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Katekismus-juhlaa!
Katolisen kirkon katekis-mus on vihdoin ilmesty-nyt suomeksi. Kyseessäon kirkon historian toi-nen yleiskatekismus.Edellinen, Trenton kir-kolliskokouksen Rooma-lainen katekismus, ehtivaikuttaa lähes 450 vuot-ta.
Kun Katolisen kirkonkatekismus alun perinjulkaistiin Vatikaanin IIkirkolliskokouksen jäl-keisten piispainsynodien toivomuksesta vuonna 1992,paavi Johannes Paavali II kirjoitti sen johdannossa(Apostolinen konstituutio Fidei depositum, Uskon tal-letus) näin:

“Katekismuksen täytyy esittää Raamatun, kir-kon elävän tradition ja aidon opetusviran oppisekä isien, kirkon pyhien miesten ja naistenhengellinen perintö uskollisesti ja ehjänä ko-konaisuutena, jotta kristinuskon salaisuusopittaisiin tuntemaan paremmin ja jotta Juma-lan kansan usko virkoaisi uuteen elämään. ...Katekismus sisältää siis uutta ja vanhaa, koskausko on aina sama ja kuitenkin myös aina uu-den valon lähde. ... Pyydän paimenia ja usko-via ottamaan tämän katekismuksen vastaan yh-teyden hengessä ja käyttämään sitä tunnollises-ti, kun he täyttävät tehtäväänsä julistaa evanke-liumia ja kutsua evankeliumin mukaiseen elä-mään.”
“Jotta Jumalan kansan usko virkoaisi uuteen elämään!”Siinä olkoon meidän kaikkien toiveemme, kun tutus-tumme tähän tärkeään kirjaan, ei kirjan itsensä vuoksivaan sen vuoksi, mistä se kertoo. Aina yhtä tuoreesti,samasta tosi uskosta, joka jo kahden tuhannen vuodenajan on tuonut valoa ja toivoa tähän maailmaan.
Ottakaamme kiitollisina vastaan uusi Katekismus ja an-takaamme sen tekstien puhua puolestaan.
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Paimenelta
Katolisen kirkon katekismus:— Mitä minun tulee uskoa, mitä tehdä?

KATOLISEN KIRKON KATEKIS-
MUKSEN suomenkielinen kään-nös, jota jo kauan on odotet-tu, on vihdoin valmistunut.Se on Jumalan näkyvä lahjajuhlavuotta varten, jota parai-kaa vietämme kirkon Suo-meen tulon 850-vuotisjuhlansekä hiippakuntamme perus-tamisen 50-vuotisjuhlan mer-keissä. Uskon, että Katekis-mus vahvistaa paikalliskirk-komme uskonnollista elämää.Olen myös syvästi vakuuttu-nut, että se on oleva tehokastyökalu Pyhän Hengen käytös-sä, joka kutsuu ihmisiä alatielämään totuudessa. Toivonmyös, että Katekismuksestatulee perustavaa laatua olevauskon oppikirja kaikille ihmi-sille, joita uskonnolliset kysy-mykset askarruttavat, joita ka-tolisen kirkon oppi kiinnostaatai jotka toimivat evankelioi-mistyössä tai uskonnonope-tuksessa. Onhan Katekismuk-sen sisältö kristinuskon jakristillisen elämän tinkimätönhengellinen, dogmaattinen jamoraalinen perusta.Tässä yhteydessä haluankiittää sydämellisesti kaikkianiitä, jotka ovat osallistuneettämän Katekismuksen kääntä-mis- ja julkaisemistyöhön, eri-tyisesti Katolista tiedotuskes-kusta sekä merkittävän panok-sensa antaneita pastori MattiAaltosta, isä Teemu SippoaSCJ, Kaarina Kohoa, sisarJean-Thérèseä OP, isä TuomoT. Vimparia ja Marko Terva-porttia. Muistan suurella kii-tollisuudella myös jo edes-menneitä piispa Paul Verschu-reniä ja isä Martti Voutilaista.Katekismuksen kääntämi-nen ei ollut helppo tehtävä.Filosofista ja teologista kään-nettävää oli yli 800 sivua. Täl-laiseen työhön ei tavallinenkääntäminen edes riitä. Tar-vittiin suomen kieltä hyvintaitavia henkilöitä, joilla sa-malla oli riittävän hyvät tie-

dot filosofiasta ja teologiasta.Kovin montaa tällaiset ehdottäyttävää henkilöä, jotka oli-sivat vielä olleet valmiita uh-raamaan aikaansa katekismus-työlle, ei löytynyt.Todellinen koetinkivi olikieli. Uskontotuuksia sisältä-vien teologisten tekstien kään-tämisen on oltava tarkkaa jayksiselitteistä. Ikävä kyllä mo-dernista suomen kielestäpuuttuu joitakin teologisiakäsitteitä, jotka ovat katolisel-le teologialle ominaisia. Onmyös noudatettava varovai-suutta, kun käytetään esimer-kiksi luterilaisessakin teologi-assa tunnettuja käsitteitä, kos-ka niiden teologinen sisältö eiaina täysin vastaa niiden kato-lista sisältöä. Tällaisia käsittei-tä ovat esimerkiksi apokryfi,traditio, armo, lunastus, pap-peus, pyhä messu, kommuu-nio, Jeesuksen Kristuksen läs-näolo pyhissä muodoissa (lei-vässä ja viinissä), hyvitystyö,ane. Niillä ei ole samaa teolo-gista sisältöä luterilaisessa jakatolisessa teologiassa (uskon-opissa). Kaikkia käsitteitä eiedes ole luterilaisessa teologi-assa, kuten esimerkiksi ”trans-substantiaatio”. Joillakin kä-sitteillä taas on eri merkityskatolisessa yhteiskuntaope-tuksessa ja suomen yleiskieles-sä, kuten esimerkiksi ”solidaa-risuus”. Voittaakseen nämävaikeudet Katekismuksenkääntäjät ovat joutuneet luo-maan myös täysin uusia käsit-teitä. Niihin tottuminen voiviedä oman aikansa. Jossakinkohden oli otettava riski, kunannettiin uusi merkitys joille-kin vanhoille käsitteille. Pyy-dän, että olette kärsivällisiä,kun kohtaatte sellaisia tekstis-sä.
Katekismustenhistoriaa

Mikä katekismus oikeas-taan on? Sana ”katekismus”tulee alun perin kreikasta jasitten latinasta (Catechis-mus). Varhaisessa kristillisyy-dessä sana tarkoitti suullistaopetusta, jonka sisällön muo-dostivat uskontunnustus jaIsä meidän -rukous. Uskon-tunnustus oli aluksi suunnat-tu niille, jotka valmistautui-vat kasteeseen; ”Isä meidän”oli vastakastettujen rukous.Keskiajalta alkaen sana ka-tekismus pitää sisällään kokouskoville saarnoissa ja katekee-sissa annetun suullisen ope-tuksen. Vasta 16. vuosisadal-ta alkaen sanaa alettiin käyttää

niiden kirjojen nimissä, jotkaesittelivät kristillisen uskon jaetiikan perusteet. Kirjojen si-sältö riippui siitä, kenelle ka-tekismus oli osoitettu: oli las-ten-, nuorten- ja aikuisten ka-tekismuksia, maallikkokate-keettojen, kääntyneiden, pap-pien ja piispojen katekismuk-sia.Katekismuksia on kirjoi-tettu niin kauan kuin on an-nettu kristillistä opetusta.Todisteena tällaisesta opetuk-sesta, jota jo apostolit antoi-vat, ovat osittain myös Uu-den testamentin kirjoitukset.Ensin katekismukset esitteli-vät uskontunnustusta, hyvientekojen luetteloita, siis hyvei-tä (niitä luetteloidaan jo Raa-matussa), luetteloita paheistaja synneistä (myös Raamatunperusteella) sekä Pyhän Hen-gen lahjoista. Edelleen esitel-tiin autuaaksijulistukset ja ru-kouksia kuten ”Isä meidän” ja”Terve Maria”. Paheiden jasyntien luettelo korvattiinmyöhemmin dekalogilla(kymmenen käskyä). Näihinpyhä Tuomas Akvinolainenlisäsi vielä sakramentit. Näinkatekismukset alkoivat koos-tua seuraavista pääelementeis-tä: pelastushistorian kulusta,uskontunnustuksesta, Isämeidän -rukouksesta, kymme-nestä käskystä ja sakramenteis-ta. Tosin tämäkään rakenne eiollut pysyvä, vaan se on vaih-dellut historian aikana.Ensimmäisen katekismuk-sen yllä esitetyssä merkitykses-sä kirjoitti Alkuin (730/735–804): ”Disputatio puerorumper interrogationes et respon-siones”. Siinä hän käsittelimaailman luomista, ihmisenluontoa, enkeleitä, Jumalanominaisuuksia (eli nimiä), pe-lastushistoriaa, Raamattua,pyhää messua ja rukousta.Reformaatio ja vastarefor-maatio olivat hyvin hedelmäl-linen ajanjakso katekismuksil-le. Erityisen suuri merkitys olijesuiittaisä Petrus Canisiuksen(1521-1597) katekismuksilla:”Catechismus maior. Summadoctrinae christianae” (Wien1555), ”Catechismus mini-mus” (Ingolstadt 1556) ja”Parvus catechismus catholi-corum” (Köln 1558). Pelkäs-tään 1500-luvulla näistä kate-kismuksista otettiin yhteensäparisataa painosta. Trentonkirkolliskokouksen jälkeenjulkaistiin sitten merkittävä”Roomalainen katekismus”(Catechismus Romanus,Rooma 1566). Se tunnetaanmyös nimillä ”Trenton kate-

kismus” ja ”Pius V:n katekis-mus”. Lähes 450 vuoden ajanse on toiminut perustavanakatolisen uskon ja moraalinoppikirjana ja siten myös ka-tolisen kasvatuksen perustana.Samalla se oli esikuva lukui-sille kansallisille katekismuk-sille.
Uudenkatekismuksenaika

Uuden katekismuksen tar-peellisuudesta puhuttiin joVatikaanin II kirkolliskoko-uksen valmistelujen ja itsekokouksen aikana. Ensimmäi-sen piispainsynodin (1966)osallistujat esittivät sitten toi-veen uudesta katekismukses-ta. Sen piti synodin isien mu-kaan esittää katolinen uskoselkeästi ja vahvistaa sitä teo-logisen hämmennyksen aika-na. Myös kirkolliskokouksenpäättymisen 20-vuotispäivänvuoksi kokoontunut ylimää-räinen piispainsynodi (1985)uudisti tämän toiveen.Vuonna 1986 paavi Jo-hannes Paavali II kutsui ko-koon erityisen toimikunnan,jonka tuli valmistaa uusi Ka-tekismus. Kardinaali JosephRatzingerin johtama toimi-kunta koostui kahdestatoistajäsenestä, joista osa oli kardi-naaleja (William Baum, Ber-nard Law, Simon Lourdu-samy, Jozef Tomko, AntonioInnocenti) ja osa arkkipiispo-ja (Jerzy Stroba, Henry S.D’Souza, Isidore De Souza,Jan P. Schotte, Felipe BenítezAvalos, Néophitos Edelby(Guy-Paul Noujeim)). Toimi-kunta perusti myöhemminerityisen toimituskomitean

(José Estepa Llaurens, JeanHonoré, Alessandro Maggio-lini, Jorge Medina Estevez,Estanislao E. Karlic, DavidKonstant, William Levada,Jean Corbon). Sen tukenatoimi vielä nelisenkymmentäteologian ja katekeesin asian-tuntijaa. Tätä työskentelyäkoordinoi oma sihteeristö(Alberto Bovone, ChristophSchönborn, Raffaello Martin-elli, Ana Ofelia Fernandez), jalopulta perustettiin vielä jul-kaisukomitea (Giovanni Lajo-lo, Jan P. Schotte, AgostinoLauro, Raffaello Martinelli,Nicolò Suffi, Antonio Mag-giotto).Katekismuksen ensimmäi-nen toimitustyö valmistuivuonna 1989. Se lähetettiinkaikille piispoille ja katolisil-le teologisille korkeakouluilleympäri maailmaa sisällöllisiäkommentteja varten. Kesä-kuun 25. päivänä vuonna1992 paavi Johannes PaavaliII hyväksyi Katekismuksen jamääräsi sen julkaistavaksi.
Katolisen kirkonkatekismus

Tämä Katekismus koos-tuu neljästä osasta, jotka ovatseuraavat: 1) Uskon tunnusta-minen. 2) Kristillisen salai-suuden vietto (seitsemänsakramenttia, sakramentaalit,kristillinen hautaaminen). 3)Elämä Kristuksessa (kristitynelämä uskosta, hänen arvok-kuutensa, ihmisyhteisö, kris-tillinen moraali yleensä, kym-menen käskyä, kirkon käskyt).4) Kristillinen rukous (ruko-uksen merkitys kristillisessäelämässä ja Isä meidän -ruko-us).

Katekismuksenhankkiminen
Katolisen kirkon katekismuksen voi ostaa seura-
kunnista ja Katolisesta tiedotuskeskuksesta edulli-
seen 45 euron hintaan. Tiedotuskeskuksesta sitä
voi myös tilata postiennakolla omaan lähipostiin
53 eurolla. Ennakkotilaustarjous on päättynyt.
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Paimenelta

avio-uutinen
Katekismuksessa esiintyyneljänlaisia tekstejä: 1) Uskonperusopetus. 2) Perusopetuk-sen syventäminen historialli-silla, apologeettisilla ja dog-maattisilla huomautuksilla.3) Raamatun, patrististen te-osten, kirkon opetusviran do-kumenttien sekä kirkon viral-lisesti hyväksymien pyhien kir-joittajien teosten lainauksia.4) Kunkin artikkelin yhteen-veto, joka auttaa tekstin muis-tamisessa.Katekismuksen kaikki osatmuodostavat yhtenäisen ko-konaisuuden ja samalla liittä-vät uskon elämään. Jumala il-moittaa itsensä ihmiselle jatekee liiton hänen kanssaan.Tämä ilmoitus tulee täydelli-seksi Jeesuksessa Kristuksessa,Jumalan ihmiseksi tulleessaPojassa. Hänen kauttaan, hä-nen ristinkuolemassaan ihmi-nen lunastetaan ja Jumala sol-mii uuden liiton ihmisenkanssa. Liiton päämäärä onlangenneen ihmisen uudistu-minen, hänen pyhyytensä japelastuksensa. Jeesuksen Kris-tuksen lunastustyötä ja ihmi-sen pyhittämistä jatkaa histo-riassa Isän ja Pojan lähettämäPyhä Henki.Lunastuksen ja PyhänHengen vaikutuksen ensim-mäinen hedelmä ovat kirkkoja sakramentit, jotka JeesusKristus itse asetti (KKK 1114).Yhdessä Jumalan sanan kans-sa ne on uskottu kirkolle, jol-la on hierarkkinen rakenne jajonka ”kalliona” ovat – Jee-suksen Kristuksen tahdosta –apostoli Pietari ja hänen seu-raajansa Rooman piispat. Jot-ta kirkko säilyisi uskon puh-taudessa, on jokainen Pietarinseuraaja uskon ja moraalinkysymyksissä erehtymätön.Tämä erehtymättömyys kuu-luu myös piispojen kollegiol-le, kun se harjoittaa opetusvir-kaa yhteydessä paavin kanssa,erityisesti ekumeenisessa kir-kolliskokouksessa. Paavi onmyös ”sekä piispojen että us-kovien suuren joukon yksey-den pysyvä ja näkyvä alku japerustus” (KKK 880–892).Ihminen uudistetaan kas-teen sakramentissa, hänet siisliitetään siinä uudestaan Ju-malaan ja hän saa tältä lahjak-si yliluonnollisen ystävyyden.Myös muut kuusi sakrament-tia auttavat ihmistä yliluon-nollisella tavalla ylläpitämäänja syventämään uudistumisenlahjaa (vahvistus, eukaristia,sairaiden voitelu, vihkimys,avioliitto) tai saamaan sen ta-kaisin kuolemansynnin jäl-keen (katumus/rippi, sairai-den voitelu – jolla on kaksin-kertainen vaikutus, nimittäinvahvistava ja tarpeen tullenmyös anteeksi antava – siksi semainitaan molemmissa ryh-

missä).Tämä uudistaminen ei tar-koita pelkästään ihmisenluonnon yliluonnollista tilaa,onhan hän ”osallinen Juma-lan luonnosta”. Se tarkoittaamyös ihmisen valmistamistaliiton täyttämiseksi, uskostaelämistä varten (evankeliumintotuudessa) ja elämistä rak-kaudessa Jumalaan. Kymme-nen käskyä yhdessä kirkon vii-den käskyn kanssa (KKK2041–2043) ovat Jumalan,kirkon ja lähimmäisen rak-kauden ensimmäiset edelly-tykset. Käskyjen ja rakkaudenvälistä yhteyttä painottaa jopyhä Paavali, kun hän kirjoit-taa: ”Älkää olko kenellekäänmitään velkaa, paitsi että ra-kastatte toisianne. Joka rakas-taa toista, on täyttänyt lainvaatimukset. Käskyt ‘Älä teeaviorikosta’, ‘Älä tapa’, ‘Älä

varasta’, ‘Älä himoitse’, sa-moin kaikki muutkin, voi-daan koota tähän sanaan: ‘Ra-kasta lähimmäistäsi niin kuinitseäsi’” (Room. 13:8-9).Kirkko kunnioittaa kol-miyhteistä Jumalaa liturgias-sa: sakramenttien ja sakramen-taalien vietossa sekä rukouk-sessa. Rukous pysyy tiiviissäyhteydessä kirkon viettojenkanssa ja muodostaa niidenjatkon. Rukouksessa ihminenkunnioittaa Jumalaa. Siinäihminen myös pysyy ”lähellä”Jumalaa ja avautuu hänen ar-molleen. Näin hän saa voimaaelää evankeliumin mukaan.Rukouksen ensimmäinenopettaja on Jeesus Kristusitse.Katekismus esittää lyhyes-ti katolisen kirkon opin. Senensimmäisen perustan muo-dostavat Raamattu, Traditio

(kirjoitettuna isolla t:llä, kos-ka se on Jumalan ilmoituksen”toinen” kantaja, joka toteu-tuu kirkossa apostoleista alka-en Pyhän Hengen johdolla)sekä kirkon opetusviran ope-tus (kirkolliskokoukset, syno-dit, paavien dokumentit). Ka-tekismus ei ole Jumalan il-moituksen yksityinen tulkin-ta eikä se ole joidenkin piis-pojen ja teologien ryhmänyksityistä opetusta. Se esittääkirkon opin. Kuten jo edem-pänä totesin, Katekismuksentekstiä varten konsultoitiinkaikkia katolisen kirkon piis-poja ja tärkeitä teologeja. Senvahvisti lopulta paavi katoli-sen kirkon näkyvänä päänä.Siksi Katekismuksen oppi onkaikille katolilaisille moraali-sesti velvoittava heidän us-konsa ja moraalisen elämänsäsisällön suhteen. Tämän opin

avulla kirkko täyttää velvolli-suuttaan ihmisten pelastami-seksi ja heidän elämänsä oh-jaamiseksi Jumalan sanan to-tuudessa sen arvokkuudenmukaan, jonka he ovat Juma-lalta saaneet.
Lopuksi

Rakkaat sisaret ja veljet!Kutsun teitä kaikkia luke-maan tätä Katekismusta huo-lellisesti ja uudistamaan ja sy-ventämään siten uskoanne jamoraalista elämäänne. Pyy-dän samalla painokkaastikaikkia niitä, jotka hoitavatjotakin tehtävää kirkossa taitoimivat katekeesissa tai evan-kelioimistyössä, kunnioitta-maan Katekismuksen opetus-ta ja välittämään sitä koko-naisvaltaisesti. Seuratkoot Ju-malan armo ja Pyhän Hengenvalon lahja meitä, jotta ym-märtäisimme oikein Katekis-muksen opetuksen ja ottai-simme sen avoimesti vastaan.Siten me voimme todella tul-la Jumalan totuuden todista-jiksi ja hänen Poikansa Jeesuk-sen Kristuksen kaltaisiksi. Ju-malan armon avulla me voim-me lopulta täyttää iankaikki-sen elämän edellytykset.
+ JÓZEF WRÓBEL SCJHELSINGIN PIISPA
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Vaikka sielussa
ei olisi mitään
muuta kuin
halu rakastaa
Jumalaa, siellä
olisi jo kaikki:
Jumala itse.
Mutta siellä ei
Jumala ole,
missä hänen
rakkauttaan ei
kaivata.

PYHÄ PIOPIETRELCINALAINEN

Oremus
Rukouksenapostolaatti

Me rukoilemme ...
Syyskuu
Että kaikkien maiden hallituk-
set kunnioittaisivat oikeutta us-
konnonvapauteen.

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

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.
Oktober
Että kaikkien maiden hallituk-
set kunnioittaisivat oikeutta us-
konnonvapauteen.

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

Sunnuntait ja juhlapyhätDitt dyra blod
Herre Jesus, jag bekänner, att du är sann Gud. Jag
bekänner att du är Ordet, som har kommit ner
från himlen. Jag bekänner, att du på korset har
utgjutit ditt dyrbara blod för mig syndare.

Jag ber ödmjukt till dig, Herre. Jag ber dig av
hela mitt hjärta, min Saliggörare. Jag ber dig, min
enda tröst, att ditt dyrbara blod inte må vara förgä-
ves utgjutet för mig. Förlåt, Herre, alla mina syn-
der från mitt dop intill denna stund. Förlåt mig
också vad jag har brutit mot din församling.

Var min starkhet nu och på mitt yttersta, så att
jag överfinner i den sista striden. Amen.

SAVONAROLA (D. 1490)

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
11.9. KIRKKOVUODEN 24. SUNNUNTAI (IV)1L Siir. 27:30 –28:7Ps. 103: 1–2, 3–4, 9–10, 11–12. Ks 82L Room. 14:7–9Ev. Matt. 18:21–35
18.9. KIRKKOVUODEN 25. SUNNUNTAI (I)1L Jes. 55: 6–9Ps. 145: 2–3, 8–9, 17–18. Ks 18a2L Fil. 1:20c–24, 27aEv. Matt. 20:1–16a
25.9. KIRKKOVUODEN 26. SUNNUNTAI (II)1L Hes. 18:25–28Ps. 25: 4–5, 6–7, 8–9. Ks 6a2L Fil. 2:1–11 tai 2:1–5Ev. Matt. 21:28–32

Ette voi nimittää Isäk-senne kaiken hyvänJumalaa, jos sydämennepysyy epäinhimillisenä jajulmana. Sillä siinä tapa-uksessa teissä ei ole enääitsessänne taivaallisenIsän hyvyyden merkkiä.
PYHÄ JOHANNESKHRYSOSTOMOS,DE ANGUSTA PORTA ET

IN ORATIONEM DOMINICAM,KKK 2784

Jumala,kaikkien sinuun tur-vaavien voima,sinä annoit autuaallepiispa JohannesKhrysostomoksellehorjumattoman kestävyy-den vastoinkäymisissäja teit hänestä innoittu-neen sananjulistajan.Suo meille hänen saar-noistaan voimaa seu-ratahänen lannistumatto-man kärsivällisyytensäesimerkkiä.Tätä pyydämme...
MESSUKIRJA:PÄIVÄN RUKOUS

Pyhän Johannes Khrysosto-moksen, piispan ja kirkon-opettajan muistopäivää viete-tään syyskuun 13. päivänä.
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Kristinuskonjärkevyys jamoraalinenvakavuus
Uskonnon molemmat ainatoisistaan irtautuvat puolet,ikuisesti vallitseva luonto jakärsivän ja kamppailevan ih-misen pelastuksen tarve, liit-tyvät toisiinsa. Valistus voitulla uskonnoksi, koska valis-tuksen Jumala itse on astunutsisään uskontoon. Varsinai-sesti uskoa vaativa elementti,Jumalan puhuminen histori-assa, on toki edellytys sille,että uskonto voi nyt kääntyäfilosofisen Jumalan puoleen,joka ei enää ole pelkästään fi-losofinen Jumala  mutta ei sil-ti torju filosofian tietoa vaanottaa sen vastaan. Tässä tuleeesiin jotakin hämmästyttävää:Molemmat kristinuskon nä-ennäisesti vastakkaiset pääpe-riaatteet, yhteys metafysiik-kaan ja yhteys historiaanedellyttävät toinen toistansaja kuuluvat yhteen; yhdessä nemuodostavat kristinuskonapologian, puolustavat vakau-musta, että se on religio vera.Jos sen mukaisesti saa sa-noa, että kristinuskon voittopakanauskonnoista tuli mah-dolliseksi suurelta osaltasen järkevyyden vaatimuksenkautta, niin tähän on lisättä-vä, että siihen liittyy toinensamaa merkitsevä syy. Se onlähinnä, aivan yleisesti sanot-tuna, kristinuskon moraali-nen vakavuus, jonka taaskinjo Paavali oli saattanut yhtey-teen kristillisen uskon järke-vyyden kanssa. Se mitä lakioikeastaan sisältää, nimittäinkristillisen uskon valoon tuo-mat yhden ainoan Jumalanihmiselämälle asettamat oleel-liset vaatimukset,  on yhtäpi-tävää sen kanssa, mitä ihmisen- jokaisen ihmisen - sydämeenon kirjoitettu, niin että hänoivaltaa sen hyväksi, kun setulee hänen eteensä. “Pakana-kansatkin, joilla ei ole lakia, saat-tavat luonnostaan tehdä, mitälaki vaatii” (Room. 2:14 jne.).Viittaus stoalaiseen mo-raaliin, sen eettiseen luonnontulkintaan, on tässä yhtä il-meinen kuin muissa Paavalinteksteissä, esimerkiksi Kirjees-sä filippiläisille: “Ajatelkaakaikkea mikä on totta, mikä onkunnioitettavaa, mikä oikeaa,

puhdasta, rakastettavaa ja kau-nista, mikä vain on hyvää jaansaitsee kiitoksen” (Fil. 4:8).Periaatteellinen (vaikkakinkriittinen) sopu filosofisenvalistuksen kanssa jumalakä-sitteen kohdalla vahvistuu jakonkretisoituu nyt samatenkriittisenä yhteytenä filosofi-sen moraalin kanssa. Samoinkuin kristinusko uskonnolli-sella alueella juuri siinä ylittifilosofisen kouluviisauden ra-jat, että ajateltu Jumala koh-tasi ihmisen elävänä Jumala-na, samoin tässäkin tapahtuieettisen teorian ylittäminensiirtymällä yhteisesti elettyynja konkreettiseksi tulleeseenmoraaliseen käytäntöön, jos-sa filosofinen näkemys ylitet-tiin ennen kaikkea keskittä-mällä kaikki moraali Jumalanja lähimmäisen rakastamisenkaksoiskäskyyn ja muuttamal-la se todelliseksi toiminnaksi.
JulianusApostata,kristillisensiveydenkopioija
Voisimme yksinkertaistaen sa-noa, että kristinusko sai ihmi-set vakuuttuneiksi yhdistä-mällä uskon järkeen ja suun-taamalla toiminnan rakkau-den (caritas) tekoihin, rakasta-vaan huolenpitoon kärsivistä,köyhistä ja heikoista, yli kaik-kien säätyrajojen. Sen, ettätämä oli kristinuskon sisäi-nen voima, voimme ehkä sel-vimmin nähdä siitä tavasta,jolla keisari Julianus koettipalauttaa pakanuuden uudis-tuneessa muodossa.   Hän, vanhojen jumalienuudelleen elvytetyn uskonnon“pontifex maximus”, järjesti nytsellaista, mitä siihen saakka eiollut olemassa: pakanallisenhierarkian pappeineen ja met-ropoliittoineen. Pappien täy-tyi olla moraalisia esikuvia,heidän täytyi harjoittaa rak-kautta jumalaan (jumalienyläpuolella olevaan ylimpäänjumaluuteen) ja lähimmäi-siin. Heillä oli velvollisuustehdä rakkauden tekoja köy-hille, he eivät enää saaneet lu-kea säädyttömiä huvinäytel-miä eivätkä eroottisia romaa-neita, ja heidän piti juhlapäi-vinä saarnata jostakin filosofi-sesta aiheesta opettaakseen ja

sivistääkseen kansaa. TeresioBosco sanoo tästä aivan oi-keutetusti, ettei keisari tällätavalla todellisuudessa koetta-nut elvyttää pakanuutta vaantehdä sen kristilliseksi - juma-lien kulttiin muunnetussa va-listuksen ja uskonnon syntee-sissä.Kokoavasti voimme sa-noa, että kristinuskon voima,joka teki siitä maailmanus-konnon, sisältyi siihen, että seyhdisti järjen, uskon ja elä-män. Juuri tämä synteesi onlyhyesti ilmaistu sanoilla reli-gio vera.Sitä polttavammaksimuuttuu kysymys: Miksitämä synteesi ei nyt enää va-kuuta ihmisiä?Miksi nykyään ajatellaanpäinvastoin, että valistus jakristinusko ovat ristiriidassakeskenään ja jopa sulkevatpois toisensa? Mikä valistuk-sessa ja mikä kristinuskossasitten on muuttunut, jos asiaon näin? Silloin uusplatonis-mi, erityisesti Porphyrius, oliasettanut kristillisen synteesinvastapainoksi toisen tulkin-nan filosofian ja uskonnonvälisestä suhteesta, tulkinnan,jota pidettiin jumalien us-konnon filosofisena uudel-leen perustamisena. Sen va-raan Julianus oli rakentanutja oli epäonnistunut. Nyky-ään kuitenkin juuri tämä toi-nen tapa saattaa uskonto jafilosofia tasapainoon näyttääyleistyvän modernin tietoi-suuden mukaisena uskonnol-lisuuden muotona. Sen en-simmäisen perusajatuksenPorphyrius muotoili näin:Latet omne verum - kaikki to-tuus on kätketty. Muistakaam-me elefanttivertaus. Siinä onmääräävänä juuri tämä ajatus,jossa buddhalaisuus ja uuspla-tonismi kohtaavat toisensa.Sen mukaan totuudesta ja Ju-malasta on olemassa vain mie-lipiteitä, ei mitään varmuutta.
Todellisuudenmenetys jasuvaitsevuuspakko
Rooman kriisissä neljännenvuosisadan loppupuolella se-naattori Symmachus - vasti-neena Varron uskonnonteori-alle - muotoili uusplatonisenkäsityksen yksinkertaisiksi javiisaiksi kaavoiksi, jotka voim-

me löytää hänen vuonna 384keisari Valentinianus II:nedessä pitämästään puheesta.Siinä hän puolusti pakanuut-ta ja jumalatar Victorian pat-saan pystyttämistä uudelleenRooman senaattiin. Lainaanainoastaan ratkaisevan ja kuu-luisaksi tulleen lauseen:“Sama kohde se on, jota kaik-ki kunnioittavat, samaa asiaame ajattelemme, samoja täh-tiä katselemme, taivas meidänyläpuolellamme on yksi ai-noa, sama maailma ympäröimeitä. Mitä väliä sillä on,mitä viisauden lajia yksityinenihminen käyttää etsiessään to-tuutta? Yhtä ainoata tietä pit-kin ei voida päästä niin suu-ren salaisuuden luokse.”Juuri näin valistus sanoonykyisin: totuutta sellaise-naan emme tunne; erilaisinkuvin tarkoitamme kuitenkinsamaa. Niin suurta salaisuut-ta, jumalallista, ei voida kiin-nittää yhteen ainoaan hah-moon, joka sulkisi pois kaik-ki muut, tai yhteen ainoaantiehen, joka velvoittaisi kaik-kia. Teitä on paljon, kuvia onmonta, kaikki kuvastavat jota-kin kokonaisuudesta, eikämikään ole itse kokonaisuus.Siihen kuuluu suvaitsevuu-den eetos, joka tunnistaa jo-kaisessa palasen totuutta, eiaseta omaansa korkeammallekuin vierasta ja mukautuurauhallisesti iäti saavuttamat-toman monimuotoiseen sin-foniaan. Tämä saavuttamatonkätkeytyy vertauskuviin, jotkatoki näyttävät olevan ainutmahdollisuutemme jollakintavalla tavoittaa jumalallista.Onko kristinuskon vaati-mus olla religio vera täten tul-lut vanhanaikaiseksi valistuk-sen jatkuvan kehityksen myö-tä? Täytyykö sen peräytyä vaa-timuksestaan ja sopeutuauusplatoniseen tai buddhalai-seen tai hindulaiseen näke-mykseen totuudesta ja verta-uskuvasta ja - kuten Troeltscholi ehdottanut - tyytyä näyttä-mään Jumalan kasvoista sitäpuolta, joka on kääntynytkohti Eurooppaa? Täytyykösen ehkä kulkea jopa askeleenpitemmälle kuin Troeltsch,joka vielä tarkoitti, että kris-tinusko oli Euroopalle sopi-va uskonto, kun taas nykyäänjuuri Eurooppa epäilee sensopivuutta? Tämä on se oleel-

linen kysymys, johon kirkonja teologian on tänään otetta-va kantaa.Kaikki kristinuskon sisäi-set kriisit, jotka nykyaikanahavaitsemme, johtuvat vainaivan toissijaisesti institutio-naalisista ongelmista. Kirkoninstituutioiden ja henkilöi-den ongelmat johtuvat viimekädessä tämän yhden kysy-myksen valtavasta painosta.Kukaan ei odota, että tähänperiaatteelliseen haasteeseentoisen kristillisen vuosituhan-nen lopulla voidaan yhdessäreferaatissa antaa edes liki-mainkaan lopullista vastausta.Siihen ei ylimalkaan voidavastata pelkästään teoreettises-ti, niin kuin uskonto ihmisenlopullisena suhtautumisenaei koskaan ole pelkkää teori-aa. Se vaatii sitä tiedon ja toi-minnan yhteistyötä, johonisien kristinuskon todistus-voima perustui.Tämä ei likimainkaan mer-kitse, että saisimme vetäytyäongelman älyllisestä vaati-muksesta viittaamalla senvälttämättömään suhteeseenkäytännön elämään. Koetanlopuksi antaa vain katsauksen,joka voisi osoittaa suuntaa.Olemme nähneet, että alku-peräinen, ei tosin koskaan täy-sin kiistämätön valistuksen jauskon välinen suhteellinenyhteys, jonka Tuomas Akvi-nolainen oli lopulta saattanutjärjestelmälliseen muotoon,ei niinkään rikkoutunut us-kon kehityksen johdosta,vaan pikemmin valistuksenuusien askelten kautta. Tä-män toisistaan irtautumisenasemina voitaisiin mainitaDescartes, Spinoza ja Kant.Hegelin yritys saada aikaanlaaja uusi synteesi ei palautauskolle sen filosofista sijain-tia, vaan koettaa muuttaa us-kon kokonaan järjeksi ja sitenlopettaa varsinaisen uskon.Tämän hengen ehdottomuu-den vastakohdaksi Marx aset-taa väitteen, että yksin aine onolemassa.  Filosofian tuleenyt täysin palata eksaktin tie-teen piiriin. Ainoastaan ek-sakti tieteellinen tieto on yli-päänsä vielä tietoa. Ajatus ju-maluudesta on siten poistet-tu. August Comten ennakko-arvelu, että jonakin päivänäon olemassa ihmistä käsittele-vä fysiikka ja että tähän saakka

Kristikunta, mytologiasta luopuminenja totuuden voitto uskonnoista
Kardinaali Ratzingerin esitelmä Sorbonnen yliopistossa 27.11.1999. Osa 2/2.
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metafysiikan haltuun jätetytsuuret kysymykset käsiteltäi-siin tulevaisuudessa yhtä “po-sitiivisesti” kuin kaikki, mikäjo nyt kuuluu positiivisen tie-teen piiriin, on meidän vuosi-sadallamme ihmistä koskevis-sa tieteissä saanut vaikuttavaavastakaikua.Kristillisen ajattelun to-teuttama ero fysiikan ja meta-fysiikan välillä on yhä enem-män väistymässä. Kaiken pi-tää jälleen tulla “fysiikaksi”.Evoluutioteoria on yhä suu-remmassa määrin kiteytynytkeinoksi saada metafysiikkalopulta häviämään, tehdä“olettamus Jumalasta” (Lapla-ce) tarpeettomaksi ja muotoil-la ankaran “tieteellinen” seli-tys maailmasta.  Kehitysteo-ria, joka selittää laajasti kai-ken todellisen, on tulluteräänlaiseksi “ensimmäiseksifilosofiaksi”, joka niin sano-akseni esittää varsinaisen poh-jan maailman valistuneelleymmärtämiselle. Jokainen yri-tys tuoda mukaan muita kuinsellaisen “positiivisen” teorianesittämiä syitä, jokainen “me-tafysiikan” yritys näyttää pa-kostakin paluulta kauas valis-tuksen taakse, poistumiseltatieteen yleisvaatimuksesta.Siten kristillistä ajatustaJumalasta täytyy pitää epätie-teellisenä. Sitä ei enää vastaamikään theologia physica. Ai-noa theologia naturalis on sel-laisen näkemykseen mukaankehitysoppi, ja se ei tunnemitään Jumalaa, ei Luojaakristinuskon (eikä juutalai-suuden ja islamin) mielessä,ei myöskään maailman sieluatai sisäistä liikkeellepanevaavoimaa stoalaisuuden mieles-sä. Korkeintaan koko maail-maa voitaisiin buddhalaisuu-den tavoin pitää näköharhanaja tyhjyyttä ainoana todellise-na ja tässä mielessä hyväksyämystisiä uskonnon muotoja,jotka eivät ainakaan suoranai-sesti kilpaile valistuksen kans-sa. Onko täten sanottu vii-meinen sana? Ovatko järki jakristinusko siis lopullisestieronneet toisistaan? Joka ta-pauksessa ei mitenkään voidavälttää keskustelua kehitys-opin ulottuvuudesta ensim-mäisenä filosofiana ja positii-visen menetelmän yksinoikeu-desta tieteen ja järkiperäisyy-den ainoana harjoittamistapa-na. Tähän keskusteluun täy-tyy siksi ryhtyä molemminpuolin asiallisesti ja valmiinakuuntelemaan. Sellaista ontähän mennessä tapahtunutvain vähäisessä määrin. Ei ku-kaan voi vakavasti epäillä mik-roevoluution tutkimustentieteellisiä todisteita. Rein-hard Junker ja Siegried Sche-rer sanovat siitä kriittisessä

oppikirjassaan evoluutiosta:“Sellaiset (mikroevoluution)tapahtumat ovat moninker-taisesti tunnettuja muunnos-ja kehitysprosesseista. Kehitys-biologian niitä koskeva tutki-mus antoi merkittäviä tietojaelollisten järjestelmien nerok-kaalta näyttävästä mukautu-miskyvystä.” Sen mukaisestihe sanovat, että alkuperäntutkimusta voidaan täydelläsyyllä pitää biologian kunin-kaallisena alana.
Evoluutio vailuominen?
Kysymys ei siis koske sitä, mi-ten uskova kristitty suhtautuumoderniin järkeen, vaan senlaajentamista eräänlaiseksiphilosophia universalis, jokatahtoo tulla todellisuudenkokonaisselitykseksi eikä ha-luaisi jättää jäljelle mitäänmuuta ajattelun tasoa. Kehi-tysopin sisällä tämä ongelmatulee esille siirryttäessä mikro-evoluutiosta makroevoluuti-oon. Siitä Szamarthy ja May-nard Smith, molemmat laa-jan kehitysteorian vakaumuk-sellisia kannattajia, joka tapa-uksessa selittävät: “Ei ole mi-tään teoreettista syytä, jonkaperusteella voisi odottaa, ettäevoluution linjat ajan mittaantulevat monimutkaisemmiksi;ei ole myöskään kokemuspe-räisiä todisteita, että näin ta-pahtuu.”Kysymys, joka tässä on ase-tettava, ulottuu syvemmälle.Kysymys on siitä, saako kehi-tysoppia pitää kaiken todelli-sen yleisteoriana, jonka lisäk-si ei enää sallita eikä myös-kään tarvita muita kysymyksiäasioiden alkuperästä ja ole-muksesta. Eivätkö tällaisetperimmäiset kysymykset sit-tenkin ulotu laajemmallekuin mitä puhtaasti luonnon-tieteellisin keinoin pystytääntutkimaan? Tahtoisin esittääkysymyksen vielä konkreetti-semmin. Onko kaikki jo sa-

nottu sen tyyppisessä vastauk-sessa, jonka tapaamme esi-merkiksi Popperilla seuraavas-sa muodossa: “Elämä, sellaise-na kuin sen tunnemme, koos-tuu fysikaalisista ’kappaleista’(paremmin sanottuna proses-seista ja rakenteista), jotka rat-kaisevat ongelmia. Tämän erilajit ovat ’oppineet’ luonnol-lisen valinnan kautta eli uu-delleen tuottamisen ja muun-noksen menetelmällä. Tämämenetelmä on puolestaanopittu saman menetelmänkautta. Tämä on takautumis-ta, mutta ei loputonta...?” -Sitä en usko. Loppujen lo-puksi kyseessä on vaihtoehto,jota ei enää voida ratkaistapelkästään luonnontieteelli-sesti eikä itse asiassa myös-kään filosofisesti. Kysymys onsiitä, onko järki tai jokin jär-kevä kaikkien asioiden ja il-miöiden alkuna ja niidenpohjana vai ei.Kysymys on siitä, onko to-dellisuus syntynyt sattumanja välttämättömyyden kautta(eli  Butlerin ajatukseen liitty-vän Popperin mukaan käsit-teiden luck ja cunning, ’onnel-linen sattuma’ ja ’ennakkoaa-vistus’ kautta), siis jostakin ei-järjellisestä. Onko järki siis ei-järjellisen satunnainen sivu-tuote ja ei-järjellisen valtame-ressä lopulta myös merkityk-setön?  Vai pysyykö totuutenase, mikä sisältää kristillisenuskon ja sen filosofian perus-vakaumuksen: In principio eratVerbum - kaikkien asioiden jailmiöiden alkuna on järjenluova voima. Kristillinenusko on tänään samoin kuinmenneisyydessä valinta, jokaasettaa järjen ja järjellisen etu-sijalle.Perimmäistä kysymystä eienää voida, kuten jo todet-tiin, ratkaista luonnontieteel-lisin perustein, ja myös filoso-finen ajattelu törmää tässä ra-joihinsa. Tässä mielessä kristil-listä perusvalintaa ei voida lo-pullisesti todistaa. Mutta voi-

ko järki oikeastaan luopua jär-kevän etusijasta ei-järkeväännähden, Sanan (Logos) alku-voimasta, kumoamatta itse-ään? Popperin esittämä selitys-malli, joka toistuu eri muun-noksina ’ensimmäisen filoso-fian’ muissa esityksissä, osoit-taa, että järki ei lainkaan voitehdä muuta kuin ajatellamyös ei-järjellistä oman mit-tansa mukaan, siis järkevästi(ratkaista ongelmia, oppiamenetelmä!), jolloin se epä-suorasti taas pystyttää järjenetusijan, jonka se juuri olikieltänyt. Valitessaan järjenetusijan kristinusko pysyy ny-kyäänkin “valistuksena”, jaluulen, että sellainen valistus,joka hylkää tämän valinnan,ei - olettamusten vastaisesti -voisikaan merkitä edistystävaan valistuksen hämärtymis-tä. Olemme edellä nähneet,että varhaisen kristikunnanajattelussa käsitteet luonto,ihminen, Jumala, eettisyys jauskonto olivat erottamatto-masti punoutuneet toisiinsaja että juuri tämä punoutu-minen oli auttanut kristinus-koa menettelemään taitavastijumalien kriisissä ja antiikinvalistuksen kriisissä. Uskon-non suuntautuminen järke-vään näkemykseen todellisuu-desta yleensä, eettisyys osanatätä näkemystä ja sen sovelta-minen käytäntöön rakkaudenjohdolla liittyivät siten toisiin-sa. Sanan (Logos) primaatti jarakkauden johtoasema osoit-tautuivat identtisiksi. Logosei esiintynyt vain matemaatti-sena järkenä kaikkien esinei-den ja asioiden pohjalla, vaanluovana rakkautena siihen pis-teeseen asti, että se muuttuimyötäkärsimiseksi luodunolennon kanssa. Uskonnonkosminen näkökohta, kun sekunnioittaa Luojaa olevaisenvoimassa, ja uskonnon ole-massaolon keskeinen näkö-kohta, kysymys lunastuksesta,liittyivät toisiinsa ja muuttui-

vat yhdeksi kokonaisuudeksi.Jokainen todellisuuden selitysjää todella riittämättömäksi,ellei se voi perustella myöseettisyyttä mielekkäästi ja vii-saasti. Myös kehitysteoria onsiellä, missä se pyrkii laajentu-maan ja olemaan philosophia
universalis, koettanut todellaperustella eetosta uudelleenkehitysopin mukaisesti. Tälläkehitysopin mukaisella eetti-syydellä on kuitenkin vähänlohdullista tarjottavana, kunse löytää avainkäsitteensä vää-jäämättä luonnollisen valin-nan mallista, siis olemassa-olon taistelusta, vahvemmanvoitosta ja menestyksellisestäsopeutumisesta. Sielläkin,missä sitä pyritään monin ta-voin kaunistelemaan, se pysyylopulta julmana eetoksena.Ponnistelu, jonka tarkoituk-sena on tislata sinänsä ei-jär-jellisestä oliosta jotakin järjel-listä, epäonnistuu tässä aivanilmeisesti. Kaikki tämä tuskinkelpaa yleismaailmallisen rau-han, käytännöllisen lähim-mäisenrakkauden ja välttä-mättömän oman itsemmevoittamisen etiikaksi, jota metarvitsemme.Kun tässä ihmiskunnankriisissä koetetaan kristinus-kon käsitteelle religio vera an-taa jälleen mielekäs sisältö,on panostettava niin sanoak-seni yhtä voimakkaasti oike-aan käyttäytymiseen ja oike-aan uskoon. Sen sisällön täy-tyy tänään - kuten itse asiassasilloinkin - perustua syvim-mässä merkityksessään siihen,että rakkaus ja järki todelli-suuden varsinaisina peruspyl-väinä sulautuvat yhteen: To-dellinen järki on rakkautta jarakkaus on todellista järkeä.Niiden täysi yhteys on kaikentodellisen todellinen perustaja päämäärä.
KARDINAALI JOSEPH RATZINGER(PAAVI BENEDICTUS XVI)

Suomentanut Kalevi Vuorela

Den helige Roccus
Den helige Roccus,skyddspatron mot pes-ten, levde i början av 1300-talet. Då kom han vandrandefrån Montbeliard till Italien.Digerdöden rasade som bäst iLombardiet, men i stället föratt helt naturligt f ly i fasagreps han av medlidande meddetta förfärande elände.Han begrov de döda, vår-dade de sjuka, försökte få matåt hungriga barn och bad tillGud om deras mödrars liv.Och hans bön och korsteckentycktes ha en förvånandekraft. De som redan bleka och

vanmäktiga väntade döden,reste sig till nytt liv. Men efteren tid insjuknade han själv ipesten. För att ej smitta nerandra, släpade sig Roccus tillen hydda nära Piacenza ochlevde där enbart av bröd somen jakthund bar till honom,tills han mot alla förväntnin-gar tillfrisknade. Men hanhade blivit så vanställd av böl-därren att ingen kände igenhonom när han återvände tillMontbeliard utan man toghonom för en italiensk spionoch han fick helt oskyldig sit-ta i fängelse i flere år. Han bar

dock allting med tålamod förKristi lidandes skull och up-poffrade det för alla värnlösaoch övergivna.Han dog omkring år 1327och först senare, när förhål-landet till Italien blivit bättrefick ortsborna känna hansverkliga värde. Han vördasspeciellt i Venedig men räkna-des under medeltiden även iTyskland och Frankrike till defjorton nödhjälparna. Hansfestdag var l7.8.
MÄRTA AMINOFF
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K a l e n t e r iVakio-ohjelma
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

4.9. kirkkovuoden 22. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu ita-
liaksi, 16.00 messu puolaksi, 18.00 ilta-
messu.

5.9. ma 18.30 johdantokurssi alkaa seu-
rakuntasalissa.

10.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
11.9. su Pyhän Henrikin katedraalin vihki-
minen: 9.45 lat/ranska, 11.00 päämes-
su, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45
adoraatio, 18.00 iltamessu. 10.30-13.30
lastenkerho.

17.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
18.9. kirkkovuoden 25. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu
ruotsiksi, 16.00 messu Porvoossa,
18.00 iltamessu.

19.9. ma 18.30 johdantokurssi seurakun-
tasalissa.

20.9. ti 14.00 seniorien messu ja kokous.
24.9. la 9.00 lähtö pyhiinvaellukselle Nou-
siaisiin, 17.40 vesper, 18.00 aattomes-
su.

25.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 16.00 messu
Tikkurilassa, 18.00 iltamessu.

1.10. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
2.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu ita-
liaksi, 16.00 messu puolaksi, 18.00 ilta-
messu.

----------------- Diaspora -----------------
Porvoo: 18.9. su 16.00
Tikkurila: 25.9. su 16.00

Pyhän Marian seurakunta
3.9. la 18.00 aattomessu.
4.9. kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.00
päämessu, 11.30 messu ruotsiksi,
18.00 iltamessu.

8.9. to 18.30 seurakuntaneuvoston ko-
kous

10.9. la 16.30 messu Riihimäellä, 18.00
aattomessu.

11.9. kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.00
päämessu, 11.30 messu englanniksi/
Mass in English, 18.00 iltamessu.

17.9. la 10.00 lauantaikurssi suomeksi ja
ruotsiksi Englantilaisessa koulussa,
18.00 aattomessu.

18.9. kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00
päämessu, messun jälkeen aasialaisen
ja itämaisen ruoan myyntiä, 11.30 mes-
su suomeksi/ vietnamiksi, 18.00 ilta-
messu.

24.9. la 18.00 aattomessu
25.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00
päämessu, 11.30 messu englanniksi/
Mass in English, 18.00 iltamessu.

----------------- Diaspora -----------------
Riihimäki (Siunauskappeli): 10.9. la klo
16.30

Turku
Pyhän Birgitan ja autuaanHemmingin seurakunta

3.9. la 10.30 lastenkerho, 12.00 perhe-
messu.

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

6.9. ti 19.00 miestenpiiri.
9.9. pe 17.00 katekeesi Porissa.
10.9. la 9.30 katekeesi.
11.9. kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English.

13.9. ti 19.00 teologinen opintopiiri.
17.9. la 10.00 messu Ahvenanmaalla.

18.9. su seurakunnan pyhiinvaellus Py-
hän Henrikin katedraaliin Helsinkiin,

klo 10.30 päämessu, 18.30 Mass in Eng-
lish.

20.9. ti 19.00 informaatiokurssi.
25.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English.

----------------- Diaspora -----------------
Ahvenanmaa: 17.9. la 10.00 messu
Pori: 9.9. pe 17.00 katekeesi, 18.00 mes-
su

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

Teologinen opintopiiri kokoontuu iltames-
sun jälkeen kuukauden 2. tiistaina.

Informaatiokurssi kokoontuu iltamessun
jälkeen kuukauden 3. tiistaina.

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta

4.9. kirkkovuoden 23. sunnuntai: pyhiin-
vaellus Helsinkiin; 11.00 päämessu.

8.9. to 7.00 autuaan Neitsyt Marian synty-
mä, juhla.

10.9. la lauantaikurssi, 12.15 messu.
11.9. kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.30
päämessu.

14.9. ke pyhän ristin ylentäminen, juhla,
18.00 Mass in English.

15.9. to 14.00 seniorien kokous.
16.9. pe 18.00 messu Kiteellä (Ev.lut. kirk-
ko, Savikontie 5).

17.9. la 9.45 uskonnonopetus Joensuus-
sa, 11.00 messu Joensuussa, 16.00
messu Varkaudessa.

18.9. kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.30
päämessu, 16.00 messu Mikkelissä.

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

25.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30
päämessu, 16.00 messu

----------------- Diaspora -----------------
Kitee: 16.9.; 8.10.; 12.11.; 3.12. pe. klo
18.00 (Ev.- Lut. kirkko; Savikontie 5)

Joensuu: 17.9.; 9.10.; 13.11.; 4.12. la. klo
11.00 (uskonnonopetus alkaa klo 9.45)

(Ort. kirkon srk.-sali, Kirkkokatu 32)
Varkaus: 17.9.; 9.10.; 13.11.; 4.12. la. klo
16.00 (Ort. kirkko, Taipaleentie 26)

Mikkeli: 18.9.; 10.10.; 14.11.; 5.12. sun.
klo 16.00 (Ev. - Lut. tuomiokirkon krypta,
Savilahdenkatu 20)

Savonlinna: 24.9.; 23.10.; 27.11.; 18.12.
la. klo 11.00 (uskonnonopetus alkaa klo
9.45) (Ort. rukoushuone, Erkonkatu 11)

Kuopio: 25.9.; 24.10; 28.11.; 19.12.  sunn.
klo 16 (Ort. tuomiokirkon srk.-sali, Snell-
maninkatu 8)

Kajaani (Ort. kirkko, Väinämöisenkatu 29)
Iisalmi (Iisalmen ortodoksisessa kirkos-
sa)

Lasten uskonnonopetus vuonna 2005
(syyskausi):

27.8.; 10.9.; 8.10.; 19.11.; 17.12.

Seniorit:
15.9.; 27.10.; 17.11.; 15.12.

Mass in English:
14.9.; 12.10.; 16.11.

Tampere
Pyhän ristin seurakunta

4.9. kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi.

11.9. kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.30
päämessu, kirkkomme nimikkojuhla,
18.00 messu englanniksi.

17.9. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemes-
su.

HELSINGISSÄ

Seniorien messu ja syksyn ensimmäinen kokoontuminen
Pyhän Henrikin katedraalissa tiistaina 20.9. klo 14.00. Tervetuloa!

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.
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K a l e n t e r i

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

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

18.9. kirkkovuoden 25. sunnuntai: 8.30
lähtö bussilla Henrikin katedraaliin,
10.30 päämessu, 14.00 messu puolak-
si, 18.00 messu englanniksi.

25.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 messu englanniksi.

----------------- Diaspora -----------------
Kurikassa la 3.9. klo 18.30, la 24.9. klo
18.30.

Hämeenlinnassa (Matti Alangon katu 11)
su 4.9. klo 15.00.

Lapualla la 3.9. klo 9.00, la 24.9. klo 9.00.
Pietarsaaressa (Kappelitie 5) la 3.9. klo
12.00.

Vaasassa (Koulukatu 45) la 3.9. klo 16.00,
la 24.9. klo 16.00.

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta

2.9. klo 18.00 kuukauden 1. perjantai
messu ja adoraatio.

4.9. su seurakunnan pyhiinvaellus Pyhän
Henrikin katedraaliin.

8.9. to 18.00 Neitsyt Marian syntymä: juh-
lamessu.

10.9. la 13.00 perhemessu.
11.9. kirkkovuoden 24. sunnuntai: 11.00
päämessu.

14.9. ke 18.00 messu: pyhän ristin ylentä-
misen juhla.

15.9. to 18.00 messu: Jeesuksen äidin
tuskat.

18.9. kirkkovuoden 25. sunnuntai: 18.00
iltamessu

22.9. to 18.00 iltamessu.
25.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 18.00
iltamessu.

----------------- Diaspora -----------------
Lahti: la 3.9. messu 16.00 (Lahden diako-
nialaitos, Sibeliuksenkatu 6 C).

Lappeenranta: su 18.9. messu 12.00 or-
todoksisessa kirkossa.

Hamina: su 25.9. messu 11.00 ev.lut. srk-
keskuksessa (Mannerheimintie 12)

Uskonnonopetus:
Lahti: la 3.9. klo 14-16 (Lahden diakonia-
laitos, Sibeliuksenkatu 6 C, 2. krs.)

Kouvola: la 10.9. klo 11-13 ja messu klo
13.00.

Oulu
Nasaretin pyhän

perheen seurakunta
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.

10.9. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille.

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

18.9. kirkkovuoden 25. sunnuntai: 11.00
päämessu, ei messua Torniossa.

24.9. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille.

25.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 11.00
päämessu, 17.00 messu Raahessa.

----------------- Diaspora -----------------
Torniossa 4.9., 2.10., 16.10., 6.11. klo
17.00

Rovaniemellä 11.9., 9.10. klo 17.30.
Raahessa 25.9., 23.10. klo 17.00

TOIMISTOT
Katekeettinen keskus

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

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

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 avoinna tiistaisin ja tors-
taisin klo 10 – 16 sekä keskiviikkoisin klo
10 – 18.

Messuista ja muusta toiminnasta il-
moitetaan myöhemmin.

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

TAPAHTUMIA
Academicum Catholicum

Ellei muuta mainita, kokous pidetään Stu-
dium Catholicumissa, Ritarik. 3b A, Hel-
sinki. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille.

I fall annat ej nämns samlas vi i Studi-
um Catholicum, Riddareg. 3b A, Helsing-
fors. Möten är öppna för alla.

Ohjelma syyskaudella 2005
Verksamhetsplan för hösten 2005

Torstaina 22.9.  klo 18.30 Piispa Eero
Huovinen: "Kirkon ykseys ja ehtoollinen"/
Biskopen Eero Huovinen: "Kyrkans
enighet och nattvarden"

Torstaina 20.10. klo 18.30 Professor Hol-
ger Weiss: "En  svår men nödvändig dia-
log: islam och kristendom"/ Professori
Holger Weiss:" Vaikea mutta tarpeellinen
dialogi: islam ja kristinusko"

Torstaina 17.11. klo 18.30 Prha Mahanu-
an, theravada thai munkki kertoo budd-
halaisuudesta thai-kielellä, tulkataan
suomeksi/ Prha Mahanuan, theravada
thai munk berättar om buddhismen på
thai-språket, tolkas på finska

Torstaina 15.12. klo 18.30 Maallikkoforum
kokoontuu ja vietämme joulujuhlaa vuo-
den päätteeksi/ Lekmannaforum möter
igen och vi slutar året med julfesten. Ör-
jan Ekman, samordnare vid hjälp- och
biståndsorganisationen Individuell Män-
niskohjälp inleder med temat "Lekman i
Sverige idag"/ Örjan Ekman alustaa ai-
heesta "Maallikko Ruotsissa tänään".
Heimo Langinvainio kääntää ja johtaa
keskustelua suomeksi.

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:
13.9., 27.9. etc. For students and young
adults and anyone interested in the Cat-
holic Faith.

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

Kirjallisuuspiiri
Lukuhaluisten maallikoiden joukko ko-
koontuu jälleen Studium Catholicumissa,
Ritarikatu 3b A 3 krs. klo 18.30 seuraavina
torstaipäivinä:

15.9. Louis Bourget: Avioero
13.10. Walter Miller: Viimeinen kiitoshym-
ni

HATTULAN PYHIINVAELLUS
lauantaina 10. syyskuuta

Messu Henrikin katedraalissa klo 9.30, bussi Hattulaan läh-tee Henrikin kirkolta klo 10.00, tarvittaessa pysähdytään Al-lergiatalon bussipysäkillä. Matkan hinta 10 •. Hartaus Hattu-lassa alkaa klo 12.00, ristinkannon jälkeen Hattulan seura-kunta tarjoaa kirkkokahvit. Takaisin Helsingissä olemme vii-meistään klo 16.00.
Ilmoittautuminen Studium Catholicumiin p. 09 - 612 067 11tai sähköpostiin: kirjasto@studium.fi

Tervetuloa!

17.11. Tito Colliander: Ristisaatto
15.12. Nikos Kazantzakis: Pyhä köyhyys

Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!

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

12.9. klo 14.00 suunnittelemme syk-
syn ohjelmaa

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 P.
Marian seurakuntasalissa, Mäntytie 2,
joka kuukauden 3. tiistai.

Aloitusaikamme ovat muuttuneet: Ilta
alkaa messun vietolla P. Marian kirkossa
klo 18.00. Lokakuussa ja toukokuussa
messua edeltää ruusukkorukous klo
17.30 alkaen. Aloitamme siis varsinaisen
teresaillan klo 18.30.

Jäsenmaksun (10 euroa) voit vaivatto-
mimmin maksaa suoraan rahastonhoita-
jalle kokousilloissa, tällöin ei synny pank-
kikuluja maksajalle eikä yhdistykselle.
Toki voit maksaa myös pankin välityksel-
lä, tili on  127130-82960, saajana Teresa
ry.

OHJELMA SYYSKAUDELLA 2005

20.9. tiistai: Syyskauden aloitus; isä Tee-
mu Sippo alustaa aiheesta "Onko kristit-
ty vapaa ihminen?"; keskustelua.

Lokakuussa meillä on teatteri-ilta, josta
tiedotetaan myöhemmin.

1.10. lauantai Vierailemme karmeliitta-
luostarissa Myllyjärvellä, missä vietäm-
me Teresa-messua klo 18 ja sen jälkeen
seurustelemme sisarien kanssa.

18.10. tiistai Esitelmäilta: Salme Bloms-
ter, kouluttaja ja terapeutti, puhuu ai-
heesta "Kieltääkö usko tunteet?"; kes-
kustelua.

15.11. tiistai Messussa muistamme
edesmenneitä teresoja. Esitelmäillassa
Marja Kuparinen kertoo syksyn kirjauu-
tuuksista; keskustelua.

19.11. lauantai Joulumyyjäisten pystytys-
tä seurakuntasalissa klo  13 - 17.

20.11. sunnuntai Joulumyyjäiset pää-
messun jälkeen klo 11.15 - 14.30 seura-
kuntasalissa.

29.11. tiistai Vietämme joulujuhlaa. Tuot-
han pienen lahjan mukanasi!

Teresa ry on Helsingin molempien kato-
listen seurakuntien yhteinen yhdistys. Toi-
mimme 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.

Pyhän Ursulan seurakunnan
pyhiinvaellus Pyhän Henrikin katedraaliin

sunnuntaina 4.9.
Lähdemme pikkuautoilla tai bussilla. Juhlamessu Pyhän Henri-kin katedraalissa klo 11.00. Ennen matkaa on suositeltava käydäkatumuksen sakramentissa.
Huom. Sunnuntaina 4.9. ei ole messua Pyhän Ursulan kirkossa.
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Uutisia
Taizénveli Rogersurmattiin

Ekumeenisen Taizé-yhteisönperustaja, Frére (veli) RogerSchutz sai surmansa myöhääntiistai-iltana 16. elokuuta,kun 36-vuotias psyykkisestihäiriintynyt romanialaisnai-nen puukotti häntä kuoletta-vasti. Veli Roger kuoli iltaru-kouksen yhteydessä saamiinsavammoihin pian sen jälkeen,kun hänet oli toimitettu sai-raalaan.Veli Roger oli syntynyt 12.toukokuuta 1915 Sveitsissäreformoituun perheeseen.Hän perusti Taizé-yhteisönmuutamien muiden veljienkanssa 1940-luvulla. Ensim-mäiset veljet olivat evankeli-sia, myöhemmin yhteisöönliittyi myös katolisia jäseniä.Siihen kuuluu nykyään noin100 veljeä 25 maasta. Kol-masosa heistä on katolisia.Kölnissä vasta alkaneidenMaailman nuortenpäivienpääsihteeri, monsignore Hei-ner Koch otti myös kantaaveli Rogerin surmaan:"Suurella järkytykselläolemme ottaneet vastaan tie-don Taizén perustajan veliRogerin murhasta. Nuorten-päivien kaikki osallistujat ru-koilevat tämän suuren per-soonallisuuden puolesta. Eri-tyisesti ilmaisemme syvänosanottomme Taizé-yhteisölleja sen veljille, jotka Bonninkatedraalissa ja Kölnin PyhänAgnesen kirkossa huolehtivathengellisestä keskuksesta. VeliRoger oli aina läheisesti yhte-ydessä katoliseen kirkkoon.Viimeksi olimme iloisia ja kii-tollisia siitä, että hän osallis-tui paavi Johannes PaavaliII:n hautajaisiin. Nyt taivaanIsä on ottanut hänet luok-seen. Suru on suuri, muttaylösnousemuksen toivo onvielä suurempi."Myös paavi BenedictusXVI kertoi jo pian tapahtu-man jälkeen olevansa syvästijärkyttynyt veli Rogerin sur-masta.
KATT/KATH.NET

www.taize.fr

Heliga stolens balansräkningvisar ett överskott
Balansräkningen för 2004 ärnu klar. 11 juli presenteradesdess resultat för pressen, efteratt den 8 juli lagts fram förden kardinalskommitté somövervakar Heliga stolens eko-nomi och som leds av stats-sekreteraren kardinal AngeloSodano. Dagen efter kar-dinalsmötet publicerades ettpressmeddelande, som påmåndagen kompletteradesmed en presskonferens medkardinal Sergio Sebastiani,ordförande för Heliga stolensekonomiska prefektur, somövervakar Heliga stolensbudget löpande, och kardinalEdmund Casimir Szoka, ord-förande för Vatikanstaten.Vatikanens ekonomi ärnämligen uppdelad i två de-lar: Heliga stolen och Vati-

kanstaten. Heliga stolensbudget är på drygt 200 miljo-ner euro, Vatikanstatensbudget är inte känd. Heligastolen omfattar katolska kyr-kans ledning medan Vatikans-taten förvaltar statens territo-rium. Man kanske kan jämfö-ra med stat och kommun.Heliga stolens budget ärpå drygt 205 miljoner euromed ett överskott på ca 3 mil-joner euro. Heliga stolen om-fattar sådant som är knutettill ledningen för katolska kyr-kan, statssekretariatet och ku-rians övriga kongregationeroch råd samt nuntiaturerna,som företräder Heliga stolenruntom i världen. Allt dettakostar, och bekostats dels avHeliga stolens ekonomiför-valtning APSA, som förvaltar

fastigheter som till stor delligger i Italien men ägs av Va-tikanen, och dels av bidragfrån världens biskopskonfe-renser på drygt 27 miljonereuro.Kurian har 2663 anställdavarav 1558 lekmän. Därtillkommer 1429 pensionärer.Vatikanradion är en av destörsta utgifterna. Budgetenbrukar ligga omkring 20 mil-joner euro, ungefär en tiondelav Heliga stolens totala eko-nomi. Utgiften är så stor attVatikanstaten bidrar ochtäcker omkring halva kostna-den.Vatikanstaten är en merlokal och mindre kyrklig eko-nomi: hit hör Vatikanmuseer-na, som är den stora mjölk-kon i sammanhanget, och de

olika snabbköp, apotek ochaffärer som bara är öppna förVatikanens egna anställda.Någon total siffra för Vati-kanstatens budget offentligg-jordes inte men, Vatikansta-ten gick 2004 med ett övers-kott på drygt fem miljonereuro. Vatikanstaten har 1560anställda och 878 pensio-närer.Dessutom tillkännagavsatt världens katoliker skänktnästan 52 miljoner dollar i sk Peterspeng. Det är en kol-lekt på apostlarna Petrus ochPaulus dag 29 juni, som gåroavkortad till påvens välgö-renhet. Gåvorna hit har mins-kat med drygt sju procent se-dan 2003.
KATT/Vatikanradion

1,1 miljoonaa nuorta maailmannuortenpäivillä Kölnissä
Kölnissä järjestetyt katolisenkirkon XX maailman nuor-tenpäivät keräsi sunnuntaina21.8. vietettyyn päätösmes-suun noin 1,1 miljoonaa us-kovaa kaikkialta maailmasta.Paavi Benedictus XVI viettimessun Kölnin laidalla sijait-sevalla Marienfeldin aukiolla.Kölnin arkkipiispa, kardi-naali Joachim Meisner koko-si yhteen tapahtuman kulkuaseuraavasti: "Me kaikki tun-nemme olevamme kuin kurs-silaisia, jotka juuri ovat suo-rittaneet ylioppilastutkin-non." Hänen mukaansa osal-listujien mielessä on päällim-mäisenä tunne ansaitsematto-masta lahjasta. Tärkeintä eikuitenkaan ole se, mitä tapah-tui, vaan se, mitä tämän jäl-keen tapahtuu. "Nythän kaik-ki vasta alkaa! Nuorten tehtä-väksi tulee rakentaa siltä ny-kyisyydestä tulevaisuuteen."Suomesta nuortenpäiviinosallistui ryhmä nuoria isäPeter Gebaran SCJ johdolla.Hänen mukaansa nuortenpäi-vien tunnelma oli hieno jahengelliset hedelmät suuret.
Paavilla paljontärkeitätapaamisia

Paavilla oli nuortenpäivienvierailunsa yhteydessä, jokasamalla oli hänen ensimmäi-nen ulkomaanmatkansa paa-

vina, lukuisia tärkeitä tapaa-misia. Hän vieraili jo perjan-taina 19.8. Kölnin synagogas-sa. Siellä pitämässään puhees-sa hän muistutti mm. siitä,että "katolinen kirkko on si-toutunut ... suvaitsevaisuu-teen, kunnioitukseen, ystävyy-teen ja rauhaan kaikkien kan-sojen, kulttuurien ja uskonto-jen kesken". Juutalaisuuden jakristinuskon yhteiseen perus-taan viitaten hän muistuttimyös, ettei dekalogi ole mi-kään "taakka, vaan merkkipaa-lu, joka johtaa menestykselli-seen elämään".Seuraavana päivän pyhä isäkohtasi puolestaan Saksanmuslimiyhteisön edustajia.Heille hän painotti uskon-nonopetuksen merkitystä rau-hankasvatuksessa: "Opettami-nen on väline, jonka kauttaajatukset ja vakaumukset vä-littyvät. Mielen koulutuksessasanojen vaikutus on suuri.Siksi teillä on suuri vastuunuoren sukupolven kasvatuk-sessa. Kiitollisena olen saanutkuulla hengestä, jolla oletteottaneet vastaan tämän tehtä-vän."
Ekumenia eitarkoita paluuta

Kölnin arkkipiispanpalat-sissa pyhä isä kohtasi myösmuiden kristillisten kirkkojenja yhteisöjen edustajia. Hänen

ekumeeniset sanansa on syytälukea tarkkaan:"Tiedämme kaikki, että onolemassa lukuisia ykseydenmalleja, ja te tiedättä, että ka-tolisella kirkolla on myösoma tavoitteensa: Kristuksenopetuslasten täysi näkyvä yk-seys, niin kuin Vatikaanin IIekumeeninen kirkolliskokousasian määrittelee monissa do-kumenteissaan. Olemme va-kuuttuneita siitä, että tämäykseys todellakin on katolises-sa kirkossa ilman, että se kos-kaan voisi hävitä. Kirkko eitodellakaan ole kokonaan hä-vinnyt maailmasta."Toisaalta tämä ykseys eitarkoita sitä, mitä voitaisiinkutsua paluun ekumeniaksi;sehän tarkoittaisi oman us-konhistorian kieltämistä jahylkäämistä. Ei näin!"Se ei tarkoita yksimuotoi-suutta kaikissa teologian jahengellisyyden ilmaisuissa, li-turgisissa muodoissa ja järjes-tyksessä. Ykseyttä moninai-suudessa ja moninaisuuttaykseydessä: saarnassani pyhienPietarin ja Paavali juhlapyhä-nä painotin, että täysi ykseysja tosi katolisuus sanan alku-peräisessä merkityksessä kuu-luvat yhteen. Tämän yhteen-kuuluvuuden välttämättömä-nä ehtona sitoumusta yksey-teen on jatkuvasti puhdistet-tava ja uudistettava. Sen on

jatkuvasti kasvettava ja kypsyt-tävä."Tätä tarkoitusta vartenvuoropuhelulla on oma an-tinsa. Enemmän kuin akatee-minen ajatustenvaihto se onlahjojen vaihtamista, johonkirkot ja kirkolliset yhteisötvoivat osallistua omien rik-kauksiensa kanssa."
SeuraavatnuortenpäivätAustralianSydneyssä 2008

Kölnissä pyhä isä myös il-moitti, että seuraavat nuorten-päivät järjestetään AustralianSydneyssä vuonna 2008. Syd-neyn arkkipiispa, kardinaaliGeorge Pell iloitsi ilmoituk-sesta suuresti. Hänen mu-kaansa nuortenpäivien hen-gellinen vaikutus on suuri, jasama vaikutus niillä toivotta-vasti on myös Australiassa.Ensitietojen mukaan nuorten-päivien vetonaulaksi on tulos-sa katolinen, elokuvistaantunnettu Mel Gibson.Seuraavassa Fidesissä ker-rotaan laajemmin paavin sa-nomasta Kölnissä ja mukanaolleiden nuorten tunnelmis-ta.
KATT/VIS/KATH.NET
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Vår produktivepåve Benedikt XVI
Det är kanske lite för tidigt att rubricera påven som den
produktive påven, då han ej ännu haft tid att producera
något nämnvärt. Men ända tills han blev påve har han un-
der hela sitt liv varit mycket produktiv och vad man fått
veta om hans ferie ger gott hopp för framtiden. Dels med-
delades det att han arbetat ivrigt med en bok, som han ej
hunnit få färdig före påvevalet och dels att han hade tre
lådor böcker med sig.

Hans arbetsfält har alltid förutsatt skriftlig verksamhet.
Han blev professor vid trettiotvå års ålder, biskop vid fem-
tio års ålder och prefekt för troskongregationen fyra år
senare. Alla dessa uppgifter krävde föredrag och artiklar som
småningom utvecklade sig till böcker. Jag använder medve-
tet ordet utvecklade sig.

Sedan jag hittat fram till hans böcker, har jag ofta fö-
rundrat mig över hans produktivitet: över 20 böcker och
ofta mer än en per år. Hur kan man hinna med det? I den
senast inköpta av hans böcker ger han själv förklaringen till
detta. Han säger att när ett problem dyker upp så ofta att
det blir påträngande och att han känner ett behov av att
deltaga i debatten, vänder han sig till sitt föredragsarkiv och
söker. Följande steg är att sikta (hans eget ord) materialet.
Som resultat får han i handen en bunt som kan utgöra en
helhet. Den blir med några förenande notiser snabbt en
bok.

När jag skrattat färdigt åt hans siktande eller sållande av
artiklar tog jag fram de sju böcker av honom som jag har på
min bokhylla. När jag tittade på dem fann jag att två var
oskarvade helheter – den ena var intervjuboken Jordens salt
–, tre hade en kärna av texter som skrivits för ett bestämt
tillfälle men hade skarvats med artiklar som anslöt sig till
ämnet i samband tryckningen och två bestod i sin helhet av
föredrag eller artiklar från olika tillfällen. Det är klart att
detta system ger möjligheter att producera mer än en bok
per år. Men en bra präktigt personligt arkiv måtte påven
hålla sig med.

Av de böcker jag har är fem på engelska emedan jag hit-
tat dem i en katolsk bokhandel i London, en på svenska
och den sist inköpta på tyska. Den har jag beställt på Aka-
demen. Översättelserna har alla varit mycket goda och lätt-
lästa. Jag beställde en på grundspråket för att få begrepp om
hans teologiska tyska. Den visade sig vara klar men termin-
ologin är rätt tung. Då jag läst tyska sedan min barndom
var det för mig en besvikelse att finna översättningarna lät-
tare att läsa än grundspråket.

Den svenskspråkiga boken: Kallad till gemenskap, har
utgivits av det modiga förlaget Catholica, det samma som
utgav Katekesen på svenska. Nu när det blivit efterfrågan på
påvens böcker har de två till under översättning: På väg mot
Kristus och Liturgins ande. De kommer ut ännu detta år.
Om dessa går bra funderar de på att låta översätta en tredje.
Kallad till gemenskap kan man beställa via Katolsk Infor-
mationstjänst, samma adress som Fides.

MÄRTA AMINOFF

Johannes Paavali II marttyyriksi?
Varsin pian paavi JohannesPaavali II:n kuoleman jälkeenalettiin eri puolilla maailmaavaatia hänen pikaista julista-mistaan pyhäksi. Uusi paaviBenedictus XVI vastasi tähänkutsuun jo toukokuussa il-moittamalla poistavansa au-tuaaksijulistamisprosessinaloittamisen aikarajan edeltä-jänsä tapauksessa.Käsittelyn nopeuttamisenlisäksi on esitetty myös muitateitä Johannes Paavali II:n pi-kaiseksi pyhäksijulistamiseksi.Yksi niistä on marttyyriushäntä vastaan vuonna 1981tehdyn murhayrityksen perus-teella. Tätä esittää myös hyvinarvovaltaisen L'OsservatoreRomano -lehden päätoimitta-ja Mario Agnes elokuun lo-pussa.Agnesin mukaan Pietarin-kirkon aukion kivet, joihinhaavoittuneen paavin vertavalui, tulee säilyttää, koskaveri niissä on "autenttisestimarttyyriuden kokeneen paa-vin. Se, että hän ei kuollut, ei

tarkoita sitä, etteikö hän olisimarttyyri", Agnes sanoi.Vaikka monet asiantunti-jat ovat alun perin pitäneetkinmahdottomana ajatusta, ettäeloon jäänyt ihminen voitai-siin julistaa marttyyriksi, vai-kuttaa nyt siltä, ettei asia ole-kaan niin selvä.Pyhäksi julistamisenkongregaation prefekti, kardi-naali Jose Saraiva Martins sa-noi jokin aika sitten, että onteologian asiantuntijoidentehtävä punnita, antaisikopaavin toukokuun 13. päivä-nä vuonna 1981 tapahtunutmurhayritys ja hänen pitkäjulkinen fyysinen kärsimyk-sensä aiheen marttyyriksi ju-listamiseen.
KATT/CWNEWS

Pyhyydenselvittäminenalkoi virallisesti
Paavi Johannes Paavali II:npyhyyden selvittäminen autu-

aaksijulistamista varten alkoivirallisesti 28. kesäkuuta. Asi-an edistämiseksi Roomanhiippakunta on julkaissut ru-kouksen, jonka epävirallinensuomennos on seuraava:
Oi Pyhä Kolminaisuus, me kii-tämme sinua siitä, että armossa-si annoit kirkollesi paavi Johan-nes Paavali II:n, jonka kauttasallit isällisen huolenpitosi hellyy-den, Kristuksen ristin kunnian jaPyhän Hengen kirkkauden lois-
taa.Luottaessaan täydellisesti lo-puttomaan armeliaisuuteesi jaMarian äidilliseen esirukoukseenhän oli meille elävä kuva Jeesuk-sesta, Hyvästä Paimenesta, janäytti meille, että pyhyys on joka-päiväisen kristillisen elämän vält-tämätön mitta sekä tie päästäiankaikkiseen kommuunioon si-
nun kanssasi.Suo meille hänen esirukous-tensa kautta ja sinun tahtosi mu-kaisesti ne armot, joita pyydäm-me toivoen, että hänet pian liitet-täisiin pyhiesi joukkoon. Aamen.

Nimityksiä
Helsingin piispa JózefWróbel SCJ on nimittä-nyt isä Melvin Llaban-esin (Perthin arkkihiip-pakunnasta Australiasta)Pyhän Henrikin seura-kunnan kappalaiseksi2.8.2005 alkaen toistai-seksi. Syntyjään isä Lla-banes on filippiiniläi-nen. KATT

Katekismus ilmestyi
Pitkään odotettu Katolisenkirkon katekismuksen suoma-lainen käännös ilmestyi vih-doin elokuun lopussa. Tu-hannen kappaleen painos saa-pui Katoliseen tiedotuskes-kukseen torstaina 25.8. Kate-kismuskuorma painoi yhteen-sä vain hivenen alle kaksi tu-hatta kiloa.

Katekismuksen painoiGummerus Kirjapaino Oy Jy-väskylässä. Kirja on 815-sivui-nen, kovakantinen ja 172x250mm:n kokoinen. Sillä onpaksuutta noin 4 cm.Helsingin piispan johdan-to Katekismukseen ja kirjanhankintaohjeet ovat tämänlehden sivuilla 3-4. KATT

Stella Maris siirtyybirgittalaissisarille
Helsingin piispa Józef Wró-bel SCJ ilmoitti hiippakunta-juhlan yhteydessä 13.8. Stel-la Marisissa, että Stella Marissiirtyy syksyllä birgittalaissisar-ten hoidettavaksi. Hiippakun-takeskusta pitkään johtanutLeena Kangas jää eläkkeelle.Samassa yhteydessä piispatoivoi, että keskus saisi entis-tä selvemmän mariaanisensanktuaarion (pyhiinvaellus-paikan) luonteen.

Birgittalaissisarten yleisab-bedissa äiti Tekla FamigliettiOSSS vieraili Stella Marisissaviimeksi juhannuksen tienoil-la. Alustavien tietojen mu-kaan ensimmäiset sisaretmuuttavat Stella Marisiin josyksyllä. Heidän kappalaisek-seen Stella Marisiin muuttaaisä Frans Voss SCJ. KATT
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Rakkaat sisaret ja veljet! Us-
kontunnustuksessa tunnustamme
uskomme pyhäin yhteyteen. Tällä
ilmauksella on monta merkitystä.
Voimme lukea siitä Katolisen kir-
kon katekismuksesta, joka puhuu
taivaallisen kirkon ja maanpäälli-
sen kirkon yhteydestä. Katekismus
sanoo kirkon perustuvan kolmeen
olemisen tilaan: "… toiset hänen
opetuslapsistaan vaeltavat maail-
massa, toiset ovat eronneet tästä
elämästä ja heidät puhdistetaan
(kiirastulessa), kun taas toiset kat-
selevat jo kirkkaudessa 'yhtä aino-
ata kolmiyhteistä Jumalaa sellaise-
na kuin hän on'" (KKK 954).

Tämä kolmen olemisen tilan
välinen yhteys tarkoittaa, että ne,
jotka elävät vielä maan päällä voi-
vat rukoilla, hyvittää ja tehdä katu-
musta niiden puolesta, jotka ovat
kiirastulessa ja näin he voivat vä-
hentää heidän kärsimystään. Kate-
kismuksen mukaan sitä vastoin ne,
jotka ovat jo saavuttaneet taivaan,
voivat lujittaa esirukouksillaan nii-
tä, jotka elävät vielä maan päällä.
"He eivät nimittäin lakkaa rukoile-
masta Isää meidän puolestamme;
he uhraavat hänelle ansiot, jotka
he maan päällä ovat koonneet Jee-
suksen Kristuksen kautta. […] Näin
heidän veljellinen huolenpitonsa
on meille suuri apu heikkoudes-
samme" (KKK 956).

Jumalanäiti Marialla on ensim-
mäinen sija pyhien joukossa tai-
vaassa. Siksi kristillisessä hurskas-
elämässä on tapana sanoa: Tai-
vaan kuningatar, enkelit ja pyhät.
Koska hän oli Jumalanäiti, vailla
syntiä, Jumalan syvästi rakastama,
läheisessä yhteydessä Poikaansa ja
hänen kanssaan kärsinyt, on hän
suurin puoltajamme, sellainen
puoltaja, joka astuu Poikansa eteen

Artikkeleita

Rakkaat sisaret ja veljet!
Tänään vietämme jälleen hiip-

pakuntamme juhlaa ja yhdessä
universaalin kirkon kanssa muis-
tamme autuaan Neitsyt Marian
taivaaseen ottamista. Raamattu ei
tosin kerro mitään Marian elämäs-
tä hänen poikansa, Jeesuksen Kris-
tuksen taivaaseen astumisen jäl-
keen. Viimeistä kertaa kohtaamme
Marian yhdessä apostolien, toisten
naisten ja veljien kanssa Jerusalemis-
sa, yläsalissa, jossa he pitivät kaikki
yhtä ja rukoilivat lakkaamatta
odottaen Pyhää Henkeä (Ap.t.
1:14). Juhla, jota tänään vietämme,
kuuluu kirkon vanhimpaan tradi-
tioon. Sitä alettiin viettää pian
vuonna 431 pidetyn Efeson kirkol-
liskokouksen jälkeen. Kokouksessa
tunnustettiin, että Maria on Juma-
lanäiti - Theotokos. Keisari Mauri-
tius julisti elokuun 15. päivän val-
takunnalliseksi vapaapäiväksi.
Myöhemmin Paavi Pius (XII) julisti
marraskuun ensimmäisenä päivä-
nä 1950 dogmin: On Jumalan il-
moittama totuus, että Maria on
otettu sieluineen ja ruumiineen tai-
vaaseen.

Marian taivaaseen ottaminen
liittyy kiinteästi Jumalan pelastus-
suunnitelmaan ja Jeesuksen Kris-
tuksen lunastustyöhön. Mariassa
näemme ensimmäisen täysin lunas-
tetun ihmisen. Tämä uskon totuus
liittyy läheisesti kahteen muuhun
totuuteen. Jumalanäitinä Maria
oli koko elämänsä ajan synnitön.
Siksi kirkko uskoo, että hän oli
myös syntynyt vailla perisyntiä. Tä-
hän perustuu kirkossa joulukuun
kahdeksantena päivänä vietettävä
juhla.

Marian taivaaseen ottamisen
juhla ilmaisee myös, että Maria oli
koko elämänsä ajan lujasti liittynyt

poikaansa Jeesukseen Kristukseen,
ei ainoastaan vain tämän äitinä,
vaan myös ihmisenä, jota Jumala
kuulee. Jumala oli lahjoittanut hä-
nelle armonsa. Taivaaseen ottami-
nen oli looginen seuraus Marian
maanpäälliselle elämälle. Maria
meni kotiin poikansa luo elääkseen
tämän kanssa iäti. Tämä kotiintu-
lo ei ollut vain kaipauksen täytty-
mystä. Se oli erityinen Jumalan lah-
ja. Taivas on sen täyttymys, mitä
Jumala haluaa ihmiselle lahjoittaa,
mihin hän on ihmisen jo alusta al-
kaen kutsunut.

Voimme ilmaista tämän Mari-
an elämää koskevan teologisen to-
tuuden ja taivaaseen ottamisen
myös toisin. Ei vain Jumala rakas-
tanut Mariaa erityisellä tavalla ja
varjellut tätä synniltä siksi, että
Maria oli hänen Poikansa äiti.
Maria itse oli rakastanut Jumalaa
syvästi ja eli jo maan päällä lähei-
sessä yhteydessä häneen. Siksi
myöskään kuoleman hetki ei ollut
mikään dramaattinen tapahtuma,
niin kuin ihmiset yleensä sen koke-
vat ja siksi odottavat sitä ehkä pe-
lolla. Marialle kuolema oli odotet-
tu siirtymävaihe maan päältä Ju-
malan kotiin.

Tässä juhlassa tunnustamme
myös, että Maria otettiin ruu-
miineen taivaaseen. Tämä kertoo
siitä, että Maria ei rakastanut Ju-
malaa vain hengellisessä mielessä ja
ajatuksissaan. Hän rakasti Jumalaa
koko ihmisyydellään. Myös Mari-
an teot ja aivan erityisellä tavalla
hänen ruumiillinen puhtautensa
olivat ilmaisu rakkaudesta Juma-
laan. Tämä puhtaus oli seuraus
hänen ehdottomasta kuulumises-
taan ja antautumisestaan Jumalal-
le. Oikeastaan koko hänen ihmisyy-
tensä kuului vain Jumalalle.

jokaisen ihmisen, suurimmankin
syntisen puolesta. Hän rukoilee Ju-
malalta tälle laupeutta, parannuk-
sen armoa ja pelastusta. Hän anoo
Pojaltaan kaikkea tarvittavaa ar-
moa kirkolle ja ihmisille, erityisesti
niille, jotka sitä häneltä pyytävät ja
uskovat itsensä hänen hoitoonsa.
Kristillisessä traditiossa viitataan
tällaiseen Marian ja ihmisen väli-
seen äidilliseen suhteeseen testa-
mentissa, jonka Jeesus Kristus itse
antoi ristillä: "Kun Jeesus näki, että
hänen äitinsä ja rakkain opetuslap-
sensa seisoivat siinä, hän sanoi äi-
dilleen: 'Nainen, tämä on poikasi!'
Sitten hän sanoi opetuslapselle:
'Tämä on äitisi!'" (Joh. 19:26-27)

Tähän suhteeseen perustuu
meidän paikalliskirkkomme vihki-
minen Neitsyt Marian tahrattom-
alle sydämelle. Tämä tapahtuu
hiippakuntamme juhlavuoden
päättyessä, kun vietämme Marian
perisynnittömän sikiämisen juhlaa
8. päivänä joulukuuta. Marian sy-
dän on täynnä äidillistä rakkautta
Poikaansa, kirkkoaan ja meitä koh-
taan. Juuri tästä äidillisestä Mari-
an rakkaudesta johtuen haluam-
me antaa hiippakuntamme, itsem-
me, perheemme, elämämme ja pe-
lastuksemme hänen hoitoonsa.
Haluan jo tänään pyytää kaikkia
kirkkomme jäseniä valmistautu-
maan tuohon juhlaan rukoillen,
hyviä töitä ja parannusta tehden.
Rukoilkaamme eritoten kaikkien
niiden kääntymisen puolesta, jot-
ka elävät kaukana Jumalasta ja hä-
nen kirkostaan.

Myös Stella Maris on tarkoitet-
tu erityiseksi Marian kunnioittami-
sen paikaksi. Toivon, että tämä
paikka kehittyy tulevaisuudessa
mariaaniseksi sanktuaarioksi. Se
oli jo edeltäjäni piispa Paulin unel-

ma. Kiitämme Jumalanäitiä siitä,
että tämä paikka on vihitty hänel-
le.

Velvollisuutenani on tuoda
esille tässä tilaisuudessa vielä asia,
jonka moni teistä jo tietääkin. Stel-
la Marisin johtaja Leena Kangas
jää ensi tammikuussa eläkkeelle.
Hän on johtanut keskusta yli 20
vuotta ja hän on palvellut myös
monella muulla tavalla hiippakun-
taamme. Tässä juhlassa me voim-
me kaikkia hiippakuntalaisia edus-
taen kiittää Leenaa hänen uskolli-
sesta palvelustaan. Paljon, paljon
kiitoksia, Leena! Tähän asti sinä
olet palvellut meitä. Nyt sinä voit
aina tulla tänne palveltavaksi.

Minulla on suuri ilo ilmoittaa,
että birgittalaissisaret jatkavat Lee-
na Kankaan jälkeen tätä palvelut-
yötä. Hiippakunta on tänä kesänä
uskonut keskuksen heidän hoi-
toonsa ja sisaret aloittavat täällä
syksyllä. Me toivomme, että sisar-
ten oma spiritualiteetti koituu
myös keskuksen rikkaudeksi ja kii-
tämme myös heitä sydämellisesti jo
tänään.

Tässä hiippakuntajuhlassa ha-
luan kiittää vielä Jumalaa, hänen
Poikansa äitiä sekä kaikkia niitä,
jotka ovat osallistuneet Katolisen
kirkon katekismuksen kääntämi-
seen suomeksi. Työ on nyt valmis ja
lähiviikkoina te voitte tilata kirjaa
tiedotuskeskuksesta. Pyrkikäämme
katekismuksen avulla puhdista-
maan uskoamme ja tuntemaan
paremmin katolisen kirkon ope-
tusta, jotta olisimme Jumalalle mie-
luisia, Neitsyt Marian esikuvan
mukaan. Aamen.

+ JÓZEF WRÓBEL SCJHELSINGIN PIISPA

Piispamme saarna hiippakuntajuhlassa

Hiippakuntajuhla Stella Marisissa   13.8.2005
Hiippakuntajuhlaa vietet-tiin Stella Marisissa elo-kuun puolivälissä perintei-seen tapaan vaihtelevassasäässä. Jyväskylän ja Tampe-reen seurakuntien järjestys-vuoro sai lisäarvoa kirkonjuhlavuoden yhteisestä tee-masta.
Hiippakuntajuhla Stella Ma-risissa järjestettiin elokuun13. päivänä. Sää ei välttämät-tä suosinut, mutta messu saa-tiin vietettyä kuivin päin.Ohjelmaa sade ei onneksi eh-tinyt haitata.Juhlapäivän ohjelmatar-jonnasta vastasivat JyväskylänPyhän Olavin ja Tampereen

Pyhän Ristin seurakunta.Hiippakuntalaisia oli Stellik-seen kertynyt mukavan paljonkaikista seurakunnista.Saarnassaan piispa kertoimonia mielenkiintoisia uuti-sia: Stella Marisin johtaja Lee-na Kangas jää eläkkeelle.Suurkiitosten jälkeen kuul-tiin, että hänen jälkeensä hiip-pakuntakeskuksen vetovastuusiirtyy birgittalaissisarille.Toinen aplodeja herättä-nyt ilmoitus oli ilmoitus Ka-tekismuksen pitkään kestä-neen valmistusprosessin päät-tymisestä. Kirja on jo tilatta-vissa!Kolmas messuun kuultuasia oli piispan ilmaisema toi-

ve siitä, että Stella Maris vähi-tellen muodostuisi todelli-seksi mariaaniseksi sanktuaari-oksi.Näin leirien ja juhlien on-nistuneesta järjestämisestätunnettu Stellis saisi myösentistäkin syvemmän hengelli-sen ulottuvuuden, joka voisimyös vahvistaa hiippakun-tamme uskoa ja yhteenkuulu-vuutta. Rukous on siinä teh-tävässä keskeinen voimavara.Syytä iloon on siis paljon.Messun jälkeen nautittiinsisar Theresa Jezlin CPPSkauniista puheesta, karmeliit-tamaallikkojen tanssiesityk-sestä ja nukketeatteriesitykses-tä. KATT
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Artikkeleita
Sisar Theresan puhe
Rakkaat ystävät!Jeesus esitti kansalle vertauksen; "Taivasten valtakun-ta on kuin hapate. Kun nainen sekoitti sen kolmeenvakalliseen jauhoja, koko taikina happani. Matt. 13:33 Olen viime aikoina ajatellut paljon pyhän Henrikintuloa Suomeen 850 vuotta sitten ja toisaalta taas mei-dän nykyisen hiippakuntamme perustamista 50 vuottasitten. Molemmissa tapauksissahan katolinen kirkko olijo läsnä tässä maassa - hiippakuntia nimittäin peruste-taan sinne, missä jo on hiippakuntalaisia. Molemmissatapauksissa monet katolilaiset olivat tulleet Suomeenvähin erin ulkomailta. Hitaasti he olivat vaikuttaneetympäristöönsä monilla tavoilla hapatteen lailla. Olenmyös pohtinut hapatetta. Kuka keksi ja missä keksittiin,että se vaikuttaisi leipään? Onko hiiva, jonka ostammekaupasta, tämän ensimmäisen hapatetun leivän jälke-läinen? Ennen vanhaan hapatetta säilytettiin huolelli-sesti kotona. Mikäli hapatteen organismi kuoli, oli jos-kus pakko mennä hakemaan uutta naapurilta, uuttamutta tietenkin samaa. Tuntuu silta, että tämä voi ollavertauskuva katolisesta kirkosta täällä Suomessa. Mei-dän kirkkomme hävisi täältä melkein kokonaan refor-maation jälkeen, mutta myöhemmin sama kirkko saa-tiin takaisin eräistä Keski-Euroopan maista.Minä nautin leivän valmistamisesta ja pidän leivänleipomista antoisana ja tyydyttävänä toimena, vaikkenusein ehdikään harrastaa sitä. Leivän leipomisen iloonkuuluu taikinan vaivaaminen. Kun leipätaikinaa käsit-telee, huomaa, ettei se selvästikään ole mitään reagoima-tonta ainetta; hapatettu taikina on elävä ja kasvava mas-sa. Tänä päivänä myös meidän hiippakuntamme onelävä ja kasvava. Katsokaa ympärille. Täällä on ihanapaikallisväestö, joka kärsivällisesti ja jopa iloisesti kestäämeitä maahanmuuttajia: pappeja, sisaria ja seurakun-talaisia. Heitä on kolmea lajia: on niitä, jotka ottavatvastaan meidät maahanmuuttajat heti sydämellisesti,kunnes me häiritsemme heidän rauhaansa tai järjestys-tään; sitten ovat ne, jotka alussa pysyvät sivussa ja katso-vat meitä skeptisesti, kunnes todistamme mitä olemme;ja on vielä niitä, joilla on nämä molemmat taipumuk-set. Mutta tiedämme, että juuri näin ihmiset otetaanvastaan kaikialla maailmassa. Ennen kaikkea paikkallis-väestön ansiosta meillä on täällä valmiina hiippakun-nan ja seurakuntaelämän raamit. Monet perheet ovatuskollisesti sukupolvien ajan pysyneet katolisina vaikeis-sa diasporaoloissa. Heidän ansiostaan katolista kirkkoakunnioitetaan tässä maassa ja suomalaisessa yhteiskun-nassa.Täällä on katolilaisia kaikialta maailmasta. Hiippa-kunnassamme puhutaan yli 75 kieltä äidinkielenä, vaik-ka hapatteena olemme samoja. Oikeastaan tällaisen "lei-vän" tekeminen olisi mahdotonta muissa tilanteissa.Mutta Pyhän Hengen vaivaamana leipä onnistuu. Entäme maahanmuuttajat? Minkälaisia me olemme? On sel-laisia, jotka haluavat itselleen samanlaisen kirkon täälläSuomessa kuin heillä oli omassa kotimaasaan. On sel-laisia, jotka innokkaasti ottavat vastaan kaiken suoma-laisuuden, niin nopeasti kuin voivat, vaikka he siten tu-hoavat itsensä; ja on niitä, jotka vetäytyvät pois kirkonelämästä, koska he eivät ensihämmingissään löydä omaapaikkaansa siinä. Muttamahaanmuuttajilla on paljonannetavaa paikalliselle kirkolle. He muistuttavat meitäsiitä, että maailmassa olemme todella iso kirkko, jokaon läsnä jollakin tavalla jokaisessa maassa. He muistut-tavat myös siitä, että voimme Suomessa vapaasti tun-nustaa olevamme katolilaisia ilman mitään ikäviä seura-uksia valtion taholta – asummehan vapaassa maassa.Mutta, olemme erilaisia – ei kukaan meistä ole muitaparempi eikä huonompi, mutta erilaisia me kyllä olem-me. Hyvä, että sekä paikallisväestö että maahanmuutta-jat ovat yleensä kärsivällisiä, koska molemmilla puolillasulauttamisen prosessi on pitkä ja vaivalloinen. Muttahenkilökohtaisesta kokemuksesta tiedän, että prosessi,vaikka se joskus onkin kivulias, tuottaa siunausta yllinkyllin, useinkin erilaisuuksien ansioista.Mieleeni tulee joitain sääntökuntani sisaria, joidenkanssa minulla oli iloa opettaa Helsingin englantilaises-sa koulussa. Niin kuin monilla englanninkielisillä, heil-läkin oli voittamattomia vaikeuksia lausua "y" suomalai-sissa sanoissa. Sydämellisinä ja kohteliaina ihmisinä sisa-ret kuitenkin halusivat usein sanoa englanninkielisen

"please"-sanan vastikkeen, "ole hyvä", mutta lausuivatsen aina "ole hiivaa." He olivat siis viisaita naisia, jopavahingossakin!Kuinka voimme olla "hiivana"? Kuinka voimme vai-kuttaa kirkossamme ja yhteiskunnassamme?On ole-massa yhtä paljon vaikutustapoja kuin on ihmisiä.Parhaat tulokset syntyvät kun elämme aidosti ja luon-nollisesti.Eräs äiti seurakunnassamme totesi, että onneksihänen lastensa lauantaikurssi oli itsestäänselvyys hä-nen luterilaiselle miehelleen. Miehellä oli ollut katoli-nen ystävä lapsena, ja hän odotti usein tätä ystäväänsäopetuksen päättyessä. Siis hänen katolinen lapsuuden-ystävänsä vaikutti hänen perhelämäänsä myönteisellätavalla olemalla aidosti ja luonnollisesti katolilainen.Jotkut tapaamani ihmiset saattavat sanovat esimerkik-si: "Meillä on katolilaisia naapureita ja he ovat oikeinmukavia." Tämä on ainakin hyvä alku! Tunnen eräänJuuso-nimisen miehen, joka on (uskokaa pois!) viemä-röintipäällikkö koiramuonatehtaassa. Juuso on myöskatolilainen. Kerran paastonaikana muistaessaan, ettätehtaan ruokalassa ei myydä lihattomia ruokia, hänteki kotona tonnikalavoileipiä evääksi työhön. Ruo-katauolla eräs toinen työntekijä huomasi, että Juusol-la oli omat eväät. Hän meni tämän luokse ja kysyi,oliko hän katolilainen. Juuso myönsi olevansa, ja nai-nen rupesi kuuluvalla äänellä luennoimaan hänelle ka-tolisen kirkon niin sanotuista paheista. Kaikki muutruokalassa vaikenivat. Juuso kuunteli rauhallisesti.Kun nainen piti hengähdystauon, Juuso huokasi jasanoi: "Me kristityt olemme taistelleet keskenämmevuosisatoja, ja Jeesus halusi vain, että rakastaisemmetoinen toistamme." Nainen seisoi hetken hiljaa ja pala-si sitten omalle paikalleen. Muut ruokailijat jatkoivatkeskusteluaan. Juuso söi toisen voileivän. Juuso ei ollutteologi. Hän hermostuisi, jos hänen täytyisi vastata lii-an moniin omaa uskoaan koskeviin kysymyksiin. Mut-ta ei edes teologi olisi voinut reagoida viisaammin, rau-hallisemmin ja ystävällisemmin kuin hän tässä tapauk-sessa.Emme oikeastaan voi koskaan tietää, kuinka vai-kutamme toisiin ihmisiin. Kannattaa siis antaa PyhänHengen käsitellä meitä omalla tavallaan. Voimme aut-taa häntä elämällä uskoamme aidosti.Toinen ja ehkä paras tapa olla "hiiva" on rukous.Selvää on, että paras rukous on pyhä Messu. Tietystiolemme tietoisia siitä, että Messu on paljon enemmänkuin rukous, mutta haluaisin tässä yhteydessä puhuapienestä osasta sen merkitystä rukouksena. Olemmehuomanneet, että messun aikana rukoillaan koko kir-konpuolesta, siis meidänkin puolestamme. Tämä tar-koittaa, että jokaisessa messussa, missä tahansa sitä pi-detäänkin, me olemme mukana. Kun ajattelemme eriaikavyöhykkeitä, tämä tarkoittaa, että meidän puoles-tamme rukoillaan jatkuvasti. Katsokaa taas ympäril-lenne! Nämä katolilaiset, joita ette aikaisemmin oletunteneet, ovat rukoilleet teidän puolestanne jo vuo-sia osallistuessaan messuun omissa kotimaissaan! Maa-hanmuuttajat ovat rukoilleet tämän paikalliskirkonpuolesta jo ennen kuin he tulivat Suomeen ja paikalli-set katolilaiset ovat rukoilleet heidän puolestaan. Sii-nä mielessä, vaikka emme ole tunteneet toinen toisiam-me, emme koskaan ole olleet vieraita toisillemme!Tämä myös tarkoittaa, että vaikka joskus tunnemmeitsemme yksinäisiksi, muukalaisiksi, masentuneiksi –emme ole yksin. Olemme niin tärkeitä, että koko kirk-komme rukoukset kantavat meitä Jumalan valtaistui-men eteen. Me voimme olla hapate, hiiva, osallistumal-la messuun niin usein kuin voimme. Vaikka emme jos-takin syystä voi osallistua ehtoolliseen, voimme keskit-tyä messun rukoukseen, ja koko kirkon kanssa kantaatoisten ja omat tarpeemme Jumalaan eteen. Sillä taval-la voimme osallistua tähän jatkuvaan rukoukseen, jokaon yksi parhaita rakkauden tekoja."Vielä hän esitti heille vertauksen: Taivasten valta-kunta on kuin hapate. Kun nainen sekoitti sen kol-meen vakalliseen jauhoja, koko taikina happani."Matt. 13:33Hyvät ystävät, olkaa tekin hiiva!
THERESA JEZL CPPS

Hiippakuntajuhla Stella Marisissa   13.8.2005

KIITOS
Jyväskylän Pyhän Olavin seurakunta ja

Tampereen Pyhän Ristin seurakunta
kiittävät kaikkia hiippakuntajuhlan

valmisteluun osallistuneita
hyvin onnistuneesta juhlasta.

Kuvissa ylhäältä vasemmalta alas: 1) Messukansaa; 2) sisar Theresan puhe; 3)pitkän päivätyön Stella Marisin kehittämisessä tehnyt Leena Kangas; 4) ryhmä-kuva järjestävien seurakuntien iloisesta avustajajoukosta. Kuvat 1-3 ottanut PeterHau.
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Artikkeleita

Miten Bettina löysi tien kirkkoon?

Isä Leo Dehonin elämänkerta ilmestyi suomeksi
Jeesuksen Pyhän sydämenpappien perustajan (SCJ) isäLeo Dehonin autuaaksi julis-tamisen kunniaksi on ilmesty-nyt suomeksi hänen lyhyehköelämänkertansa. Kirjoittajaon hänen veljeskuntansa pap-pi Yves Ledure, joka on toi-minut pitkään Pariisin Kato-lisen Instituutin teologian jafilosofian dosenttina ja Met-zin kaupungissa sijaitsevan us-konnollisen kasvatuksen kes-kuksen johtajana. Hän kirjoit-ti tämän suhteellisen suppe-an, mutta runsassisältöisenteoksen ranskaksi, sekä tekijänettä isä Dehonin kotikielellä.Kirjan on suomentanut leh-tori Kalevi Vuorela Turusta;käännös on asiallinen ja hel-posti luettava. Muutamiasuomalaisen lukijan kannaltamerkityksettömiä nimiä jafaktoja on jätetty pois.Lukija saa tutustua perus-teellisesti isä Leo Dehoninpersoonaan ja uskonnolliseenkehitykseen pappina ja sään-tökuntalaisena sekä veljeskun-tansa johtajana .Tekijälle olikäytettävissä isä Dehonin päi-väkirjoja ja monia muita au-tenttisia lähteitä. Siksi tähdenhän pystyi tarkasti seuraamaanisä Dehonin elämän vaiheita.Isä Leo Dehon syntyivuonna 1843 Pohjois-Rans-

kassa ja kuoli 1925 Brusselis-sa, nykyisessä Euroopan Uni-onin pääkaupungissa. Hän lä-hetti ensimmäisen pappinsaSuomeen vuonna 1907. Sit-ten hänen sääntökuntansa ontoiminut maassamme piansadan vuoden ajan.Opiskeltuaan Pariisissa jaRoomassa Leo Dehon palasipappina omaan hiippakunta-ansa vuonna 1871. Hänen jahänen ystäviensä hämmästyk-seksi piispa nimitti hänet seit-semänneksi kappalaisiksi St.Quentinin teollisuuskaupun-gin seurakuntaan. Hän ottisaamansa tehtävän lojaalistivastaan, koska hän piti nimi-tystä Jumalan tahtona.Jeesuksen pyhä sydän oliDehonin avain Jumalan sydä-meen. Jumalan rakkauden jalaupeuden kaunein ilmaus.Tässä vakaumuksessa hän elija täytti elämäntehtävänsä.Kuolinvuoteellaan hän ilmai-si sen sanoilla: ”Hänelle olenelänyt ja nyt kuolen hänelle.”Kirjasta ilmenee hyvin. mitenisä Dehon kasvoi hengellisestieläen syvässä yhteydessä Va-pahtajansa kanssa ja hänenkaltaisenaan pappina, sääntö-kuntalaisena ja maanlaajuisenkirkon palvelijana.Isä Dehon eli Ranskan va-listuksen jälkeisenä aikana.

jolloin kansan älymystö vie-raantui kirkosta. Samoinkoko Eurooppa koki vaikeanteollisuusprosessin. Tämäsynnytti työläisluokan, jokaoli katkeroitunut kirkon vä-linpitämättömyyteen sen on-gelmia kohtaan. On jännittä-vää lukea. miten aristokraatti-sesta ja oppineesta Leo Deho-nista tuli ns. ”demokraatti-nen pappi.” joka ystäviensäkanssa ja paavi Leo XIII:n roh-kaisemana opasti Ranskan ka-tolilaisia ja koko kirkkoa tiel-le kohti sosiaalista oikeuden-mukaisuutta. Tällöin hänedisti kirkon ja työläisten vä-listä sovintoa sekä kirkon jaälymystön keskinäisen luotta-muksen paluuta. Siihen LeoDehon näki kaksi keinoa:pappien kasvatuksen ja koulu-tuksen uudistamisen ja Jee-suksen pyhän sydämen spiri-tualiteetin. Kun hän ei löytä-nyt sellaista sääntökuntaa,joka yhdisti nämä molemmattavoitteet, hän perusti omanveljeskuntansa levittääkseenJeesuksen sydämen universaa-lista valtakuntaa kaikkialle ih-misten sieluihin ja yhteiskun-taelämään.Yves Ledure ei tehnyt isäDehonista suurempaa ja vai-kutusvaltaisempaa pyhimystäkuin tämä oli, Elämän pyhyys

ei riipu siitä, onko ihminenherättänyt elämässään paljonhuomiota teoillaan vaiko ei.Ratkaiseva on se, miten De-hon selviytyi omista heikko-uksistaan, pettymyksistään javastustuksesta. Dehonilla olijalat maassa mutta mieli ja sy-dän taivaassa. Siksi hän osasilukea ajan merkkejä ja oli ai-kaansa edellä suhteessa mo-niin hengellisiin ja sosiaalisiinopetuksiin. jotka vasta Vati-kaanin II kirkolliskokouksenmyötä ovat yleistyneet kirkonpastoraalisessa työssä, kutensuhtautuminen rakkauden,rauhan, ihmisarvon ja oikeu-denmukaisuuden kysymyk-siin.Opimme kirjasta, mitenisä Dehon selviytyi ongelmis-taan, jotka joskus näyttivätylivoimaisilta. Luottaen Jee-suksen pyhään sydämeen hänosasi hyväksyä kaiken sen,mitä ei voinut muuttaa. Hänkesti kaiken rakkaudesta hä-neen, joka ensi oli rakastanuthäntä. Apostoli Paavalin ta-voin hän pyrki täyttämäänomassa ruumissaan sen, mikävielä puuttui Vapahtajan kär-simyksistä ”hänen ruumiinsahyväksi, joka on kirkko” (Kol.1:24).Maailmassa on yhä paljonihmisiä ja kansoja, alueita ja

tilanteita, joissa Jeesuksen sy-dämen valtakunta, hänen rak-kautensa ja sovintotyönsä ei-vät vielä ole vaikuttaneet ih-misten sieluihin ja heidän so-siaaliseen ja yhteiskuntaelä-määnsä. Isä Leo Dehonin elä-mänkerta voi antaa jokaisellelukijalle uutta luottamustaJumalan rakkauteen Jeesuksenpyhän sydämen kautta, Kirjavoi innostaa meitä olemaanisä Dehonin tavoin Jumalanrakauden todistajia ja Jeesuk-sen sovintotyön palvelijoitakotona, työssä ja yhteiskun-nassa. Toivotan antoisia luku-hetkiä.
ISÄ FRANS VOSS SCJ

Monilla suomalaisilla on ehkäromanttinen kuvitelma siitä,että Eurooppa on täysin kris-tillinen maanosa. He pitävätselvänä, että Englanti on ang-likaaninen maa ja Pohjois- jaItä-Saksan asukkaat ovat hart-aita protestantteja. Järkytysvoi olla melkoinen, jos heillekerrotaan, että Lontoossaenemmän väkeä käy moskei-joissa kuin anglikaanisissa kir-koissa, tai jos he saavat tietää,miten suuri prosentti Berlii-nin, Hampurin ja Wittenber-gin asukkaista kuuluu luteri-laiseen seurakuntaan. Tuotaprosenttilukua en kehtaa edesmainita.Eurooppa on siis suureltaosalta pakanallista autiomaa-ta ja kaipaa kipeästi uuttaevankelioimista, voimakasta,rohkeata ja syvällistä evanke-liumin julistusta. Suuri osanuorisosta ei tiedä juuri mi-tään kristinuskosta eikä tunnehenkilökohtaisesti ketäänkristittyä. Tarvitaan heti tu-hansia pappis- ja luostarikut-sumuksia sekä intialaisia ja

nigerialaisia lähetyssaarnaajia,jotka voivat opettaa euroop-palaisille kristinuskon alkeita.Nykyisessä Pohjois- ja Kes-ki-Euroopassakin rehellinenja päättäväinen nuori ihmi-nen voi silti löytää tien kirk-koon ja elävään kristillisyy-teen. Luin hiljattain kiintoi-san haastattelun, jossa Leipzi-gista kotoisin oleva 24-vuoti-as ylioppilas Bettina Tonnkertoo, miten hän pitkän et-sinnän jälkeen löysi katolisenuskon (Die Tagespost14.5.2005). Bettina kuvaileeelämänsä vaiheita tähän ta-paan:
Lapsuusaikanani Leipzigissavain vanhat taideteokset, kirkko-rakennukset ja musiikki muistut-tuivat kristillisestä menneisyydes-tä. Äitini piti Bachin musiikis-ta, mutta minuun se ei tehnytsuurta vaikutusta. Kristinuskonsanomaa pidin eräänlaisena sa-tuna ja uskoa typeränä ja van-hanaikaisena. Muistan, miten 8-
vuotiaana kysyin isoäidiltäni:“Kuinka kukaan voi olla niin

tyhmä, että vielä tänään uskooJumalaan?” Usko tuntui minus-ta kummalliselta ja vähän pelot-tavalta. Silloin en tuntenut ke-tään uskovaa kristittyä, se oliminulle täysin vieras maailma.Koulussa minun ikäisiäni(vuonna 1981 syntyneitä) oppi-laita oli 68. Heistä vain kaksi
oli kastettu; 10-vuotiaana minus-ta tuli sitten kolmas. Kotona eikoskaan puhuttu uskonnosta,mutta isoäitini sanoi kerran:“Kun tulet vanhemmaksi, alatehkä joskus ajatella, mitä tapah-tuu kuoleman jälkeen.”  Vuonna1989 eräs evankeliseen seurakun-taan kuuluva opettaja alkoi en-nen oppituntia lukea minulle ker-
ran viikossa Lasten Raamattua.Se oli ensimmäinen varsinainenkosketukseni kristinuskon sisäl-töön. Mieleeni tuli ajatus: “Mi-täs, jos Jumala todella onkin ole-massa?” Menin lähimpään(evankeliseen) kirkkoon ja sainsiellä opetusta. Sen jälkeen pyysinkastetta, ja myöhemmin sainmyös konfirmaation. Sitten yhtey-
teni seurakuntaan taas heikkeni,sillä halusin sunnuntaisin mie-

luummin syödä aamiaista van-hempieni kanssa kuin mennäkirkkoon.Siihen aikaan uskoni rajoit-tui hataraan olettamukseen, ettäJumala oli olemassa. Uskontun-nustuksen kohdalla ajattelin, ettäse oli vain pelkkiä sanoja. En jurilainkaan uskonut sen sisältöön.
Saarnoista ja kirjoista ei tuntu-nut löytyvän sellaista, mikä olisivastannut odotuksiani. 18-vuoti-aana tutustuin samanikäiseenNietzschen ihailijaan, ateistiin,jonka vaikutuksesta menetin sen-kin vähäisen uskon, joka minullaoli ollut. Mitään Jumalaa ei ol-lut, kaikki oli vain sattumaa.Opiskelijoiden joukosta tapasin
kuitenkin ihmisiä, jotka suhtau-tuivat kriittisesti uskon sisältöönmutta silti näyttivät uskovan jo-honkin. Sitten sain luettavaksenikirjan, jossa kerrottiin, että Juma-la oli tullut ihmiseksi ja ihmisetolivat surmanneet hänet. Se oli“kaikkien aikojen suurin draa-ma”. Siitä lähtien saatoin uskoa,että Jumala oli Jeesuksessa tullut
ihmiseksi. Aloin tutustua tarkem-min uskon sisältöön ja myös kirk-

kokuntien välisiin eroihin. Pidinitseäni vakaumuksellisena protes-tanttina ja luin melko paljon teo-logista kirjallisuutta. Huomasinkuitenkin, että evankeliset teolo-git esittivät keskenään aivan vas-takkaisia teesejä. Tutustuin nel-jän Tübingenin professorin teok-siin, mutta kukin heistä kirjoitti
täysin eri tavalla ylösnousemuk-sesta, sakramenteista ja kirkonolemuksesta. Kenet heistä sittenvalitsisin? Valitsisinko sen opin,joka minua eniten miellytti? Enetsinyt mitään muuta kuin to-tuutta.Siinä vaiheessa tapasin ensikertaa katolilaisen, joka ei häven-nyt sitä, että oli katolilainen. Se
teki minuun vaikutuksen. Hänselitti kaikki kiistakysymyksetA:sta Ö:hön ja seisoi kaikessakirkon opin takana. Puhuimmepaljon mm. sakramenteista, jakadehdin häntä, koska hänelläoli kirkossaan täysi selvyys näistäkysymyksistä. Ostin katolisen ka-tekismuksen ja tunsin, että sen si-sältö oli suurenmoinen. Kun ystä-
väni puhui uskostaan, hänen sil-mänsä loistivat, ja ymmärsin, että



Fides 09/2005 - 15

Caritas
Lukijoilta

Lukijoilta
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hän rakasti kirkkoaan. Sellaistaen protestanttina lainkaan osan-nut kuvitella. Pian myös ymmär-sin, miksi muut kuin katolilaiseteivät voi osallistua pyhään kom-muunioon.Aikaisemmin olin ajatellut,että uskomisesta pitää aina tais-tella ja ettei mitään voi tietää
aivan varmasti. Nyt pääsin var-muuteen, että parannuksensakramentissa synnit todella an-netaan anteeksi. Myös jumalan-palveluksen kauneus ja syvä har-taus vetivät minua puoleensa.Matkalla ystäväni kanssa San-tiago de Compostelaan sain ko-kea, että Jeesus on todella läsnäpyhässä eukaristiassa. Se oli elä-
mäni suurin löytö. Nyt minulleoli selvää: jos hän on siellä läsnä,silloin se on myös hänen kirkkon-sa. Nimenomaan usko pyhääneukaristiaan antoi minulle lopul-lisen varmuuden. Sain ensi ker-taa elämässäni kokea, että Juma-la todella puuttuu minun elä-määni ja vaikuttaa konkreetti-siin tapahtumiin. Tiesin, että
Jumala tahtoi, että minut otettai-siin katoliseen kirkkoon. Ilman

tätä varmuutta en olisi  uskalta-nut ottaa tätä askelta.Ensimmäisen innostuksen jailon vallassa ihminen kaipaaehkä jonkinlaista tulikoetta, hänhaluaa osoittaa Jumalalle, min-kä arvoinen tämä lahja hänelleon ja mitä hän on valmis teke-mään uskonsa puolesta. Minun
kohdallani ei sellaista tulikoettajuuri tullut. Miltei kaikki suhtau-tuivat ymmärtävästi ratkaisuuni,myös evankeliset ystäväni. Van-hempani eivät tosin koskaansaattaneet ymmärtää minun tie-täni katoliseen uskoon; tämä asiaaskarrutti heitä enemmän kuinolin odottanut.
Näin siis nuori Bettina kertooelämänsä tärkeimmästä tapah-tumasta vuonna 2005. On-nittelen häntä siitä, että hänon löytänyt totuuden ja oi-kean kodin. KirjurinaKALEVI VUORELA

Köyliön viiniyksityishenkilöltä
Fides 08/2005 kertoi kahdes-sakin artikkelissa, että Köyli-ön pyhiinvaelluksella unoh-tunut viini saatiin paikallises-ta luterilaisesta kirkosta.Tämä on ajatuksena hyvinkaunis, ja aivan varmasti lute-rilainen seurakunta olisi vel-jellisen rakkauden nimissä vii-niä antanutkin, jos hakijatolisivat sinne asti ehtineet,mutta silloin messun alkami-nen olisi viivästynyt vieläenemmän.

Lähdin viininhakumatkal-le veli Mikko Salon SCJ kans-sa, ja kuultuaan ongelmas-tamme tarjoutui meitä kuljet-tanut venemies hakemaan vii-niä kesämökiltään järven toi-selta rannalta, ja hän lahjoittisen siis täysin yksityishenkilö-nä. Tämä tuntemattomaksijäänyt hyväntekijä ansaitseelämpimimmät kiitoksemmeja esirukouksemme.
JOUNI LEINONENTURKU

SUOMEN CARITAS RY:N KUULUMISET
Hallitus 2005-2006

Caritaksen hallituksen vuosikokokous pidettiin 28.4, missä päätettiin hallituksen kokoonpano. Caritaksen halli-
tuksen puheenjohtajana jatkaa Maila Berchtold. Muiden hallitusten jäsenten sisäinen tehtävänjako päätettiin halli-
tuksen kokouksessa toukokuussa. Hallitusten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Moderaattorina toimii isä Kazi-
mierz Lewandowski SCJ.

Maila Berchtold, puheenjohtaja
Pekka Lindholm, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitajana
Esa Erävalo, sihteeri
Eeva-Liisa Ahmanheimo, jäsenasiat
Nina Langinvainio-Koskinen, markkinointi ja tapahtumat
Ritva Halme, kotimaantoiminta
Miika Miettunen, kehitysyhteistyöhankkeet
erosi hallituksesta 7.6, mutta jatkaa vapaaehtoisena hankkeiden parissa.

Jan Pettersson, markkinointi ja tapahtumat
Isä Kazimierz Lewandowski SCJ, jäsen ja toiminnan moderaattori

Uusia kasvoja Caritaksen toimistossa
Suomen Caritas ry on saanut huhtikuun alusta lukien projektisihteeriksi Larissa Franz-Koiviston. Uuden työnte-

kijän myötä pyritään vastaamaan paremmin maahanmuuttajien, mutta myös jäsenistön tarpeisiin. Projektisihteerin
työnkuvaan kuuluu myös uusien projektien käynnistäminen ja rahoituslähteiden kartoittaminen

Syyskuun alusta lukien yhdistyksen kummisihteerinä toimii teologian yo Päivi Paavola. Kummiasioissa ja kysymyk-
sissä hänet tavoittaa parhaiten toimistolta syksyn ajan torstai-aamupäivisin.
Tervetuloa shoppailemaan!

Caritaksen toimisto on saanut uuden ilmeen maaliskuussa, sen muutettua uusiin tiloihin Maaneesikatu 2a:han
Helsingin Kruunuhaassa. Toimistolla on nyt myynnissä pieniä lahjatavaroita, kynttilöitä ja kortteja. Kaikki tuotteet
ovat kehitysmaatuotteita lukuunottamatta Caritas-logolla varustettuja kynttilöitä ja pinssejä. Tervetuloa käymään
toimistolla ja tutustumaan uuteen tilaan sekä tekemään ostoksia!

CARITAKSEN JÄSENILTA!
Torstaina 29. syyskuuta 2005 klo 18 alkaenPyhän Henrikin seurakuntasalissa

Suomen Caritas ry. kutsuu kaikki jäsenensä lämpimästi tervetulleiksi viettämäänyhteistä jäseniltaa!
Ohjelmassa on kahvin ja jutustelun lisäksi Caritaksen toiminnan esittelyä toimis-ton, hallituksen ja vapaaehtoisen näkökulmasta. Lisäksi illan aikana esiintyy an-golalainen tanssiryhmä.
Ilmoitathan ennakkoon tulostasi toimistolle  p. 09- 135 7998 taiinfo@caritas.inet.fi. Tervetuloa!

Retretti
Kaikille avoin birgittalaisjärjestönmaallikko-oblaattien retretti

pe 7.10. klo 18 – su 9.10. klo 14sisarten talossa Ursininkatu 15 a, Turku
Aihe: Herran rukous.Täysihoidon hinta 65 euroa. Johtaja isä Frans Voss SCJ.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut birgittalaissisariltapuh. 02-2501910, s-posti birgitta.turku@kolumbus.fi
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Artikkeleita
Fatiman ihmeet - osa 7
Kuudesilmestys
Pyhiinvaeltajien kertomuksetja kirkonvastaisen sanomaleh-distön naljailut herättivätkoko Portugalissa jännittävänodotuksen. Mitähän loka-kuun 13. päivänä nähtäneen?Aljustrelissa elettiin kiih-kon vallassa. "Entä jos ei mi-tään nähdäkään?" Huhuttiin,että viranomaiset olivat häi-riöksi varustaneet räjähtävän

pommin.Lasten sukulaiset horjui-vat pelon ja toivon vaiheilla."Jos sittenkin lapset ovat ereh-tyneet?"Jotkut neuvoivat, että las-ten on mentävä tammelle yk-sin. Heille ei kukaan pahaatehne, mutta jos siellä olisivatvanhemmat, eikä mitään il-mesty…Lucian äiti oli kokonaanneuvoton. Ehkä tyttö puhuutotta? Mutta jos hän on pa-han hengen pettämä?"Paras lähettää lapset tääl-tä turvaan. Henki niiltä vie-dään, jos ihme jää tapahtu-matta."12:nnen päivän aamunaemäntä Santos nousi varhainja herätti Lucian. "Lapsi kul-ta, tänään on meidän parasmennä ripille. Ihmiset sano-vat, että huomenna meitäodottaa Cova da Iriassa kuo-lema. Jos Rouva ei ihmettätee, silloin meidät surmataan,ja meidän on oltava valmiit."Lucia vastasi tyynenä: "Josäiti menee ripille, tulen minä-kin mukaan, mutta en kuole-man pelosta. Ja Rouva var-masti pitää sanansa."Lucia, Francisco ja Jacintaolivat ainoat, jotka pysyivättyynenä. "Vaikka pommikinräjähtäisi, niin pääsemmehäntaivaaseen sitä ihanaa Rouvaanäkemään."

Jo aamuvarhaisesta oltiinPortugalin joka kulmalta tu-lossa Fatimaan. Iltapäivälläolivat tiet täynnä ajopeliä jajalankulkijoita, monet avoja-loin rukousnauha kädessä.Sateisesta syyssäästä huolimat-ta oli päätetty hyvän paikanvaraamiseksi viettää yö ulko-na.Lokakuun 13. päivä olikolea ja sateinen. Ihmisjouk-ko kasvoi. Sitä oli tullut lähel-tä ja kaukaa, Portosta, Coim-brasta, Lissabonista. Sanoma-

lehtien reportterit olivat myösmukana. Sade kasteli maanliejuiseksi ja ihmiset ihoamyöten. Puoli kahdentoistaaikaan oli joukkoa  50-70 tu-hatta. Vähää vailla puolta päi-vää tulivat lapset, pyhävaat-teissa.Ihmisjoukon tehdessäkunnioittavasti tilaa lapset äi-tiensä saattamina tulivat tam-melle, josta ei ollut jäljelläkuin paljas runko. Kaikkitungeksivat lähemmäksi.Lucia käski panna sateen-suojat kokoon. Kaikki totte-livat, ja alettiin rukoilla ruus-ukkoa.Kello oli täsmälleen kaksi-toista, kun Lucia keskeytti ru-koilemisen ja huudahti: "Nytleimahti!" Ja silmänsä korkeu-teen luoden: "Tuolla hän on,tuolla hän on!"Äiti varoitteli: "Katso, ett-et pety!"Lucia oli jo hurmiossa."Kasvot kaunistuivat ja pu-nehtuivat, huulet ohenivat",todisti silminnäkijä marras-kuun 13. päivänä. Ihmisetnäkivät lasten ympärillä val-koisen pilven kuin pyhän sa-vun hattaran.Taaskin Lucia kysyi: "Kukate olette ja mitä minulta tah-dotte?"Ja Ilmestys vastasi: "OlenPyhän Ruusukon Kuningatar.Tahtoni on, että tälle paikalle

rakennetaan kappeli. Harjoit-takaa joka päivä ruusukkoru-kousta.  Sota loppuu pian, jamiehet palaavat rintamaltakotiin."Lucia esitti ihmisten hä-nelle uskomia huolia. PyhäNeitsyt vastasi täyttävänsämuutamat anomukset, muttaei kaikkia. "Ihmisten täytyytehdä parannus ja rukoillaanteeksiantamusta." Ja mur-heellisena hän jatkoi: "Ei pidäenempää loukata Herraa, hänon jo liiaksi kärsinyt loukka-uksia."Se oli viimeinen sana.Pyhä Neitsyt kohotti kätensäja osoitti aurinkoa. Luciahuudahti: "Katsokaa aurin-koa!"Sade oli lakannut ja pilvethäipyneet. Aurinko tuli näky-

viin hopean hohtoisena kuinkuu. Äkkiä se alkoi pyöriä pai-kallaan ja singota monenväri-siä säteitä, keltaisia, vihreitä,punaisia, sinisiä, orvokin vä-risiä, jotka muuttivat kokomaiseman ja ihmiset. Hetki-seksi kieppuminen pysähtyialkaakseen uudelleen. Taastuli pysähdys ja sen jälkeenkolmas pyöriminen, edellisiäkirkkaampana ja värikkäämpä-nä.Ihmisten henki salpaan-tui. Äkkiä aurinko näytti ir-taantuvan taivaankannesta jasyöksyvän maahan. Joukkopuhkesi hätähuutoon: "Ihme,ihme!" - "Minä uskon, Jumalaon!" - "Ave Maria!" - "Armah-da, laupias Jumala!" Ihmisetpolvistuivat liejuiseen maa-han ja lausuivat ääneen katu-

muksen sanoja.Näytelmä kesti kymmenenminuutin ajan. Sitä näkemäs-sä oli seitsenkymmentuhanti-nen joukko, uskovia, kieltäjiä,maalaisia ja kaupunkilaisia,tieteen miehiä ja sanomaleh-tien edustajia. Kaikki näkivätyhtaikaa saman, selvästi ja sil-lä hetkellä, joksi ilmestys oliluvattu. Ja aurinkoihmeenpäätyttyä olivat kaikkien vaat-teet kuivat.
Fatiman ihmeet -sarja ilmestyiUskon Sanoma -lehdissä 3-4/1953-5-6/1955.


