkossa
klo 18.30. Messua edeltää ruusukkoruko-
us klo 18.00 alkaen.

Teresa ry on Helsingin molempien ka-
tolisten seurakuntien yhteinen yhdistys.
Toimimme pääkaupunkiseudulla Pyhän
Henrikin ja Pyhän Marian seurakuntien
karitatiivisen työn hyväksi järjestämällä
myyjäisiä, joiden tuotosta luovutamme
kirkkoherrojen jaettavaksi avustuksia van-
husten, sairaiden ja lasten tarpeisiin,
sekä tuemme nuorten toimintaa. Yhdis-
tyksellä on myös tärkeä tehtävä katolisen
identiteetin vahvistamisessa ja sen vuok-
si esitelmä- ja keskusteluillat muodosta-
vat laajan osan toiminnastamme. Terve-
tuloa mukaan toimintaan!

Hiippakunnan eläkeläispäivä: ks. ilmoi-
tus sivulla 15.

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi-
tukset seuraavaan lehteen ajalle
2.9.–23.9. on toimitettava viimeis-
tään 19.8. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen

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

Peter Kreeft muistuttaa meitä, että "etiikka ilman hyvettä on
illuusio". Hän perustaa kantansa kristilliseen havaintoon, jonka
mukaan hyve on uskon hedelmä. Siksi hän ei epäröi vetää esiin
uskon miekkaa ja puhaltaa sitten hyveen torveen, kehottaen
meitä liikkeelle (Pico della Mirandolan sanoin) "liittymään
taisteluun kuin sodan torven sointiin" ihmisen korkeamman
luonnon puolesta ja hylkäämään aikamme vegetatiiviset ja
sensuaaliset erheet. Tämä kirja, Paluu hyveeseen, on kyllästetty
vanhoilla hyveillä. Se kehottaa meitä uudistamaan ne
itsessämme.

Russell Kirkin esipuheesta

Klassisten hyveiden paluu:
     Paluu     hyveeseen
Kirja joka herättää ajatuksia. Nyt tilattavissa Katoli-
sesta tiedotuskeskuksesta hintaan 17 euroa + pos-
tituskulut. 232 sivua.

Katolinen tiedotuskeskus, puh. 0208 350751, säh-
köposti info@catholic.fi, www.catholic.fi > kirja-
myynti.
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kuvatvielä kuva
Köyliön pyhiiinvaellus 50 vuotta

Viisikymmentä vuotta pyhiinvaelluksiaKöyliön Pyhän Henrikin saarelle
Katolinen pyhiinvaellusperinne Köyliön Kirkkokarille, saarelle, jonka paikallakansallispyhimyksemme uskotaan kohdanneen marttyyrikuolemansatammikuussa 1156 on jatkunut nyt jo 50 vuotta.

Lähdimme Köyliöön, Kirk-kokarille, Pyhän Henrikin saa-relle. Kuinka monennen ker-ran?Köyliö kuuluu ehdotto-masti meidän perheen kesä-ohjelmaan. Pyhiinvaellus py-ritään tekemään joka vuosi:vaeltaen viikon tai kaksi päi-vää vanhaa keskiaikaista py-hiinvaellustietä, matkaten au-tolla tai linja-autolla, muttasinne on päästävä. Sieltä yksiperheemme jäsen löysi avio-puolisonkin. Esteitä on jos-kus ollut, milloin Brasilianmatka, milloin auton reistai-lu matkalla Köyliöön. Lienee-kö Lallilla silloin ollut sormetpelissä?  Pyhän Henrikin py-hiinvaellus kuuluu meidänkesäämme, suomalaisen kato-lilaisen kesään, on kuulunutjo 50 vuotta.Academicum Catholicumteki pohjoismaisine vierai-neen ensimmäisen pyhiinvael-lusmatkansa Köyliön Kirkko-

karille jo vuonna 1951. Tämälieneekin ollut reformaationjälkeen ensimmäinen katoli-laisten pyhiinvaellus pyhänHenrikin surmapaikalle. Vuo-desta 1955 on sitten säännöl-lisesti tehty pyhiinvaelluksia japidetty messuja tällä suoma-laisen kristillisyyden merkki-paikalla. Tänä vuonna oli siisjuhlamessu.Vaellus jalan oli ekumeeni-nen. Eri puolilta Varsinais-Suomea ja Satakuntaa lähtivaeltajia ja he tapasivat sittenKöyliössä ja kulkivat viimeisetkilometrit yhdessä. Katolilais-ten ryhmä lähti isä WieslawSwiechin SCJ johdolla Ylä-neeltä, niin kuin viime vuosi-na on tehty. Helsingistä tulilinja-auto ja kaikista muista-kin seurakunnista taisi ollapyhiinvaeltajia paikalla. Stel-liksestä tuli pieni joukko las-tenleiriläisiä.Messuun osallistui - niinkuin joka vuosi - runsaasti

myös paikkakuntalaisia, jotkamyös hoitivat kuljetuksen saa-relle veneillään. Paikkakunta-laisten järjestämästä voileipä-ja kahvitarjoilusta nautimmemessun jälkeen.Tänä vuonna sää suosi. Eitullut kaatosadetta keskenmessun, niin kuin monenavuonna on tapahtunut. Pie-net lastenleiriläiset eivät värjö-telleet sinisinä kylmästä kutenjoskus menneinä vuosina.Tuulikin oli sopiva: tuuli senverran, että hyttyset pysyivätloitolla. Olosuhteet olivat siishyvät. Kulkue alkukesän pel-tojen läpi on aina yhtä tun-nelmallinen. Myös autoillatulevat saavat vaeltaa pari sa-taa metriä alas rantaan. Pienihämminki ennen messua vainvapautti tunnelmaa: Messuvii-ni oli nimittäin unohtunutHelsinkiin, mutta sitä saatiinKöyliön luterilaisesta kirkos-ta. Tämä on sitä käytännön

ekumeniaa. Onko Lallin valtalopullisesti murtunut?Matalien kivimuurien ym-pärillä harras joukko osallistuipiispa Józef Wróbelin SCJviettämään messuun. Luon-non temppelissä puiden hol-vien alla tuntee kiitollisuuttasiitä, että kesä on tullut Suo-meen, myös kristinuskonkesä.Ensin väkeä näytti olevanvähän, mutta kommuuniojo-noa riitti kuitenkin pitkään.Takavuosina  on kuitenkinväkeä joskus ollut paljonenemmän. On tuntunut siltä,että pieni saari ei koko väki-joukkoa pysty kannattamaan,vaan että se kohta vaipuisi jär-ven syvyyksiin. Sieltähän seon tullutkin, tavallaan, peri-mätiedon mukaan saaren ovatrakentaneet keskiajan pyhiin-vaeltajat, jotka halusivat näinsaada muistopaikan pyhälleHenrikille.

Köyliön Kirkkokarilla voituntea, kuinka tärkeitä Köyliöja Pyhän Henrikin pyhiinvael-lus ovat meille nykyisinkinkatolisen identiteettimme ra-kentajina. Täysin rinnoin lau-loimmekin messun lopuksiRamus virens  - hymnin:
Ergo plebs Fennonica,gaude de hoc dono
quod facta est catholicaverbi Dei sono.
Niinpä kansa Suomen maan,iloitse, kun kerrankatoliseks’ armossaansun teki sana Herran.

Jäin kuitenkin kaipaamaanmonia tuttuja, monia, jotkaolen tavannut juuri Köyliössävuodesta vuoteen.Mutta … ehkä sitten ensivuonna tapaamme.EVA AIRAVA
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Köyliön pyhiiinvaellus 50 vuotta
Piispan saarna Köyliössä

Välähdyksiä kesän 2005Köyliön pyhiinvaellukselta
Motto: Jumalan pyhä peltomies hylkäsi ilot maailman,taakkanaan vaara, vaivan ies, hän kylvi sanaa Jumalan.

Rakkaat sisaret ja veljet!
Myös tänä suurena juhlavuo-tenamme olemme tehneetpyhiinvaelluksen tänne Köyli-öön. Paikka, jossa me seisom-me on pyhä ja sillä on suurimerkitys maallemme ja senkristillisille kirkoille. Traditi-on mukaan pyhä Henrik –Suomen ensimmäinen katoli-nen piispa – sai surmansa täl-lä paikalla ja täällä hänen ve-rensä vuoti ja sekoittui lopul-ta järven veteen. Vertausku-vallisesti voitaisiin sanoa, ettäpyhän Henrikin veri on tällätavalla pyhittänyt suomalai-sen vesistön. Ja tästä vedestäon vuosisatojen aikana kehit-tynyt kirkko, koska vedelläkastettiin maamme asukkaatsilloin ja vedellä heidät kaste-taan yhä. Sitä kautta pyhänpiispa Henrikin uskosta ontullut perusta meidän uskol-lemme.Aluksi tämä maa oli pyhänHenrikin saavuttaman hengel-lisen voiton todistaja – hänenuskonsa, rakkautensa ja toi-vonsa olivat voittaneet. Vaik-ka hän tuli tänne Ruotsin ku-ninkaan ritareiden kanssa, hä-nellä ei ollut kädessään miek-kaa, vaan Jeesuksen Kristuk-sen risti ja Raamattu. Hän eikantanut sydämessään vihaa,vaan rakkautta muita koh-taan. Hän ei kutsunut sotaan.Hän oli tullut tänne johdat-tamaan ihmisiä pyhyyteen jasiksi hän julisti JeesuksenKristuksen evankeliumia, jot-ta ihmiset uskoisivat Juma-laan, rakastaisivat häntä, olisi-vat kuuliaisia hänelle ja pani-sivat toivonsa häneen. Samal-la hän puhui myös niistä vel-vollisuuksista, joita ihmisilläon Jumalaa kohtaan, jotta heeläisivät hyvin ja saavuttaisivatikuisen pelastuksen. Siksi piis-pa Henrik kutsui myös paran-nukseen ja kehotti ihmisiäluopumaan pahoista teois-taan, tekemään sovinnon Ju-malan kanssa ja elämään hä-nen ystävinään.Pyhän Henrikin kuolemaoli marttyyrikuolema. Muttamitä se tarkoittaa? Kristilli-seen marttyyri-käsitteeseenkuuluu kaksi tärkeää tunnus-merkkiä: Ensiksi surmatuksituleminen siksi, että uskooJeesukseen Kristukseen ja onhänen evankeliuminsa todista-ja. Marttyyri alistuu kuole-maan kieltäytymällä kaikestavastatoimesta ja vihasta vai-noojiaan kohtaan. Silti hänusein nuhtelee heitä. Histori-asta tunnemme monia mart-tyyreita, jotka sanoivat vai-noojilleen totuuden, koska

halusivat kutsua heitä käänty-mykseen. Samalla he siltimyös rukoilivat vainoojiensapuolesta. Jeesus Kristus antoiitse esimerkin, kun hän rukoi-li niiden puolesta, jotka nau-litsivat hänet ristille: ”Isä,anna heille anteeksi. He eivättiedä, mitä tekevät.” (Luuk.23:34) Samalla tavalla toimipyhä Stefanos juuri ennenkuolemaansa: ”Herra, älä vaa-di heitä tilille tästä synnistä!”(Ap.t.7:60)Krakovan pyhä piispa Sta-nislaus arvosteli aikanaan ko-vasti kuningasta, kun hänkohteli julkeasti alamaisiaan.Tästä syystä piispa joutui kär-simään marttyyrikuoleman.Englantilainen arkkipiispaJohn Fischer kuoli marttyyri-na siksi, että hän vastusti ku-ningas Henrik VIII:ta, kuntämä halusi erota vaimostaanKatarina Aragonialaisesta.Usein ajatellaan, että sel-laisia marttyyreita oli pääasias-sa vain ensimmäisinä vuosisa-toina tai keskiajalla,  mutta eienää nykymaailmassa. Muttatodellisuus yllättää meidät.1900-luku oli kaikkien ai-kojen verisin koko kristikun-nan historiassa. Kristuksensyntymän jälkeen ei minäänvuosisatana niin moni kristit-ty - katolilainen, ortodoksi taiprotestantti, - maallikko, pap-pi tai piispa ole kohdannutmarttyyrikuolemaa kuin pel-kästään 1900-luvulla. Esimer-kiksi nykyisten laskelmienmukaan kolmen ensimmäi-sen vuosisadan aikana, eliRooman keisarien toimeenpanemissa suurissa vainoissa,kuoli noin kymmenen tuhat-ta marttyyria. Sen sijaan aino-astaan vuonna 1996 lasketaan156.000 kristityn kuolleenmarttyyrina (Nina Shean ra-portti).Tätä tosiasiaa saattaa ollavaikea ymmärtää ja hyväksyä.Siitä ei ole myöskään helpponykyään saarnata kirkossa, sil-lä rakkaudesta saarnaamistapidetään mieluisampana. Elä-mä on kuitenkin joskus toi-senlaista kuin mitä me odo-tamme tai mitä toivommesen olevan, ja vainot pelotta-vat meitä. Silti tämän ei pitäi-si olla meille yllätys. Jeesuksensanat opetuslapsille ovat ainayhtä ajankohtaiset: ”Ei palve-lija ole herraansa suurempi.Jos minua on vainottu, vaino-taan teitäkin.” (Joh. 15:20)Rakkaat sisaret ja veljet!Emme saa unohtaa sitä, ettämonia maallikoita, pappeja japiispoja vainotaan nykyäänenemmän kuin aikaisemmin.Tätä tapahtuu myös verettö-

mällä tavalla silloin, kun hei-tä loukataan ja mustamaala-taan julkisesti esimerkiksi hei-dän oppinsa takia ja siksi, ettähe pysyvät uskollisina evanke-liumille ja kirkolle.Näistä evankeliumille us-kollisista marttyyreista haluai-sin muistella tässä hetkessäyhtä aikalaistamme, nimittäinitalialaista Gianna BerettaMollaa. Hän kuoli vuonna

1962 ja vuonna 1994 Johan-nes Paavali II julisti hänet au-tuaaksi. Raskaana ollessaanGianna joutui valitsemaanoman elämänsä ja syntymät-tömän tyttärensä elämän välil-lä ja hän kieltäytyi tyttärensäsurmaamisesta, siis abortista.Autuas Gianna teki päätök-sensä tietäen, että se perustuuraamatulliseen totuuteen: ih-miselämä kuuluu vain Juma-

lalle eikä ihminen voi sitä tu-hota.Muistakaamme myöstämä, mikä koskee suoraanmeitä kaikkia: Meidän us-komme ja rakkautemme Ju-malaan ei vahvistu elämänmukavuuksien keskellä, eli sil-loin, kun kaikki on niin kuinitse haluamme; missä kaikkitapahtuu omien toiveittenmukaan; missä elämä ei mak-sa minulle mitään. Muttameidän uskomme ja rakkau-temme vahvistuvat siitä, ettäolemme uskollisia Jumalalle.Tällöin ei tarvitse heti ollakysymys suurista teoista.Useimmiten on kysymys arki-sista ja pienistä tehtävistä, joi-ta meillä on hoidettavanam-me. Jos pysymme pienissä asi-oissa uskollisina niille velvoit-teille, joita usko ja Jumalankäskyt asettavat, olemme joilmaisseet alttiutemme. PyhäHenrik antoi meille ensim-mäisenä todistuksen tällaises-ta uskollisuudesta. Hänen elä-mänsä ja kuolemansa on meil-le aito testamentti. Meidänon syytä mietiskellä myös sitätäällä ollessamme ja pyytääJumalalta sellaisen uskollisuu-den lahjaa. Aamen.
+ JÓZEF WRÓBEL SCJHELSINGIN PIISPA

Kauniin kesäisen aamun leppeydessä, hiljaisenPyhän Henrikin kirkon edustalla, nousimmelinja-autoon matkustaaksemme Köyliöön kun-nioittamaan Suomen apostolia ja Kristuksensanan tuojaa Pyhää piispa Henrikkiä. Lämpi-män ja hartaan tunnelman vallitessa veisasim-me matkan aikana muistovärssyjä sekä rukoi-limme ruusukkoa. Ennenkuin huomasimme-kaan, olimme jo saapuneet Humppilaan tau-kopaikalle. Siinä viivähdimme vain pienen ke-säisen kahvihetken verran ja jatkoimme sittenmatkaa perille.Köyliössä muodostimme sinne jo aiemminsaapuneitten vaeltajien kanssa yhteisen kulku-een, joka suoritti marssin rantaan siellä jo odot-televien veneitten luo. Köyliöläisten venemies-ten ystävällisellä avustuksella matkasi kulkue-emme venekunta toisensa jälkeen kirkkokarillemuistomessua viettämään. Todellista ekumeni-aa saimme kokea paikallisen luterilaisen kirkontaholta, sillä se antoi käyttöömme viiniä mes-sua varten. Meiltä oli näet kirkkoviini päässytmatkan tohinassa jotenkin unohtumaan. Mes-su sujui hyvin ajoittaisista hyttysparvista ja tuu-lenpuuskista huolimatta.Vanhan kansan peri-

mätieto kertoo näiden puuskien ja hyttystenolevan piispa Henrikin surmaajan talonpoikaLallin tekosia. No, eipä se Lalli meitä sieltä poispelottanut kuitenkaan.Messun päätyttyä matkasimme jälleen ystä-vällisten Köyliöläisten veneillä takaisin rannal-le, jossa meitä odotti herkullinen kahvi- ja voi-leipätarjoilu. Myös tästä runsaat kiitokset Köy-liöläisille. Mukavaa oli myös se, että meillä olihiippakuntamme oma piispa matkassamme.Tämä iloinen ja lämminhenkinen seurakuntan-sa paimen loi osaltaan hyvin hartaan tunnel-man tälle vaellukselle.Ensikertalaisena ja vasta omakohtaisen ka-tolisen tien aloittaneena  sain kunniakkaanhenkilökohtaisen tehtävän kulkueen lipunkan-tajana. Tämä tehtävä jatkui vielä messussakin,jossa seisoin yhdessä erään sisaren kanssa lähel-lä alttaria ikäänkuin lippuvartiossa. Tämänkal-tainen messuun osallistuminen jätti sieluuniunohtumattoman rauhantunteen ja ilon siitä,että myös vasta kirkkoon jäseneksi aikova ote-taan huomioon näin hienosti.
MARTTI J. REIN
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Fatiman ihmeet — osa 6
Viides ilmestys
Lasten ahdistelu herätti kokomaassa suuttumuksen ja sa-malla halun tutustua Cova daIrian ilmestyksiin. Syyskuun13. päivänä oli jo kello kym-menen aikaan koolla niin suu-ri kansan paljous - parikym-mentä tuhatta - että lapsetsuurella vaivalla pääsivät tam-melle. Polvistuneet ihmisetuskoivat heille huoliansa. Kel-lä oli rampa lapsi, kellä sokea,kellä poika tai mies sotarinta-malla, kellä oli suru paatu-neesta omaisesta.Lucia polvistui tammenjuurelle. Äkkiä hän keskeyttirukouksensa ja huudahti rie-mastuneena: "Tuolla hän on!Tuolla hän tulee!"Aurinko himmeni niin,että kuu ja tähdet näkyivät,

tammen verhosi valkoinenharsomainen pilvi. Ylhäältäsateli valkoisia hiutaleita, päi-vänvalo muuttui kellertäväksi.Onko ihmettelemistä, ettätaivaallisen olennon kirkkaushimmentää maallisen aurin-gon?Pyhä Neitsyt käski lastenjatkaa ruusukkorukousta, jot-ta sota loppuisi. Hän lupasiilmestyä lokakuussa Joosefinja Jeesus-lapsen seurassa. Sil-loin hän myös lupasi ilmaistanimensä. Lasten oli lokakuun13. päivänä välttämättä tulta-va. Lucia esitti Neitsyelle läs-nä olevien ihmisten pyynnöt.Hän sai vastaukseksi, ettämuutamat paranevat, muttaeivät kaikki, koska Herra ei

heihin luota. Lucian maini-tessa, että kansa tahtoo raken-taa kappelin ilmestysten pai-kalle, Neitsyt sanoi sen hyväk-syvänsä.Kansanjoukko ei kuullutIlmestyksen ääntä, se näkikuitenkin Lucian keskustele-van jonkun kanssa. Hänen sa-noessaan: "Nyt hän lähteepois" aurinko sai entisen va-lonsa. Lapset palasivat van-hempiensa saattamina kotiin,ja joukko hajaantui.Ilmestykset vetivät Al-justreliin semmoisen määränuteliaita, epäilijöitä ja pahan-suopia, että lasten täytyi luo-vuttaa lammasten kaitsemi-nen muille. Kirkkoherra ih-metteli, etteivät lapset kävijöi-den paljoudesta sairastuneet.

Vieraiden joukossa oli Lis-sabonin pappisseminaaristaprofessori, joka myöhemminsalanimellä Visconde deMontelo kirjoitti Fatiman il-mestysten historian. Hänvoitti ystävällisyydellään las-ten ja heidän vanhempiensaluottamuksen. Hän kuuluste-li lapsia, kutakin erikseen kah-desti, syyskuun 27. ja loka-kuun 11. päivänä. Hän kysyi,osaako Lucia lukea. Tyttö vas-tasi kieltävästi. Neitsyt oli käs-kenyt lasten oppia lukemaan.Lasten vastaukset pitivätyhtä. Kysymykseen, minkä nä-köinen Neitsyt oli, he sanoi-vat hänen pukunsa olevan val-koinen ja kultalangalla reu-nustettu. Päätä peitti valkoi-nen alas asti ulottuva huntu.

Kaulasta riippui kultainenkultaiseen tupsuun päättyvänyöri. Kädet olivat rinnaneteen yhteen liitettyinä, oi-keasta kädestä riippui valkoi-nen valkoiseen ristiin päätty-vä rukousnauha. Rouva eikoskaan hymyillyt, kasvojenilme oli aina vakava, mutta eisurullinen. Hän näytti viisi-toistavuotiaalta ja oli kau-niimpi kuin kukaan muu.Hän sanoi tulevansa taivaastaja lupasi lokakuun 13. päivä-nä ilmaista nimensä.
(Jatkuu...)

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

Keväinen pyhiinvaellus Roomaan 4.-9.5.2005
Jo viime syksynä Fidekseentuli ilmoitus suunnitteillaolevasta pyhiinvaellusmatkas-ta Roomaan. Vuosi 2005 on-kin kaikille suomalaisille kris-tityille erityinen, koska tänävuonna vietämme kristinus-kon Suomeen saapumisen850-vuotisjuhlaa. Meille ka-tolilaisille tämä vuosi on mer-kittävä toisestakin syystä, sillätänä vuonna vietämme myöshiippakuntamme perustami-sen 50-vuotisjuhlaa.Alkuvuodesta ryhmä alkoiolla koossa, ja lopulta meitämatkaan lähtijöitä oli 32.Ryhmäämme johtivat taidok-kaasti isä Wieslaw SwiechSCJ ja piispamme Józef Wró-bel SCJ. Osa ryhmästämmeoli tavannut toisensa ensim-mäisen kerran jo huhtikuus-sa, joten matkaan lähtiessätunsimme toisemme ainakinulkonäöltä.Ryhmämme olikin mo-nenkirjava - mukana oli mat-kalaisia ympäri Suomea, mut-ta myös Puola, Viro, Ruotsija Irak olivat edustettuina.Mukana oli kokeneita Roo-man matkaajia ja aivan ensi-kertalaisia, nuoria ja vanhoja.Osa meistä oli katolilaisia,mutta mukana oli myös mui-ta kristittyjä, mikä olikin so-pivaa ottaen huomioon juh-lavuoden ekumeenisen luon-teen.Tapasimme toisemmetoukokuun 4. päivän aamunaHelsinki-Vantaan lentokentäl-lä, missä saimme matkalip-pumme. Lentokenttä olikin

yllättävän kiireinen, ja hetkenjo tuntui siltä, ettemme var-masti edes ennätä lentokonee-seen. Kaikki kuitenkin sujuihyvin, ja edessämme oli kol-men tunnin lento aurinkoi-seen Roomaan.  Meille oli jär-jestetty bussikuljetus lento-kentältä ursiliinisisarten vie-raskotiin, joka toimi maja-paikkanamme Roomassaolomme ajan.Matkapäivämme iltapäiväsujui melko pitkälle paikoil-leen asettaumisessa, huonei-den jakamisessa, joukkolii-kennelippujen hankkimisessaja muissa vastaavissa käytän-nön toimissa. Olimme sopi-neet, että ensimmäisenä päi-vänä ruokailemme kaikki yh-dessä sisarten luona, mikä oli-kin todella mukavaa, koskasaimme samalla mahdollisuu-den tutustua toisiimme pa-remmin. Vietimme iltames-sun sisarten kappelissa, söim-me vielä illallisen yhdessä jakokoonnuimme sitten kes-kustelemaan tulevien päivienohjelmastamme. Muutamatmeistä sinnikkäämmistä kävi-vät kaupungilla jo heti keski-viikkoiltana. Itse päädyinhuonetovereideni kanssa Vati-kaaniin ja onnistuimme osal-listumaan vesperiin PyhänPietarin kirkossa, joka oli to-della juhlallinen ja vaikuttavatilaisuus.Aloitimme kaikki päiväm-me viettämällä yhteisen lau-deksen jo ennen aamiaista.Koska ryhmämme oli melkoi-sen suuri, olimme sopineet,

että kuljemme aina tapaamis-paikoillemme pienemmissäryhmissä, kukin valiten itsel-leen parhaiten sopivan reitin.Rooman ruuhkaiset bussit/metrot/raitiovaunut tulivattodella tutuiksi! Torstaiksiolimme sopineet tutustuvam-me kahteen Rooman suuristabasilikoista - San Giovanni inLateranoon ja Santa MariaMaggioreen. Lisäbonuksenaryhmällämme olikin se, ettämatkanjohtajamme olivatnähneet todella paljon vaivaa,ja onnistuneet järjestämäänmeille mahdollisuuksia viet-tää messuja ja rukoshetkiä erikirkkojen kappeleissa. Jo tä-mä teki matkastamme todellaainutkertaisen.Perjantaipäivän vietimmeenemmän “kaupunkituristei-na” - meillä oli todella loista-va opas, joka kuljetti meitäympäri Colosseumia ja Fo-rum Romanumia kertoen sa-malla mielenkiintoisesti ja vä-rikkäästi Rooman historiasta.Pistäydyimme myös katso-massa Mamertino-vankilaa,jossa myös pyhän Pietarin japyhän Paavalin uskotaan ol-leen vangittuina. Kaupunki-kierroksemme jälkeen kävim-me vielä Santa Maria sopraMinervan basilikassa ja vie-timme messun siellä olevassasuomalaisessa kappelissa. IsäTuomo T. Vimparikin ennät-ti liittyä seuraamme.Lauantaina vierailimmeBirgittalaissisarten luostarissa.Saimme mahdollisuuden tu-tustua luostariin, viettää mes-

San Paolo fuori le mura: Pyhän Pietarin patsas näyttää osoittavan mosaiikistatehtyjä paavien muotokuvia, niiden joukossa myös edesmenneen paavimmeJohannes Paavali II:n kuva, nyt kuolinvuodella täydennettynä.
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In memoriam
Sunnuntaina 5.6.2005tamperelaisten katolilaistenkokoontuessa eukaristianviettoon yksi paikka kirkossaoli tyhjä. Jumala oli tullutmuutamaa tuntia aikaisem-min noutamaan Jeesuksenpikkusisar Aleth Marien tai-vaan kotiin. Pikkusisar AlethMarie oli syntynyt 6.12.1928Dijonissa Ranskassa. Nuorenahän liittyi Jeesuksen pikkusi-sarten sääntökuntaan. Hänantoi luostarilupauksensa

Jeesuksen pikkusisar
Aleth Marie(Oechslin)

6.12.1928 - 5.6.2005
Isäni,jätän elämäni sinun käsiisi...

31.5.1956 Belgiassa. Hän oli jo matkalla pohjoiseen. Hän oli ilmaissut tahtonsa saada elääpohjoisten paimentolaisten eli saamelaisten parissa joko Suomessa tai Venäjällä.Keskiviikkona 13.6.1956 hän saapui Kotkaan yhdessä toisen pikkusisaren kanssa. Matkarahtilaivalla Hollannista kesti viikon. Laivamatka oli rasittava ja usein pikkusisar Aleth Mariekertoi, että ensimmäiset päivät Suomen maankamaralla olivat edelleen kuin keinuvassa laivas-sa olemista. Pikkusisaret olivat muutamaa kuukautta aikaisemmin perustaneet yhteisön Kot-kaan. Täällä pikkusisar Aleth Marie vietti siis ensimmäiset päivänsä Suomessa.Millainen olikaan ensimmäinen konkreettinen tutustuminen pieneen Suomen paikallis-kirkkoon? Isä Robert tuli liftaten Rekolasta pitämään liturgiaa torstaina 14.6. ja perjantaina15.6. Kaksi pikkusisarta oli samaan aikaan Lapissa tutustumassa saamelaisten elämään. Avau-tuisiko tie ehkä sinnepäin pikkusisar Aleth Marielle? Vähitellen meripahoinvointi loppui japikkusisar Aleth Marie saattoi tutustua muutamiin ystäviin ja pikkusisarten työpaikkoihinKotkassa.Tiistaina 19.6. pikkusisar Aleth Marie kolmen muun pikkusisaren kanssa liftasi Kot-kasta Helsinkiin. Täällä Lapista samana päivänä takaisin tulleet pikkusisaret kertoivat koke-muksistaan. Yhä edelleen pikkusisar Aleth Marien sydäntä Lappi veti puoleensa. Keskiviikko-na 20. kesäkuuta Helsingin hyvin pienessä sisarten asunnossa yhdeksän pikkusisarta lauloi isäRobertin pitämässä liturgiassa. Studium Catholicumissa isä Lemaire oli yksin paikalla ja pik-kusisar Aleth Marie toisen pikkusisaren kanssa meni siivoamaan Studiumia. Isä Lemaire oliensimmäinen suomen kielen opettaja pikkusisar Aleth Marielle.Juhannukseksi kaikki pikkusisaret menivät virojoelle, sillä tännä pikkusisaret suunnittelivatrukousyhteisön perustamista, jossa kunnioitettaisiin Neitsyt Mariaa ja rukoiltaisiin Neuvosto-liiton kansojen puolesta. Hyvin vaatimaton ja yksinkertainen oli pikkusisar Aleth Marien saa-puminen Suomeen. 49 vuotta kestänyt juurtuminen Suomeen, suomalaisuuteen ja rakkausSuomen paikalliskirkkoon sai täyttymyksensä Tampereella.Lapin unelmasta toteutui osa niinä kuutena vuonna (1975-1980), jolloin pikkusisaret viet-tivät joka kesä muutamia viikkoja Sevettijärvellä kolttasaamelaisten parissa. Toisenlaiseksimuodostui pikkusisar Aleth Marien elämä. Hän työskenteli mm. useita vuosia Palace-hotellinkeittiössä, Sinebrychoffin tehtaassa Helsingissä ja myöhemmin Suomen Trikoon tehtaassaTampereella. Työläisten elämä tuli hänelle kovin tutuksi ja hän oli iloinen saadessaan näinkonkreettisesti jakaa heidän elinolonsa. Työ ja rukous kulkivat rintarinnan hänen elämässään.Pikkusisar Aleth Marie joutui jäämään varhaiseläkkeelle 1983. “Liian varhain”, hän sanoiusein itse. Viimeiset 16 vuotta hän työskenteli ahkerasti Mummon Kammarissa, luterilaisessavapaaehtoiskeskuksessa, äiti Teresan peittojen parissa. Hän oli jo hyvin nuorena oppinut kuto-misen taidon, ja hänen harrastuksensa sai suuren merkityksen vapaaehtoistyössä. Peittolappu-ja hän teki vielä viimeisinä elinpäivinään sairaalassa. Hän rakasti lapsia ja osallistui samaanaikaan yhdeksän vuoden ajan sairaiden lasten hoitoon lukemattomissa eri perheissä Manner-heimin Lastensuojeluliiton kautta.Vuonna 2001 pikkusisar Aleth Marie joutui sydämen ohitusleikkaukseen, ja hänelle alkoiuusi elämänkoulun vaihe. Vähä vähältä hänessä kasvoi tietoisuus, että elämä oli päättymässä.Viime aikoina hän usein sanoi: “Olen iloinen perheestäni, olen kiitollinen, että olen saanutelää pikkusisarena, en ole säästänyt voimiani. Olen saanut niin paljon. Jumala on ollut minul-le hyvä.”Hänen viimeisten elinpäiviensä hengellisenä ravintona olivat isä Voillaumen (pikkuveljienperustajan) sanat: “Kohtaamiseni Herran kanssa lähestyy. Samalla kasvaa tietoisuus, että käteniovat aivan tyhjät. Luottamus ja antautuminen Jeesuksen armahtavaisuuteen antaa minullerauhan ja toivon. Olemme sairaita Jeesuksen edessä. Hänen haavansa parantavat meidät. Onhyvä asettua köyhien, syntisten, sokeiden ja kuurojen rinnalle, jotka lähestyvät Herraa, kaikenparantamisen ja kaiken anteeksiannon Mestaria.”Pikkusisar Aleth Marien sielunmessu oli 10.6. Tampereella ja hänet haudattiin 11.6. Turunkatoliselle hautausmaalle. Pikkusisar Aleth Marie rakasti Suomea, oli kiitollinen saamastaankutsumuksesta ja iloinen kaikista ystävistä, joiden kanssa hän sai kasvaa pikkusisarena Jumalanrakkaudessa ja jotka auttoivat häntä juurtumaan koko sydämestään Suomeen.JEESUKSEN PIKKUSISARET

“Kesän tultua.Kukkien ja lintujen tultuasinä, Herra, kutsuit luoksesirakkaan ystävän,
joka lämmöllään sulattikaikki jäät.

Herra, me kiitämme sinua,että saimme elää yhdessähänen kanssaan,Kanna häntä käsilläsi,
Herra, vie hänelle viestimme:Me kiitämme ja kaipaammesinua, Aleth Marie.” (EG)

sun sisarten kappelissa sekäsyödä maukkaan lounaan.Seurueeseemme liittyi jälleenIsä Tuomo sekä kaksi omaapappisseminaarilaistamme,sekä muutamia muitakinRoomassa sillä hetkellä vierai-lulla olevia henkilöitä, mm.ortodoksisesta kirkosta. Ilta-päivällä ryhmämme hajaantuija jokainen kävi katsomassa it-seänsä kiinnostavia nähtävyyk-siä. Osa meistä kuitenkinsuunnisti San Giovanni inLateranoon, sillä iltapäivälläsiellä vietettiin messua, jossapaavimme Benedictus XVInimettiin virallisesti Roomanpiispaksi. Tapahtuma oli to-della vaikuttava. Koska paikal-la oli paljon kutsuvieraita jamerkkihenkilöitä, turvalli-suustoimet olivat tietenkinmelkoiset. Kuitenkin myösmeillä tavallisilla vierailla olipääsy kirkkoon. Suurimmak-si osaksi jumalanpalvelustajoutui seuraamaan kirkkoonasetettujen TV-ruutujen kaut-ta, koska tungoksen vuoksiaivan aitiopaikalle oli mahdo-tonta päästä. Siitäkin huoli-matta tunnelma oli käsinkos-keteltavan juhjallinen. Meillejäyhille suomalaisille yllättä-vintä olivat ajoittaiset kätten-taputukset ja riemuhuudot,mutta ehkäpä juuri ne tekivättapahtumasta ikimuistetta-van.Sunnuntaipäivän vietonaloitimme messulla omanmajapaikkamme kappelissa.Aikataulu olikin melkoisenkiireinen, sillä suunnistimmeseuraavaksi Pyhän Pietarin au-kiolle, jossa paavi Benedictusvietti Regina Caeli -rukous-hetken aukiolle kokoontunei-den kansanjoukkojen kanssa.Vaikka monet meistä ovatkinnähneet kuvia täydestä Pieta-rinaukiosta, itse paikalla ole-minen oli jotain aivan muu-ta.  Vaikka ympärillä tuntuijopa olevan tilaa, aukiolla olivarmasti ainakin muutamiakymmeniä tuhansia hurraaviakatsojia.  Iltapäivällä suunnis-timme matkamme neljänteenRooman suurista basilikoistaeli San Paolo fuori le Mura-basilikaan. Oli mielenkiin-toista nähdä esimerkiksi se,minne Colosseumin pylväitäoli kuljetettu (suurta osaaniistä on käytetty Roomanuudelleenrakentamiseen mm.San Paolon basilikassa). Ka-tonrajassa näkyivät myösmosaiikkisarjana kaikki paa-vimme. Tietyllä hartaudella jahaikeudella näimmekin siellämyös edesmenneen paavim-me Johannes Paavali II:n

mosaiikin, jossa oli nyt muka-na myös hänen virkakautensapäättymisvuosi.Matkamme vierähti aivanuskomattoman nopeasti, jaaivan huomaamatta olikinedessä jo maanantai ja paluu-päivämme. Herätys oli todel-la aikaisin, ja aamiainen kiirei-nen. Luovutimme huoneem-me ja jätimme matkatavaram-me säilöön sisarten huostaan.Vaikka olimme jo nähneet jakokeneet uskomattoman pal-jon, koko matkamme varmas-ti kruunasi viimeinen päiväm-me. Jälleen kerran saimmeolla syvästi kiitollisia piispal-lemme Jozefille, joka oli var-masti joutunut tekemään pal-jon työtä mahdollistaakseenpyhiinvaelluksemme viimei-sen messun. Saimme nimit-täin käyttöömme Pietarin kir-kon kryptan kappelin. Pää-simme kryptaan aikaisin aa-mulla heti kun se avattiin,ennenkuin turistien ryntäyskryptaan alkoi.  Kappelin etu-osasta näimme edessämmeensimmäisen paimenemme,Pyhän Pietarin haudan. Oi-kealla puolellamme lepäsitaas viimeisin edesmennytpaimenemme Johannes Paava-li II. Kukaan meistä ei var-maan olisi voinut toivoa kau-niimpaa lopetusta pyhinvael-lusmatkallemme.Niinpä me sitten palasim-me majapaikallemme, nou-dimme tavaramme, nousim-me bussiin ja suuntasimmematkamme kohti lentokent-tää, kohti Suomea. Olimmesaaneet nähdä ja kokea paljon,opimme tuntemaan toisiam-me paremmin ja loimme var-masti monia uusia ystävyys-suhteita. Niinpä ryhmämmelensi takaisin Suomeen, pölyi-senä, hieman palaneena, väsy-neenä, mutta varmasti onnel-lisena.Suuri kiitos kaikilla kans-sapyhiinvaeltajilleni - te kaik-ki teitte matkasta todella upe-an kokemuksen. Uskonmyös, että koko ryhmämmeyhtyy myös lämpimiin kiitok-siin piispa Jozefille ja isäWieslawille siitä, että he mah-dollistivat tämän pyhiinvael-luksen ja jaksoivat suurellakärsivällisyydellä paimentaalaumaansa, joka kieltämättävälillä olikin aikamoinen pai-mennettava.
MERVI YAGHMOUR
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Pyhimys
Nordiska Helgonkungar
Såsom mina helgonberät-telser utvisat kommer hel-gonen inte bara från olikaländer och folk utan ocksåfrån olika samhällsklasser.Under högmedeltiden,från elfte till och med tret-tonde seklet, fanns det för-hållandevis många heligakungar i Europa. Nämnaskan t.e.x . kung Stefan avUngern på 1000-talet ochLudvig den helige avFrankrike på 1200-talet. INorden hade vi också heli-ga kungar: Knut i Dan-mark. Erik i Sverige ochOlof i Norge.
Äldst, populärast och mestkänd även utanför Nordensgränser är Olof. Han föddesomkring 995. Hans mor blevtidigt änka efter en småko-nung och senare omgift meden annan. Sonen var envis ochuppnosig så styvfadern sändehonom pä vikingafärd väste-rut för att mogna till man.Under flere års färder blevhan kristen, döptes i Rouenoch återkom till Norge säkerpå att hans uppgift var att enaoch kristna Norge. Landet var

på den tiden mycket splittrat.En del lydde under Danmark,vissa gränsmarker under Sve-rige, därtill fanns det norskalokala småkungar och mäkti-ga storbönder. Spridda krist-na fanns det på olika hall. Enav Olofs företrädare, OlavTryggvason hade strävat tillatt kristna landet men efterhans död hade hedendomenigen fått övertaget.Med ungdomlig iver ochgod tur lyckades Olof erövrastora delar av landet. I denmån hövdingarna erkändeOlof som kung uppmanadehan dem att bygga kyrkor påsina marker. Detta bidrog tillkristnandet. Under hednati-den hade hövdingarna fram-burit offer för hela trakten. Sådet kändes naturligt när höv-dingarnas kyrkor blev cent-rum för traktens kristendom.I Norge med dess dåliga land-förbindelser var det viktigt attha många kyrkor.Under hela sin tid somkung införde Olof kristna la-gar. Dessa väckte mycketmotstånd. Stormännen kun-de t.ex. inte acceptera att små-folket skulle ha samma män-

niskorättigheter som de, attvikingatåg var rån- och rö-varfärder som ej var tillåtnaför kristna och att en man varskyldig sin hustru samma tro-het som han fordrade av hen-ne. Detta sistnämnda var såsvårt att Olof själv inte lycka-des leva upp till det. Hansende son hade drottningenstjänarinna till mor.Allt detta bidrog till mots-tåndet mot Olof. När Knutden store av England ochDanmark, efter att ha fått fredi England år 1026 kom för attkväsa Norge fick Olof intestort följe. Och ännu värreblev det 1028. Det året blevOlof tvungen att över Sverigefly ända till Ryssland. Därblev han vänskapligt motta-gen av Ingegerd, en svenskprinsessa och hans hustrushalvsyster, och hennes man.Hos dem vistades han par åroch hans andliga liv lär hafördjupats mycket under den-na tid då han bara kunde litapå Gud. Sedan kom vännermed budet att Norge igen varutan kung, vilket fick honomatt återvända. På vägen samla-de han trupper i Sverige.

Hans uppbåd i Norge gav intestort resultat men de somföljde honom gjorde det hel-hjärtat. Mot honom stod enväldig bondehär som dockicke hade någon ledare. Denbands bara samman av att dealla sökte sina egna personligaintressen. Olofs män varbundna till hans person-lighet. Med honom ville desegra eller falla.Den lilla hären lyckadesförst driva bondehären tillba-ka men i längden blev över-makten för stark. Kungenssköldborg blev bruten. Enman vid namn Thore Hundhögg sig fram till kung Qlof,sårade honom först i knäetoch sedan i underlivet. Oloffällde sitt svärd, gav sin själ iGuds hand och dog. På kväl-len efter slaget kom folk ochsökte sina släktingar. MenThore Hund gick till Olofslik, rätade ut kroppen ochtorkade blodet av ansiktet. Avblodet kom något i ett sårsom han fått i handflatan ochdet började genast läkas. Fien-den Thore Hund var den förs-te som trodde på Olofs he-lighet och han kände sin

skuld. Som bot for han tillJerusalem och blev på den vä-gen. Slaget stod ju vid Stikle-stad. Bonden på den gårdenkom på natten med sin sonoch tog Olofs lik. De tvättadedet och svepte det och göm-de det i ett vedskjul där destaplade upp ved omkringhonom. Detta skedde den29.7.1030. Inom ett år spredsig hans helgonrykte över helalandet. Den segrande bonde-hären upplöste sig i sina en-kla delar och for hem utannågot jubel.Ungefär ett hälft sekelsenare levde, verkade ochmördades Knut den helige iDanmark. Om honom har jagskrivit skilt i samband med900-års minnet av hans död.Och efter ännu ett hälft sekelhar vi sedan kung Erik i Sveri-ge. Han levde under en tid dåtillståndet i Sverige var båderåddigt och oroligt. Den gam-la kungaätten hade dött utoch följdes av stridigheter omtronen. I dem blandade sigtill råga på allt även Danmark.Sveriges tidiga historia ärinte lika väl dokumenteradsom Danmarks och Norges.Därför vet vi inte vilket årErik blev vald till kung överhela landet. Genom jämfö-rande forskning har Jarl Gal-lén kommit till att det troli-gen var i början av 1150-talet.Han var en god och ansvars-medveten regent. Så snart hanblivit krönt gjorde han sineriksgata i landet och stiftadefred mellan undersåtarna.Han visade också en ovanligrättfärdighet genom att tagaemot de såkallade konungssa-körena som han haft rätt tillmen såg att det var mera be-hov av lokalt. Han stiftadegoda lagar som värnade omkvinnofrid och de svagas rät-tigheter. Dessa väckte harmhos en del stormän. Han lätockså bygga och reparera kyr-kor. Bl.a. utvidgade han dom-kyrkan i Gamla Uppsala.När det blivit lugn i riketsamlade han en här och for påkorståg till Finland = Egentli-ga Finland. Korståg var vid1100-talets mitt nästan enmodetrend. Utom det andrakorståget till det Heliga lan-det sattes 1147 också ettverkligt korståg igång motvenderna i Mecklenburg ochPommern. I det deltog flerenordtyska furstar och de dans-ka kungarna Knut och Sven.Med sig på det finska korstå-get hade kung Erik biskop
Under högmedeltiden, från elfte till och med trettonde seklet, fanns det förhållandevis många heliga kungar i Europa. Nämnas kan t.e.x . kung Stefan av Ungern på1000-talet och Ludvig den helige av Frankrike på 1200-talet. I Norden hade vi också heliga kungar: Knut i Danmark. Erik i Sverige och Olof i Norge. Här ser vi St.Eriks katedral i Stockholm.
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Lukijoilta

Lukijoilta
Tarjottavat kirjoitukset toimitetaan Fidesin toimituk-seen kirjekuoressa tai sähköpostilla. Kuori merkitääntunnuksella “lukijoilta”, sähköposti otsikoidaan sa-moin. Mielipiteitä ei julkaista ilman kirjoittajan nimeäeikä niitä palauteta. Toimitus varaa oikeuden mielipi-teiden lyhentämiseen.

Asiallisesti vihkivedestä
Markku Koposella menee kir-joitustani koskevassa kirjees-sään (Fides 07/05) puurot javellit pahemman kerran sekai-sin. Vihkivesi ei ole sakra-mentti eikä se ole ainoastaankastevettä, ”tehdäänhän” sitäkasteriitin ulkopuolellakin.Koponen ei ilmeisesti tunnekatolisen elämän keskeistä kä-sitettä, sakramentaalia. Kato-lisen kirkon katekismuksenpykälän 1667 mukaan sakra-mentaalit ovat pyhiä merkke-jä, joiden kautta saadaan hen-gellisiä armoja kirkon esiruko-uksella. Ne pyhittävät elämäneri tilanteita olematta kuiten-kaan sakramentteja, vaan esi-

merkiksi vihkimyksiä, siuna-uksia tai eksorkismeja. Taika-usko, jona Koponen vihkive-den hurskaan käytön yrittääesittää, tai saati minkäänlai-nen magia ei kuulu sakramen-taaleihin, koska niissä on kyseJumalan siunauksen anomi-sesta kirkon arvovallalla. Ko-posen peräänkuuluttamassa”terveessä” katolisessa teologi-assa ei postkonsiliaariseen ta-paan ole näemmä sijaa min-käänlaatuiselle kansanhurs-kaudelle saati yliluonnolli-suudelle, vaikka Jumalasta pu-hutaankin. Tämän teologianhedelmät ovat käyneet meillekirkollisessa elämässä viime

vuosikymmeninä valitettavantutuiksi. Jos katolisuus riisu-taan  kaikesta kirkon opetuk-sen mukaisesta mystiikasta japrotestantisoidaan täysin, eiole syytä ihmetellä, miksiMatti Meikäläinen on kovin

XIN THONG BAO
Ngay 17.4.2005 vua qua, nhom Viet Nam da ban thuc an o nha
tho Maria duoc 773 Eur va da giao cho Cha Kazimierz. Xin
CAM ON  rat nhieu nhung nguoi da giup do vat chat lan tinh
than, khong ai lay von, ma lai cho ca von lan loi. Cung xin CAM
ON rat nhieu nhung nguoi da truc tiep den mua ung ho, bang
cach nay da gop quy cho nha tho ma noi minh dang cu ngu.
Neu khong co cac ong ba den mua giup, thi chung toi cung
khong biet ban cho ai? Nhat la nhung nguoi Phan Lan, ho rat
cam kich, vi nguoi Viet Nam da gop mot phan cong suc giup
do giao xu chung cua chung ta. Trung tuan thang 9 se ban
tiep, nham ngay Chua Nhat 18.9.2005, sau thanh le Misa, tu
11.00 gio den 14.00 gio chieu.

Sau day la ten cua ong, ba da dong gop nau nuong thuc an
cho ngay ay: O. B. Quat & Nga, O. B. Hieu & Chinh, O. B. Hai
& Yen, O. B. Luyen & Duoc, O. B. My & Phuong, O. B. Nhat &
Tuyet, O. B. Trung & Nhung, O. B. Chanh & Thuy, O. B. Phu-
ong & Mai, O. B. Nguyen & Cuc, O. B. Hung & Lien, B. Tan, B.
Yen, B. Ngoc.

Xin Thien Chua la Cha Toan Nang chuc phuc cho moi nguoi.
Than ai, Maria Oanh (dien thoai 09-8024123 & 040-5873671)

ILMOITUS

Viime huhtikuun 17. päivänä vietnamilaisryhmä myi itämaista
ruokaa Pyhän Marian seurakuntasalissa keräten 773 Eur ja
antoi sen isä Kazimierzille. Paljon kiitosta niille seurakuntalai-
sille jotka ovat auttaneet sekä aineellisesti että henkisesti,
antaen sekä omavaraisuuden että voiton. Myös monet kiitok-
set niille ihmisille jotka ovat tulleet ostamaan ruokaa tukien
näin seurakuntamme rahoitusta. Jos ette olisi tulleet osta-
maan, emme olisi tienneet kenelle pitäisi myydä? Erityisesti
suomalaiset olivat kiitollisia siitä, että vietnamilaiset ovat osal-
listuneet tukemaan seurakuntamme toimintaa. Me jatkamme
samalla tavalla itämaisen ruuanmyynnin Pyhän Marian seura-
kuntasalissa ensi kerralla, sunnuntaina 18.9.2005, ensimmäi-
sen pyhän messun jälkeen, klo 11.00 - 14.00. Tervetuloa uu-
delleen!

Seuraavassa on niiden seurakuntalaisten nimejä jotka ovat
osallistuneet laittamaan ruokaa sitä päivää varten: Mr & Mrs
Quat & Nga, Hieu & Chinh, Hai & Yen, Luyen & Duoc, My &
Phuong, Nhat & Tuyet, Trung & Nhung, Chanh & Thuy, Phu-
ong & Mai, Nguyen & Cuc, Hung & Lien; Mrs Tan, Mrs Yen,
Mrs Ngoc.

Siunatkoon Jumala, Kaikkivaltias Isä, jokaista meistä! Sydä-
mellisin terveisin, Maria Oanh (puh. 09-8024123 & 040-
5873671)

paljon kiinnostuneempi NewAgestä ja idän uskonnoistakuin tylsästä 2000-luvun yli-opistokatolisuudesta.
FM TEEMU HEIRAMOHELSINKI

HIIPPAKUNNANELÄKELÄISPÄIVÄ
LAUANTAINA27. ELOKUUTA 2005

STELLA MARISISSA
Teresa ry kutsuu kaikkia hiippakunnan eläkeläisiäviettämään yhteistä päivää Stella Marisissa.
Henkilökohtainen kutsu, joka sisältää päivän ohjel-man, postitetaan kaikille eläkeläisille.
Ilmoittautumiset viimeistään 23.8.2004
     Pyhän Henrikin kansliaan     p. 09-682 4040 klo 10-14 ma-pe          tai     Pyhän Marian kansliaan     p. 09-241 1633 klo 10-16 ti ja to
Järjestämme bussikuljetuksen, bussi lähtee klo 10.00Pyhän Henrikin katedraalilta ja n. klo 10.15 PyhänMarian kirkolta.

TERVETULOA!
Teresa ry

Henrik och gav oss sålundavårt nationalhelgon.Kung Erik var likasomOlof och Knut personligenfrom, ägnade sig åt bön, vakoroch återhållsamhet. Han an-vände en tagelskjorta som ef-ter hans död, fuktig av hansblod togs tillvara och förvara-des i Uppsala.Efter en god regering ut-bröt plötsligt ett uppror. Endansk prins Magnus Henriks-son krävde riket som morsarv- det hade han ej rätt till en-ligt svensk lag - och samman-gaddade sig med en ickenamngiven svensk stormanoch anföll Erik i Uppsala.Alla källor är eniga om att detskulle ha skett den 18.maj1160 på Kristi himmels-färdsdagen. Ett problem meddenna datering är att Kristihimmelsfärdsdagen det åretinföll redan den 5.maj. Da-gen kan kanske ha varit hansskrinläggningsdag men sakenförblir i varje fall en gåta.Legenden berättar att Erikfick bud om att fiender när-made sig medan han var medom mässan. Han ville försthöra den färdig och först dä-refter beväpnade han sig ochgich ut med sin hird till kampmot en stor övermakt. De föllnästan alla. Kungen blev ivimlet dragen av hästen så atthan föll ned på rygg och nå-gon högg huvudet av honom.Den framifrån avhuggna hals-kotan finns bland hans ben ihans skrin i Uppsala domkyr-ka.En mansålder (=drygt 30år) efter sin död var han offi-ciellt erkänd som ett av Upp-sala ärkestifts helgon. Han ärgenom sitt korståg till Fin-land på ett speciellt sätt lieradmed Finland.Dessa tre nordiska kungarkallas martyrer fastän de intedött i strid för den kristnatron utan mot officiellt krist-na upprorsmän. Under me-deltiden hade man börjat bet-rakta alla goda människorsom lidit en orättvis bråd dödsom martyrer. Alla godkändesinte av kyrkan, men dessa kun-gar som envetet arbetat för desvagas rättigheter och för lagoch ordning samt på olikasätt visat sin kärlek till Gud,ansågs med full rätt kunnabära martyrnamnet.St. Olofs festdag  29.7., st.Eriks 18.5. och st. Knuts13.7.
MÄRTA AMINOFF
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Ajassa
45 000 vuoden vapautus kiirastulesta

Humanismin lähettiläät
Harvinainen kokonaisuus italialaisen vanhan taiteen aartei-
ta on nyt ensi kertaa näyttelykierroksella Euroopassa. Kysy-
myksessä on ennestään lähes tuntematon kokoelma, jota
ovat aiemmin ihailleet lähinnä vain harvat tutkijat. Ennen
Tamperetta näyttely on ollut esillä Italiassa Bolognan Pina-
coteca Nazionalessa ja Barin Castello Svevossa. Tampereel-
ta näyttely palaa kotiin Belgradin kansallismuseoon.

Näyttelyn teokset kertovat länsimaisen taiteen suunta-
uksista 1300-luvulta 1700-luvulle. Läpileikkaus italialaisen
taiteen historiasta, koulukunnista ja tyylisuunnista on pe-
rusteellinen. Taidehistorian lisäksi näyttely kertoo myös teo-
logiasta ja hengellisyydestä: kristinuskon suuri kertomus
Vanhan testamentin tapahtumista Kristuksen ja Marian elä-
mään ja pyhimyksiin avautuu katsojan eteen lukuisina tul-
kintoina. Mukana on myös maisemamaalauksia, asetelmia
ja aiheita antiikin jumaltaruista. Tyylillisiä ääripäitä edusta-
vat toisaalta 1300-luvun kultapohjaiset pyhät kuvat ja toi-
saalta Guardin ja Canaletton eloisat näkymät Venetsiasta.
Renessanssimaalauksissa kuvastuvat humanismin aatteet ja
1600-luvun maalauksissa näyttäytyvät niin klassistinen pe-
rinne kuin maalauksellinen, uutta taidetta ennakoiva tyyli.

Pitkään unohduksissa ollutta laadukasta ja mielenkiin-
toista kokoelmaa täydentävät Suomessa olevat vanhat, ita-
lialaiset taideteokset. Kaksi yksityiskokoelmista lainattua
korkeatasoista maalausta on ensimmäistä kertaa näytteillä.
Edes mukana olevat suomalaisten museoiden teokset eivät
ole suuren yleisön keskuudessa kovin tunnettuja.

Näyttelyn yhteydessä julkaistaan edustava suomen- ja
englanninkielinen näyttelykirja. Sen lähtökohtana on Bel-
gradin kansallismuseon kokoelmaluettelo, jota on täyden-
netty ja laajennettu.

TAMPEREEN TAIDEMUSEON  NÄYTTELYESITTEESTÄ

Tampereen taidemuseon osoite on Puutarhakatu 34Avoinna ti – su 10 – 18, ma suljettuPääsymaksut: aikuiset 6 e, ryhmät min. 10 hlöä 5 e/hlö, eläkeläiset ja työttömät 5 e, lapset (7 –16-vuotiaat) 2 e,alle 7-vuotiaat ilmaiseksiYleisöopastukset to klo 14 ja su klo 15
Tampereen taidemuseossa vanha italialainen taide ja neosurrealismi kohtaavatEsillä 14.5.-2.10.2005 kaksi näyttelyä:Humanismin lähettiläät – Italialaisia taideaarteita Belgradin kansallismuseon kokoelmistaLeza Lidow – Ikuinen kamppailu

Tällaista luvattiin 1400-luvun jälkipuoliskolla sille, joka ripittäytymi-sen jälkeen rukoili Kristus tuskien miehenä –hartauskuvan edessä.Nyt samanlainen maalaus – ja monia muita vanhan italialaisen tai-teen hartaita ja lumoavia tulkintoja kristinuskon keskeisistä aiheista– on nähtävillä Tampereen taidemuseossa, aivan katolisen kirkon

naapurissa. Esillä on 2.10.2005 saakka näyttely Humanismin lähetti-läät – Italialaisia taideaarteita Belgradin Kansallismuseon kokoelmis-ta. Mahdollisuus, jota et voi jättää käyttämättä!
ELINA BONELIUS

Katolisen kirkon katekismus
Katolisen kirkon katekismus, yli kymmenen vuoden käännösprojekti, on valmistumassaelo-syyskuun aikana. Arvokas, kovakantinen, 815-sivuinen kirja on nyt tilattavissa ennakkoon.

Perusteos jokaiseen katoliseen kotiin, jokaiselle katolisesta uskosta kiinnostuneelle.Korvaamaton lähdeteos jokaiselle katolisen kirkon tutkijalle.
Ennakkotilaushinta 50 euroa sisältää postitus- ja postiennakkokulut (kotimaahan).

Tilauksia otetaan vastaan Katolisessa tiedotuskeskuksessa arkisin klo 10-16:Puh. 0208 350751, sähköposti info@catholic.fi.
Tarjous on voimassa toistaiseksi.


