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Neitsyt Marian syksy
Lokakuu on perinteisestiomistettu Neitsyt Marial-le, pyhälle ruusukon ku-ningattarelle. Tänä vuon-na tämä omistaminen voi-si saada sydämissämmevähän tavallista suurem-man merkityksen, val-mistaudummehan juhla-vuoden kunniaksi sii-hen, että koko hiippa-kuntamme vihitään Neit-syt Marian tahrattomallesydämelle joulukuun 8.päivänä.Maria johdattaa meitä aina Poikansa luo. Niinpä lo-kakuu tuo tullessaan myös odotetun piispainsynodinRoomassa. Aiheena on eukaristia, kristillisen elämänlähde ja kohokohta. Piispainsynodiin on kutsuttu myösneljä kiinalaista piispaa, kolme ns. patrioottisesta kir-kosta ja yksi maanalaisesta kirkosta. Nähtäväksi jää, pää-seekö yksikään heistä matkustamaan Roomaan. Heidänkutsumisensa on kuitenkin selvä viesti kirkon tahdostavoida vapaudessa palvella sielujen pelastusta myös maa-ilman väkirikkaimmassa maassa. Nyt emme voi muutakuin rukoilla, että uskonnonvapautta yhä suuremminkunnioitettaisiin, kaikkialla.Synodin alla pyhä isä on eri tilanteissa muistuttanuteukaristian vieton arvokkuuden ja liturgisten normiennoudattamisen tärkeydestä. Arvailujen mukaan tämäteema nousee esille myös piispainsynodista kumpuavis-sa päätöksissä. Kuinka juhlallisesti niitä sitten juliste-taankin, voimme joka tapauksessa itse pyrkiä osallistu-maan eukaristiaan yhä täydellisemmässä rukouksenhengessä.Kuulkaamme siksi tarkasti, mitä kirkko lausuu litur-gian merkityksestä (KKK 1074):“’Liturgia on huippu, jota kohti kirkon työ suuntau-tuu ja samalla lähde, josta kaikki sen voima pulppuaa’.Se on siis paras paikka Jumalan kansalle saada katekee-sia, uskon opetusta. ‘Katekeesi liittyy olemukseltaankaikkeen liturgiseen ja sakramentaaliseen toimintaan,sillä juuri sakramenteissa ja varsinkin eukaristiassa Jee-sus Kristus vaikuttaa koko persoonallaan ihmistenmuuttumiseksi.’”Osallistukaamme siis entistä tietoisempina kirkon li-turgiaan ja syventykäämme uskossamme myös kirkonrakastaman “pienoisevankeliumin”, Neitsyt Marianruusukon avulla. Ottakaamme mallia Jumalanäidin an-taumuksesta, rakkaudesta ja itsensä kieltämisestä.
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Uutisia

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.

Viro sai oman piispan
Kertomus piispaksivihkimisen tunnelmista.
10. syyskuuta oli Tallinnassapoikkeuksellisen aurinkoinenpäivä. Viron katolilaisilla olijuhlapäivä: “Isä Philippe” elimonsignore Philippe Jour-dan vihittiin piispaksi, itseasiassa maan ensimmäiseksikatoliseksi piispaksi toisenmaailmansodan jälkeen ja toi-seksi piispaksi yli 500vuodeen.Se oli todellinenlahja paavi Johannes PaavaliII:lta Virolle, koska isä Philip-pe oli yksi viimeisistä piispo-ja, joita hän nimitti. Tämä olitapahtunut 23.3.2005 – vain10 päivää ennen hänen kuole-maansa.Paavi vieraili Tallinnassajuuri 10. syyskuuta 1993, jasen vierailun 12. vuosipäivänkunniaksi piispaksivihkimi-nen tapahtui juuri samassapäivänä. Aurinkoa riitti kaik-kialle, erityisesti ihmisteen sy-dämiin!Vihkimisseremonia ja py-hä messu vietettiin Olevistekirkossa Tallinnassa. Olevistekirkko kuuluu luterilaisille,mutta vieraita oli odottetta-vissa niin paljon, että omaPyhien Pietarin ja Paavalin ka-tedraali olisi ollut liian pieni.Päävihkijä oli Baltian mai-den apostolinen nuntius, ark-kipiispa Peter Zurbriggen, jakanssavihkijöinä toimivatMoskovan arkkipiispa Ta-deusz Kondrusiewicz sekäOpus Dein prelaatti JavierEchevarría. Paikalla olivatmyös mm. Riian arkkipiispa,kardinaali Janis Pujats, sekäHelsingin hiippakunnanedustajana mons. Marino

Trevisini. Helsingin piispa eipäässyt paikalle Pohjoismai-den piispainkokouksen olles-sa kokoontuneena Reykjavi-kissa.Vihkimyksen hetket olivaterittäin koskettavia: Tuntuisiltä, että Pyhä Henki oli sel-västi näkyvillä kaikkien silmis-sä ja sydämissä ja että kaikkirakastivat vipittömästi uuttapiispaa ja toinen toisiaan.Piispa Philippestä välittyi kai-kille niin uskomattoman pal-jon rakkautta, että sitä ei olemahdollista kuvailla edes par-hailla sanoilla. Tämä oli to-dellinen lahja Viron katolilai-sille ja myös kaikille niille,jotka osallistuivat tilaisuu-teen.Iltapäivällä klo 16 piispaJourdan otti haltuunsa Pyhi-en Pietarin ja Paavalin kated-

raalin. Suuri ihmisjoukkoodotti häntä jo kirkon edessäja otti hänet vastaan aplodeil-la. Tilaisuuden lopuksi kaikkisaivat kunnioittaa piispaa jasuudella häneen sormustaan!Koko ajan soivat kirkonkellotja lopulta oli kirkon pihallailotulitus! Sen jälkeen alkoijuhlatilaisuus dominikaani-luostarin pihalla. Oli suuriilo nähdä, että myös uudenpiispan vanhemmat olivat pai-kalla.Piispa Philippe Jourdansyntyi 30.8.1960 Ranskassa.Hänet on vihitty papiksi elo-kuussa 1988, ja Opus Deinjäsen hän on vuodesta 1980.Hän tuli Viroon vuona1996, ja jo vähän ajan päästähän osasi sujuvasti puhua pai-kallista kieltä. Hän on vilpit-tömyydellään, arvokkuudel-laan ja rakkaudellaan ollut esi-merkkinä meille kaikille jaopettanut myös meitä paljonenemmän rakastamaan Kris-tusta, katolista kirkkoa ja per-heitämme ja lähimmäisiäm-me. Häneen kauttaan olemmeoppineet yhä enemmän, kuin-ka suuri ilo on olla kristitty jakatolilainen.Toivoisin, että monet ih-miset saivat kosketukseen täs-tä juhlapäivästä ja että sen au-rinko ja loisto pysyisivät mah-dollisemman kauan kaikkiensydämissä!
MARI JÄRVI

Traditionalistledare togsemot av påven
Ledaren för den traditionalis-tiska rörelse som grundadesav ärkebiskop Lefebvre ochhar svårigheter att erkänna detandra vatikankonciliets besluttogs emot av påven 29 augus-ti och vill nå fram till full ge-menskap med påven stegvis.Det sade Vatikanens pressta-lesman Joaquín Navarro-Vallsefter att påven på måndagentog emot ledaren för Den he-lige Pius X:s sällskap (SSPX).Navarro-Valls sade i ettkort meddelande vid middags-tid på måndagen att påvenhade tagit emot biskop Ber-

nard Fellay på dennes begä-ran. Fellay efterträdde denfranske ärkebiskopen MarcelLefebvre, som exkommunice-rades när han vigde nya bisko-par utan påvens tillåtelse1988.Med på mötet var ocksåkardinal Darío CastrillónHoyos, som är ordförande förden påvliga kommissionen“Ecclesia Dei” som har handom kontakterna med traditio-nalister.“Mötet ägde rum i enanda av kärlek till kyrkan ochlängtan efter att nå fram till

fulländad gemenskap”, sadeNavarro-Valls.“Alla var medvetna omsvårigheterna men visade viljapå att gå framåt steg för steginom en rimlig tid”, tilladehan.
KATT/VATIKANRADION

Uskontojen johtajatkohtasivat

Vuonna 2001 Yhdysvaltojakoetelleiden terrori-iskujenjälkeen Suomessa perustettuuskontojen johtajien tapaami-nen järjestettiin maanantaina5.9. Helsingin piispan JózefWróbelin SCJ isännöimänä.Muut osallistujat olivat(kuvassa vasemmalta) Suo-men Islam-seurakunnan (ta-taariyhteisön) puheenjohtajaOkan Daher, Suomen eku-meenisen neuvoston pääsih-teeri Jan Edström, SuomenIslamilaisen Yhdyskunnanimaami Khodr Chehab, Suo-

men ortodoksisen kirkon ark-kipiispa Leo, Suomen evanke-lis-luterilaisen kirkon arkki-piispa Jukka Paarma, piispaWróbel sekä isä Teemu SippoSCJ.Kuvasta puuttuu kokouk-seen osallistunut Helsinginjuutalaisen seurakunnan pu-heenjohtaja Gideon Bolo-towsky. Tapaamisessa käsitel-tiin eroavaisuuksia eri uskon-tojen sisällä sekä ajankohtais-ta kehitystä rauhaa ja sovintoasilmällä pitäen. KATT

Piispa Arboreliuspiispainkokouksenpuheenjohtajaksi
Pohjoismaiden piispainkoko-us valitsi syyskuussa Reykjavi-kissa uuden johtotroikan. Va-linta oli tullut aiheelliseksi,kun piispainkokousta piispaVerschurenin jälkeen johta-nut Oslon piispa GerhardSchwenzer SSCC jää ennen-aikaiselle eläkkeelle.

Uudeksi puheenjohtajaksivalittiin Tukholman piispaAnders Arborelius OCD, va-rapuheenjohtajaksi Kööpen-haminan piispa Czeslaw Ko-zon ja työvaliokunnan kol-manneksi jäseneksi trond-heimin piispa-prelaatti GeorgMüller SSCC. KATT
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Uutisia

avio-uutinen

OPEN STUDY CIRCLE IN ENGLISH
Knowing God

A collective reading of St Thomas Aquinas'masterpiece, Summa Theologiae.Second year: God (Ia, Q. 2, a.1)
Encounters led by Fr Antoine Lévy OP, DD,twice a month, Saturdays at 14.00 p.m.,starting October 1stat the Studium Catholicum.

Studium Catholicum,Ritarikatu 3 A 4, 00170 Helsinki.Tel: 09- 612 06 711E-mail: kirjasto@studium.fi
WELCOME!

EKUMEENINENMUISTOJEN ILTA
Muistatko vielä Espoon Ekumeenisen keskuk-sen alkuaikoja? Sen rakentamista, Myllyjärvenisiä, liturgiaa, toimintaa, Suria ja pöllöä? Entämyöhempiä vaiheita?
Tule muistojen iltaan! Sana on vapaa. Tuo va-lokuvasi, diasi, kaitafilmisi! Järjestäjinä toimi-vat keskuksen koordinaattori yhteistyössä Eku-meenisen keskuksen ystävät r.y.:n kanssa.
Aika: lauantaina 22.10.2005, klo 18.30-21.30Paikka: Kaisankoti, Bodomintie 37 (Pohjois-Espoo, bussi nro 86)Tarjoilu: 4,50 e
Ilmoittautuminen 6.10. mennessä Airi Ven-nille, puh. 050-5265722 (tekstiviesti tai puhe-lu).

Sisar Marie Henrik (Britt-Marie Aminoff), syntynyt3.5.1912, kuoli 6.9. 2005.Hän tutustui kirkkoon Vii-purissa Pyhän Hyacintuk-sen kirkossa ja otettiin kirk-koon toukokuussa 1933.Kesällä 1947 hän lähti Bel-giaan, jossa hän meni au-gustinolaiskuorisisartennovisiaattiin. 8.9.1949 hänantoi ensimmäiset luostari-lupaukset. Hän työskenteliuseassa sisarkunnan luosta-rissa Belgiassa, kunnes hän1969 siirtyi sisarkunnanluostariin St. Leonards-on-Sea nimiselle paikkakun-nalle Englannin kanaalinrannalla. Siellä hän viettiloppuikänsä. KATT

In memoriamLASTEN-KERHO4–6 -vuotiaille
Pyhän Henrikinkatedraaliseurakunta,lastentarhan tilat,Puistokatu 1a.

11.9.05 su klo 10.309.10.05 su klo 10.3013.11.05 su klo 10.3011.12.05 su klo 10.306.1.06 su klo 10.3012.2.06 su klo 10.3012.3.06 su klo 10.309.4.06 su klo 10.3014.5.06 su klo 10.30
Tervetuloa!

Påven hälsade exorcister ochinvigde staty av heligeJosemaría Escrivá
I strålande sol och hög klarluft inledde påven BenediktXVI sin sedvanliga allmännaaudiens på Petersplatsen vidtiotiden på onsdagen den14.9. Han hade flugit in i he-likopter från sitt sommarresi-dens i Castel Gandolfo straxsydöst om Rom för att träffade många grupper från helavärlden som ville träffahonom.Påven stannar i CastelGandolfo ett tag till medanVatikanens hantverkare reno-verar påvelägenheten i påvepa-latset till höger om Petersplat-sen, som inte har renoveratsordentligt sedan JohannesPaulus II valdes 1978.Påven hälsade på de mån-ga grupperna på franska, tys-ka, slovakiska, slovenska, kro-atiska, tjeckiska och polska.På engelska hälsade han pågrupper från England, Irland,Skottland, Indien, Indonesi-en, Japan, Puerto Rico ochUSA, och på spanska på be-sökare från Spanien, Argenti-na, Chile, Panamá och Méxi-co.Han passade också på atthälsa på 180 deltagare i enkongress för italienska exorcis-ter."Jag uppmuntrar dem attfortsätta med denna viktigatjänst för kyrkan med stödoch hoppas att de får stöd avbiskoparnas översyn och denkristna gemenskapens ständi-ga bön", sade han.Till sist påminde helige fa-dern om att den katolska kyr-

kan den 14 september firardet heliga korsets upphöjelse."Jag hoppas att ni alltidskall finna tröst och stöd idenna symbol för räddnin-gen, som kan hjälpa er attövervinna alla hinder i varda-gen", sade han, och avslutadeaudiensen med att sjunga Fa-der vår på latin tillsammansmed de församlade.Efter audiensen välsignadepåven en staty av Opus Deisgrundare som skall placeras ien av nischerna i Peterskyr-kans fasad. LekmannarörelsenOpus Dei grundades av Jose-maría Escrivà, som helgon-förklarades av förre påven Jo-hannes Paulus II. Händelsenmarkerades med påvens välsig-nelse och tal av Peterskyrkansärkepräst kardinal FrancescoMarchisano och Opus Deisledare Javier Echevarría. Ce-remonin ägde rum inne i Va-tikanen och statyn placeras ien nisch på Peterskyrkansvänstra sida som bara synsfrån Vatikanträdgårdarna. Desenaste åren har flera andrahelgonstatyer placerats i deväldiga tomma nischerna i Pe-terskyrkans yttervägg. En avdem föreställer den heliga Bir-gitta.Också under denna all-männa audiens fortsattepåven den rad av meditatio-ner över psaltarpsalmer ochbibeltexter i tidegärden sominleddes av Johannes PaulusII för fyra år sedan i en kam-panj för ett fördjupat böneliv.
KATT/VATIKANRADION

Axel Carlbergpalasi Ruotsiin
Studium Catholicumissa toi-minut isä Axel Carlberg OPon palannut Ruotsiin eikäenää toimi Helsingin hiippa-kunnassa.

KATT

Opus Deinprelaatti käviSuomessa

Opus Dein prelaatti, piispaJavier Echevarría vieraili Suo-messa Tallinnan piispanvihki-myksen yhteydessä syyskuunalkupuolella. Piispa Echevar-ría tapasi useita kertoja myössuomalaisia ja Suomessa asu-via Opus Dein jäseniä sekäprelatuurin ystäviä, joita Hel-singissä järjestetyssä yleisöti-laisuudessa oli paikalla toistasataa. Hän rohkaisi kaikkiakuulijoitaan syventämäänsuhdettaan eukaristiaan jaluottamaan yhä enemmän ru-kouksen voimaan.
KATT
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Rakkaus on hy-veiden kunin-gatar. Niinkuin nauha pi-tää helmiä yh-dessä, niin pi-tää rakkauskinhyveet yhdessä.Jos nauha kat-keaa, helmetputoavat. Josrakkaus vähe-nee, häviäväthyveet.
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 kristityt eivät antaisi maal-
listuneen yhteiskunnan masen-
taa itseään, vaan todistaisivat
luottavaisesti uskostaan ja toi-
vostaan.

Että kaikki kristityt antaisivat
uskollisesti tukensa rukouksin ja
lahjoin lähetystyölle.

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
Att de kristna inte låter sig
nedslås av angrepp från det se-
kulariserade samhället utan
med förtröstan vittnar om sin
tro och sitt hopp.

Att alla kristna troget ger sitt
stöd åt arbetet för missionen
både med förböner och gåvor.

Sunnuntait ja juhlapyhät

Autuaan Neitsyt Marian 15 lupausta
pyhää ruusukkoa uskollisesti

rukoileville kristityille
Tradition mukaan Neitsyt Maria antoi nämä lupaukset py-
hälle Dominicukselle ja dominikaaniveli Alain de la Rochel-
le. Pelastuminen riippuu viime kädessä aina omasta vastauk-
sestamme Jumalalta saamaamme armoon. Katolisen kirkon
katekismuksen mukaan armo on ”suosio, ansaitsematon
apu, jonka Jumala antaa meille, jotta vastaisimme hänen
kutsuunsa ja tulisimme Jumalan lapsiksi, hänen adoptoimik-
seen lapsiksi, osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja ikuisesta
elämästä” (KKK 1996). ”Jumalan vapaa aloite vaatii ihmi-
seltä vapaan vastauksen” (KKK 2002). ”Koska armo on yli-
luonnollinen, se ei ole kokemuksemme tavoitettavissa,
vaan se on tunnistettavissa yksin uskolla. Emme voi siis jät-
täytyä tunteidemme tai tekojemme varaan todetaksemme nii-
den perusteella olevamme vanhurskautettuja ja pelastettuja”
(KKK 2005).
1. Kaikille minun ruusukkoani hartaasti rukoileville

lupaan erityisen suojelukseni ja suuria armoja.
2. Ne, jotka ovat kestäviä ruusukkoni rukoilemisessa,

saavat jonkin erityisen armon.
3. Ruusukko on hyvin voimakas ase helvettiä vastaan.

Se tuhoaa paheet, päästää synnistä ja karkottaa
harhaopit.

4. Ruusukko saa hyveet ja hyvät työt kukoistamaan
sekä hankkii sieluille runsaasti jumalallisia armoja.
Se tempaa ihmisten sydämet pois rakastamasta
maailmaa ja sen turhuuksia ja nostaa ne
kaipaamaan ikuisia asioita. Kunpa sielut
pyhittäisivät itsensä tällä tavalla.

5. Ruusukon kautta itsensä minun käsiini luottavat
eivät joudu hukkaan.

6. Kukaan, joka rukoilee ruusukkoani mietiskellen
hartaasti sen salaisuuksia, ei koskaan jää epäonnen
taakan alle. Hänen osakseen ei tule Jumalan viha
eikä hän joudu kadotukseen kuolemalla
valmistautumattomana. Syntinen kohtaa
kääntymyksen, vanhurskas kestää armossa ja saa
palkakseen iankaikkisen elämän.

7. Ruusukkooni aidosti kiintyneet eivät kuole ilman
kirkon sakramentteja.

8. Uskollisesti ruusukkoani rukoilevat saavat elämänsä
aikana ja kuollessaan Jumalan valon ja hänen
armojensa runsauden; he pääsevät osallisiksi
autuaiden ansioista.

9. Toimitan viipymättä pois kiirastulesta ruusukkooni
kiintyneet sielut.

10. Minun ruusukkoni tosi lapset saavat nauttia
taivaassa suurta kunniaa.

11. Mitä pyydät ruusukkoni kautta, sen myös saat.
12. Ruusukkoni hartauden levittäjille lupaan apua

kaikissa heidän tarpeissaan.
13. Pojaltani olen saanut lupauksen, että koko taivaan

joukko toimii kaikkien Pyhän Ruusukon killan
jäsenten esirukoilijoina niin elämässä kuin
kuolemassakin.

14. Ruusukkoani uskollisesti rukoilevat ovat minun
rakkaita lapsiani, Jeesuksen Kristuksen veljiä ja
sisaria.

15. Kiintymys ruusukkooni on erityinen merkki siitä,
että henkilö on ennalta määrätty taivaaseen.

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
2.10. KIRKKOVUODEN 27. SUNNUNTAI (III)1L Jes. 5:1–7Ps. 80: 9+12, 13–14, 15–16, 19–20. Ks Jes. 5:7a2L Fil. 4:6–9Ev. Matt. 21:33–43
9.10. KIRKKOVUODEN 28. SUNNUNTAI (IV)1L Jes. 25:6–10aPs. 23:1–3a, 3b–4, 5, 6. Ks 6cd2L Fil. 4: 12–14, 19–20Ev. Matt. 22:1–14 tai Matt. 22:1–10
16.10. KIRKKOVUODEN 29. SUNNUNTAI (I)1L Jes. 45:1,4–6Ps. 96: 1+3,4–5,7–8,9–10ac. Ks 7b2L 1 Tess. 1:1–5bEv. Matt. 22:15–21
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Pyhimys

Den heligeIsidor av Sevilla
Isidor av Sevilla föddes omkring är 560 i Cartagena i Spani-en som son till ståthållaren Severinus. På hans tid behärska-des Spanien av de arianska visigoterna (=västgoterna), somförtryckte den katolska kyrkan var de kom åt.Hans äldre broder Leander, som var ärkebiskop av Sevil-la, förde en seg kamp för trons renhet och kyrkans rättighe-ter. Isidor växte upp hos sin bror och lärde sig där huruviktigt det var att i diskussioner kunna stöda sina uttalan-den på citat från Bibeln och från kyrkofäderna. Hän blev pådetta sätt småningom en av landets lärdaste män, så lärd attfolk kom för att titta på honom av ren nyfikenhet. Till sistblev han led på det hela och gick i kloster för att få ro. Mendet hjälpte ej honom i längden. När hans bror dog om-kring år 600 fordrade folket Isidor till biskop. Även omhans bror gjort mycket för kyrkan återstod det ännu til-lräckligt med uppgifter.Som främsta stod utbildning och uppfostran av präster-skapet, för att dessa skulle bli lämpliga verktyg i Guds handför folkets uppfostran. De två synoderna i Sevilla och Tole-do år 633 som behandlade dessa problem, var hans verk.För att hjälpa prästerskapet åstadkom han ett stort upps-lagsverk, Etymologiae = etymologierna, vilket förblev enas-tående och grundläggande under flere århundraden. I detbehandlade han hela det dåvarande mänskliga vetandet:grammatik, retorik(=vältalighet),matematik, musik, astro-nomi, medicin, filosofi, juridik, agrikultur, zoologi, arki-tektur, teater, krigskonst, skeppsbyggnadskonst och natur-ligtvis alla former av teologi. Gentemot detta universalverkverkar sedan alla hans övriga böcker : världskrönikan, goter-nas, vandalernas och suevernas historia, hans teologiskaSentensbok, hans munkregel och hans liturgiska skrifternärmast små och obetydliga.Pä dödsbädden fördelade han sin egendom bland de fat-tiga och rev sönder alla gäldbrev som han hade i sin ägo.Morgonen den fjärde april år 636 lät han bära sig till kyr-kan, biktade sig och mottog kommunionen, medan folketgrät och klagade omkring honom. Till sist gav han dem allasin biskopliga välsignelse. Stödd av två diakoner dog hanknäböjande på altartrappsteget. MÄRTA AMINOFF

Fatiman loppuselostus
Kolmannessa ilmestyksessä(heinäkuun 13. päivänä 1917)Pyhä Neitsyt uskoi Luciallekaksi asiaa, jotka oli toistai-seksi pidettävä salassa. Ensim-mäinen koski lapsia itseänsä,toinen muita ihmisiä.Jälkimmäisestä salaisuu-desta Lucia ilmaisi 25 vuottamyöhemmin kaksi osaa, kol-mannen vielä jäädessä kät-köön (*).Lapset näkivät pyhän Neit-syen levittävän kätensä, ja niis-tä vuotavat valonsäteet näytti-vät tunkeutuvan maan sisään.He näkivät suuren tulisen jär-ven, jossa kiemurteli mustiakorventuneita olentoja, pa-hoja henkiä ja ihmisten sielu-ja. Ne muistuttivat hehkuviakekäleitä, nousivat liekkienmukana ylös ja vaipuivat alaskuin suuret tulipalon kipu-nat. Tuomitut valittivat pääs-täen hirveitä tuskan ja epätoi-von huutoja, niin että lapsetvapisivat pelosta. (Tässä koh-dassa Lucialta pääsi tuskanhuudahdus, jonka läsnä ol-leet kuulivat). Pahat hengetolivat outojen, iljettävien pe-toeläinten näköisiä ja läpi-kuultavia kuin hehkuvat hii-let.Näky kesti silmänräpäyk-sen. Lapset olivat taivaallisel-le Rouvalle kiitolliset, ettähän oli sitä ennen luvannutheille taivaan, muuten he oli-sivat kauhusta menehtyneet.Lempeänä ja murheellise-na Pyhä Neitsyt ilmoitti lap-sille tulevia:"Olette nähneet helvetin,johon syntisparat kulkevat.Heitä pelastaakseen Herra tah-too, että maailmassa aletaankunnioittaa minun Perisynni-töntä Sydäntäni. Jos tehdäänse, minkä minä teille sanon,pelastuu moni sielu ja saadaanrauha. Sota lähestyy loppu-aan (oli vuosi 1917); muttajos ei lakata Herraa loukkaa-masta, ei kulu pitkää aikaa,ennen kuin alkaa toinen, edel-listä pahempi sota; se tapah-tuu seuraavan paavin (Pius XI)aikana.Kun jonakin yönä näetteoudon valon (1), niin tietä-kää, että se on Jumalan merk-ki, joka ilmoittaa maailmansaavan ansaitsemansa rangais-tuksen: tulee sota ja nälkäsekä Kirkolle ja Pyhälle isällevaino… Sen estämiseksi minähaluan, että maailma vihitäänminun Perisynnittömälle Sy-dämelleni, sekä että kunkinkuukauden ensimmäisenälauantaina käydään sovitus-kommuuniolla. Jos minunpyyntöni täytetään, saadaanVenäjälle kääntymys ja maail-

maan rauha. Ellei, silloin saavallan uskonvastainen kiiho-tustyö, joka levittää kaikkiallevalhettaan ja vainoaa Kirkkoa.Hyviä ihmisiä surmataan jou-koittain, Pyhä Isä joutuu pal-jon kärsimään, monet kansattuhotaan… Mutta lopultaminun Perisynnitön Sydäme-ni perii voiton."Portugalille luvattiin us-kon säilyminen. Salaisuutta eisaanut silloin ilmaista muillekuin Franciscolle.Hieman myöhemmin:"Ruusukkorukouksessanne li-sätkää joka salaisuuden lop-puun: Oi Jeesuksenianna meille anteeksi syn-timme, vapahda meidät hel-vetin tulesta ja vie kaikki sie-lut taivaaseen, varsinkin ne,jotka sinun laupeuttasi enitentarvitsevat."Kuten Pyhä Neitsyt oli lu-vannut, pääsivät Francisco jaJacinta pian taivaaseen: Joulu-kuun 23. päivänä 1918 Mar-ton perhe isää lukuun otta-matta sairastui espanjantau-tiin. Serkku Lucia Santosvietti kaiken vapaan aikansaheidän vuoteensa ääressä.Lapset harjoittivat rukoustaja itsensä kieltämistä, minkäjaksoivat. Joskus kun he tun-sivat voivansa paremmin, hekävelivät Cova da Iriaankin.Helmikuun lopulla Francis-con tila huononi, ja hänet vie-tiin sairaalaan. Huhtikuun 2.päivänä hänen luokseen kut-suttiin kirkkoherra Don Mar-ques Ferreira. Francisco ei ol-

lut vielä käynyt ensikommuu-niolla. Hän suoritti rippinsä,ja seuraavana aamuna kirkko-herra toi hänelle PyhimmänSakramentin. Sairas tahtoinousta vuoteesta istumaan,muua sitä ei hänen heikkou-tensa vuoksi sallittu. Äiti, si-sar ja Lucia olivat läsnä, kum-mitätikin tuli. Onnellisenapoika sanoi: "Nyt menen pa-ratiisiin, siellä rukoilen Jee-susta ja Pyhää Neitsyttä nou-tamaan sinne pian teidätkin."Päivän lopulla tytöt sanoivatjäähyväisiksi: "Jumalan hal-tuun, Francisco. Jos tänäyönä menet taivaaseen, äläunohda meitä." - "En unoh-da." - "Siis näkemiin taivaas-sa."Seuraava päivä, huhtikuunneljäs, oli perjantai. Kuudenaikaan aamulla kuoleva sanoi:"Katso äiti, tuota kaunista va-loa tuolla ovella… Nyt sitä einäy."Suloinen hymy kirkastilapsen kasvot, ja hiljaa, huo-kaisematta, hän nukahti. Hänei ollut yhtätoista täyttänyt.
Fatiman ihmeet -sarja il-mestyi Uskon Sanoma -leh-dissä 3-4/ 1953-5-6/1955.
(1) Vuoden 1939 tammi-kuun revontulet, jotka näkyi-vät etelämaihin asti.(*) Kirkko paljasti salaisuu-den kolmannen osan viimeinriemuvuonna 2000.
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Paimenelta

CORPUS CHRISTI

Rakkaat sisaret ja veljet!
Tänä vuonna mielenkiintom-me on keskittynyt hiippakun-nassamme vietettävään kak-soisjuhlaan: kirkko on ollutSuomessa 850 vuotta ja hiip-pakuntamme perustamisestaon kulunut 50 vuotta. Emmesaa silti unohtaa, että katoli-nen kirkko viettää maailman-laajuisesti eukaristian vuotta.Sen avulla edesmennyt paaviJohannes Paavali II kutsuimeitä mietiskelemään eukaris-tiaa, jotta ymmärtäisimme jaarvostaisimme tätä lahjaaenemmän. Tämän päivänKristuksen ruumiin ja verenjuhla on erityinen tilaisuusmiettiä yhdessä eukaristiansalaisuutta.Ennen kaikkea joku saat-taa kysyä, miksi eukaristia onjälleen kirkkovuoden päätee-ma. Johannes Paavali II antoiitse vastauksen eukaristiaakoskevassa kiertokirjeessäänEcclesia de Eucharistia. Euka-ristia on Jumalan vastaus ih-misen tarpeisiin, erityisestisellaisen ihmisen, joka elääepäuskon ja maallistumisenaikana ja joka siksi saattaamenettää identiteettinsä kris-tittynä. Eukaristia on voimanlähde uskosta elämiseen.Mutta mitä eukaristia onja miksi sillä on niin suuri vai-kutus? Vastaus löytyy eukaris-tian olemuksesta. JohannesPaavali II kirjoitti kiertokir-jeessään: "Eukaristia, siis Jee-suksen pelastava läsnäolo us-kovien yhteisössä ja sen hen-gellinen ravinto, on arvok-kainta, mitä kirkolla on sen

vaeltaessa tiellä halki histori-an." (Nro 9)Eukaristian voima on itseJeesus Kristus. Viimeiselläaterialla hän otti käsiinsä lei-vän, kiitti, mursi ja antoi senopetuslapsilleen sekä lausuisanat, jotka jokainen pappilausuu pyhässä messussa kon-sekraation aikana sakramen-taalista kaavaa seuraten: "Ot-takaa ja syökää, tämä on mi-nun ruumiini." Sitten hänotti maljan, kiitti Jumalaa jaantoi sen opetuslapsilleenlausuen sanat, jotka pappimyös toistaa pyhässä messus-sa: "Juokaa tästä te kaikki;tämä on minun vereni, liitonveri, joka kaikkien puolestavuodatetaan syntien anteeksi-antamiseksi". (Matt. 26:26-28)Kuvaus siitä, mitä viimei-sellä aterialla tapahtui, sisältäähyvin tärkeän totuuden. Jee-sus otti aterialla käsiinsä lei-vän ja viinimaljan. Mutta hänei ojentanut opetuslapsilleenleipää ja viiniä, vaan niin kuinhän aivan selvästi sanoi,oman "ruumiinsa ja verensä".Hän siis itse muuttaa leivänruumikseen ja viinin verek-seen.Hän ei ollut lausunut tätätotuutta muuttumisesta aino-astaan tuona ateriahetkenä.Hän oli jo aikaisemmin viitan-nut opetuksessaan selvästi tä-hän salaisuuteen, muun mu-assa opettaessaan Kaper-naumin synagogassa. Siellähän sanoi kuulijoilleen:"Minä olen tämä elävä leipä,joka on tullut alas taivaasta,ja se, joka syö tätä leipää, elää

ikuisesti. Leipä, jonka minäannan, on minun ruumiini.Minä annan sen, jotta maail-ma saisi elää. […] Totisesti,totisesti, ellette syö IhmisenPojan lihaa ja juo hänen ver-taan, teillä ei ole elämää. Mut-ta sillä, joka syö minun lihanija juo minun vereni, on ikui-nen elämä. […] Joka syö mi-nun lihani ja juo minun vere-ni, pysyy minussa, ja minäpysyn hänessä." (Joh. 6:51-56)Pappi toistaa pyhässä mes-sussa sakramentaalisella taval-la ne samat sanat, jotka JeesusKristus viimeisellä ateriallalausui. Tämä korostaa sitä,että alttarilla tapahtuu samatapahtuma kuin viimeiselläaterialla. Alttarille tuodaanleipä ja viini. Sen jälkeen, kunpappi Jeesuksen Kristuksennimessä lausuu muuttumi-seen liittyvät sanat, ei leipä oleenää leipää eikä viini viiniä.Leipä muuttuu Kristuksenruumiiksi ja viini Kristuksenvereksi.Tosin me näemme silmil-lämme edelleen leipää ja vii-niä, koska me voimme nähdävain aineelliset asiat. Kuiten-kin näissä muodoissa on to-dellisesti ruumis ja veri (KKK1374). Annan - tosin aika epä-täydellisen - esimerkin: Mevoimme nähdä omin silminsähköjohdon. Sähköä, jokajohdossa virtaa me emme voinähdä, mutta me tiedämme,että se on todellisesti siinä jaettä se sisältää paljon energi-aa. Teologia nimittää tätämuuttumista leivästä Kristuk-sen ruumiiksi ja viinistä Kris-tuksen vereksi transsubstanti-

aatioksi, siis leivän ja viininolemuksen muuttumiseksi(KKK 1376).Kun leipä ja viini ovat to-dellisesti muuttuneet Kristuk-sen ruumiiksi ja vereksi, neeivät ole Kristuksen ruumis javeri näissä muodoissa vainpyhän messun tai kommuuni-on aikana, vaan niin kauan,kuin nämä muodot ovat ole-massa. Siksi me säilytämmepyhitetyt leivät myös pyhänmessun jälkeen tabernaakke-lissa. Me palvomme niitä jakannamme niitä juhlakulku-eissa, koska Jeesus Kristus itseon niissä. Me emme palvo lei-pää, vaan Jeesuksen Kristuk-sen todellista läsnäoloa.Eukaristia on uskommesuuri salaisuus. Mutta juuriniin suuri on myös Jumalanrakkaus meitä kohtaan. JeesusKristus on asettanut eukaris-tian sakramentin ollakseenmeidän kanssamme ja meitävarten. Hän ei lahjoita kom-muuniossa meille vain jotakinasiaa. Hän lahjoittaa meilleruumiinsa ja verensä. Mitäänsuurempaa lahjaa ei voi olla.Jumala itse antaa itsensä meil-le niin käsin kosketeltavalla jatodellisella tavalla. Siksi mei-tä kutsutaankin usein käy-mään kommuuniolla. SiinäJumala antaa meille voimaaelää uskoen häneen ja vastus-tamaan paholaisen kiusauk-sia. Katekismuksessa kirjoite-taan: "Meissä virittämänsärakkauden kautta eukaristiavarjelee meidät vastaisiltakuolemansynneiltä." (KKK1395)

Velvollisuutemme on ot-taa pyhä kommuunio vastaansille kuuluvalla arvolla, siissuurella kunnioituksella japuhtaalla sydämellä. PyhäPaavali kirjoittaa: "Joka arvot-tomalla tavalla syö tätä leipääja juo Herran maljasta, tekeesyntiä Herran ruumista ja ver-ta vastaan. Jokaisen on tutkit-tava itseään [ennen kuin syötätä leipää ja juo tästä maljas-ta] (1. Kor. 11:2729).Katekismus lisää myös: "Sen, joka tietää tehneensä ras-kaan synnin, on otettava en-nen kommuuniota vastaanparannuksen sakramentti."(KKK 1385).Rakkaat sisaret ja veljet!Meillä voi olla eukaristia vainsilloin, kun meillä on pappe-ja, joka viettävät sitä. Haluankutsua teitä kaikkia juuri tänäeukaristian vuotena ja varsin-kin tänään rukoilemaan, ettäsaisimme hengellisiä kutsu-muksia. Kirkossa on kaikestahuolimatta paljon pappiskut-sumuksia. Toisaalta uskovienja seurakuntien lukumääräkasvaa. Sen takia tarvitaanuusia ja hyviä pappeja. Tämäkoskee myös meidän hiippa-kuntaamme. Rukoilkaammesiis pappiskutsumusten puo-lesta kirkolle ja hiippakunnal-lemme. Aamen.
+ JÓZEF WRÓBEL SCJHELSINGIN PIISPA

Saarna Pyhän Henrikin ka-tedraalissa Corpus Christi -juhlassa 29.5.2005.

Kristuksen ruumiin ja ve-ren juhlaa vietettiin kesänaluksi 29.5. Pyhän Hen-rikin katedraalissa erityi-sen juhlallisesti jo toistakertaa. Juhlallista messuaseurasi kaunis sakrament-tikulkue. Kuvassa piispanympärillä kulkueeseenosallistuneita Kaikkein-pyhimmän sakramentinkillan jäseniä ja PyhänHaudan ritareita sekämessupalvelijoita.

“Jeesus Kristus on asettanut eukaris-tian sakramentin ollakseen meidänkanssamme ja meitä varten. Hän eilahjoita kommuuniossa meille vainjotakin asiaa. Hän lahjoittaa meilleruumiinsa ja verensä. Mitään suu-rempaa lahjaa ei voi olla.” Piispansaarnasta.
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K a l e n t e r iVakio-ohjelma
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

24.9. la 9.00 lähtö pyhiinvaellukselle Nou-
siaisiin, 17.45 vesper, 18.00 aattomes-
su

29.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.45
messu lat/esp, 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
messu lat/engl, 11.00 päämessu, 12.30
messu italiaksi, 16.00 messu puolaksi,
18.00 iltamessu

3.10. ma 18.30 johdantokurssi seurakun-
tasalissa

8.10. la 10.00 lauantaikurssi Englantilai-
sessa koulussa, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu

9.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.45
messu lat/ranska, 11.00 päämessu,
10.30-13.30 lastenkerho, 12.30 perhe-
messu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 il-
tamessu

11.10. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu
15.10. la 9.30 uskonnonopetus ranskak-
si, 11.00 messu ja ensikommuunio

16.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.45
messu lat/engl, 11.00 päämessu, 12.30
messu ruotsiksi, 16,00 messu Porvoos-
sa, 18.00 iltamessu

----------------- Diaspora -----------------
Porvoo: 16.10. su 16.00 messu
Tikkurila: 25.9. su 16.00 messu

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

1.10. la 11.00 messu unkariksi/Mass in
Hungarian, 18.00 aattomessu

2.10. kirkko´vuoden 27. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous/Holy Rosary. 10.00 pää-
messu, 11.30 messu ruotsiksi/Mass in
Swedish, 18.00 iltamessu

8.10. la 10.00 lauantaikurssi suomeksi ja
ruotsiksi Englantilaisessa koulussa,
11.00 messu molemmille ryhmille,
16.30 messu Riihimäellä, 18.00 aatto-
messu

9.10. kirkkovuoden 28.sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous/Holy Rosary, 10.00 pää-
messu, 11.30 messu englanniksi/Mass
in English, 18.00 iltamessu

15.10. la 16.00 messu Hangossa Täckto-
min kappelissa, 18.00 aattomessu

16.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous/Holy Rosary, 10.00 pää-
messu, 11.30 messu suomeksi/vietna-
miksi, 18.00 iltamessu

----------------- Diaspora -----------------
Riihimäki (Siunauskappeli): 8.10. la klo
16.30 messu

Hanko 15.10. la  klo 16.00 messu Täckto-
min kappelissa

Turku
Pyhän Birgitan ja autuaanHemmingin seurakunta

24.9.la 16.00 nuortenpiiri
25.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English

1.10. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhe-
messu

2.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English

4.10. ti 19.00 miestenpiiri
7.10. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00
messu Porissa

8.10. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemes-
su, 16.00 messu Naantalissa

9.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English

11.10. ti 19.00 teologinen opintopiiri
16.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English

----------------- Diaspora -----------------
Porissa: 7.10. pe 17.00 katekeesi, 18.00
messu

Naantalissa: 8.10. la 16.00 messu

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

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

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

29.9. ke pyhät arkkienkelit Mikael, Gabriel
ja Rafael, juhla

2.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous, 10.30 päämessu

8.10. la ruusukkorukouksen Neitsyt Ma-
ria, muistopäivä: 9.00 lauantaikurssi,
12.15 messu

9.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous, 10.30 päämessu

12.10. ke/we 18.00 Mass in English
14.10. pe 18.00 messu Kiteellä
15.10. la 9.45 uskonnonopetus Joen-
suussa, 11.00 messu Joensuussa,
16.00 messu Varkaudessa

16.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous, 10.30 päämessu,
16.00 messu Mikkelissä

Viime Fideksessä olen antanut messuis-
ta virheellisiä päivämääriä. Olkaa hyvät ja
korjatkaa uudet tiedot omaan kalenteriin-
ne.

----------------- Diaspora -----------------
Kitee: 14.10., 11.11., 2.12. pe 18.00
messu(Ev.lut. kirkko, Savikontie 5)

Joensuu: 15.10., 12.11., 3.12 la 9.45 us-
konnonopetus, 11.00 messu (Ort. kirkon
srk-sali, Kirkkokatu 32)

Varkaus: 15.10., 12.11., 3.12. la 16.00
messu (Ort. kirkko  Taipaleentie 26)

Mikkeli: 16.10., 13.11., 4.12., su 16.00
messu (Ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savi-
lahdenkatu 20)

Savonlinna: 24.9., 29.10.,26.11., 10.12. la
9.45 uskonnonopetus, 11.00 messu
(Ort. rukoushuone, Erkonkatu 11)

Kuopio: 25.9., 30.10.,27.11.,11.12. su
16.00 messu (Ort. tuomiokirkon srk-Sali,
Snellmaninkatu 8)

Lasten uskonnonopetus syksyllä 2005:
10.9., 8.10., 19.11., 17.12.

Seniorit: 27.10., 17.11., 15.12.

Mass in English: 12.10., 16.11.

Tampere
Pyhän ristin seurakunta

19.9. alkaen arkipäivän messuma,ke,pe klo. 18.00 julkisivure-montin vuoksi!
25.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 Mass in English

2.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 Mass in English

8.10. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemes-
su

9.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.00 Mass in English

16.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30
päämessu, 14.00 messu puolaksi,
18.30 Mass in English

----------------- Diaspora -----------------
Hämeenlinna: su 2.10. klo 15.00 (Matti
Alangon katu 11)

Kurikka: la 24.9.
Lapua: la 24.9. klo 9.00
Pietarsaari: la 24.9. klo 12.00, su 9.10.
klo 12.00 (Kappelitie 5)

Vaasa: la 24.9. klo 16.00, la 8.10. klo
16.00 (Koulukatu 45)

Kokkola: 15.10. klo 18.00 (Oravankatu 29)

Helsinki
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

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

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu; su 9.45 missa latina (1. ja 3. su engl; 2. su
ranska; 4. su esp; 5. su engl) 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä 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.

La 18.00 aattomessu, Su 10.00 päämessu suomeksi, kirkkokahvit; 11.30 messu (1.
su ruotsiksi; 2. su englanniksi; 3. su suomeksi/vietnamiksi, 4. su englanniksi, 5. su
saksaksi), kirkkokahvit; 18.00 iltamessu. Ma 13.30 messu; ti, to, pe 18.00 iltames-
su; ke 7.30 aamumessu. Ti 17.30 ruusukkorukous tai vesper. To ja kk 1. pe adoraa-
tio. Rippitilaisuus: ti ja la 17.30-18.00 tai sopimuksen mukaan.

Turku
Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

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

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

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta

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

Su 10.30 päämessu. Ke 18.00 iltamessu. Tiedot muiden arkipäivien messuista pu-
helimitse ja kirkon ovelta. Rippitilaisuus sopimuksen mukaan. Messut Jyväskylän
kirkossa yleensä/daily Masses in Finnish in generally: ma/Mon 18.00 (sisarten kap-
pelissa/sister's Chapel), ti/Tue 7.00, ke/Wed 18.00, to/Thu 7.00, pe/Fri 7.00, la/Sat
8.00. Poikkeukset seuratkaa kirkon ilmoitustaululta (Check please schedule at the
board of information or at the website: olavi.catholic.fi).

Tampere
Pyhän ristin seurakunta

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

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.00 iltamessu/Mass in English. Ma
19.9. alkaen remontin vuoksi ma-ke-pe messu klo 18.00. 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. saat-
tavat 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. Pank-
kiyhteys: Sampo  800015-1888441.

Su 11.00 (1., 2. ja 5. su) tai 18.00 (3. ja 4. su) päämessu  kirkossa, to 18.00 iltames-
su. 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 19.30 neokatekumenaa-
liyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30 - 18.00, puoli tuntia ennen messua ja sopi-
muksen mukaan.
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K a l e n t e r i

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi-
tukset seuraavaan lehteen ajalle
14.10.–6.11. on toimitettava viimeis-
tään 30.9. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen

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

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta

25.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 18.00
iltamessu

29.9. to pyhien arkkienkelten juhlamessu
18.00

2.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai: 11.00
päämessu

6.10. to 18.00 iltamessu
7.10. pe 18.00 messu ja adoraatio (kuu-
kauden 1. perjantai)

8.10. la 13.00 perhemessu
9.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai:  11.00
päämessu

13.10. to 18.00 iltamessu ja ruusukkoru-
kous

16.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 18.00
iltamessu

----------------- Diaspora -----------------
Lahti: la 1.10., 5.11., 3.12., klo 16.00 (Ort.
kirkon srk-salissa)

Lappeenranta: su 16.10., 20.11., 18.12.
klo 12.00 (Ort. kirkossa)

Hamina: su 25.9., 23.10, 27.11. klo 11.00
(Ev.lut srk-keskuksessa Mannerheimin-
tie 12)

Uskonnonopetus:
Lahti: la 1.10., 5.11., 3.12. klo 14-16 (Ort.
kirkon tiloissa)

Kouvola: la 8.10., 12.11., 10.12. klo 11-13
ja messu klo 13.00

Pyhän Ursulan seurakunnassa syys-talkoot 15.10. klo 12. Ottakaa kaik-ki tarpeelliset työvälineet ja kesti-eväät grillijuhlaa varten. TERVE-TULOA!

Oulu
Nasaretin pyhän

perheen seurakunta
24.9. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

25.9. kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.00 päämessu, 17.00
messu Raahessa

30.9. pe 18.00 pyhän sakramentin palvon-
ta, 18.30 iltamessu

1.10. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

2.10. kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.00 päämessu, 17.00
messu Torniossa

7.10. pe 18.00 pyhän sakramentin palvon-
ta, 18.30 iltamessu

8.10. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

9.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.00 päämessu, 17.30
messu Rovaniemellä

14.10. pe 18.00 pyhän sakramentin pal-
vonta, 18.30 iltamessu

15.10. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

16.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00
Mass in English. 11.00 päämessu, 17.00
messu Torniossa

----------------- Diaspora -----------------
Torniossa: 2.10., 16.10. klo 17.00
Rovaniemellä: 9.10. klo 17.30
Raahessa: 25.9. klo 17.00

TOIMISTOT
Katekeettinen keskus

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

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

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

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.

Kappelissa vietetään messua loka-
kuun alusta lähtien tavallisesti maanan-
taina, perjantaina ja lauantaina klo 12.00.
Muutoksista ja erilaisista tapahtumista
pyritään ilmoittamaan Fideksessä.

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 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:
27.9., 11.&25.10. etc. For students and
young adults and anyone interested in the
Catholic Faith.

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

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

13.10. Walter Miller: Viimeinen kiitoshym-
ni

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

Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!

Maallikkofransiskaanit OFS
Kuukausittainen kokouksemme on avoin
kaikille kiinnostuneille, joilla on hyvä tah-
to. Kokouspaikka Pyhän Marian srk-sali,
Mäntytie 2, 00270 HELSINKI. Päivä: kes-
kiviikko. Aika kello 17-19. Jokaisen koko-
uksen alussa on liturgisen vuoden mu-

kainen fransiskaaninen hetkirukous ja
info. Ilta päättyy rukouksiin.

Ke 19.10. klo 17-19 alustus ja keskuste-
lu: Haavoittunut parantaja ja toivon merk-
ki - EUFRA 2005:n eväät kaikille maalli-
koille

Ke 16.11. klo 17-19 ensin joulukorttien al-
lekirjoitukset ja sitten alustus ja keskus-
telu: Mitä minulle merkitsee olla rajatto-
man arvokas hengellinen olento?

Ke 14.12. klo 17-19 alustus ja keskuste-
lu: Miten osoitamme olevamme Kristuk-
sen veljiä ja sisaria?

Tammikuussa emme kokoonnu.

Vuoden 2006 ensimmäinen kokous on
keskiviikkona 15.2. klo 17-19.

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

26.9. Kaarina Koho OP esittelee juuri
ilmestynyttä Katekismusta

3.10. Isä Wieslaw Swiech SCJ: Ulko-
maalaisena Suomessa

10.10. Larissa Franz-Koivisto kertoo
Caritaksen maailmanlaajuisesta toimin-
nasta (EI MESSUA)

17.10. Rauni Vornanen: Kaksi luosta-
ria vailla vertaa – Vanha Valamo ja Meteo-
ra.

Pyhän Henrikin Seura
RETRETTI: Pyhän Henrikin Seura järjes-
tää retretin lauantaina 22.10.2005 klo 9.30
- 15.30 Pyhän Henrikin seurakuntasalis-
sa aiheesta Viimeiset tapahtumat. Retre-
tin johtaa isä Marino Trevisini. Hinta 10
euroa sisältää lounaan ja kahvitarjoilun.
Ilmoittautumiset 18.10. mennessä Pyhän
Henrikin pappilaan, puh. 682 4040. Ter-
vetuloa!

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

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.

CARITAKSEN JÄSENILTA!
Torstaina 29. syyskuuta 2005klo 18 alkaenPyhän Henrikin seurakuntasalissa
Suomen Caritas ry. kutsuu kaikki jäsenensä lämpimästi tervetul-leiksi viettämään yhteistä jäseniltaa!
Ohjelmassa on kahvin ja jutustelun lisäksi Caritaksen toiminnanesittelyä toimiston, hallituksen ja vapaaehtoisen näkökulmasta.Lisäksi illan aikana esiintyy angolalainen tanssiryhmä.
Ilmoitathan ennakkoon tulostasi toimistolle p. 09- 135 7998 taiinfo@caritas.inet.fi
Tervetuloa!
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ArtikkeleitaWeltjugendtag
”Tulimme osoittamaan Hänelle kunnioitustamme.” (Matt. 2:2)— ajatuksia maailman XX nuortenpäiviltä Kölnissä 11.-21.8.2005

Tämä oli ensimmäinen kerta,kun osallistuin maailmannuortenpäiville. Ne pidettiinKölnissä elokuun puolivälis-sä. Siellä vietetty aika osoit-tautui todella mielenkiintoi-seksi ja ihmeelliseksi, joten onvähän vaikea löytää sopivia sa-noja kuvailemaan tuota kau-nista kokemusta. Kölnin val-tasi suuri joukko katolisianuoria kaikkialta maailmasta,jopa yli miljoona pyhiinvael-tajaa Marienfeldissä pidettyynpäättäjäismessuun paavi Be-nedictuksen kanssa sunnun-taina 21.8. Tällä kerralla mei-dän joukossamme oli Suo-mesta yhteensä 32 nuortaosanottajaa: 31 suomen kiel-tä puhuvaa ja yksi ainoa ’aito’suomalainen; mukaan lukienmyös meidän loistava ja tai-dokas ryhmänjohtajamme,isä Peter Gebara SCJ, PyhänBirgitan ja autuaan Hemmin-gin seurakunnan kirkkoherra.Itse asiassa ryhmämme olikinmonenkirjava – mukana olinuoria ympäri Suomea: Puo-lasta, Saksasta, Virosta, Filip-piineiltä, Iranista, Irakista jaVietnamista. Joka tapauksessaolihan meillä Suomen lippuja edustus! Matkamme tarkoi-tus oli ennen kaikkea Kölninnuortenpäivien tunnuslause:”Tulimme osoittamaan Hä-nelle kunnioitustamme.”(Matt. 2:2). Hän, joka men-neisyydessä johti Kolme Tie-täjää luokseen kirkkaana Valo-na, johtaa nyt kaikkia meitänuoria Kölniin osoittamaanHänelle kunnioitustammepaavin ja muiden nuortenkanssa eri puolilta maailmaa,jotta kaikki olisivat yhtä jatulisivat lopulta Hänen rak-kaan Isänsä, meidän Jumalam-me, luo.Tiistai-illalla 9.8. aloitim-me yhdessä pyhiinvaellusmat-kan kohti Kölniä pyhän Eu-karistian vietolla ja siunauk-sella isä Frans Vossin SCJavustuksella Pyhän Birgitan jaautuaan Hemmingin kirkossa.Pyhän Messun loputtua ja isäFransin ’hyvää matkaa’ -toivo-tuksen jälkeen oli lähtö omal-la bussilla kirkon edestä sata-maan ja sieltä ’Viking Line’ -laivalla Turusta Tukholmaan.Saavuttuamme Tukholmaankeskiviikkoaamulla jatkoim-

me matkaamme samalla bus-silla Osnabrückiin Ruotsin,Tanskan ja Pohjois-Saksankautta. Erityisesti Tanskan lä-piajon aikana lueskelin H. C.Andersenin kirjoittamaa kuu-luisaa tarinaa Merenneidosta(Den Lille Havfrue), mikä tekimatkan satumaiseksi ja ihme-elliseksi minulle henkilökoh-taisesti ennen varsinaista to-dellista ja hengellistä pyhiin-vaellusmatkaa. Vihdoin tu-limme perille Osnabrückin lä-hiseuduille saman päivän kes-kiyön aikaan pitkän bussimat-kan jälkeen. Saksalaisperheetolivat jo odottaneet meitäbussipysäkillä ja ottivat mei-dät vastaan sydämellisesti hy-myillen: ”Tervetuloa!”. Sittenjaettiin ryhmä ja kukin pien-ryhmä meni oman vierasper-heensä majoituspaikkaan,vain minä ja Cuong jatkoim-me vielä matkan suoraan Os-nabrückin pappisseminaariinsamana yönä, koska meillämolemmilla oli tapaaminenmuiden Pohjoismaiden semi-naristien ja sisarten kanssaomassa ohjelmassamme muu-tamaksi päiväksi.PSP-tapaamisen aikanameillä oli kaunis tilaisuus tu-tustua Osnabrückin historial-liseen kaupunkiin, vanhaanKaupungintaloon, Tuomio-kirkkoon ja muihin paikalli-siin kirkkoihin. Tutustuimmemyös saksalaiseen arkielä-mään vähän paremmin, kunyhtenä päivänä meillä oli ”so-siaalisen toiminnan” yhteinen’projekti’ käydä vanhainko-dissa kertomassa vanhuksillemeistä Suomesta ja myösnuortenpäiviin liittyvistä asi-oista. Sellaisten projektienkautta meidän uskomme tulikäytännölliseksi, koska kristit-tynä oleminen on enemmänkuin pelkkää rukousta, sisäl-tyyhän siihen paljon toimin-taa. Osnabrückin hiippakun-nassa vietettyjen päivien päät-teeksi piispa F. J. Bode viettijuhlallista Messua kaupunginstadionilla noin 7.000 py-hiinvaeltajan läsnäollessa.Saarnassaan piispa Bode ke-hotti meitä vahvistamaan ys-tävyyssuhdettamme Kristuk-sen kanssa jo Osnabrückissa,Westfalenin rauhan kaupun-gissa, viemään ja julistamaan

Kristusta sekä suojelemaanrauhaa. Silloin valmistaisim-me matkamme hyvin, ei aino-astaan Osnabrückista Kölniinvaan myös Kölnistä kaikkiinmaihin maailmassa, koska kä-sitämme että me kaikki olem-me intiimissä yhteydessä Jee-suksen Kristuksen, MeidänRauhamme kanssa!Seuraavana päivänä olihaikea lähtö Osnabrückista,mutta maailman nuortenpäi-vät, matkamme päämäärä,odottivat vielä meitä Kölnis-sä. Päästyämme Kölnin lähi-seudulle Leverkuseniin il-moittauduimme tukikohta-seurakuntaamme, jossa mei-dät otettiin vastaan taas sydä-mellisesti herkullisella grilli-juhlalla ja josta saimme ’py-hiinvaelluspassit’ julkisia kul-kuneuvoja sekä muita pääsy-lippuja varten sekä selkäreputsisältäen pyhiinvaelluksellatarvittavia asoita. Nuortenpäi-vien hengellisten tapahtumi-en valikoima oli uskomaton,valittavana oli kaikkea konser-teista katolisiin taidenäytte-lyihin. Valitettavasti emmevoineet osallistua kaikkiin ti-laisuuksiin pitkän kotimat-kan ja suuren ihmisjoukontakia!Päiväohjelmamme Lever-kusenissa oli seuraavanlainen:aamulla herättyämme oli aa-murukous tai Pyhä Messu joennen aamiaista. Tämän jäl-keen seurasi päivän ohjelmakuten isä Peterin antamatmielenkiintoiset katekeesit,jotka kestivät yleensä lounas-aikaan asti. Vasta iltapäivällälähdimme yhdessä Kölniintutustumaan upeaan ja mah-tavaan katedraaliin, jossa tra-dition mukaan säilytetäänKolmen tieteilijän reliikkejä,joiden ääressä rukoilimmehartaasti. Muina iltapäivinäoli ohjelmana nuortenpäivienavajaismessu kardinaali Meis-nerin kanssa Kölnin Rhein-Energie Stadionilla, konsert-tiin ja nuorten kulttuurifesti-vaaliin osallistumista, muihinpaikallisiin kirkkoihin tutus-tumista, paavi Benedictuksenlaivamatkan seuraamista,”Ristin tie” omassa paikallises-sa seurakunnassa...Tiistain iltana 16.8. Rhei-nEnergie Stadionilla pitämäs-

sään avajaismessun saarnas-saan Suomessa äskettäin vie-raillut hiippakuntamme kak-sinkertaisen juhlavuodenkunniavieras, Kölnin arkki-piispa kardinaali JoachimMeisner lausui iloisin ja va-kuuttavin mielin, että meilläon Kölnissä kaksi paavia: yl-häältä taivaasta mukana onJohannes Paavali II ja maanpäällä Benedictus XVI. Juma-lan palvonta pol-villaan, niin kuinKolme Tieteilijäätekivät lahjoil-laan, ei tee meitäpieniksi vaan suu-riksi, koska se viemeidät silmäk-käin Jumalankanssa, korostiarkkipiispa.Torstai-illallapaavi Benedictussaapui Rhein-joel-le laivalle, joltahän tervehti iloi-sesti ja väsymättö-mästi kaupunkiinkokoontunei tanuoria joen mo-lemmilla puolel-la. Maailmannuoret olivat in-nostuneita tapaa-maan tämän uu-den paavin, jokailmestyi paikalleystävällisenä, hert-taisesti hymyilevä-nä ja kuunteleva-na paavina.  Päi-vän sää oli oikeinkaunis, me nau-timme jopa ko-vasta helteestä. Pa-rin tunnin kestä-neen tervehtimi-sen jälkeen paavilähti katedraaliinpitämään puheen,minä ja Cuongp u o l e s t a m m esuuntasimme kul-kumme Pyhän Theodorinkirkkoa kohti hakemaan pää-syliput huomiseen tapaami-seen paavin kanssa.Vietin lähes koko perjan-taipäivän Pyhän Pantaleoninkirkossa osallistuen maailmanseminaristien erikoiseen ta-paamiseen paavin kanssa juh-lallisen vesperin yhteydessä.Tapahtuma oli todella vaikut-

tavaa vaikka satoikin sillointällöin pitkän jännittävänodotuksen aikana. Koska pie-nellä paikalla oli kutsuvierai-ta ja merkkihenkilöitä sekä ylikolme tuhatta seminaristia,turvallisuustoimet olivat tie-tenkin melkoiset. Onnistuinkuitenkin olemaan hyvin lä-hellä paavia kun hän käveliohitsemme kätellen ja siuna-ten ihmisjoukoa. Tässä erikoi-

sessa tilaisuudessa tapasin uu-destaan monia tuttuja kaverei-ta ja olen taas solminut uusiaystävyyssuhteita muiden maa-ilman seminaristien kanssa.Oli merkittävää kuulla roh-kaisevia kutsumuksen todis-tuksia muilta. Itse asiassamaailman nuortenpäivät ovatherättäneet monia kutsumuk-sia pappeuteen ja sääntökun-
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taelämään, siksi tämä semina-ristien erikoistapaaminen paa-vin kanssa vahvisti henkilö-kohtaisesti tulevaa identiteet-tiäni ja syvensi omaa kutsu-mustani Kristuksen, HyvänPaimenen, radikaaliin seuraa-miseen. Pyhyyden salaisuuson ystävyys Kristuksen kanssaja uskollinen kuuliaisuus Hä-nen tahdolleen, painotti paa-vi. Lauantaina lähes 800 000nuorta vietti illan paavinkanssa Marianfeldin laajallaruohokentällä Kölnin länsi-puolella yöjumalanpalveluk-sessa, jonka ohjelmani olimm. adoraatio valtavan kynt-tilämeren valossa, yhteisiämietiskelyjä ja rukouksia. Sek-toreihin jaetun alueen ympä-ristön keskelle pystytetyllasuurella lavalla oli nuoriauseista eri maista lukemassa

esirukousaiheita ja antamassaomia uskontodistuksia kukinkielellään. Italialaisten rytmi’Be-ne-detto’ kaikui läheskaikkialla, ja minne vain kats-oikin, ihmiset hymyilivät,nauroivat, lauloivat, taputti-vat käsiään osallistuen yhtei-seen tapahtumaan. Lauantainvigiliassa pitämässään saarnas-sa paavi Benedictus korosti,

etteivät ideologiat pelastamaailmaa, vaan kääntyminenJumalaan oppeihin. Todelli-nen vallankumous tulee Ju-malalta, pyhimyksiltä ja pys-tyy siten muuttamaan maail-man. Hän jatkoi varoittamal-la totalitarismista kaikkialla,missä ihminen tekee omanmittapuunsa absoluuttiseksi.Toisaalta elämä ilman arvojenhierarkiaa on mahdotonta,koska silloin millään ei olemerkitystä, kunhan kaikki onsuhteellista. Vigilian jälkeenyritimme yöpyä yksinkertai-sesti toisten nuorten kanssa280 hehtaarin entisessä rus-kohiililouhoksessa vain taivaskattonamme. Suuresta ihmis-määrästä huolimatta kaikkisujui hyvin eikä vakavia on-nettomuuksia sattunut, pait-si kylmyys ja kosteys edellisenpäivän sateen takia, mikä sai

jotkut palelemaan yön aika-na.Sunnuntaina nuorisopäi-vien huipentumaan Eukaristi-an viettoon osallistui yli mil-joona pyhiinvaeltajaa, joistavaltaosa oli nuoria ympärimaailmaa. Juhlallisessa ulkoil-mamessussa paavi vetosi nuo-riin kutsumalla heitä tule-maan uusiksi lähetyssaarnajik-

si maailmassa, jossa yritetäänkummallisesti unohtaa Juma-lan läsnäolo. Paavi valitteli,että kaikki tuntuu sujuvan il-man Jumalaakin. Samaan ai-kaan ihmiset kuitenkin ovattyytymättömiä ja turhautu-neita kaikkeen ja kyselevät, tä-täkö tämä elämä sitten olikin,paavi eritteli. Toisaalta uskon-nosta on tullut hyvin kaupak-si menevä tuote. Jokainen voiottaa siitä itselleen sopivanosan, mutta se ei johda mi-hinkään. Siksi paavi korosti,etteivät kristityt voi valita vainosaa kirkon opetuksesta: us-konnosta ei saa tehdä kulutus-tuotetta. Samaan aikaan kunJumala on unohdettu, vallit-see uskontojen buumi: ’Tee-se-itse’ -uskonto ei voi viimekädessä auttaa meitä. Se voiolla miellyttävää, mutta hä-dän hetkellä olemme oman it-semme varassa,paavi painotti.Kristuksen löytä-misen ja julistami-sen keinoiksi paa-vi mainitsi mm.aktiivisen osallis-tumisen sunnun-tain Pyhään Mes-suun, parannuk-sen sakramentin,Raamatun mietis-kelyä ja Katolisenkirkon katekis-muksen sekä senvastailmestyneenl y h e n n e l m ä n ,Compendiuminlukemista. Tietys-ti pelkät kirjat ei-vät riitä, paavimuistutti, sitä vas-toin sunnuntainEukaristian vietol-la on suuri merki-tys, koska siinä meemme juhli itse-ämme varten,vaan elävä Jumalaitse on Hän, jokavalmistaa juhla-aterian meille.Monik ie l i se s säsaarnassaan pyhäisä korosti myösoikean opin mer-kitystä; on käytet-tävä oikein Juma-lan antamaa va-pautta, joka ei oleelämistä täydelli-sessä itsemäärää-misessä, vaanenemmänkin elä-mistä totuuden ja hyvyydenmitattavana, jotta meistä it-sestämme tulisi totuudellisiaja hyviä. Nuo sanat kosketti-vat meitä kaikkia henkilökoh-taisesti, ja alkoi valtava tapu-tus. Pyhä Messu päättyi sere-moniaan, jossa Nuorisopäivi-en risti luovutettiin seuraavi-en nuortenpäivien järjestäjil-le. Paavi kutsui maailman

nuorison vuonna 2008 uu-teen uskon festivaaliin Austra-lian Sydneyhin. Sunnuntainapilvinen ja sumuinen 18-astei-nen sää ja vain muutama sa-depisara helpottivat nuortenpyhiinvaeltajien olemista. Eri-tyisesti koko juhlamessun li-turginen musiikki oli oikeinkaunista, mahtavaa ja ihmeel-listä, mikä mielestäni jättisuuren vaikutuksen nuortensydämiin.Kölnin maailman XXnuortenpäivät olivat todellajuhlava tapahtuma ja kulttuu-rifestivaali. Koimme omin sil-min katolisen kirkkommemonipuolisuutta, erilaisia vä-rejä ja sävyjä. Meidän yhteistäuskoamme juhlittiin eri muo-doissa, vahvistettiin ja myöskoettiin elämyksenä uudellatavalla. Hauskassa seikkailussamuiden maailman nuortenkeskuudessa me annoimmetoisillemme iloa ja samallasaimme myös iloa ja rakkaut-ta toisiltamme. Tunsimmekasvavamme yhä solidaarisem-miksi ja tietoisemmiksi yh-teisvastuustamme: oikeuden-mukaisuudesta, rauhasta jaluomakunnan ylläpidosta.Kölnin matka todella vahvistimeidän katolisuuttamme an-taen meille ainutlaatuisen ti-laisuuden nähdä katolisuustärkeänä osana ihmisen elä-mää, arkea, ja koko maailmankultuuria.Oli hyvin vaikuttavaa ollayhdessä valtavan kulttuurilli-sesti ja kielellisesti kirjavannuorisojoukon kanssa; ajatusettä suuren ihmismassan vel-loessa ympärillä voisi vaikka-pa litistyä kuoliaaksi ei onnek-si juurikaan toteutunut. Vaik-ka olimme pieni ryhmä ver-rattuna muiden maiden nuor-ten ryhmiin, voisimme ainatuntea olomme sangen kotoi-saksi, koska meitä yhdistäätärkeä tekijä – katolinenusko. Näinä päivinä ymmär-simme konkreettisesti ja yhäsyvällisemmin mitä todellatarkoittaa olla katolisen kir-kon jäsen: erilaisia ihmisiä,jotka kuitenkin kulkevat sa-maa elämänpolkua taivastakohti Kristuksen ensimmäis-ten apostolien ja nyttemminnykypaavin johtamissa jalan-jäljissä. Me tuhannet nuoretolimme tulleet läheltä ja kau-kaa Kölniin kuuntelemaan,mitä Jumalalla oli paavinkautta sanottavana, ja meilläkaikilla oli yhteinen päämää-rä: kutsumus Jumalan yhtey-teen taivaaseen. (Dei Verbum2) Erityisesti saksalaisper-heet, joiden luona oleskelim-me koko tapahtuman ajan –ensin Osnabrückissa ja sittem-min Kölnissa, olivat erittäinystävällisiä ja vieraanvaraisia

meitä ’suomalaisia’ kohtaan.Itse asiassa he odottivat in-nokkaasti Suomesta tulevianuoria, ja kiinnostus meitäkohtaan ei ole juurikaan hii-punut, vaikka he saivat piantietää, että emme olleet ’aito-ja suomalaisia’, vaan he otti-vat meidät vastaan lämpiminsydämin. Nimenomaan sinäpaluupäivän iltana paavinviettämän päättäjäismessunloputtua, vaikeasti järjestetynbussikuljetuksen epäonnistu-misen jälkeen, joutuessammekävelemään pitkän matkankohti omaa bussiamme, jon-ka kytkin oli ollut rikki jo kak-si kertaa, matkan varrella sak-salaiset kutsuivat meitä vento-vieraita sydämellisesti luok-seen pistäytymään tarjotenmeille syötävää ja juotavaa.En voi unohtaa heidän hymy-ään ja anteliaisuuttaan, jokarohkaisi meitä jatkamaan kes-keytynyttä matkaamme iloisinmielin. Niinpä saavuttuammeturvallisesti bussiimme kokoryhmämme palasi takaisinSuomeen, likaisena ja väsynee-nä, mutta varmasti onnellise-na.Ennen matkaan lähtöä entuntenut kuin muutaman ih-misen joukostamme etukä-teen, matkan jälkeen olemmekaikki tutustuneet toinen toi-siimme paremmin ja syvälli-semmin. Tämä kaunis ystävyy-den ja yhdessäolon unohtu-maton kokemus jatkuu var-masti eteenpäin elämässäm-me. Se on kuin meidän hen-gellisen elämämme selkärep-pu: vallitsivathan meidän kes-kuudessamme hyvä ryhmä-henki ja yhteenkuuluvuuskoko pyhiinvaellusmatkan ai-kana! Siksi luulen, että jokai-nen ryhmämme jäsen voi sa-noa, että matka onnistui lois-tavasti kommelluksista huoli-matta. Jälleen kerran saimmeolla syvästi kiitollisia isä Pete-rille, joka oli varmasti joutu-nut tekemään paljon työtämahdollistaakseen pyhiinvael-luksemme kokonaisuuden jajaksoi suurella kärsivällisyy-dellä paimentaa nuorta ja ’vil-liä’ laumaansa.Paavi Benedictus toivoinuortenpäivien antavan Sak-salle uuden uskonnollisen ki-pinän. Hän totesi, että us-konto ei ole käskyjä ja kielto-ja, vaan tuo iloa ja vapautta jasisältöä elämään. Tähän toi-vomukseen olemme yhtyneetKölnin pyhiinvaeltajina, janimenomaan ’tulimme osoit-tamaan Hänelle kunnioitus-tamme’, Hänelle, joka onRakkaus (1 Joh. 4:8) ja va-pauttaa meidät kaikesta pa-hasta lahjoittaen meille uusi-na luomuksina elämäntarkoi-tuksen. NGUYEN TOAN TRI
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Papin tehtävä      on siunattu, koska pappi voi auttaa muita.  Isä     Frans 70 vuotta
Kaikkien tuntema isä FransVoss SCJ syntyi Amsterda-
missa tekstiiliedustajan ja ko-tiäidin poikana. Sisaruksia olikaikkiaan viisi, mutta toinen
veli kuoli tapaturmaisesti jatoinen syntyi vammaisena (jakuoli pian), joten Frans jakaksi sisarta muodostivat lap-
sikatraan. Koti oli uskonnol-linen, isä oli jesuiittakoulunkasvatti, äiti ursuliinien. Äitioli kotoisin Saksasta, eikä op-
pinut hollannin kieltä kovinhyvin. Saksaa ei sota-aikanakuitenkaan ollut viisasta julki-
sesti puhua.Pikku Frans oli kaupunki-laispoika, kerrostaloasukas.Koulumatkat hoituivat pol-
kupyörällä. Amsterdamissakatolilaiset olivat vähemmistöprotestanttisen enemmistönkeskellä. 7-vuotiaasta saakka
Frans oli messupalvelijana.Oppikoulussa hän otti kieli-linjan, jotta pärjäisi parem-min myöhemmin pappina;
ura oli siis jo valittu. Kouluoli SCJ-veljeskunnan PyhänNikolauksen (Amsterdamin
suojeluspyhimys, vrt. SantaClaus) koulu.19-vuotiaana isä Fransmeni noviisiksi. Hän oli lähe-
tyskerhon sihteeri ja muistaarahaa lähetetyn mm. Suo-meen. Seurasi pappisseminaa-ri (2 vuotta filosofiaa ja 4
vuotta teologiaa). Moraaliteo-logian professorin nimi oliPaul Verschuren SCJ, mikä
varmasti vaikutti myöhem-piin valintoihin. Papiksi isäFrans vihittiin 18.12.1960.Saksantaitonsa vuoksi hän
joutui suuntautumaan saksa-laiselle kielialueelle ja siksimm. Italia jäi tuntematto-maksi. Arvokkaita kontakteja
kuitenkin tuli solmittua, jahän on jatkanut mm. kirjoit-telua saksalaisten kanssa. Poh-joismaihin isä Fransia lähensi
mm. Norjassa katolisena sai-raanhoitajasisarena toiminuttäti.

Varmaan saamme joskus lukea Stel-liksen rauhassa kirjoitetut muistelmat.Seurakuntalaisilleen isä Frans onkuitenkin ennen kaikkea papin kutsu-musta hyvin täyttävä sielunpaimen.Isä Frans voi katsoa kiitollisena taak-sepäin hyvin suorittamaansa elä-mäntyötä, ja iloita edessä olevistauusista haasteista!
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Papin tehtävä      on siunattu, koska pappi voi auttaa muita.  Isä     Frans 70 vuotta Oi niitä aikoja,

jolloin hiippakuntammeperustettiin 50 vuotta sitten
Oi niitä aikoja, jolloin oli vain kaksi kivikirkkoa Helsin-gissä ja 1600 hiippakuntalaista ja Turussa puukirkko janoin 200 seurakuntalaista, jolloin kaikki tunsivat toi-sensa ja puhuivat paitsi suomea ja ruotsia, hiukan itali-aa, saksaa ja englantia.
Oi niitä aikoja, jolloin kieli oli latina ja alttari seinustal-la ja kirkkokansa yhtenä miehenä pappiensa takana jaseurasivat heitä ilman muuta kuin lampaat.
Oi niitä aikoja, jolloin meillä oli vain “Kellojen Kutsu”ja hiippakuntalehdessä oli tuskin kuvia. Nyt katsotaankuvia ja luetaan ilmoituksia, eikä sen enempää jakseta.
Oi niitä aikoja, jolloin kaupungeissa ei ollut vielä kes-kuslämmityksiä ja papit kilpailivat sikarien tupruttami-sella talojensa savupiippujen kanssa. Oi millaisen tur-vallisuuden tunteen tämä meissä herättikään.
Oi niitä aikoja, jolloin pappiloissa oli vielä veljiä ja kaik-kialla lastentarhat ja englantilainen koulu täynnä nun-nia. He olivat meidän kirkkomme parhaita käyntikort-teja protestanttisessa maassa.
Oi niitä aikoja, jolloin oli olemassa kirkkoherroja, jot-ka johtivat seurakuntansa kuoroa ja laulettiin polyfo-nisia messuja, eikä televisio häirinnyt meidän kerho-elämäämme.
Oi niitä aikoja, jolloin uskonnonopettajat olivat mel-kein aina pappeja ja uskontokirja peräisin vuodelta1906, hiukan paranneltu uusiopainos kysymys-vastauskatekismuksesta.
Oi niitä aikoja, jolloin Stella Maris oli lähellä Helsinkiäja piispa kävi polkupyörällään katsomassa lapsia ja sisa-ria ja ehti samalla saada raitista ilmaa.
Oi niitä aikoja, jolloin Juventus Catholica oli perussuo-malaisten kehto ja matkustettiin vain Lyypekkiin asti.Nyt se on globalisoitumassa ja pääsee paitsi Roomaanmyös Kölniin paavia tapaamaan.
Oi niitä aikoja, jolloin seurakunnan autossa ei ollutmontaa hevosvoimaa, vain piispan autossa oli hiukanenemmän ja onneksi yleisvikaarilla oli ajokortti.
Oi niitä aikoja, jolloin oli vähän varoja ja kuitenkin ra-kennettiin ahkerasti. Jouduttiin stenciloimaan yötä päi-vää ja ihmiset iloitsivat Kirkon aggiornamentosta.
Oi niitä aikoja, jolloin oltiin eksoottisia. Mitä tekisim-me jos ne ajat tulisivat takaisin? Kuinka me jaksaisim-me olla vapaita ihmisiä vapaassa maassa, katolilaisia!

FRANS VOSS SCJ
PS. Näiltä unohtumattomilta ajoilta on vielä useitaosaavia senioreja. Haastan teitä kertomaan aforisminmuodossa omia muistojanne tulevissa Fideksissä.

KIITOS!
Kiitän  sydämellisesti merkkipäivänäni osoittamastanne huomaavaisuudesta ja ys-tävyyden osoituksista. Juhlarahastoon kertyi miellyttävä summa Stella Mariksennuorisotyölle. Iloitsin suuresti juhlallisuuksista. Ne rohkaissevat  minua vieläpitkälle tulevaisuuteen. Muistan teitä kaikkia Pyhässä Eukaristiassa.isä Frans Voss scj

Yllättävää kyllä, isä Franssairasteli lapsena paljon, ja
uranvalinnassa tämä seikkavaikutti mm. siihen, että hä-nen toivemaikseen lähetys-
työssä muodostuivat Suomija Kanada. Piispaksi Suomeenvihittiin Paul Verschuren, javuoden kuluttua isä Frans
seurasi häntä maahan, jostamuodostui hänen kohtalon-sa. Jo toinen Suomen-vuosisujui Turussa, jossa kirkkoher-
rana oli isä Jan Paus SCJ ja as-sistenttina isä Adrian BorstSCJ, ja nykyinen kirkkomme
oli rakenteilla. Isä Frans olinuori harjoittelija.Turusta tie kulki Jyväsky-län kautta Marian seurakun-
taan Helsinkiin, missä isäFrans järjesti uskonnonope-tusta, ja aloitettiin lauantai-kurssit. Turkuun isä palasi
1981, ja siellä hän viihtyikin12 vuotta. Jyväskylässä isäFrans tutustui puoleen Suo-mea: seurakunta oli alueelli-
sesti erittäin laaja, ja aika ku-lui auton ratissa. Oulussa olikerrostalohuoneisto, missä
pidettiin messuja. Ouluunajaessa sattui kerran paha ko-lari: isä ajoi traktorin päälle.Häntä auttoivat samat polii-
sit, jotka sittemmin joutuivatkuuluisien kahdeksan sur-manluodin kohteiksi.Nuorella isä Fransilla ei
ollut kovin paljon kokemus-ta ulkomaista, kun hän tuliSuomeen. Kuitenkaan mi-
kään täällä ei erityisesti häm-mästyttänyt, vaan kiinnosti(saunasta ja mämmistä en ky-synyt). Suomen kieli oli aika
vaikeaa, nunnaksi aikonutseurakuntalainen opetti. IsäFrans harjoitteli ankarasti vai-keaa kielioppia. Taito karttui,
ja vaikea kielemme taipuu su-juvasti, ja isä ymmärtää yllät-tävän hyvin kaiken puhutun.Välilevytyrän takia aika-
naan leikattu selkä ei pidä pit-kistä ajomatkoista. Niinpä isäFrans sai toivomansa siirron

takaisin ruuhka-Suomeen eliTurkuun 2002. Nyt odottaataas uusi haaste: isä Frans siir-
tyy loppusyksystä Stella Ma-rikseen uuden birgittalaiskon-ventin kappalaiseksi. Hän pi-tää sitä lottovoittona: spiritu-
aliteetit ovat aina kiinnosta-neet ja birgittalaissisariin ovatsyntyneet toimivat suhteet.
Stelliksen keskeinen sijaintiantaa mahdollisuuden auttaamuuallakin.Ekumenia on isä Fransille
myös rakas työn osa-alue. Hänsanoo, että se muodostaa kol-masosan papin työstä. Muis-sa kirkoissa on hienoja kristil-
lisiä persoonallisuuksia, joiltavoi oppia. Turussa ekumeeni-nen työ on vilkasta.

Papin tehtävä on siunattu,koska pappi voi auttaa muita.Ennen kaikkea apua tarvitaansuhteessa Jumalaan. Papin on
hyvä olla sääntökuntalainen,koska se auttaa omassa juma-lasuhteessa, ja antaa yhteisöntuen. Diasporassa yhteisöt
ovat joskus aika pieniä, tosin.Oman kielen tuen isä Fransmenetti, kun pappien virtaHollannista tyrehtyi, ja hol-
lantilaiset sisaretkin lähtiväteläkkeelle. Puolalaisten kans-sa puhutaan molemmille vie-
rasta kieltä, ja kulttuurikin on

erilaista: puolalaisilla on ko-kemuksensa sosialismista,hollantilaisella avoimesta län-
simaisesta yhteiskunnasta. IsäFrans kokee itsensä yhä enitenhollantilaiseksi, siellä on kak-si sisartakin elossa. Voimakas
äiti kuoli 15 vuotta sitten.Isä Fransin elämä on ollutvaiherikas. Varmaan saamme
joskus lukea Stelliksen rau-hassa kirjoitetut muistelmat.Seurakuntalaisilleen isä Franson kuitenkin ennen kaikkea
papin kutsumusta hyvin täyt-tävä sielunpaimen. Vuodetpapin työssä ovat kasvattaneetkokemuksia. Leikekirja on
paksu (leikkeiden keräily onrakas harrastus), ja paljon ni-men omaan katekeesia hyö-
dyttävää on pantu talteen.Vuodet ovat antaneet myösymmärtämystä ja suvaitsevai-suuttakin. Jos ymmärtää Ju-
malan rakkauden, ei noin vainvoi tuomita toisia. Isä Fransvoi katsoa kiitollisena taakse-päin hyvin suorittamaansa
elämäntyötä, ja iloita edessäolevista uusista haasteista!

MARKKU VÄHÄTALO

Birgittalaisoblaatit onnitteluvuorossa.
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Artikkeleita

ADORAATIO
Thanksgiving DayKiitospäivä

Rakkauden lähetyssisarten talon ovi on avoin-na maanantaina 8. lokakuuta sääntökunnanperustamisen vuosijuhlan kunniaksi klo 9-18.Koko päivän adoraatio alkaa tai päättyy pyhäänmessuun. Lisätietoja sisarilta, puh. 09-3403795. Tervetuloa!

Isä Sebastian Vazhakala MC– äiti Teresan “taistelupari”

Alkukesällä olin perhei-neni lyhyellä pyhiinvael-luksella Roomassa. Mat-kamme suuntautui, paitsiVatikaaniin, jälleen ker-ran myös Kalkutan äitiTeresan perustaman rak-

kauden lähettien sääntö-kunnan mieshaaran pää-majaan, jossa "äiti Teresanveljien" ja kaikkien rak-kauden lähettien maallik-kojäsenten (Lay Missio-naries of Charity) esi-

mies, isä Sebastian Vazha-kala MC toimii. Isä Sebas-tian on kotoisin Intiasta,ja hän ehti työskennellävuosikymmenten ajan yh-dessä äiti Teresan kanssaaina tämän kuolemaansaakka.

Äiti Teresan veljien päämajasijaitsee Rooman itälaidalla,ruhjuisella alueella roskaistenteiden perällä. Isä Sebastiantuli paikalle jo 26 vuotta sit-ten. Silloin alueella sijaitsiRooman suurin slummi, jos-sa asui 8000 ihmistä. 1970-luvun kuluessa heidät lopultasaatiin sijoitetuksi kunnolli-siin asuntoihin. Viimeiset ih-miset asutettiin vuonna1982.

"Aluksi tämä oli pelkkääviidakkoa", isä Sebastian sa-noo. "Me kuitenkin vuokra-simme alueen, ja maksammesiitä edelleenkin vuokraa. Ra-kennukset olemme itse raken-taneet, joskus luvan kanssa,joskus ilmankin.""Tämä paikka on varsinai-sesti rakkauden lähetysveljienkontemplatiivisen yhteisönsyntysija. Täällä on pääma-jamme, tai keskuspaikkam-me, ja täältä me sitten käym-me muissa paikoissa." Viasant'Agapiton (se on paikanosoite) yhteisössä asuu veljiäuseista eri maista. Täällä vel-jet hoitavat myös asuntolaa,jonka toiminta alkoi 12 vuot-ta sitten."Asuntolassamme on yli70 yli 50-vuotiasta miestä,joilla ei ole mitään muutapaikka mihin mennä. Ei ko-tia, ei perheitä. Joillakin ita-

lialaisilla ehkä on, mutta suu-rin osa heistä on eronneita.Ulkomaalaiset taas ovat tul-leet maahan työn toivossa."Mitään ei kuitenkaan ole löy-tynyt, ja niin he ovat pääty-neet kaduille ja jääneet asunn-ottomiksi.Isä Sebastian kertoo vaka-vana: "Silloin he tulevat luok-semme, kotia etsien. Me kyse-lemme heiltä heidän tilantees-taan, ja mikäli he täyttävät tie-tyt edellytykset, joita asetam-me, ja haluavat elää sääntö-jemme mukaan, otamme hei-dät vastaan.Asuntolassa on nyt asun-nottomia ihmisiä lähes kym-menestä maasta eri puoliltamaailmaa. Kenelläkään ei olepysyvää työtä, sillä "tämä paik-ka on tarkoitettu vain köyhis-tä köyhimmille".

Isä Sebastian Vazhakala MC johtaa kontemplatiivisia rakkauden lähetysveljiä ja kaikkia raukkauden lähettien maallikkojäseniä. Hän tunsi Kalkutan äiti Teresan yli 30 vuoden ajalta. Tässä hän seisoo Rooman pää-majan yhteydessä olevan asunnottomien miesten asuntolan edessä. Asuntolassa pidetään huolta yli 70 miehestä, jotka ovat kaikki yli 50-vuotiaita.
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Örömmel hirdetjük, hogy október 1-én, szombaton, 11-órától, magyarnyelvü katolikus mise lesz a Mária Templomban, Helsinkiben! A
misét Pintér Gábor atya celebrálja, aki a Vatikán Skandináv államok
(Stockholmi) Nunciaturájának titkára. Mise után beszélgetés és a multkori
ökumenizmusról szóló elöadás folytátasa lesz, "batyus" szeretet vendégség-
gel egybekötve. Ehhez kérjük hozzatok némi harapnivalót. Mindenki sze-
retettel várunk! Kontakt: Szücs Áron: aron@nyito.com, 050-33-22-757.
Minulla on ilo ilmoittaa, että lauantaina 1.10. klo 11.00 vietetään unka-
rinkielinen pyhä messu Pyhän Marian kirkossa Helsingissä. Messun viet-
tää monsignore Gábor Pintér, Pyhän istuimen Pohjoismaiden nuntiatuu-
rin nuntiatuurisihteeri. Messun jälkeen on luento ekumeniasta ja keskus-
telu unkariksi. Kaikki tervetuloa! Lisätietoja: Szücs Áron:
aron@nyito.com, 050-33-22-757.

Kaikille avoin  birgittalaisjärjestön maallikko-oblaattien
RETRETTI

pe 7.10. klo 18 – su 9.10. klo 14 sisarten talossa Ursininkatu 15  a, Turku.
AIHE: HERRAN RUKOUS. Täysihoidon hinta 65 euroa. Johtaja isä
Frans Voss SCJ. Ilmoittautumiset ja tiedustelut birgittalaissisarilta, puh.
02-2501910, s-posti birgitta.turku@kolumbus.fi.

Evankeliumiaseuraten
"Jeesus sanoi: 'Minun olinälkä, ja te annoitte minulleruokaa.' Siksi me annammeasukkaillemme illallisen. Hänsanoi: 'Minun oli jano, ja teannoitte minulle juotavaa'.Siksi me annamme heille juo-tavaa, emme kylläkään viiniätai muuta alkoholia, pelkäs-tään vettä ja virvoitusjuo-mia", isä Sebastian vetoaaRaamattuun. Veljet pitäväthuolta myös vieraidensa vaa-tetuksesta: 'Minä olin alasti, jate vaatetitte minut.' "Joskusheillä ei ole ainuttakaan muu-ta vaatepartta kuin se, mikäheillä on päällä."Lista jatkuu. "Minä olinkoditon, ja te otitte minutluoksenne." Roomassakin onisä Sebastianin arvion mu-kaan yhä ainakin 15000 kodi-tonta ihmistä. "Me otammeheitä vastaan, koska tiedäm-me, että mitä me teemme yh-delle näistä vähäisimmistä vel-jistä, sen me teemme Herral-le.""Me myös vierailemme sai-raiden luona sairaaloissa, eri-tyisesti silloin, jos heillä ei olekeitään, jotka kävisivät heidänluonaan. Monesti nähdään,että nuorten aids-potilaidenvanhemmat eivät halua ollamissään tekemisissä lastensakanssa, koska nämä eivät to-telleet heitä, kuunnelleet hei-dän ohjeitaan." Veljet vieraile-vat myös vankiloissa."Näiden laupeudentöidenlisäksi vietämme päivittäin vii-si tuntia yhteisessä rukoukses-sa. Tämähän on kontempla-tiivinen sääntökunta. Näinpäivämme muodostuvat kol-mesta osatekijästä: rukoukses-ta, katumuksesta ja laupeu-dentöistä." Isä Sebastian ker-too, kuinka veljet yrittävätsovittaa yhteen nämä kolmepuolta. "Tiedämme. ettei oli-si mahdollista tehdä tätä kaik-kea ilman Jumalan armoa. Mesiis tarvitsemme hänen armo-aan, koska emme ole sosiaali-työntekijöitä emmekä maallis-ten ongelmien ratkaisijoita."Mitä veljet, rakkauden lä-hetit, sitten ovat? He yrittävättehdä tavanomaisia asioitaepätavallisen rakkauden avul-la, yksinkertaisia asioita suu-rella rakkaudella. "Siihen metarvitsemme Jeesusta, sillä il-man häntä emme voi tehdämitään."Isä Sebastian toteaa varma-na: "On siis Jumalan tahto jatoivomus, että teemme tätä.Me ymmärrämme, että hänvoi auttaa meitä ja että häntodella auttaa meitä. Luotam-me täydellisesti Jumalan kait-selmukseen.""Jokainen asia, jokainen

työ, jonka täällä teemme,kaikki ruoka, makuupaikat,kaikki on täysin ilmaista… Meuskomme, että jos tämä onJumalan tahto, ja koska kysy-mys on Jumalan ihmisistä,hän kyllä pitää huolen meistäja tästä paikasta. Siksi mevoimme luottaa Kaitselmuk-seen."
Äiti Teresaamuistellen

Isä Sebastian työskenteliäiti Teresan kanssa yli 30 vuot-ta. "Äidiltä (äiti Teresalta)olen oppinut paljon. Nyt,hänen kuolemansa jälkeen,olemme saaneet tietää vieläpaljon uutta: esimerkiksikuinka Jeesus pyysi häntä ot-tamaan köyhät suojelukseen-sa.”“Nyt ymmärrämme entistäparemmin, mitä Jeesus meil-tä rakkauden läheteiltä tah-too. Hän haluaa meidän pitä-vän huolta ‘hänen köyhis-tään’, ja me teemme niinluottaen hänen lupaukseensa,että hän pysyy kanssamme ai-naisesti”, isä Sebastian hymyi-lee sydämellisesti ja jatkaa:“Jeesus sanoi myös, että mei-dän tulee luotettava häneenrakastaen ja ehdottomasti.Hän pyysi meiltä: ‘uhrautu-kaa enemmän, hymyilkää hel-lemmin ja rukoilkaa palavam-min, silloin kaikki menee hy-vin.’”“Äiti Teresa sanoi minulleusein: ‘Älä yritä mennä Jee-suksen edelle, vaan seuraahäntä.’ Niin me yritämme toi-mia”, isä Sebastian sanoo:“Yritämme seurata Jeesusta,sillä tämä on hänen maail-mansa, Jumalan maailma.”
Jeesuksenrakkauden uhri

Se, mikä tekee ihmisen elä-mästä pyhää ja erityistä onJeesuksen läsnäolo. Äiti Tere-san, edesmenneen paavi Jo-hannes Paavali II:n, kaikkienpyhien elämä on osoitus sii-tä, että he ovat antaneet tilaaJeesukselle. Niin teki konk-reettisesti Neitsyt Mariakin,joka kantoi Jeesusta kohdus-saan. “Se oli tavallaan maail-man ensimmäinen pyhä kom-muunio”, isä Sebastian sa-noo. Meidän on annettavaJeesuksen näkyä meissä, Jee-suksen toimia ja vaikuttaameidän kauttamme. Tätä onolla todellinen Jeesuksen rak-kauden uhri: “Jeesus ei tuhoavaan puhdistaa meidät ja täyt-tää meidät rakkaudellaan,jota meidän sitten tulee sä-teillä ympäristöön. Se on Jee-suksen rakkautta kaikkia sie-luja kohtaan.”MARKO TERVAPORTTI

Isä Sebastian muistuttaa perheitä rukouksen voimasta: “Perhe, joka rukoilee yhdessä, pysyy yhdessä. Äiti Teresa, niin kuinpyhä Bernadette aikoinaan, ja sitten Fatiman kolme lasta, sai Neitsyt Marialta viestikseen tämän: rukoilkaa ruusukkoa ja teh-kää katumusta!.”
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Ajassa
Olkaamme sovinnon ihmisiä
"Minä annan teille uuden käskyn, sanoo Herra. Niin kuin minä olenrakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne".
Rakkaat veljet ja sisaret
Nämä Jeesuksen sanat jotkaäsken kuulimme ovat täynnärohkeutta ja samalla toivoa,että myös me tavalliset ihmi-set pystymme seuraamaan hä-nen opetustaan arkielämäs-sämme. Oikea rakkaus vaatiimeiltä paitsi rakkautta myösanteeksiantoa. Ilman sitä tois-ta meidän rakkautemme onhyvin pintapuolinen. Tämän-päiväinen evankeliumi todis-taa juuri siitä mitä käytännös-sä tarkoittaa Jeesuksen opetusanteeksiantamisesta. Myösmeidän on annettava anteeksiei ainoastaan seitsemän kertaavaan seitsemänkymmentä ker-taa seitsemän, toisin sanoenaina kun toinen sitä pyytää.Jokaisen ihmisen elämä ontäynnä hyveitä. Myös katoli-sen kirkon opetuksessa tuo-daan nämä asiat silloin tällöinesille. Mutta niiden hyveidenjoukossa laupeus ja armeliai-suus saavat aina ensimmäisensijan. Voimme sanoa, ettälaupeudessa heijastuu Juma-lan toiminta meissä. Sen takiaJeesus tehdäkseen yhteenve-don omasta opetuksestaan sa-noi: "Olkaa armahtavaisianiin kuin teidän Isänne onarmahtavainen" (Luuk. 6,36)Laupeudentekoja on mo-nenlaisia niistä katolisen kir-kon katekismus selvästi pu-huu ja opettaa. On sellaisia,jotka koskevat meidän ruu-mistamme ja toisia, jotka ovattarpeellisia meidän sielullem-me. Mutta meidän jotkakäymme tässä kirkossa ei edestarvitse lukea laupeuden te-oista tai hyveistä, koska jokakerta kun astumme sisäänkirkkosaliin voimme oppianiistä katsomalla kauniita la-simaalauksia, jotka esittävätsekä ruumiillisia että hengelli-siä laupeudentekoja. Kum-paakin niitä on seitsemän.Tämä luku ikään kuin kertoosiitä ettei tarvitse etsiä enem-pää. Seitsemän on täydellinenluku. Kun aurinko paistaanämä asiat tulevat yhä parem-min esille ja niistä me voim-me oppia todella paljon mitämerkitsee käytännössä Juma-lan rakkaus.On siis olemassa seitsemänruumiillista laupeudentekoajoihin kuuluu:1. nälkäisten ruokki-minen

2. janoisten juottami-nen3. alastomien vaatetta-minen4. kodittomien ma-joittaminen5. sairaiden luona käy-minen6. vankien vapauttami-nen7. kuolleiden hautaa-minenNiitä tehtäviä esittivät kau-niisti raamatulliset kertomuk-set jotka ovat meille rohkaisu-na tavalliseen elämään. Muttameidän täytyy muistaa, ettäihminen on yksi kokonaisuus,sekä ruumis että sielu. Sen ta-kia puhuessamme ruumiilli-sista laupeudenteoista emmevoi unohtaa hengellisiä.Niitäkin on seitsemän jane ovat yhtä tärkeitä meidänelämässämme kuin ruumiilli-set teot. Niihin kuuluu:1. rukous elävien jakuolleiden puolesta2. loukkausten anteek-siantaminen3. pahan sietäminen4. murheellisten loh-duttaminen5. epäilevien opastami-nen6. tietämättömienopettaminen7. syntisten ojentami-nenNämä kaikki asiat kuulu-vat meidän arkielämäämmevaikka joskus me unohdam-me niitä noudattaa tai luu-lemme etteivät ne ole niin tär-keitä. Siitä huolimatta on ih-misessä jotakin sellaista jokavaatii erikoissuhtautumistaniihin asioihin.Ei ole aina helppo ollaavoin kaikkia ihmisiä kohtaanmutta Kristus rohkaisee mei-tä erikoistehtäviin niin kuinsiitä muistuttaa meitä Isä mei-dän -rukous jossa luemme:"Anna meille anteeksi velkam-me niin kuin mekin annam-me anteeksi velallisillemme."Tämä tehtävä kuulostaa hel-pommalta mutta käytännössänäin ei kuitenkaan ole.  Mitätarkoittaa oikea rakkaus ja an-teeksiantaminen voimme op-pia kuulemalla mitä eräs us-konnonopettaja kysyi lapsilta.Hän ehdotti että he kirjoittai-sivat erilaisia kysymyksiä pape-rille joihin hän yrittää vasta-ta. Eräs Katariina kysyi:"Kuinka minä voin rakastaa

äitiä ja isää jos he eivät edespuhu keskenään? Mitä minuntäytyy tehdä että he antavattoisilleen anteeksi?"Kysymys miten ja miksitäytyy rakastaa ja antaa an-teeksi ei ole lainkaan helppo.Tämän kysymyksen jonkakoululainen Katariina osoittiuskonnonopettajalle myösme usein asetamme itsellem-me. Jokainen meistä, joka jos-kus on kokenut vääryyttä jaepäoikeudenmukaisuutta,tuntee omassa sydämessäänkipua, jopa vihaa joitakin ih-misiä kohtaan. Myös Pietariasetti Jeesukselle ratkaistavak-si tämän vaikean kysymyksenkuinka monta kertaa täytyyantaa anteeksi sille joka rik-koo minua vastaan. Pietarinkysymyksessä voimme huoma-ta jonkinlaista haluttomuuttaantaa anteeksi. Tämä samatunne on ehkä jokaisella meis-tä. Silti emme kysy mistätämä haluttomuus tulee vaanmieluummin yritämme vasta-ta kysymykseen mitä meidänpitäisi tehdä jotta voisimmevoittaa sen haluttomuuden.Jeesuksen vastaus ei seitsemänvaan seitsemän kymmentäkertaa seitsemän yllätti Pieta-rin niin kuin varmasti meidät-kin. Jeesus rohkaisee siis anta-maan aina anteeksi varsinkinsille joka sitä meiltä pyytää.

Mutta miksi meidän täy-tyy antaa anteeksi? Vastaus sii-hen voisi olla tällainen. Jokai-nen väittely tai riita on ikäänkuin kivien heittäminen, jot-ka pudotessaan maahan alka-vat muodostaa muuria. Ajanmyötä kun riidat toistuvat täl-lainen näkymätön muuri kas-vaa ja saavuttaa sellaisen kor-keuden joka on vaikea ylittää.Jonkun ajan kuluttua niin sa-nottu sanasota loppuu, mut-ta samalla loppuu myös yh-teiselämä kun kahta osapuol-ta erottaa näkymätön muuri.Ainoastaan ihme pystyisi tu-hoamaan sen muurin, joka onkasvanut vähitellen ihmistenvälillä. Anteeksianto on sekeino joka pystyy  hävittä-mään riidassa heitettyjä kiviä.Toisin sanoen niin kauankuin toinen osapuoli on val-mis antamaan anteeksi muuriei koskaan kasva niin suureksiettei olisi mahdollista hajot-taa sitä.Joka kerran kun tarjoam-me anteeksiannon mahdolli-suuden meistä kasvaa oikeitakristittyjä, jotka ottavat hyvinkonkreettisesti vastaan Jeesuk-sen opetuksen. Anteeksianta-minen antaa meille mahdolli-suuden, että jumalallinenpiirre voittaa meissä inhimil-linen. Anteeksianto ei oleheikkouden merkki päinvas-

toin se todistaa henkilön hen-gellistä vahvuutta.Ilman anteeksiantoa ja lau-peutta me rakennamme niinkorkean ja vahvan muurin et-tei kukaan eikä mikään pystyhajottamaan sitä. Oppikaam-me siis antamaan anteeksi kos-ka tilaisuuksia siihen on to-della paljon. Ei mikään autaihmistä paremmin tulemaanJumalan kaltaiseksi kuin anta-malla anteeksi toisilleen.Autuas paavi JohannesXXIII on kerran sanonut:"Muistakaa, veljet ja sisaret,viimeisellä tuomiolla kun sei-sotte Jumalan edessä hän eikysy teiltä oletteko tehneetkaikki hyvin, vaan mieluum-min hän kysyy mitä olette teh-neet, jotta asiat maailmassaolisi vaikka vähänkin parem-min".Rukoilkaamme Jumalaa,että olisimme sovinnon ihmi-siä, jotka osaisivat niin kuinpyhä Franciscus viedä iloa sin-ne missä hallitsee suru, rak-kautta sinne missä on vihaa jasovintoa sinne missä on mo-lemminpuolisia ennakkoluu-loja. Aamen.
KAZIMIERZ LEWANDOWSKI SCJ

Saarna Pyhän Marian seura-kunnan päämessussa 11.9.2005.

Suomen Caritas
Kummi-ilta 13.10!
Suomen Caritas järjestää torstaina lokakuun 13.päivä kello 18.00 alkaen kum-mi-illan P. Henrikin srk.salissa (Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki).Illan ohjelmaan sisältyy Marja Dmitrievin kuulumiset Ugandasta sekä kahvia jakeskustelua. Ilmoittautumiset oatmme vastaan puhelimitse (09-135 7798) taisähköpostin välityksellä (paivi.paavola @caritas.inet.fi) kahvitusta silmällä pitä-en. Tervetuloa!
Caritas-kauppa kuulumiset!
Meillä on nyt esillä myyntihyllyssä pieniä lahjatavaroita, kynttilöitä ja korttejaPalestiinasta ja Intiasta sekä intialaisen yhteistyökumppanin silkkikankaita jasareja. Saatavilla on myös Karmeliittaluostarista kynttilöitä ja kortteja ja kauniskastemekko. Norjalaisesta luostarista odotellaan vielä yrttisaippuoita. Lisäksimyynnissä on myös Caritas-logolla varustetut tuotteemme. Tervetuloa ihastele-maan ja katselemaan erityisesti uusia silkkikankaita muotiväreissä suoraan In-tiasta!


