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Positiivinen yllätys
Paavi Johannes PaavaliII:a pidettiin vaikuttava-na persoonana. Sitä hänvarmasti olikin: lämmin,läheinen ja rakastettava.Ilmassa oli ajatus, että ka-tolisen kirkon maalliseenmaineeseen nähden yllät-tävän suuret yleisötapah-tumat osittain – jopa suu-relta osin – riippuivat hä-nen henkilökohtaisestakarismastaan. Ilmassa oliodotus, että hänen kuole-mansa jälkeen kirkon, taiainakin paaviuden, suosio saattaisi hiipua.Toisin näyttää käyneen. Maailman nuortenpäivätelokuussa keräsi paavinvaihdoksesta huolimatta toistamiljoonaa nuorta uskovaa Kölniin palvomaan ja ylistä-mään Herraa. Uuden paavin, jonka katolilaiset tunte-vat lähes yhtä pitkältä ajalta kuin edellisenkin, tilaisuu-det – messut, yleisaudienssit jne. – keräävät kaiken ai-kaa ennätysyleisöjä. Kyse ei voi olla pelkästä halusta näh-dä vilaus uudesta paavista, paavin “karismasta” tai josta-kin muusta arkisesta asiasta. Ei, kyse on jostakin paljonsyvemmästä. Lopullinen syy suosion säilymiseen on us-konnollinen, ja se tosiasia, että näin on, on varsinmyönteinen seikka, todellakin positiivinen yllätys.Pyhän Pietarin seuraajana me tunnustamme paavinolevan kirkon näkyvän pään, Kristuksen sijaisen, jon-ka hoitoon Herra Jeesus on uskonut kirkkonsa. Uskos-samme me tunnustamme hänet laumamme paimenek-si, jonka vahvistamaan kristillisen uskon ja moraalinikiaikaiseen opetukseen me sitoudumme. Hän on pyhäisämme, riippumatta siitä, mikä on hänen kotimaansa,luonteensa, karismansa. Kysymys on viime kädessä sii-tä ainutlaatuisesta virasta, jota hän koko persoonallaanja elämänsä loppuun saakka hoitaa täysin tietoisena sii-tä, että hänen jokainen sanansa ja jokainen tekonsapunnitaan Jumalan kasvojen edessä. Sielujen paimen-ten vastuu on valtaisa.Paavimme Benedictus XVI:n keräämä suosio, huo-mio ja hämmästely ovat merkki siitä, että niitä katolilai-sia on sittenkin vielä paljon, jotka vilpittömästi rakasta-vat kirkkoa ja kunnioittavat uskossaan ja elämässäänkirkon opetusvirkaa. Tämä tosiasia rohkaiskoon meitäkaikkia antamaan itsestämme yhä enemmän kirkonhyväksi Jumalan valtakunnan leviämiseksi kaikkialle.Olkaamme entistä avoimempia Jumalan sanalle ja jälji-telkäämme yhä läheisemmin Kristusta. Antakaammemaailmalle todistus Kristuksesta, silloinkin, kun se vaa-tii meiltä todellista uhria. Olkaamme mekin osa tuotapositiivista yllätystä.

Paino/tryck: I-print Oy
URL www.catholic.fi > fides

EMAIL fides@catholic.fi
14.10.2005

Katolinen hiippakuntalehti Fides
Päätoimittaja: Marko Tervaportti. Toimitus ja tilaukset: Ka-
tolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Hel-
sinki. Puhelin 0208 350751. Fax 09-61294770. Pankkiyhte-
ys: Sampo 800019-1242553. Ilmestyy 14 kertaa vuodessa.
Vuosikerta eur 25, ulkomaille eur 30.

Katolskt stiftsblad Fides
Huvudredaktör: Marko Tervaportti. Redaktion och prenumerati-
on: Katolsk informationstjänst, Sankt Henriksplatsen 1, 00140
Helsingfors. Telefon 0208 350751. Fax  09-61294770. Bankför-
bindelse: Sampo 800019-1242553. Utkommer med 14 nummer
årligen. Prenumeration eur 25, till utlandet eur 30.

Muistathan:
Hiippakunnanjäsenmaksu

Saaja:Katolinen kirkkoSuomessa
Pankkitili:NORDEA101430-237491

Viitenumero:90010



Fides 11/2005 - 3

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.

Patsasdominikaaneistapaljastettiin Turussa
Perjantaina 7.10. paljastettiinTurun Kaskenmäen PyhänOlavin puistikossa turkulai-sen kuvanveistäjä KimmoOjaniemen tekemä muisto-merkki Dominikaanit Turussa.Puistikko sijaitsee juuri domi-nikaanien Pyhän Olavin kon-ventin paikalla. Konventti oliTurussa vuosina 1249-1537.Samalla paikalla olevassatalossa toimii nykyään vakuu-tusryhmä Veritas, joka juhlii100-vuotisjuhlavuottaan lah-joittamalla Turun kaupungil-le ja kaupunkilaisille tämänkaupungin historiaan liitty-vän muistomerkin. On mai-nio yhteensattuma, että Veri-tas - Totuus on dominikaan-isääntökunnan tunnuslause.Muistomerkin paljasti lu-terilaisen kirkon emeritusark-kipiispa John Vikström, jokapuheessaan sanoi dominikaa-neista mm. seuraavaa: He oli-vat keskiajalla Euroopan joh-tavia intellektuelleja, jotkapainottivat opintojen, ope-tuksen ja tutkimuksen merki-tystä. Suomen dominikaani-en portti Eurooppaan oliportti eurooppalaiseen sivis-tykseen, opetukseen ja tutki-mukseen.Monumentissa on kaksiosaa: pronssinen luostariport-ti, johon arkkipiispa Vik-ström puheessaan viittasi sekäkivisen jalustan päällä kolmevaeltavaa dominikaanihah-moa. Jalustaan on asiaankuu-luvan tekstin lisäksi piirrettyluostarin pohjapiirros sekä si-netti. Monumentin kuva ontämän lehden kannessa.Juhlatilaisuudessa kuultu-jen useiden puheiden viimei-senä puhui dominikaani-isä

Antoine Lévy OP, joka viitta-si arkkipiispa Vikströmin pu-heeseen ja aloitti suomeksi:”Olen huono dominikaanive-li, sillä en puhu kansankiel-tä.” Sitten hän vaihtoi englan-tiin, ja kehui lahjoittajayhti-ön juhlivan "älykkäällä taval-la".Isä Antoinen mukaanmunkit, jotka eivät voi hank-kia omia lapsia, kokevat kaik-ki kohtaamansa ihmiset lap-sikseen: Lapset kasvavat nope-asti ja alkavat epäillä, ovatkovanhempien opit relevantteja,hän sanoi ja viittasi reformaa-tioon. Tällä hetkellä domini-kaaniveljet ovat ylpeitä katso-essaan niitä, jotka kerran oli-vat heidän lapsiaan.Juhlavuoteen liittyen val-tionarkeologi C. J. Gardbergon kirjoittanut kirjan Turundominikaaneista nimeltäänVeritas - Totuus! Teoksen onjulkaissut Schildts.
KATT

Juhlassa puhui myös isä AntoineLévy OP.

www.veritas.fi

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan puhelinnumero
on vaihtunut. Uusi numero on 09-637853.
The telephone number to St. Henry's Cathedral parish
has changed. The new number is +358-9-637853.
St. Henriks katedralförsamling telefonnummer har
förändrats. Det nya nummret är 09-637853.

Eukaristisynoden inleddes
Söndag 2 oktober inleds bis-kopssynoden om eukaristineller nattvarden i Vatikanenmed att 325 biskopar, patriar-ker och kardinaler firar enhögtidlig mässa i Peterskyrkantillsammans med påven Bene-dikt XVI. Nordens katolskabiskopar företräds av biskopCzeslaw Kozon från Köpen-hamn. Eukaristisynoden avs-lutar ett år vigt åt eukaristinsom utropades av förre påvenJohannes Paulus II för ett årsedan och som han ocksåmarkerade genom att ägna sinsista encyklika åt eukaristin.Biskopar från hela världenströmmar nu till Rom för attsamtala om eukaristin, somintar en central plats i katolskteologi och andlighet men

också i samhällsengageman-get.En av huvudpersonerna påeukaristisynoden blir förståsden nigerianske kuriakar-dinalen Francis Arinze, somär prefekt för gudstjänstkong-regationen i Vatikanen. Hanbetonar att man inte får göravad man vill med eukaristin,för den är inte något vi äger."Jag tror att vi inte kanundlåta att tala om hur manfirar eukaristin, om hur mankan fira mässan så att firandetvisar tron, ger näring åt tron,och blir en glädjefull handlingför kyrkan", säger kardinalArinze."Eukaristifirandet är intenågot privat, fortsätter han.Säkert kommer vi att tala om

kommunionen, om kyrkoge-menskap och eukaristi. Densom tar emot kommunionenmåste ha 'kommunion' ellergemenskap i tron och i kyr-kans liv och därmed vara i ge-menskap med biskopen ochpåven. Vi måste främja eku-meniken men eukaristin ärinte ett medel. Det är intenågot vi äger och kan ge tilldem som är våra vänner. Eu-karistin är den enade kyrkansfirande, inte ett firande föralla kristna med olika tro pådet man firar."
KATT/VATIKANRADION

Mera på sidorna 10-11.

Natsien vastustajasta autuas
Toisen maailmansodan aikai-nen Münsterin arkkipiispa,“leijonaksikin” kutsuttu kar-dinaali Clemens August vonGalen julistettiin autuaaksisunnuntaina 9.10. Uudiste-tun käytännön mukaan beati-fikaatiomessun vietti kardi-naali, tällä kertaa pyhäksi ju-listamisen kongregaation pre-fekti Jóse Saraiva Martins.Paavi Benedictus XVI tulipaikalle Pietarinkirkkoon vas-ta varsinaisen autuaaksijulista-misen jälkeen osoittamaanmuiden pyhiinvaeltajien ta-voin kunnioitusta uudelle au-tuaalle.Paavi Pius XII:n kardinaa-liksi nimittämä von Galen olitärkein natsihallinnon vastus-taja kirkon hierarkiassa maail-mansodan aikana. Hänet tun-netaan erityisesti kolmestasaarnastaan, joita luettiin ym-päri Saksaa vuonna 1941.Pyhä isä sanoi von Galeninpelänneen Jumalaa enemmänkuin ihmisiä ja siksi “hän saiJumalalta rohkeuden tehdä jasanoa, mitä muut eivät uskal-taneet”. Paavi rohkaisi kuuli-joitaan vielä sanomalla, ettei“uskoa voi redusoida yksityi-seksi tunteeksi, joka voidaanjopa piilottaa, kun sen esittä-minen käy epämukavaksi”.KATT/VIS
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Uutisia

avio-uutinen
Påven har träffatHans Küng
24 september tog påven Be-nedikt XVI emot teologenHans Küng. Det uppgav påmåndagen Vatikanens pressta-lesman Joaquín Navarro-Valls. Hans Küng säger till ita-lienska nyhetsbyrån ANSA attde åt middag tillsammans iungefär två timmar. Ocksåpåvens sekreterare GeorgGänswein skall ha varit med."Det var roligt för oss bäg-ge att ses igen efter alla dessaår", sade Küng. "Men vi kra-made inte om varandra, vi tys-kar är inte så expansiva...""Detta är inte en påve somser tillbaka till det förflutnaeller som är sluten i sig själv",sade Küng."Tvärtom ser han kyrkanssituation som den här. Han äruppmärksam och kan lyssna.Hans inställning är sökande,och han kan föra ett samtalmed andra."Så här lyder presstales-mannens uttalande i sin hel-het:"Lördag 24 september träf-fades påven Benedikt XVI ochprofessor Hans Küng från Tü-bingen. Mötet ägde rum i envänskaplig atmosfär. Bäggeparterna var överens om attdet var meningslöst att underdetta möte diskutera de läro-frågor som skiljer Hans Küngoch katolska kyrkans läroäm-bete. Samtalet koncentrera-des därför på två frågor somHans Küng på sista tiden harägnat särskilt intresse: fråganom Weltethos (en världsom-

fattande etik) och naturveten-skapens dialog med den krist-na tron.Professor Küng betonadeatt hans Weltethos-projektinte alls är någon abstrakt in-tellektuell konstruktion. Dethandlar snarare om att fästauppmärksamheten på de mo-raliska värden där de storavärldsreligionerna är överenstrots alla skillnader, och somgenom sin övertygande för-nuftighet kan tas som giltigakriterier också av det sekuläraförnuftet.Påven uppskattade profes-sor Küngs ansträngningar föratt bidra till ett förnyat erkän-nande av mänsklighetensgrundläggande världen genomreligionsdialog och genommötet med det sekulära för-nuftet. Han betonade att en-gagemanget för en förnyadmedvetenhet om de värdensom bär upp människolivet ärett viktigt mål också för hanspontifikat. Samtidigt sadepåven att han höll med pro-fessor Küng om att det be-hövs en dialog mellan tro ochnaturvetenskap, och att maninför den vetenskapliga tan-ken måste hävda att Gottesfra-ge, frågan om Gud, är förnuf-tig och nödvändig. ProfessorKüng å sin sida uttryckteuppskattning för påvens ans-trängningar för religionsdia-log och för att möta den mo-derna världens olika socialagrupper."KATT/VATIKANRADION

Kirjallisuutta KATTista
www.catholic.fi > kirjamyynti

Tutustu nyt Katolisen tiedotuskeskuksen kirjatarjon-taan internetissä osoitteessa www.catholic.fi ja klikkaasitten kirjamyynti. Saat yli 25 euron ostokset kotiin pos-timaksutta.
Tässä muutama esimerkki:

Peter Kreeft: PALUU HYVEESEEN. — Kirja perinteis-ten hyveiden merkityksestä. 231 sivua. 17 euroa. KATT2005
Joseph Ratzinger (Benedikt XVI): KALLAD TILL GE-MENSKAP. Att förstå kyrkan idag. — 157 sidor. 20 euro.Catholica 1997.
Johannes Paavali II: LAHJA JA SALAISUUS. — Edes-menneen paavin kertomus omasta kutsumuksestaan.131 sivua. KATT 2005.

Kirkon kriitikot vaativat luopumistatranssubstantiaatio-opista
Eri puolilla länsimaita esiinty-vän "Me olemme kirkko" -liik-keen edustajat, jotka pitävätkokoustaan Roomassa piis-painsynodin aikana, ovat vaa-tineet katolista kirkkoa muut-tamaan käsitystään eukaristi-asta. Muutosvaatimukset yltä-vät kirkon "hierarkkisen sakra-mentti-monopolin" murtami-sesta ja interkommuunionsäännöllisestä sallimisestamuihin kirkkoihin ja kristilli-siin yhteisöihin kuuluvilleaina kirkon eukaristisen us-kon ytimeen, transsubstanti-aatio-oppiin.Transsubstantiaatio-oppion kirkon perinteinen ja py-syvä käsitys eukarististen lah-jojen eli leivän ja viinin ole-musten todellisesta ja pysyväs-tä muuttumisesta Kristuksenruumiiksi ja vereksi sakramen-taalisesti vihityn papin viettä-mässä messussa. Tämän us-

konkohdan muotoili jo Tren-ton kirkolliskokous 1500-lu-vulla, ja se toistetaan myösKatolisen kirkon katekismuk-sessa:"Koska siis VapahtajammeKristus sanoi sen, minkä hänleivän hahmossa esiinkantoi,olevan todellisesti hänen ruu-miinsa, niin Jumalan kirkkoon aina ollut vakuuttunut jatämä pyhä synodi nyt uudes-taan julistaa, että leivän ja vii-nin konsekraation kautta lei-vän koko substanssi muuttuuHerramme Jeesuksen Kristuk-sen ruumiin substanssiksi javiinin koko substanssi hänenverensä substanssiksi. Tätämuuttumista pyhä katolinenkirkko on soveliaasti ja asian-mukaisesti kutsunut olemuk-sen muuttumiseksi (transsub-stantiaatioksi)." (KKK 1376)Kriitikot vaativat myös,että messu on riisuttava sen

uhriluonteesta ja ettei katoli-sen hurskauden perinteisiämuotoja, erityisesti kaikkein-pyhimmän sakramentin pal-vontaa pidä mitenkään edis-tää. Transsubstantiaatio-opinryhmä katsoo olevan erityisenvihamielisen protestanttejakohtaan ja siksi ekumenianvastaisen. Liike vaatii myösnaisten vihkimistä papeiksi japiispojen demokraattista va-litsemista.Monissa maissa "Me olem-me kirkko" -liike on jo aikai-semmin - ilmeisten katolisenuskon kanssa yhteensovitta-mattomien vaatimustensa ta-kia - ajautunut kahnauksiinkirkon hierarkian kanssa. Eu-karistiaan puuttumisen usko-taan joissakin valistuneissapiireissä johtavan liikkeen lo-pulliseen välirikkoon katoli-sen kirkon kanssa.KATT/CWNEWS

SCJ-yhteisönesimies vaihtui
Jeesuksen pyhän sydämenpappien Suomen alueen ns.SCJ-yhteisön esimies on vaih-tunut. Pyhän Marian seura-kunnan kirkkoherran, isä Ka-zimierz Lewandowskin SCJjälkeen yhteisön esimieheksituli 1.10. alkaen hiippakun-nan kansleri isä WieslawSwiech SCJ.

KATT

Ruotsin katolilaiset vaelsivatVadstenaan
Katolinen kirkko Ruotsissateki syyskuussa pyhiinvaelluk-sen Vadstenaan eukaristisenvuoden merkeissä. Pyhiinvael-luksen päätteeksi jäähallissavietetyn pyhän messun vietti2500 uskovan läsnä ollessaapostolinen nuntius Pohjois-maissa, arkkipiispa GiovanniTonucci, joka toi paikallemyös paavin terveiset.Tukholman piispa AndersArborelius iloitsi pyhiinvael-

luksen päätteeksi siitä, ettäsiinä oli korostunut ripin jaeukaristian läheinen suhde.Messun alla rippijonot olivatpitkät, ja kommuuniolle osal-listuneiden määräkin oli niinsuuri, että konsekroituja hos-tioita oli haettava läheisestäbirgittalaisluostarista.
KATT/

WWW.KATOLSKAKYRKAN.SE



Fides 11/2005 - 5

Paholaisella onsieluumme vainyksi ovi: tahto.Salaisia ovia eiole. Eikä mi-kään synti olesynti, ellei tah-to ole ollut sii-nä mukana.Muussa tapauk-sessa kyse oninhimillisestäheikkoudesta.
PYHÄ PIOPIETRELCINALAINEN

Oremus
Rukouksenapostolaatti

Me rukoilemme ...
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.
Marraskuu
Että avioliittoon vihityt ottaisi-
vat esikuvakseen sen esimerkin
pyhyydestä, jota arkielämässään
osoittavat monet avioparit.

Että lähetysmaiden papit tu-
lisivat tietoisiksi tehtävästään tu-
kea syntyperäisiä pappeja ja
muita työntekijöitä.

Böne-apostolatet
Vi ber ...

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.
November
Att de gifta som förebild tar de
exempel på helighet, som i det
dagliga livet visas av så många
äkta par.

Att prästerna i missionslän-
derna blir medvetna om sin up-
pgift att alltid ge sitt stöd åt de
infödda prästerna och övriga
medarbetare.

Sunnuntait ja juhlapyhät
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. 22:15–21Paavi Johannes Paavali II:n paaviksi valitsemisenvuosipäivä (1978).
23.10. KIRKKOVUODEN 30. SUNNUNTAI (II)1L 2 Moos. 22:20–26Ps. 18:2–3a, 3bc–4, 47+51ab. Ks 22L 1 Tess. 1:5c–10Ev. Matt. 22:34–40Kolehti kannetaan lähetystyön hyväksi.
30.10. KIRKKOVUODEN 31. SUNNUNTAI (III)1L Mal. 1:14b – 2:2b,8–10Ps. 131: 1, 2, 32L 1 Tess. 2:7b–9,13Ev. Matt. 23:1–12
5.11. la KAIKKIEN POISNUKKUNEIDEN USKOVIENMUISTOPÄIVÄ, VAINAJIEN PÄIVÄ
6.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, KAIKKIEN PYHIENJUHLA, PYHÄINPÄIVÄ (IV)1L Ilm. 7: 2–4, 9–14Ps. 24: 1–2, 3–4ab, 5–6. Ks 62L 1 Joh. 3: 1–3Ev. Matt. 5: 1–12a

Till MariaRosenkransensdrottning
Ingen bär någon plåga
som du inte redan burit,
du, de plågades tröst!
Ave Maria!
Alla sorgens kamrar
har du vandrat igenom
med smärtans svärd
i ditt hjärta.
Ave Maria!
Men dina tårars
kristall har redan fångat
vår förhoppnings gryningsljus,
ty allt blir bra,
även där döden
brett sin skugga.
Ave Maria!
När du går oss till mötes
med barnet i famnen
anar vi bävande
glädjens slutliga seger,
ty på fulländningens dag
skall lönen betalas
för lidandets skålar.
Ave Maria!

HELGA BLASCHKE-PÁL
UR HÄRDELINS MARIA-ANTOLOGI

Jumala, kaikkivaltias Isä, sinä olet vahvistanutmeidät Poikasi ristin salaisuudella jamerkinnyt meidät hänen ylösnousemuksensamerkillä.Suo palvelijoittesi kuoleman kahleistavapautuneina päästä osallisiksi valittujesiikuisesta autuudesta.Tätä pyydämme saman Herramme JeesuksenKristuksen, sinun Poikasi, kautta, jokakanssasi elää ja hallitsee Pyhän Hengenyhteydessä, Jumala, iankaikkisestaiankaikkiseen. Aamen.
MUKAELMA PÄIVÄN RUKOUKSESTA

YHDEN KUOLLEEN PUOLESTA (A)
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Rakkaat sisaret ja veljet!
Joillekin meistä tämä pyhiin-vaellus Nousiaisiin on jo kol-mas juhlavuoden pyhiinvael-lus. Ensimmäinen oli touko-kuussa Roomaan. Toinen olisyyskuussa katedraaliimmeHelsinkiin pyhän Henrikinreliikin äärelle. Nyt olemmeNousiaisissa paikalla, jonneSuomen ensimmäisen katoli-sen piispan reliikki aluksi las-kettiin.Näissä pyhiinvaelluksissanäkyy erityinen symboliikka.Me emme tiedä, missä pyhäHenrik syntyi. Siksi emmemyöskään voi vaeltaa hänensynnyinseudulleen. Varmastitiedämme kuitenkin sen, mis-sä on hänen piispanvirkansa

  Hiippakun nan pyhiinvaellus Nousiaisiin
Lauantaina 24.9. hiippakunnan juhlavuoden viimeinen yh-teinen pyhiinvaellus suuntautui lähes sadan uskovan vah-vuisena Nousiaisiin, pyhän marttyyripiispa Henrikin ensim-mäisen leposijan ääreen. Nousiaisten kirkossa, jossa pyhänHenrikin jylhää sarkofagia säilytetään kirkon kuoriosanedessä,  kaikui oletettavasti pitkän tauon jälkeen jälleen gre-goriaaninen kirkkolaulu suuren kiitollisuuden hengessä.Pyhiinvaellus huipentui nimittäin hartaaseen pyhään mes-suun ja sen jälkeiseen alttarin sakramentin palvontaan.Messun ja palvonnan jälkeen nautittiin vielä yhteinen, myö-häinen lounas Nousiaisten seurakuntatalolla. Julkaisemmeseuraavassa piispamme Józef Wróbelin SCJ saarnan Nousi-aisten messusta.

ja lähetysmandaattinsa alku-perä. Se on Roomassa. Hänon saanut nimityksensä suo-raan tai epäsuorasti silloiseltapaavilta. Siksi myös meidänpyhiinvaelluksellamme Roo-maan oli useampia merkityk-siä. Vierailimme pyhien apos-tolien Pietarin ja Paavalinhaudoilla. Ilmaisimme selväs-ti yhteytemme myös Pietarinseuraajan, paavi BenedictusXVI:n kanssa. Pyhiinvaelluk-semme oli myös hiippakun-tamme kiitollisuudenosoituspyhälle Henrikille. Me ilmai-simme kiitollisuutemmemaamme kristityksi tulemi-sesta ja paikalliskirkkommeperustamisesta.Pyhä Henrik ei tietenkäänollut ensimmäinen kristitty

Nousiaisten keskiaikainen kirkko soveltui hyvin myös katolisen messun viettopai-kaksi. Hiippakunnan papiston lisäksi alttarilla oli Intian Bangaloren emeritusarkki-piispa Alphonsus Mathias (ks. yläkuva), joka oli Suomessa birgittalaissisar Theo-doran hautajaisten johdosta.

Paimenelta

Biskopskonferensen:Migration typiskt för vårtid säger biskoparna
I ett uttalande om migrationen från den Nordiska biskopskonferen-sen understryks vikten av att alla flyktingar och asylsökande tas emotmed rättvisa och medmänsklig omsorg. Samtidigt tackar biskoparnade katoliker som kommit till de nordiska länderna för att de hjälpttill att bygga upp kyrkan här.

Uttalande om migrationenfrån Nordiska biskopskonferensen15.9.2005
Migrationen är något typiskt för dagens globaliserade värld. Vi kan se den som

ett tecken på Guds förutseende kärlek för att stärka solidariteten mellan folken
världen över. Tack vare immigrationen har de lokala kyrkorna i våra Nordiska
länder kunnat växa och förmedla Evangeliet till många människor i våra sekulari-
serade samhällen. Vi vill tacka de katoliker som har kommit från hela världen för
att hjälpa oss att bygga upp vår Kyrka.

Enligt kyrkans sociallära ska de länder som tar emot invandrare och flyktingar
behandla dem med rättvisa och kärlek. Under senare tid har dock vi biskopar
noterat en rad alarmerande tecken i de Nordiska länderna: brist på generositet att
ta emot flyktingar och asylsökande, ökande främlingsfientlighet, segregation etc.
Vi vänder oss därför till alla människor av god vilja och manar dem att arbeta för
ett öppet och välkomnande samhälle där alla människor möts av rättvisa och sann
mänsklig omtanke.

Som katolska biskopar i norra Europa förpliktar vi oss att göra allt vi kan för att
ge våra flyktingar den pastorala omsorg de behöver, på deras modersmål, när så
behövs. Vi ber dem att hjälpa oss att tillsammans med katolskt troende oavsett
bakgrund bygga en katolsk gemenskap.

Vi, de katolska biskoparna i de nordiska länderna, håller fast vid beslutet att
inte ha några nationella församlingar, utan att genom våra präster erbjuda själa-
vård på en rad olika språk. Det är vår förhoppning att skapa samarbete mellan våra
lokala församlingar och de olika nationella grupperna med målet att bli det vi
verkligen är: en helig, katolsk och apostolisk kyrka, där troende oavsett nationali-
tet och etnicitet är förenade till ett profetisk tecken på det himmelska Jerusalem.

De katolska biskoparna i Norden
+ Anders Arborelius OCD, Stockholm
+ Johannes Gijsen, Reykjavik
+ Gerhard Goebel MSF, Tromsö
+ William Kenney CP, hjälpbiskop Stockholm
+ Czeslaw Kozon, Köpenhamn
+ Georg Müller SSCC, Trondheim
+Gerhard Schwenzer SSCC, Oslo
+ Józef Wróbel SCJ, Helsingfors
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Paimenelta
  Hiippakun nan pyhiinvaellus Nousiaisiin

Suomessa. Tästä huolimattahänen saapumisellaan ei siltiollut pelkästään symbolistaarvoa. Hänen saapumisensamerkitsi todellista alkua pai-kalliskirkolle, koska vastaoma piispa luo paikalliskir-kon perustan. Kirkko ilmanpiispaa tai pappia on – niinkuin Jeesus sanoo – lauma il-man paimenta (vrt. Matt.9:36; Mark. 6:34). Paikallis-kirkolla on juuri piispansakautta, hänen apostolisensuksessionsa kautta, suora jaelävä side Jeesuksen Kristuk-sen apostoleihin, heidän us-koonsa ja pappeuteensa. Pai-kalliskirkolla on piispan paa-villisen valtuutuksen kauttasuora yhteys Pietarin seuraa-jan kirkkoon Roomassa. Kris-tus halusi Pietarin olevan kirk-konsa ”kallio”. Piispan saa-man paavillisen valtuutuksenkautta paikalliskirkolla on oi-keutus olla katolisen kirkonosa. Katekismuksessa sano-taan: ”Osakirkot ovat täydes-sä merkityksessä katolisia ol-lessaan yhteydessä erääseenniistä, Rooman kirkkoon,’jolla on johtoasema rakkau-dessa, sillä koko kirkon elikaikkialla maailmassa elävienuskovien tulee välttämättäolla yksimielisiä tämän kirkonkanssa sen muita merkittä-vämmän johtajuuden vuoksi.Siitä lähtien kun lihaksi tul-lut Sana on tullut luoksem-me, pitivät ja pitävät kaikkikristilliset kirkot kaikkiallaRoomassa olevaa suurta kirk-koa ainoana perustanaan japerustuksenaan, koska Her-ran lupausten mukaan tuone-lan vallat eivät ole sitä milloin-kaan voittaneet.” (KKK 834)Näitä lauseita ei ole kirjoi-tettu vain uteliaita ihmisiä taiteologian opiskelijoita varten.Näillä teologisilla tosiasioillaon hyvin konkreettinen jakäytännöllinen merkitys pai-kalliskirkon elämän kannalta.Ensinnäkin: piispojen apos-tolisen suksession ansiostapaikalliskirkolla ovat oikeatseitsemän sakramenttia, jotkaJeesus Kristus itse perusti jaantoi uskovilleen, jotta heuudistuisivat moraalisesti, pe-lastuisivat ja saavuttaisivatikuisen autuuden. Toiseksi:piispojen apostolinen sukses-sio ja heidän elävä yhteytensäPietarin seuraajan kanssa luo-vat edellytykset, että paikallis-kirkko voi elää Jumalan il-moituksen todellisuudessa elievankeliumin ja tradition to-tuudessa. Katekismus opettaasiitä näin: ”Kristus, itse to-tuus, tahtoi säilyttää kirkonpuhtaassa, apostoleilta periy-tyvässä uskossa. Niinpä hänteki kirkkonsa osalliseksi

omasta erehtymättömyydes-tään. ’Yliluonnollisen uskon-tajunsa’ avulla Jumalan kansapitää ehdottomasti kiinni us-kosta kirkon elävän opetusvi-ran johdolla.” KKK 889”Opetusviran täytyy varjellaJumalan kansa erehtymisiltäja uskoa heikentäviltä tekijöil-tä ja taata sille objektiivinenmahdollisuus tunnustaa alku-peräistä uskoa ilman erehdyk-siä. Opetusviran pastoraali-seen tehtävään kuuluu valvoa,että Jumalan kansa pysyy to-tuudessa, joka tekee vapaaksi.Jotta paimenet voisivat täyt-tää tehtävänsä, Kristus onsuonut heille uskon ja moraa-lin kysymyksissä erehtymättö-myyden karisman”. (KKK890) ”Virkansa nojalla Roo-man piispalla, piispainkollegi-on päällä, on tämä erehtymät-tömyys, kun hän kaikkien us-kovien ylipaimenena ja opet-tajana […] julistaa lopulliseksijonkin uskoa tai moraaliakoskevan opinkappaleen …Kirkolle luvattu erehtymättö-myys on olemassa myös piis-pakunnassa, kun se harjoittaaylintä opetusvirkaansa yhdes-sä Pietarin seuraajan kanssa[…]. (KKK 891)Rakkaat kristityt, mielestä-ni meidän on ymmärrettäväentistä paremin totuudenmerkitys elämässämme. Mei-dän olisi myös opittava ym-märtämään se, miksi meidänihmisen arvomme vaatii, ettäelämme ja toimimme totuu-dessa. Meidän on löydettäväse, miksi Jeesus Kristus sanoo

itsestään: ”Minä olen tie, to-tuus ja elämä.” (Joh. 14:6).Tähän liittyen on ymmärret-tävä, että ilman totuutta eivoi olla yhteyttä Jumalaan(KKK 24652466, 2470) jaettä sen hylkääminen, minkätietää totuudeksi, merkitseesaatanan kuuntelemista ja sil-le alistumista.Rakkaat sisaret ja veljet,pyhiinvaelluksillamme olem-me vierailleet myös pyhänHenrikin reliikin äärellä. Näinolemme halunneet osoittaasille kuuluvaa kunnioitusta.Mutta ei ainoastaan sitä.Tämä pyhiinvaellus osoittiselvästi, että pyhä Henrik onsäilynyt mielissämme ensim-mäisenä katolisena piispana,joka perusti paikalliskirkkom-me osaksi universaalia kirk-koa. Tämä reliikki pysyy to-disteena katolisuudestammeja elävästä siteestämme apos-toleihin. Samalla tämä pyhänHenrikin reliikki, joka kantaamarttyyrin verta, ovat meillepysyvä muistutus siitä, ettäemme antaisi ensimmäisenpiispamme lähetysponniste-lujen ja marttyyrikuolemanvalua hukkaan, vaan hänenesimerkkinsä mukaisesti py-syisimme aina apostolienopissa, välittäisimme uskom-me seuraaville sukupolville japysyisimme uskollisina Pieta-rin seuraajalle! Tästä reliikistäkaikuu pyhän Henrikin keho-tus, sama kehotus, jonka jopyhä Paavali osoitti filippiläi-sille: ”Kun pysytte elämän sa-nassa, [ja] minä voin Kristuk-

sen tulemisen päivänä ylpeilläsiitä, että en turhan vuoksiponnistellut ja nähnyt vai-vaa.” (Fil. 2:16)Rakkaat sisaret ja veljet,nyt olemme tulleet tänneNousiaisiin, pyhän Henrikinensimmäisen sarkofagin äärel-le ja Suomen ensimmäisen äi-tikirkon paikalle. Sarkofagion ollut tyhjä jo useiden vuo-sisatojen ajan. Se ei kuiten-kaan tarkoita, etteikö sillä oli-si merkitystä meille. Myös seon meille pyhä esine, jokamuistuttaa meitä pyhästäHenrikistä, erityisesti hänenlähetystyöstään ja marttyyriu-destaan. Mutta tällä sarkofa-gilla on myös symbolinenmerkitys. Niin kuin jokainenruumisarkku, myös tämämuistuttaa ihmisen rajallisuu-desta ja katoavaisuudesta. Sii-näkin tapauksessa, että pyhänHenrikin luita ei olisi siirrettytäältä, ei sarkofagissa silti olisitänään paljon jäljellä. Muttahänen sanansa ja uskonsa py-syvät. Hän laski perustuksenja monet ovat vuosisatojenajan rakentaneet sille, muttaJumala on antanut voiman,niin kuin pyhä Paavali sanoo:”Minä istutin, Apollos kaste-li, mutta Jumala antoi kas-vun. Istuttaja ei siis ole mi-tään, ei myöskään kastelija,vaan kaikki on Jumalan kädes-sä, hän suo kasvun. […] Meolemme Jumalan työtoverei-ta, te olette Jumalan pelto jaJumalan rakennus.” (1. Kor.3:69)

Rakkaat sisaret ja veljet!Antakaamme näiden pyhänPaavalin sanojen läpäistä mei-dät, erityisesti täällä pyhänHenrikin tyhjän sarkofaginedessä. Hän on monien Juma-lan työtoverien kanssa raken-tanut kirkkoa, joka on myösJumalan kirkko; me kaikkikuulumme hänen kirkkoon-sa; me kuulumme Hänelle.Antakaamme siis Pyhän Hen-gen johtaa meitä, antakaam-me Jumalan armon vaikuttaameissä, antakaamme JumalanSanalle, sakramenteille ja kir-kon opetukselle niille kuulu-va asema elämässämme. Se onaidoin ja kaunein kunnian-osoituksemme paikalliskirk-komme perustajalle.Viettäessämme ensimmäi-sen piispamme Suomeen saa-pumisen juhlavuotta, emmesaa unohtaa kaikkia niitä mui-ta piispoja ja pappeja, jotkaovat tehneet työtä tällä Juma-lan pellolla ja kantaneet huol-ta ihmisten pelastumisesta.Rukoilkaamme heidän puo-lestaan. Rukoilkaamme myösrohkeutta ja sisäistä vahvuut-ta niille, jotka Jumala on lä-hettänyt nykyisiä sukupolviavarten ja jotka näkevät vaivaakirkkomme eteen. Rukoil-kaamme jatkuvasti myösmaamme tulevien JeesuksenKristuksen palvelijoiden puo-lesta, rukoilkaamme siis hyviähengellisiä kutsumuksia pai-kalliskirkkoomme. Aamen.
+ JÓZEF WRÓBEL SCJHELSINGIN PIISPA
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K a l e n t e r iVakio-ohjelma
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

16.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.45
lat/engl 11.00 päämessu,  12.30 messu
ruotsiksi, 16.00 messu Porvoossa,
18.00 iltamessu.

17.10. ma 18.30 johdantokurssi seura-
kuntasalissa.

18.10. ti 14.00 seniores: messu ja ko-
kous.

22.10. la 9.30 retretti seurakuntasalissa,
17.40 vesper, 18.00 aattomessu.

23.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.45
lat/esp, 11.00 päämessu, 12.30 messu
venäjäksi, 16.00 messu Tikkurilassa,
18.00 iltamessu.

25.10. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu.
29.10. la 10.00 lauantaikurssi englantilai-
sessa koulussa, 17.40 vesper, 18.00
aattomessu.

30.10. kirkkovuoden 31. sunnuntai: 9.45
lat/engl, 11.00 päämessu, 18.00 iltames-
su.

01.11. ma 18.30 johdantokurssi seura-
kuntasalissa.

05.11. la 9.45 messu ranskaksi ja uskon-
nonopetus 11.00 vainajien päivän mes-
su, 13.00 rukoushetki Hietaniemen orto-
doksisella hautausmaalla, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu.

06.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.45 lat/
engl, 11.00 päämessu, 12.30 messu ita-
liaksi, 16.00 messu puolaksi, 18.00 ilta-
messu.

----------------- Diaspora -----------------
Porvoo: 16.10. su 16.00 messu, 20.11. su
16.00 messu

Tikkurila: 23.10. su 16.00 messu, 27.11.
su 16.00 messu

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

22.10. la 18.00 aattomessu
23.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00
päämessu (RADIOMESSU -suora lähe-
tys), 12.00 messu englanniksi/ Mass in
English, 18.00 iltamessu

29.10. la 10.00 lauantaikurssi suomeksi
ja ruotsiksi Englantilaisella koululla,
11.00 ruusukkorukous, 18.00 aattomes-
su

30.10. kirkkovuoden 31. sunnuntai: 9.30
ruusukkorukous/ Holy Rosary, 11.00
päämessu, 11.30 messu saksaksi/ Mes-
se auf Deutsch, 15.00 messu Karjaalla,
18.00 iltamessu

5.11. la kaikkien poisnukkuneiden usko-
vien muistopäivä: 10.00 messu suomek-
si. Vahvistusopetus seurakuntasalissa
messun jälkeen. 18.00 aattomessu

6.11. kaikkien pyhien juhla: 10.00 pää-
messu, 11.30 messu ruotsiksi/ mässa
på svenska, 14.00 messu Lohjalla,
18.00 iltamessu

----------------- Diaspora -----------------
Karjaalla 30.10. su messu 15.00 Pyhän
Katariinan kirkossa

Lohjalla 6.11. su messu 14.00 Pyhän
Laurin kirkossa

Forssassa 27.11. su messu 16.00 Ev.lut.
srk-talon kappelissa

Turku
Pyhän Birgitan ja autuaanHemmingin seurakunta

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

18.10. ti 19.00 informaatiokurssi
23.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English

29.10. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
30.10. kirkkovuoden 31. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English

5.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovi-
en muistopäivä, vainajien päivä: 10.30
kaikkien poisnukkuneiden muistopäivän
messu, 11.45 rukoushetki hautausmaal-
la

6.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, kaikki-
en pyhien juhla, pyhäinpäivä: 10.30 juh-
lamessu, 18.30 Mass in English

11.11. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00
pyhä messu Porissa

12.11. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemes-
su

----------------- Diaspora -----------------
Ahvenanmaa: la 29.10. klo. 10.00
Pori: pe 11.11. klo 17.00 katekeesi, 18.00
pyhä 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

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

18.10.-26.10. seurakunnan matka Barce-
lona - Lourdes

23.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous, 10.30 päämessu

27.10. to 14.00 seniorien kokous
29.10. la uskonnonopetus Savonlinnas-
sa, 11.00 messu Savonlinnassa

30.10. kirkkovuoden 31. sunnuntai: 10.00
ruusukkorukous, 10.30 päämessu,
16.00 messu Kuopiossa

5.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovi-
en muistopäivä 10.30 messu

6.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, kaikki-
en pyhien juhla: 9.45 ruusukkorukouspii-
ri, 10.30 juhlamessu

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

Joensuu: 15.10., 12.11. (huom. tsasou-
nassa), 3.12. la 9.45 uskonnonopetus,
11.00 messu (Ort. kirkon srk-sali, Kirkko-
katu 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: 29.10., 26.11., 10.12. la 9.45
uskonnonopetus, 11.00 messu (Ort. ru-
koushuone, Erkonkatu 11)

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

Lasten uskonnonopetus syksyllä 2005:
19.11., 17.12.

Seniorit: 27.10., 17.11., 15.12.

Mass in English: 16.11.

Tampere
Pyhän ristin seurakunta

Huom! arkipäivän messu julkisi-vuremontin vuoksi klo 18.00!
16.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30
päämessu, 14.00 messu puolaksi,
18.30 messu englanniksi/Mass in Eng-
lish

18.10. ti pyhä evankelista Luukas, juhla:
18.00 juhla messu ja sairaiden voitelu,
juhla seurakuntasalissa

22.10. la 9.00 messu Lapualla, 12.00
messu Pietarsaaressa, 16.00 messu
Vaasassa

23.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 messu englanniksi/
Mass in English

30.10. kirkkovuoden 31. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 messu englanniksi/
Mass in English

5.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovi-
en muistopäivä, vainajien päivä: 10.30
messu poisnukkuneiden uskovien puo-
lesta, 9.00 messu Lapualla, 12.00 mes-
su Pietarsaaressa, 16.00 messu Vaa-
sassa

6.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, kaikki-
en pyhien juhla, pyhäinpäivä: 10.30 pää-
messu, 15.00 messu Hämeenlinnassa,
18.30 messu englanniksi/Mass in Eng-
lish

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. 19.9.
alkaen remontin loppuun saakka arkimessu 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, kotisivu 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
4.11.–27.11. on toimitettava viimeis-
tään 21.10. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen

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

12.11. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemes-
su

----------------- Diaspora -----------------
Hämeenlinna: su 6.11.; 4.12. klo 15.00
(Matti Alangon katu 11)

Lapua: la 22.10.; 5.11.; 3.12. klo 9.00,
huom. la 19.11. klo 13.00, ma 26.12. klo
9.00

Pietarsaari: la 22.10.; 5.11.; 3.12. klo
12.00, huom. su 13.11.; 18.12. klo 12.00,
ma 26.12. klo 12.00 (Kappelitie 5)

Vaasa: 22.10.; 5.11.; 19.11.; 3.12. klo
16.00, huom. ma 26.12. klo 16.00 (Kou-
lukatu 45)

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta

13.10. to 18.00 iltamessu ja ruusukkoru-
kous

16.10. kirkkovuoden 29. sunnuntai: 18.00
iltamessu

20.10. to 18.00 iltamessu ja ruusukkoru-
kous

23.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai: 18.00
iltamessu

27.10. to 18.00 iltamessu ja ruusukkoru-
kous

30.10. kirkkovuoden 31. sunnuntai: 11.00
päämessu

3.11. to 18.00 iltamessu
4.11. kuukauden 1. perjantai: 18.00 pyhä
messu ja adoraatio

6.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, kaikki-
en pyhien juhla, pyhäinpäivä: päämessu
11.00

10.11. to pyhä Leo suuri, paavi ja kirkon-
opettaja, muistopäivä: 18.00 iltamessu

----------------- Diaspora -----------------
Hamina: su 23.10, 27.11. klo 11.00 (Ev.lut
srk-keskuksessa, Mannerheimintie 12)

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

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

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

Kouvola: la 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
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

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

22.10. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

23.10. kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.00 päämessu, 17.00
messu Raahessa

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

29.10. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

30.10. kirkkovuoden 31. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.00 päämessu

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

5.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovi-
en muistopäivä, vainajien päivä: 11.00
rukoushetki hautausmaalla

6.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, kaikki-
en pyhien juhla, pyhäinpäivä: 10.00 Mass
in English, 11.00 päämessu, 17.00 mes-
su Torniossa 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

----------------- Diaspora -----------------
Torniossa: 16.10.; 6.11. klo 17.00
Raahessa: 23.10. klo 17.00
Rovaniemellä: 9.10. klo 17.30

TOIMISTOT
Katekeettinen keskus

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

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

KESKUKSET
Stella Maris

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

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

Kirjasto on 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. EI
MESSUA perjantaina 7.10 eikä maanan-
taina 17.10.

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:
25.10.&8.11. 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
päivinä:
Tiistai 15.11. Tito Colliander: Ristisaatto
Torstai 8.12. Niko Kazantzakis: Pyhä köy-
hyys

Huomioikaa päivät ja 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!

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

24.10. Rakkauden lähetyssisaret ru-
koilevat kanssamme ruusukkoa.

31.10. Toimintapäivä.
7.11. Isä Frans Voss SCJ: “Oi niitä ai-

koja”.
14.11. Sisar Theresa Jezl CPPS ker-

too sapattivuodestaan.
21.11. Ei maanantaiklubia eikä mes-

sua.

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.

Seriorien kokousPyhässäHenrikissätiistaina 18.10klo. 14.00: pyhämessu ja kokous.
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Piispainsynodi alkoi Kuvat SIR

Kaikkien aikojen laajin synodi

Yläkuva: Pyhä isä Benedictus XVIsynodin isien ympäröimänä synodinavajaismessussa 2.10.
Kuva oikealla: Pyhä isä synodinistunnossa yhdessä liturgiakongre-gaation prefektin, kardinaali FrancisArinzen kanssa.

Lokakuun alussa alkanut piis-painsynodi on yhdestoistayleinen piispainsynodin ko-kous nykymuotoisen piis-painsynodin historiassa, jokasai alkunsa paavi Paavali VI:npäätöksellä syyskuun 15. päi-vänä vuonna 1965. Synodinpysyvä pääsihteeri, arkkipiispaNikola Eterovic muistutti sy-nodin isiä kokouksen alla sii-tä, että sen on tarkoitus ollakollegiaalisen päätöksenteonväline maailman katolistenpiispojen kesken. Synodinhedelmiksi voidaan laskea esi-merkiksi Katolisen kirkon ka-tekismuksen valmistaminensekä kirkon yhteiskunnallisenopetuksen ja katekismuksenkompendiumien julkaisemi-nen. Myös kansainvälinenteologinen komissio on saa-nut alkunsa piispainsynodis-ta.

Tämänkertaiseen synodiinosallistuu noin 256 piispaa,jotka ovat kotoisin 118 maas-ta. 177 edustaa piispainkoko-uksia, 39 on paikalla virkateh-teviensä johdosta ja 40 onpaavin itsensä valitsemia.Joukko jakautuu kahdeksaanidän kirkkojen patriarkkaan,55 kardinaaliin, 82 arkkipiis-paan, 123 piispaan ja 12 sään-tökuntalaiseen. Euroopastatulee 95, Afrikasta 50, Ame-rikoista 49, Aasiasta 44 jaAustralian ja Oseanian alueel-ta 8 edustajaa. Paikalla on li-säksi 32 asiantuntijaa ja 28auditoria sekä "veljellisiäedustajia" muista kristillisistäyhteisöistä, mm. Konstanti-nopolin ekumeenisesta pat-riarkaatista, Moskovan pat-riarkaatista ja Anglikaanisestayhteisöstä.

Synodissa käytetään viralli-sesti kuutta kieltä: latinaa, ita-liaa, ranskaa, espanjaa, englan-tia ja saksaa. Osa synodin toi-minnasta tapahtuu eriytetystinäissä kieliryhmissä.Piispainsynodi päättyy lo-kakuun 22. päivänä. Siihenmennessä pidetään yhteensä23 yleistapaamista sekä 7 työ-ryhmätapaamista. Ensim-mäistä kertaa kuuluu jokapäi-väiseen ohjelmaan myös yh-den tunnin mittainen vapaankeskustelun aika, johon myöspaavi osallistuu. Näistä kes-kusteluista ei julkisuuteen an-neta kuin lyhyt yhteenveto.Synodin asialistalla keskei-sen sijan näyttävät saavan seu-raavat teemat: kommuunionjakamisen edellytykset ei-kato-laisille, liturgian vieton arvok-kuus, palvonnan asenteen kas-vattaminen.KATT/VIS/CWNEWS

Synodin tapahtumia voi seurata päivittäin Vatikaaninverkkosivuilta www. vatican. va. Pääsivun ylälaidassaon piispainsynodin linkki.
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Påvens predikan som inledde synoden om eukaristin
Benedikt XVI predikan i mässan i Peterskyrkan 2 oktober 2005 som inledde biskopssynoden om eukaristin (biskopssynodens elfte ordinarie församling).Läsningar: 27 söndagen (B): Jes 5:1-7, Ps 80, Fil 4:6-9, Matt 21:33-43.
Läsningarna ur profetenJesajas bok och ur evangeliettecknar denna söndag införvåra ögon en av den heligaskriftens stora bilder: vinran-kan. Brödet står i bibeln förallt det som människan behö-ver för sin vardag. Vattnet görjorden fruktbar och är dengrundläggande gåvan som görlivet möjligt. Vinet däremotär ett uttryck för att skapelsenär underbar och ger oss en festdär vi går utöver vardagensgränser: vinet ”gläjder män-niskans hjärta”. Så har vinetoch därmed vinrankan ocksåblivit en bild av kärleken, därvi kan erfara smaken av Gud.Därför börjar läsningen urprofetens bok som en sångom kärlek. Gud har en vin-gård – en bild av hans kärlek-shistoria med mänskligheten,av hans kärlek till Israel, somhan har utvalt. Inför dessa läs-ningar är den första tanken:Gud har skapat människantill sin avbild och har getthenne förmågan att älska ochatt älska honom, sin skapare.Med kärlekssången hos Jesajavill Gud tala till sitt folkshjärta – och till var och en avoss. ”Jag har skapat dig tillmin avbild”, säger han till oss.“Jag är kärleken, och du ärmin avbild i den mån kärle-kens strålglans strålar i dig, iden mån du svarar mig medkärlek”. Gud väntar på oss.Han vill bli älskad av oss. Ensådan maning kan inte annatän gripa vårt hjärta. I dennastund då vi firar eukaristin föratt inleda synoden om euka-ristin kommer han till oss, tillmig. Skall han finna ett svar?Eller skall det gå med oss sommed vingården, om vilkenJesaja säger: “ Han väntade sigsöta druvor, men vingårdengav honom sura” (Jes 5:2).Vårt kristna liv är kanske oftamer sura än söta druvor: själ-vömkan, konflikt, likgil-tighet.Så leds vi automatiskt övertill den andra grundläggandetanken i dagens läsningar. Detalar först och främst om attGuds skapelse är och om atthan har valt ut oss, söker ossoch älskar oss. Men de talarockså om den historia somföljer: om människans miss-lyckande. Gud hade planteratädelt vin och ändå får hansura druvor. Vad är dessa suradruvor? De söta druvor somGud förväntade sig, säger pro-feten, bestod av rättvisa ochrättfärdighet. De sura druvor-na är våld, blodsutgjutelseoch förtryck, som gör att folksuckar under orättvisans ok. I

evangeliet förändras bilden.Druvorna är söta, men vin-gårdsarbetarna behåller demför sig själva. De vill inteöverlämna dem till ägaren.De misshandlar och dödarhans budbärare och dödarhans son. Deras skäl är enkelt:de vill själva göra sig till ägareoch tar över det som inte ärderas. I gamla testamentetstår anklagelsen om socialorättvisa i förgrunden, ankla-gelsen om att människans fö-raktar människan. Men ibakgrunden syns det att närman föraktar Torah, den lagsom Gud har gett, föraktarman Gud själv: man vill baranjuta av sin egen makt. Den-na aspekt blir tydlig i Jesu lik-nelse. Vingårdsarbetarna villinte ha någon över sig. Dessavingårdsarbetare är en spegelockså för oss. Skapelsen haranförtrotts åt oss människor,och vi har tagit över den. Vivill härska över den själva ochensamma. Vi vill äga världenoch vårt eget liv utan begräns-ningar. Gud är i vägen. Antin-gen gör man om honom tillen from fras eller så förnekashan helt och hållet och utvi-sas från det offentliga livet såatt han blir meningslös. Dentolerans som tillåter Gudsom en privat åsikt men vä-grar släppa in honom i detoffentliga, i den verkliga värl-den och i vårt liv, det är ingentolerans utan hyckleri. Mendär människan gör sig tillende here över världen ochsin egen ägare, där kan det intefinnas någon rättvisa. Där kanbara maktens och särintres-sens godtycke dominera. Vis-st kan kan köra ut Sonen frånvingården och döda honomför att egoistiskt njuta jordensfrukter på egen hand. Men dåförvandlas vingården snart tillen vildmark som trampas avvildsvin, som psalmen säger(Ps 80:14).Så når vi fram till den tred-je beståndsdelen i dagens läs-ningar. I både gamla och nyatestamentet säger Herren atthan skall döma den otrognavingården. Den dom somJesaja förutspådde förverkli-gades i de stora krigen genomassyrier och babylonier. Dendom som Herren Jesus för-kunnar syftar främst på Jeru-salems förstörelse år 70. Menhotet om domen gäller ossockså, kyrkan i Europa, Euro-pa och hela västerlandet. Meddetta evangelium ropar Her-ren också i våra ögon de ordsom han i Uppenbarelsebo-ken riktar till kyrkan i Efesos:“ Annars kommer jag till dig

och flyttar bort ditt lamps-täll, om du inte omvänderdig” (Upp 2: 5). Också vi kanberövas ljuset, och vi gör bästi att låta denna förmaning ekamed hela sitt allvar i vår själv,samtidigt som vi ropar tillHerren: “Hjälp oss att omv-ända oss! Ge oss alla nåden ien verklig förnyelse! Låt inteditt ljus slockna mitt iblandoss! Stärk du vår tro, vårthopp och vår kärlek, för att viskall kunna bära god frukt!”Men här frågar vi oss:“Men finns det inget löfte,inget tröstande ord i dagensläsning och evangelium? Ärhotet det sista ordet?” Nej!Löftet finns, och det är detsista viktiga ordet. Vi hör deti halleluja-versen, som häm-tats från Johannesevangeliet: “Jag är vinstocken, ni är grenar-na. Om någon är kvar i migoch jag i honom bär han rikfrukt” (Joh 15: 5). Med dessaHerrens ord illustrerar Johan-nes hur historien om Gudsvingård verkligen fortsätter.Gud misslyckas inte. Till slutsegrar han, segrar kärleken.En förklädd anspelning pådetta finns redan i de sista or-den av evangeliets liknelse omvingården. Också där är so-nens död inte slutet på histo-rien, även om fortsättningeninte berättas direkt. Men Je-

sus uttrycker denna död meden ny bild som lånats av enpsaltarpsalm: “ Stenen somhusbyggarna ratade har bliviten hörnsten...” (Matt 21:42;Ps 118:22). Ur Sonens dödspringer livet fram, en nybyggnad uppstår, en ny vin-gård. Han som förvandladevatten till vin i Kana har för-vandlat sitt blod till den san-na kärlekens vin, och så för-vandlar han vinet till sittblod. I nattvardssalen föreg-rep han sin död och förvand-lade den till självutgivelse, tillen radikal kärleksgärning.Hans blod är en gåva, det ärkärlek, och därför är hansblod det sanna vin som ska-paren väntade på. På så sätthar Kristus själv blivit vinran-kan, och denna vinranka bäralltid god frukt: hans kärlektill oss är närvarande och ok-rossbar.Så mynnar dessa ord tillslut ut i eukaristins mysteri-um, där Herren ger oss livetsbröd och sin kärleks vin ochbjuder in oss till den evigakärlekens fest. Vi firar eukaris-tin medvetna om att dess prisvar Sonens död, offret av hansliv, som fortsätter att vara när-varande i eukaristin. Varjegång vi äter av detta bröd ochdricker av denna kalk förkun-nar vi Herrens död tills dess

han kommer, säger Paulus (1Kor 11:26). Men vi vet ocksåatt ur denna död springer li-vet fram, för Jesus har förvand-lat den till en offergest, till enkärleksgärning, och så har hanförändrat den på djupet: kär-leken har besegrat döden. Iden heliga eukaristin drar hanalla till sig från korset (Joh12:32)och gör oss till grenarav den vinranka som är hansjälv. Om vi är förenade medhonom, då skall också vi bärafrukt, då skall också vi intelängre bära sura druvor somsjälvtillräcklighet och missnö-je med Gud och med hansskapelse, utan söta druvorsom glädje i Gud och kärlektill nästan. Vi ber Herren geoss sin nåd, för att vi undersynodens tre veckor inte baraskall säga vackra ord om euka-ristin, och för att vi framförallt skall leva av dess kraft. Viver om denna gåva genomMaria, kära synodfäder. Jaghälsar på er med stor kärlektillsammans med de gemens-kaper ni kommer från ochföreträder. Må vi kunna hjäl-pa världen att i Kristus ochmed Kristus bli Guds fruktba-ra vinranka. Amen.
ÖVERSÄTTNING AVVATIKANRADION

Rukous synodin onnistumisen puolesta
Epävirallinen käännös

Herra Jeesus Kristus, sinä olet Jumalan rakas Poika, jota Isä on käskenytmeidän kuunnella. Vuodata valosi kirkkosi ylle, jotta se ei pitäisi mitäänpyhempänä kuin sinun sanasi kuuntelemista ja sinun seuraamistasi. Sinä olet
ylin Paimen ja sielujen Hallitsija. Katso siksi kirkkosi paimenten puoleen,jotka näiksi päiviksi ovat kokoontuneet synodiin pyhän Pietarin seuraajankanssa. Pyydämme sinua pyhittämään heidät totuudessa ja vahvistamaan hei-tä uskossa ja rakkaudessa.Herra Jeesus Kristus, lähetä rakkauden ja totuuden Henkesi synodin piis-pojen ja kaikkien niiden päälle, jotka avustavat heitä täyttämään tehtäväänsä.Tee heistä yhä uskollisempia kuulemaan, mitä Henki sanoo heidän paikallis-kirkoilleen. Innosta heidän sielujaan ja opeta heille totuutta saman Pyhän
Hengen kautta. Puhdistukoot uskovat paikalliskirkoissaan heidän työnsäkautta ja vahvistukoot hengessä, jotta he voisivat yhä paremmin seurata evan-keliumia, jonka kautta sinä annat pelastuksen, ja jotta he voisivat tehdä itses-tään elävän uhrin taivaalliselle Isälle.Olkoon Maria, Jumalan ja kirkon pyhä Äiti piispojen tukena näinä päi-vinä, niin kuin hän avusti apostoleita yläsalissa. Rukoilkoon hän äidillisestihuolehtien heidän puolestaan, jotta heidän keskuudessaan vallitsisi veljelli-nen yhteys, joka sallii heidän tyynesti näinä päivinä iloita menestyksestä ja
rauhasta sekä ajan merkkejä tulkiten ylistää armeliaan Jumalan, historianHerran, suuruutta Pyhän Kolminaisuuden, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen,kiitokseksi ja kunniaksi. Aamen.
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Konsertti Myllyjärven(ekumeenisen) keskuksenhyväksi.
Lauantaina 15.10.2005 klo 19

Lauluyhtye Vox Silentii:
"Passion of the Holy Daughters.Pyhimysnaisten lauluja keskiajalta"

Karmeliittaluostarin kirkossa, Myllyjärventie 3(bussi nro 86 Espoon keskuksesta)
Vapaa pääsy, ohjelma 5-10 euroa.

LASTEN-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!

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!

Pelastuksen siemen
Riemuvuoden 2000 pää-tapahtumiin kuului eku-meeninen jumalanpalve-lus, jossa muistettiin sitäjoukkoa 1900-luvulla elä-neitä miehiä ja naisia, jot-ka uskollisina Kristuksel-le kuolemaan saakka ovattodistaneet Herransaylösnousemuksesta ja Hä-nen toivon ja rakkaudensanomastaan.
Joidenkin arvioiden mukaanheitä oli ainakin kaksi kertaaenemmän kuin kaikkina aikai-sempina vuosisatoina yhteen-sä. Yksi heistä on San Salva-dorin arkkipiispa Oscar Ro-mero, joka koki marttyyri-kuoleman Marian ilmestyk-sen aaton messussa 24.3.1980. Hän sai surmansa sala-ampujan luodista.Tämä tapahtui hänen ol-leen kolmatta vuotta arkki-piispana. Näiden muutamanvuoden aikana hän oli kasva-nut tehtäväänsä ja yhä voi-makkaammin ottanut kantaasyvästi kärsivän ja sorretunkansan puolesta. Vaikkei hänehtinytkään saamaan kardi-naalin verenpunaista hattua,hän oli valmis tarvittaessa uh-raamaan henkensä Kristuksenilosanoman puolesta. Kristusoli lähetetty maailmaan il-moittamaan pelastuksen sa-nomaa köyhille. Pyhä Henkioli voidellut Hänet sitä var-ten.Arkkipiispa Romero olitietoinen siitä, että palvelijainkohtalo on samanlainen kuinHerran. Hän rakasti kansaan-sa Kristuksen rakkaudella ja

tahtoi antaa kaiken sen edestäluottaen Herraansa, joka an-toi ruumiinsa ihmiskunnanpelastukseksi.Päivää ennen kuin hänetmurhattiin, hän todisti tästäselvästi viimeisessä saarnas-saan näin:
“Pääsiäinen jo itsessäänon voitonhuuto, joka julis-
taa hyvää sanomaa, etteikukaan pysty sammutta-maan tätä elämää. Kris-tus on noussut kuolleistaeivätkä kuolema eivätkämitkään Kristukselle jaHänen kirkolleen osoitetuttuhon ja vihan merkit voivoittaa Häntä. Hän py-syy aina voittajana.”
Mutta ylösnousemusta eiole ilman pitkääperjantaita.Oscar Romero tahtoi vapaut-taa kansansa rististä, joka eiollut Jumalan tahdon mukai-nen: köyhyyden turhasta jaihmistä alentavasta rististä.Kristus on kerran sanonut,että köyhiä on aina olemassa.Hän teki kuitenkin selväneron sellaisen köyhyyden välil-lä, jonka ihmiset olivat aihe-uttaneet itselleen ja lähim-mäiselleen, sekä sen köyhyy-den välillä, joka on yhteiskun-nan syntisten rakenteiden seu-rausta. Jälkimmäiset väärät ra-kenteet perustuvat yhteiskun-nan sosiaaliseen epäoikeuden-mukaisuuteen, kunnian- javallanhimoon tai jopa pelkäs-tään inhimillisiin ennakko-luuloihin, pelkoihin ja kyke-nemättömyyteen.Nämä ovat tuottaneet ih-miskunnan historiassa turhaakärsimystä, sotaa, köyhyyttä

ja muita onnettomia tilantei-ta monille viattomille ihmisil-le. Niiden takana on aina ol-lut vaikutusvaltaisia ihmisiätai ryhmiä. Heidät voi pelas-taa vain sydämen kääntymysja parannuksen teko, jota kir-kon on saarnattava. Heitätaas, jotka kärsivät vääryyksis-tä, kirkon on rohkaistava jaautettava rakentamaan yhdes-sä Vapahtajan kanssa jo tässäajassa Jumalan valtakuntaa.Jumalan valtakuntahan on jonyt tullut lähelle meitä eikä sesuinkaan ole odotettavissavasta aikojen lopussa. Vaikkase silloin vasta saa täydellisenmuotonsa, on se jo nyt ole-massa ihmisten sieluissa ja kir-kon toiminnassa. Juuri kir-kon avulla meidän on tehtäväJumalan valtakunta näkyväksiomassa elämässämme ja yh-teiskunnassa.Oscar Romero varoittikiusauksesta tehdä Jumalanpelastussanoma voimatto-maksi ottamalla pois Jumalansanasta sen ihmiskunnan his-toriaa muuttava hapate. Hänsanoi: “Pyhä Raamattu ei rii-tä. Kirkon on otettava PyhäRaamattu käteen ja tehtäväJumalan sana eläväksi. Ei rii-tä, että kirkko selittää psalmi-en säkeitä toista toisen jäl-keen. Pikemminkin sen onsovellettava ne niihin tilantei-siin, joissa ihmiset elävät janiitä tarvitsevat.” Tavallisetihmiset ymmärsivät viestin jaammensivat siitä toivoa alen-nustilaansa. Joka aamu, kunarkkipiispan messu radioitiin,kansa ahmi hänen sanansa.Tilanne koitui lopulta Rome-ron kuolemaksi.

Valitettavasti kaikki kansatja maanosat eivät meidän päi-viimme tultaessakaan ole ke-hittyneet hyvin. Monet ovatjääneet jälkeen kehityksessä,joissakin uuden ajan teollistu-misprosessi on vasta päässytalkuun. Uuvuttavien sisällis-sotien ja muiden ongelmientähden eivät kaikki nuoret val-tiot vielä ole onnistuneet ra-kentamaan rauhaisaa yhteis-kuntaa ja hyvinvointia kansa-laisilleen.Sellainen oli tilanne myösEtelä-Amerikassa arkkipiispaRomeron aikaan. Piispat japapit eivät voineet olla hiljaa,vaan he alkoivat ottaa kantaasorretun kansan puolesta.

Oscar Romeron verestätuli hänen kansalleen, Etelä-Amerikalle ja koko kristikun-nalle se, mitä vanha evanke-liumin sanonta opettaa: pe-lastuksen siemen. Oscar Ro-meron mukaan oikea karita-tiivinen henki ei tyydy siihen,että ihminen antaa kerran ja-lomielisesti leipää nälkäiselletai auttaa tilapäisesti jotakuta,joka on hädässä, vaan se tar-vitsee ihmisiä, jotka työsken-televät paremman tulevaisuu-den hyväksi ja jotka opettavatköyhiä tekemään työtä niin,että he pystyvät elättämään it-sensä ja elämään ihmisarvoi-sella tavalla.
FRANS VOSS SCJ
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Artikkeleita
Muutama sana rakkaasta sisar Theodorasta
Sisar Theodora syntyi 13.tammikuuta 1918 Lontoossa.
Viikko sen jälkeen hänet kas-tettiin ja nimekseen hän saiFrederica Emely. Vahvistuk-sen sakramentin hän sai 15.
syyskuuta 1929.Hänen vanhempansa oli-vat hurskaita katolilaisia. Isäoli Englannin armeijan palve-
luksessa ja äiti oli kotirouva jahäntä pidettiin huolehtivaise-na ja ahkerana. Hän antoi lap-silleen hyvän kristillisen kasva-
tuksen. Theodora oli vanhinkolmesta lapsesta. Hänen jäl-keensä syntyi vielä tyttö ja
poika. Veli on yhä elossa jaasuu Lontoossa perheensäkanssa. Hänellä oli hyvin läm-min suhde Theodoran kanssa
ja hän soitti usein kysyäkseenkuulumisia. Sisar Theodoravieraili perheensä luona vii-meisen kerran vuonna 2000.

Kuten hyvässä kristityssäkodissa oli tapana, joka iltarukoiltiin yhdessä ja luettiin
Raamattua. Äiti lähetti Frede-rican katoliseen kouluun,jota ylläpitivät irlantilaiset si-saret. Hän oli lahjakas oppi-
las ja lauloi mm. kuorossa jakävi partiossa. Seurakunta-kirkko oli lähellä hänen koti-ansa, joten hänellä oli mah-
dollisuus käydä pyhässä mes-sussa päivittäin. Äiti oli hyvintyytyväinen vanhempaan tyt-täreensä. Kesäloman aikana
Frederica teki monenlaisiatöitä ja aika usein hän käviyhdessä isänsä kanssa kalassa.
Se tuotti hänelle suurta iloa.18-vuotis syntymäpäivänäänhän sai lahjaksi polkupyörän,josta hän oli hyvin onnelli-
nen, sillä siten hänellä olimahdollisuus pyöräillä jokaaamu kirkkoon.Vuonna 1936 hän vieraili
birgittalaisluostarissa IverHeathissa ja osallistui siellähengellisiin harjoituksiin.
Vesperin aikana hän kuuli si-sarten laulavan hyvin kauniis-ti. Silloin pieni ajatus ja toivetäytti hänen mielensä: Ehkä
jonain päivänä minäkin voi-sin olla yksi heistä.Frederica jatkoi kuitenkinopintojaan ja kävi mm. pika-
ja konekirjoittajakurssin.Pian sen päätyttyä hän sai hy-vän työpaikan. Hän oli hyviniloinen voidessaan auttaa per-
hettään. Toisaalta äidillä olimyös omia suunnitelmia tyt-tärensä varalta. Hän toivoi,
kuten kaikki kunnon äidit,että tytär menisi naimisiin jasaisi oman perheen. Mutta

Jumalalla oli erilainen suun-nitelma Frederican varalle.
Pyhä messu, adoraatio jasakramentaalinen siunaus tu-livat vähitellen osaksi Frederi-can jokapäiväistä elämää. Hän
oli päättänyt seurata Jeesusta,silti hän ei vielä ollut uskalta-nut kertoa äidilleen toivees-taan mennä luostariin. Kun-
nes eräänä päivänä hän pit-kään rukoiltuaan keräsi roh-keutta ja sanoi äidilleen halu-avansa tulla nunnaksi. Äiti
pahoitti mielensä.Jonkin ajan kuluttua hänjälleen vieraili Iver Heathin
luostarissamme. Noina päivi-nä tapahtui myös, että sään-tökuntamme perustaja ÄitiElisabeth oli saapunut vierai-
lulle ja siten nuori Fredericasai mahdollisuuden tavata hä-net. Äiti Elisabeth sanoi hä-nelle, jos se on Jumalan tahto
sinä tulet sisään luostariin.Nämä sanat koskettivat syväs-ti nuorta Fredericaa. Samalla
Äiti Elisabeth antoi hänellepienen ristin, jota hän kantoikoko elämänsä loppuun asti.Samainen risti kädessään hän
myös hengitti viimeisen hen-käyksensä.Kotiin palatessaan hänetvaltasi huoli siitä, miten hän
voisikaan kertoa rakkaalle per-heellensä jättävänsä kodin,jossa hän aina oli saanut huo-lenpitoa ja rakkautta ja jota
hän rakasti paljon. Koulussahän puhui opettajalleen, jokaoli irlantilainen sisar. Hän
puolestaan lupasi rukoillaFrederican puolesta ja neuvoihäntä kulkemaan rohkeastieteenpäin. 18. maaliskuuta
1938 tapahtui sitten jotainhyvin epätavallista. Tuonapäivänä Frederica ei palannut-kaan kirkosta kotiinsa vaan
meni suoraan luostariin, IverHeathiin, jossa luostarin ylisi-sar otti hänet vastaan. Tämä
oli iso sokki äidille. Fredericapuolestaan oli hyvin onnelli-nen ja valmis tekemään kai-ken mitä ikinä häneltä vaadit-
taisiin, vaikka tunsikin huol-ta ja surua äidin puolesta.26. maaliskuuta 1938 Fre-dericasta tuli postulantti ja
vuoden kuluttua siitä 25.maaliskuuta hän sai aloittaanoviisiaatin, jolloin hän saiuudeksi nimekseen Theodo-
ra. Ensimmäiset luostarilu-pauksensa hän antoi 26. maa-liskuuta 1940 ja kolme vuot-
ta siitä oli tullut aika antaaikuiset lupaukset. Tuona tyt-tärensä elämän suurimpana

päivänä myös sisar Theodoranäiti oli läsnä. Hän iloitsi tyttä-
rensä valinnasta ja teki sovin-non hänen kanssaan. Toinenmaailmansota oli parhaillaankäynnissä ja sota-aika oli ko-
vaa aikaa myös luostarissa.Tuona aikana sisaret huoleh-tivat leskiksi jääneistä äideistäja orpolapsista, joita oli sijoi-
tettu heitä lähelle.Sisar Theodoran uskoavoisi luonnehtia sanoilla syväja vahva. Erityisesti hän tunsi
vetoa ja luottamusta NeitsytMariaan. Ollessaan pieni lap-si hän oli sairastunut vakavas-
ti. Silloin hänen äitinsä lait-toi Neitsyt Marian kuvan hä-nen rinnalleen ja rukoili, jot-

ta Taivaallinen Äiti parantaisi
hänen tyttärensä. Pian sen jäl-keen todella tapahtui, ettäpieni Frederica parantui. Ko-
din perintöä oli myös hänenuskollisuutensa kirkkoa ja py-hää isää kohtaan. Lapsuudes-ta mieleen olivat painuneet
kertomukset kirkon marttyy-reista, jotka olivat kuolleet,koska halusivat pysyä uskolli-sina paaville.

1957 sisar Theodoran tievei kohti Roomaa ja sieltäjonkin ajan kuluttua hänetlähetettiin Ruotsiin. Sisar
Theodoralla oli hyvä lauluää-ni ja hän osasi myös soittaaurkuja. Eri kieliä hän oppi
puhumaan helposti ja oli ainavalmis auttamaan toisia sisa-ria englanninkielessä. Vuonna

1964 hänet kutsuttiin takai-sin Roomaan ja sieltä matka
jatkui Englantiin Iver Heath-iin, jonne hänet oli nimitettyluostarin ylisisareksi. Tuonaaikana hän opetti mm. lapsil-
le katekismusta ja puhui mo-nille vieraileville ryhmille.1983 oli jälleen Roomanaika, muuta tälläkin kertaa
oleskelu siellä jäi lyhyeksi.Uusi määränpää jo odotti jase oli Lugano. Välissä hän oliehtinyt olla jonkin aikaa myös
Yhdysvalloissa. 1. syyskuuta1987 hän saapui Suomeen jaTurkuun, missä asemalla hän-
tä vastassa odottivat äiti Tere-sa ja isä Frans.Turkuun sisar Theodora

kotiutui nopeasti. Hän oli
aina valmis, mitä ikinä vaadit-tiinkaan ja antoi hyvän esi-merkin kuuliaisuudesta nuo-
rimmille sisarille. Hän oli ainavalmis auttamaan toisia. Hä-nen arkipäiväänsä kuului aa-mutiskien pesu ja ylisisaren
auttaminen tärkeiden kirjei-den kirjoittamisessa. Useinhän toimi myös portinvartija-na ja vastasi puhelimeen. Hän
otti vastaan monia ryhmiä,jotka tulivat tutustumaanluostariin ja halusivat kuullapyhästä Birgitasta ja luostari-
elämästä. Erityisesti lähellähänen sydäntään olivat opis-kelijat ja koululaiset. Sunnun-
taisin iltamessun jälkeen hä-net nähtiin usein istumassayhdessä nuorten kanssa seura-

kuntasalissa. Hän oli aina val-mis kuuntelemaan, ja jokai-
nen, joka tarvitsi apua, saisitä. Alkuaikoina hän jopamatkusti ympäri Suomea vie-railemassa seurakunnissa ja
kouluissa. Hän oli myös tun-nollinen seurakunnan kuo-ron jäsen ja osallistui Tereso-jen toimintaan. Ekumeenisis-
sa tilaisuuksissa hän oli tuttuvieras.Yhteisöllisyys oli hyvintärkeää sisar Theodoralle luos-
tarielämässä. Häntä voisi ku-vailla eräällä tavalla yhteisöm-me sieluksi, joka elävöitti hy-
villä näyttelijänlahjoillaan jakertojantaidoillaan monia yh-teisiä hetkiämme. Hänellä olihyvä huumorintaju. Hän
muisti jokaisen sisaren juhla-päivät ja oli aina valmis järjes-tämään pienen juhlan, erityi-sesti viimeisimpinä vuosi-
naan, kun muuten ei voinutenää terveydellisistä syistäosallistua luostarin arkielä-
mään. Kiitos sisar Theodoravielä kerran kaikesta siitä mitäolet tehnyt yhteisömme jakoko sääntökunnan hyväksi
täällä Suomessa.Sisar Theodora oppi rakas-tamaan Suomea, vaikka hän-tä voitiinkin pitää tyypillisenä
englantilaisena ”ladyna”. Häntoivoi kuolevansa Suomessaja tällä kertaa, kuten aikausein, Herra täytti hänen
pyyntönsä. Hän kuoli rakkait-ten sisartensa läsnäollessa 18.syyskuuta klo 8.40 pyhän
sakramentin vahvistamana.Rakkaat ystävät ja seura-kuntalaiset, kiitoksia kaikestaavusta ja myötätunnosta, jota
olemme saaneet kokea näinämenneinä päivinä rakkaammesisar Theodoran kuolemanjälkeen. Kiitoksia osanotos-
tanne suruumme ja rukouk-sista sisar Theodoran sielunpuolesta. Olemme tunteneet,
että emme ole olleet yksin.Samalla haluaisin kiittääkaikkia teitä, jotka autoittesisar Theodoraa hänen sairau-
tensa aikana ja siten kevensit-te hänen ristiään. Erityinenkiitos isä Peterille, isä Fransil-le, ja hänen lääkärilleen Mark-
ku Vähätalolle. Kiitoksia ystä-vyydestänne.

KIITTÄEN
ÄITI ELIZABETH O.SS.S.
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Artikkeleita

CARITAS-KUULUMISET
Toimisto avoinna klo 8-14 Maneesikatu 2a, Helsinki,puh 09-135 7998, s-posti info@caritas.inet.fi

KAUPPA
Meillä on myynnissä:
pieniä lahjatavaroita,kynttilöitä ja kortteja,silkkikankaita ja sareja muotiväreissä Intiasta,yrttisaippuoita norjalaisesta luostarista,"makepovertyhistory"- kampanja rannekkeita
Tervetuloa ihastelemaan ja katselemaan sekä tekemäänhyviä ostoksia!

"WHITE BAND CAMPAIGN"
Valkoiset ja siniset rannekkeet ovat saapuneet toimis-toomme! Jos kaipaat osallisuutta kansainväliseen köyhyy-den vastaiseen kampanjaan, niin tule noutamaan tai tilaaoma rannekkeesi toimistosta á 2 euroa. Rannekkeeseenon painettu teksti MAKEPOVERTYHISTORY ja CA-RITAS.

Vallfartsminnen
När jag läste Fides-rapportenom årets pilgrimsfärd till Kju-lo dök många gamla minnenupp, främst om den allra förs-ta vallfärden med mässa påSt.Henriksholmen. Den allraförsta gjordes med cykel på

1930-talet men utan präst sådeltagarna läste vesper tillsam-mans. Den andra/fullständigagjordes 1951 som avslutningpå det nordiska AC-lägretsom hölls i Pargas folkhögsko-la.

Lägret var mycket lyckat,platsen var vacker, vädret fintoch arrangemangen goda.Kronan på verket blev denvallfärd till Kjulo som JarlGallen ordnat.Tidigt på morgonen av-

hämtades vi av en buss somsedan bara stannade helt has-tigt i Åbo för att ta upp enreporter och hans fotografmed vilka Jarl gjort ett avtalom en artikel. De verkade li-tet spända och högtidliga närde steg in. Ingendera av demhade någonsin tidigare träffaten katolik. De visste bara attvi var någonting utländsktoch underligt. Vi var alla rättstillsamma på vägen, delssömniga och dels tänkte vi påfärdens mål.När vi kom fram till sjönväntade en grupp roddbåtarpå oss. Bland dem fanns enmotorbåt som kommit frånherrgården Kjuloholm, somtraditionellt anses ha varit Lal-lis gård. På den tiden fannsdet ingen brygga på holmen.Man fick kliva i land bäst mankunde. Själv tog jag av sanda-lerna och klev i sjön. Denhade dåligt botten.Liksom flere gånger senarebyggdes altaret upp av lösa ste-nar från den gamla kapellsten-foten. Fader Bonduelle OPhade den stora glädjen att fåläsa mässan (man hade ej kon-celebration på den tiden). Ef-ter mässan till vilket det kom-mit rätt många ortsbor upp-lyste Gallen dem om platsensbetydelse och det hela avsluta-des med Ramus virens oliva-rum, alla verserna.När vi återkom till stran-den fann vi till vår glädje attvi hade smörgåsar med oss.De som gått till kommunionoch alltså inte ätit någontingsedan midnatt var redan rejälthungriga men även de andra

avnjöt dem med glädje. Ma-ten fick livsandarna i gång sånär vi klev upp i bussen föratt fara till Eura där vi skullefå lunch blev det ett våldsamtoväsen. Det pratades ochsjöngs på många språk ochskratten ekade. Jag hade re-portern och fotografen i bän-ken bakom mig och vändemig om för att säga något åtdem. Då dåg jag huru de medrunda ögon såg sig runt i bi-len, därefter gav de varandraen blick, varpå de stråladeupp samt deltog med liv ochsjäl i allt som följde. De triv-des storartat. Under lunchenblev de bekanta med våra.präster och fann att de, inteens jesuiterna, var farliga.Efter lunchen fortsatte vitill Nousis, där St.Henrikssarkofag på den tiden var i detlilla sidokapellet från 1800-talet som byggts som förva-ringsställe för sarkofagen. Nuär den ju på sin rätta plats ilångskeppet. Därefter besöktevi ännu Kankas gård med sinmedeltida bottenvåning ochblev bjudna på saft. Sedan varprogrammet slut och vi fortill Pargas via Åbo där repor-tern och fotografen lämnadeoss. Vid det laget hade det vi-sat sig att deras artikel ickeskulle komma i Turun Sano-mat som Gallen trott utan ien veckotidning med sprid-ning över hela landet. Arti-keln var rätt saklig och braoch väl illustrerad.Åtminstone för oss fin-ländare blev vallfärden ettminne för livet.MÄRTA AMINOFF

Sankt Henriks sarkofag finns igen påsin rätta plats i långskeppet av Nou-sis kyrka.

Muistoja katolilaisuudesta Joensuussa
Aloin itse saada katolista us-konnonopetusta 1980-luvunalkupuolella. Me täällä Joen-suussa kuulumme JyväskylänPyhän Olavin seurakuntaan.Tuolloin kirkkoherrana oli isäJan Koolen SCJ. Hän antoiminulle väsymättä uskonnon-opetusta kirjeitse. Minä lähe-tin kysymyksiä ja isä Jan vasta-si. Tiesin jo tuolloin, että ha-luan liittyä katoliseen kirk-koon.Erään kerran isä Jan il-moitti, että kerran kuukaudes-sa on Joensuussa pyhä messuja olen tervetullut mukaaan.Messua vietettiin minulle täy-sin tuntemattomassa espanja-lais-suomalaisessa kodissa.

Niin sitten sydän pamppail-len etsin kyseisen talon. Soi-tin ovikelloa, kerroin kukaolin ja millä asioilla. Minutotettiin todella lämpimästivastaan. Messussa oli kirkko-herran lisäksi katolilaisia kol-me! Katsoessani alttarilla ole-vaa krusifiksia tuli lämmintunne: tämä on Kristuksenmaailmanlaajuinen kirkko!Näin jatkui useita vuosia.Isä Jan yöpyi matkustajakotiItä-Sillassa, ja eräskin uskon-totunti pidettiin hotellihuo-neessa. Edelleen kokoon-nuimme perheissä. Uudeksikirkkoherraksi tuli isä Stanis-law Szymajda SCJ, hän halusiitseään kutsuttavan nimellä

isä Stan. Oli joulukuinenpakkaspäivä 1987, kun minutotettiin kirkkoon.Pari vuotta myöhemminsaapui Joensuuhun ryhmävietnamilaisia, joista osa olikatolilaisia. Nytpä ei käynyt-kään enää perheissä kokoon-tuminen, kun väkimäärä li-sääntyi kymmenellä. Messun-viettopaikaksi tuli Joensuunortodoksinen kirkko, sielläoli tilaa.Muistuu mieleeni eräsmessumatka. Messut pidet-tiin tuolloin sunnuntai-iltai-sin. meitä katolilaisia oli ko-koontunut noin parinkym-menen ihmisen joukko kir-kon luo. Oli pimeä, pakkasta
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Artikkeleita
Ruusukkorukouksesta
"Neitsyt Marian ruusukko onlukuisien pyhien rakastamarukous ja kirkon opetusviransuosittelema rukous. Yksin-kertaisuudessaan ja syvällisyy-dessään se on edelleenkin he-delmää kantava rukous", ko-rosti edesmennyt paavi Johan-nes Paavali II kaikille uskovil-le osoittamassaan apostolises-sa kirjeessä Rosarium VirginisMariae. Sen yhteydessä pyhäisä julisti ajanjakson - vuoden2002 lokakuusta vuoden2003 lokakuuhun - erityisek-si ruusukon vuodeksi ja eh-dotti myös valoisien salai-suuksien liittämistä perintei-seen ruusukkorukoukseen.Ruusukko oli suosittu ru-kouksen muoto jo keskiajalla.Lännen keskiaikaisessa hurs-kaudessa syntyi ruusukkoru-kous hetkipalveluksen kan-sanomaiseksi korvaajaksi(KKK 2678). Erityisesti do-minikaanit levittivät tätä ru-kousta ympäri maailmaa1300-luvulta alkaen, jolloinhartauteen vakiintui 15 Jee-suksen elämän salaisuuttamietiskeltäväksi. Sen hartaanrukoilemisen katsottiin rat-kaisevasti vaikuttaneen kristit-tyjen joukkojen voittoon Le-panton meritaistelussa 1571.Siksi ryhdyttiin kaksi vuottamyöhemmin joissakin kirkois-sa paavi Gregorius XIII:naloitteesta viettämään erityis-tä muistopäivää, jonka aihee-na oli Marian äidillinen suo-jelus. Siitä tuli koko kirkkoavelvoittava 1716. Niinpä ruu-sukon juhlapäiväksi määrät-tiin Lepanton taistelun voit-topäivä 7.10., ja  samasta  syys-tä koko lokakuusta on muo-

dostunut ruusukon kuukau-si. Kristillinen rukous pon-nistelee ennen kaikkea mietis-kelläkseen 'Kristuksen salai-suuksia', niin kuin tapahtuurukoiltaessa ruusukkoa (KKK2708), jossa puhutellaanNeitsyt Mariaa, mutta mietis-kelyn kohteena on itse JeesusKristus. Pyhää ruusukkoa ru-koileva liittyy oppaaseensaMariaan, joka vuorostaan joh-dattaa hänet mietiskelemäänJeesuksen Kristuksen elämänkeskeisiä salaisuuksia, hänenpelastustyötään sekä pohja-tonta rakkauttaan Isää ja kaik-kia ihmisiä kohtaan.Miksi rukoileminen Neit-syt Marian kanssa kannattaa?Mariasta me saamme ainutlaa-tuisen tukipisteen hengellisel-le vaelluksellemme. HerranÄiti on erinomainen esikuvakoko kristilliselle elämällem-me. Seuratessaan Poikaansaaina tämän ristinkuolemaanasti Maria suhtautui nöyrästiJumalan tahtoon ja osoittiPojalleen aina uskollisuutta,luottamusta ja rakkautta.Ruusukossa, 'koko evanke-liumin yhteenvedossa', meosoitamme rukouksiammeNeitsyt Marialle, mutta emmesamalla tavalla kuin Jumalal-le. Tämä kunnioitus Mariaakohtaan on tosin täysin ainut-laatuinen, mutta eroaa olen-naisesti Jumalalle osoitetustapalvonnan kultista. Ainoata-kaan luotua ei koskaan voidaasettaa samaan asemaan lihak-si tulleen Sanan, Isän ja Py-hän Hengen kanssa (KKK971). Maria on toisaalta Ju-malan huipputyö: me kunni-

oitamme häntä enemmänkuin mitään muuta Jumalanluomaa olentoa, koska hänes-sä on enemmän hyvyyttä jarakkautta Jumalaa kohtaan.Tietysti Jumala rakastaa hän-tä enemmän, siksi mekin ker-romme sen hänelle. Itse asias-sa yksikään luotu ei ole anta-nut meille niin hyvää lahjaakuin Neitsyt Maria, joka an-toi meille Kristuksen. Kunmuistamme tuon lahjan,muistamme myös samalla kii-tollisuutemme Marialle. VainJumala voi antaa meille ai-neellista ja hengellistä hyvää,mutta Jumala antaa sitä jolle-kin henkilölle, koska joku toi-nen on pyytänyt häneltä sitä.Jumalan hyvyys virtaa luoduil-le todella monin eri tavoin.Siksi me pyydämme NeitsytMariaa rukoilemaan Jumalaameidän syntisten puolesta,jotta emme tuhoutuisi synti-emme tähden. Tämä ei poistamitään Vapahtajamme Jee-suksen Kristuksen ainoastavälittäjäntoimesta. Se herättääluotujen kesken monenlaistayhteistyötä todistaen hänenainoan välimieheytensä voi-man, koska se lähtee yhdestäainoasta lähteestä virraten hä-nen ansioittensa ylenpaltti-suudesta. Marian äidillinenesirukous ei siis millään taval-la vähennä eikä himmennäKristuksen ainoata välimiehe-yttä, vaan on siitä täydellisestiriippuvainen ja ammentaa sii-tä kaiken voimansa (KKK970).Kristityt ovat yhden ruu-miin, Kristuksen mystisenruumiin jäseniä, ja yhden jä-senen vahvuus voi auttaa toi-

sen heikkoutta orgaanisen pe-riaatteen mukaisesti ja pyhäinyhteyden kautta. Marian ru-kouksilla on voimaa Jumalanluona, koska hän on pyhinkaikista Jumalan luomuksistaja siten kaikkein mieluisin Ju-malalle. Hän on täydellinenrukoilija ja kirkon kuva. Ma-riassa kirkko on kokonaanpyhä ja on jo saavuttanut täy-dellisyyden (KKK 829). Sentähden hänen rukouksensaikään kuin kannattelee kirkonrukousta; kirkko on yhdisty-nyt häneen toivossa. NeitsytMariassa näemme, mikä mei-tä odottaa. Hän on meille val-tavan toivon merkki, jokarohkaisee meitä uskomaanJumalan ystävällisyyteen ihmi-siä kohtaan. Siksi ruusukko-rukouksen, erityisesti kahdenviimeisen kunniakkaan salai-suuden, mietiskely vahvistaaiankaikkisen elämän toivoameissä. Marian taivaaseenotta-minen ja hänen kruunaami-sensa taivaan kuningattareksieivät nimittäin katkaise hänenosuutta pelastustehtävässä.Toistuvilla esirukouksilla hänjatkuvasti hankkii meille ian-kaikkiseen pelastukseen vieviälahjoja (KKK 969).Pyhä ruusukkorukous voiolla syvästi yhdistynyt myösmeidän henkilökohtaiseenelämäämme. Ilomme, kärsi-myksemme ja menetyksemmevoimme yhdistää pyhää ruus-ukkoa rukoillessamme Vapah-tajamme ja Hänen Äitinsäiloihin, kärsimykseen ja kun-niaan. Rukoillessamme ruus-ukkoa yhdymme Marian kans-saan Isän suunnitelmaan lä-hettää Poikansa pelastamaan

kaikki ihmiset. Kuten rakasopetuslapsi Johannes teki ris-tin juurella, mekin otammeluoksemme Jeesuksen äidin,josta on tullut kaikkien elävi-en äiti. Me voimme rukoillahänen kanssaan ja pyytää apuahäneltä, joka on aina valmii-na tulemaan meidän avuksem-me (KKK 2679). Me kaikkitarvitsemme todella paljontätä taivaallista tukea niinmaanpäällistä elämäämmekuin omaa pelastumistammeajatellen.Jumalanäiti on monet ker-rat pyytänyt rukoilemaan ruu-sukkoa ja luvannut kirkontunnustamissa ilmestyksis-sään runsaasti hengellisiä he-delmiä niille, jotka vastaavathänen kutsuunsa. Pyhä ruus-ukko on hedelmällinen ja te-hokas rukous, jonka hedelmiätarvitsee todella myös nyky-maailma, joka on jatkuvastisodan kynnyksellä ja jossa ih-misiä tapetaan attentaateissaja konflikteissa. Lokakuu,joka on perinteisesti omistet-tu Neitsyt Marialle, ruusukonkuningattarelle, tarjoaa nytmeille aiheellisen mahdolli-suuden rukoilla näin maail-man rauhan puolesta. Lisäksijatkamme myös toisen ajan-kohtaisen teeman rukoilemis-ta, nimittäin  perheiden hy-vinvoinnin puolesta, sillä van-ha totuus pätee jatkuvasti:"Perhe, joka rukoilee yhdessä,myös pysyy yhdessä".
NGUYEN TOAN TRI

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

oli noin 30 astetta. Kirkkoonemme päässeet, ortodoksiensuntio oli unohtanut kokoasian. Voi, mikä tilanne. Mut-ta asiat usein järjestyvät. PavelDomanski sanoi, että nyt läh-detään heille. Ja niin me me-nimme ja saimme viettää mes-sun heidän kauniissa kodis-saan.Vuosien mittaan väki mes-sussa lisääntyi hiljalleen. Vä-lillä pidimme muutamanvuoden ajan messun luterilai-sen seurakunnan kappelissa,ja tuolloin otimme käyttöönkirkkokahvit. Mutta kappelikävi ahtaaksi, kun Joensuunlähelle perustettiin pakolais-ten vastaanottokeskus, ja siel-

tä luonnollisesti tuli ihmisiämessuun. Kirkkoherra FransVossin SCJ aikana kävimmemyös vastaanottokeskuksessaviettämässä messua.Luterilainen kappeli käviahtaaksi, ja kuin tilauksestaviereen rakennettiin ortodok-sinen seurakuntakeskus, jossanyt olemme kokoontuneet jovuosia, ja varmaan kokoon-numme eteenpäinkin. Mes-sussa kävijöiden määrä kasvaakoko ajan. Joensuussa toimiiyhdistys International Chris-tian Fellowship, joka jokavuosi kokoaa myös meiltä ka-tolilaisilta messujen ajankoh-dat, paikat jne. Ja näin viestikulkee sähköisesti myös yli-

opistolle ynnä muualle. Eku-menian huippu lienee se, ettäluterilaisen seurakunnan lähe-tystyötoimiston ovessa onmeidän kirkkomme kaunismainos, kaikkine tietoineen.Myös maakunnan päälehteenilmaispalstalle menee jokakerta tieto, milloin messu on.Tässä on valtava kehitys va-jaan 20 vuoden aikana. Onsyytä olla tyytyväinen. Tietys-ti oma kirkkorakennus, pieni-kin, täyttäisi toiveet. Muttakyllä Joensuussa katolilaiseton otettu hyvin vastaan.Lopuksi vielä eräs tarinaisä Fransin ajoilta: OlimmeJoensuussa luterilaisen seura-kunnan kappelissa juuri saa-

neet messun vietettyä. Ava-simme oven, ja yli 20-päinenjoukko eräästä LatinalaisenAmerikan maasta odotti pää-syä pyhään messuun! Isä Fransaloitti nöyränä alusta, eihänhän muutakaan voinut. IsäFrans kysyi sittemmin minul-ta: "Tiedätkö, mikä on katoli-sen kirkon salaisuus?" No, en

tiennyt. Isä Frans antoi mi-nulle vastauksen: "Järjestyskaaoksessa!" Hyvä vastaus.Tässä kuvaa rakkaan kirkkom-me toiminnasta täällä kauka-na.
VELI-JAAKKO FRANZIHAMMASLAHTI
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Ajassa

Lähetystyö: maailmanelämän puolestamurrettu leipä
Rakkaat veljet ja sisaret,
1. Maailman lähetyspäivä, joka tänä vuonna onomistettu eukaristialle, auttaa meitä ymmärtä-mään paremmin oman olemassaolomme “euka-ristisen luonteen”. Se tuo eteemme viimeisen eh-toollisen tunnelman, kun Jeesus oman kärsimyk-sensä aattona uhrasi itsensä maailmalle: “HerraJeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti lei-vän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi: 'Tämäon minun ruumiini, joka annetaan teidän puo-lestanne. Tehkää tämä minun muistokseni.'” (1Kor 11:23-24)Vähän aikaa sitten julkaisemassani apostoli-sessa kirjeessä Mane nobiscum Domine kutsuin kat-somaan Jeesusta, “murrettua leipää” koko ihmis-kunnan puolesta. Hänen esimerkkinsä mukaises-ti myös meidän tulisi antaa elämämme veljienpuolesta, erityisesti niiden puolesta, jotka ovateniten avun tarpeessa. Eukaristiassa ilmenee tuo“yleismaailmallisuuden merkki”. Se ilmaiseeedeltä käsin sakramentaalisella tavalla sen, mitätapahtuu, “kun kaikki ne, jotka ovat osallisia ih-misluonnosta ja Pyhän Hengen kautta uudelleensyntyneitä Kristuksessa kuvastavat yhdessä Juma-lan kirkkautta ja voivat sanoa: ‘Isä meidän’” (Adgentes, 7).
Ihmiskunta tarvitsee Kristusta, “murrettualeipää”

2. Meidän ajallamme ihmisyhteisö näyttääpeittyneen synkkien varjojen alle dramaattistentapahtumien ja luonnonkatastrofien seuraukse-na. Niin kuin “sinä yönä, jona hänet kavallettiin”(1 Kor. 11:23), myös tänään Jeesus kuitenkin“murtaa leivän” (vrt. Matt. 26:26) meidän puo-lestamme. Eukaristian vietossa hän uhraa itsensäkaikille rakkautensa sakramentaalisessa merkissä.Sen tähden olen halunnut muistuttaa, että “eu-karistia ei ole vain yhteyden osoitus kirkon elä-mässä; se on myös solidaarisuustehtävä koko ih-miskuntaa varten” (Mane nobiscum Domine, 27).Se on “leipää taivaasta”, joka antaessaan iankaik-kisen elämän (vrt. Joh. 6:33) täyttää ihmisten sy-dämet suurella toivolla.Sama Lunastaja, joka nähdessään tarpeessaolevat ihmisjoukot tunsi sääliä heitä kohtaan,“sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä,

kuin lammaslauma paimenta vailla” (Matt. 9:36),on läsnä eukaristiassa ja jatkaa vuosisatojen läpisaman myötätuntonsa ilmaisemista köyhää jakärsivää ihmiskuntaa kohtaan.Juuri hänen nimissään pastoraalisen työn jalähetystyön tekijät kulkevat tuntemattomia pol-kuja pitkin viedäkseen kaikille pelastuksen “lei-pää”. Heitä elävöittää tietoisuus siitä, että liitty-neinä Kristukseen, “ei vain kirkon historian vaankoko ihmiskunnan historian keskukseen (vrt.Ef.1:10; Kol. 1:15-20)” (Mane nobiscum Domine,6), heidän on mahdollista tyydyttää ihmissydä-men syvimmät toiveet. Yksin Jeesus voi tyydyttääihmisten rakkauden nälän ja sammuttaa oikeu-denmukaisuuden janon. Vain hän mahdollistaajokaisen ihmisen osallisuuden iankaikkiseen elä-mään: “Minä olen tämä elävä leipä, joka on tul-lut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikui-sesti” (Joh. 6:51).
Yhdessä Kristuksen kanssa kirkko on “mur-rettu leipä”

3. Kun kirkollinen yhteisö viettää eukaristiaa,ja aivan erityisesti sunnuntaina, Herran päivänä,se kokee uskon valossa ylösnousseen Kristuksenkohtaamisen arvon. Koko ajan se tulee tietoi-semmaksi siitä, että eukaristinen uhri on annet-tu “kaikkien puolesta” (Matt. 26:28). Saadessam-me itse nauttia ristiinnaulitun ja ylösnousseenHerran ruumiin ja veren emme voi pitää tätä lah-jaa vain itsellämme, vaan meidän tulee jakaa sitä.Kristuksen innokasta rakastamista seuraa Kristuk-sen rohkea julistaminen, joka on – yhdessä mart-tyyriuden kanssa – Jumalan ja veljien rakastami-sen korkein uhri. Eukaristia kutsuu avokätiseenevankelioimiseen ja sitoutumiseen entistä tasa-ar-voisemman ja veljellisemmän yhteiskunnan ra-kentamiseksi.Toivon sydämestäni, että tämä eukaristianvuosi herättäisi kaikki kristilliset yhteisöt puut-tumaan “veljellisellä työteliäisyydellä johonkinmeidän maailmamme monista köyhyyden muo-doista” (Mane nobiscum Domine, 28). Sillä “toi-nen toisensa rakastamisesta ja, aivan erityisesti,osoittamastamme huolenpidosta tarvitsevia koh-taan, meidät tunnetaan Kristuksen tosi opetus-lapsiksi (vrt. Joh. 13:35; Matt. 25:31-46). Tämänperusteella tarkastellaan myös eukaristian viet-tomme autenttisuutta” (Mane nobiscum Domine,28).

Lähetystyöntekijät ovat “murrettu leipä”maailman elämää varten
4. Myös tänään Kristus kehottaa opetuslapsi-aan: “Antakaa te heille syötävää” (Matt. 14:16).Hänen nimessään lähetystyöntekijät matkaavatmaailman kaikkiin kolkkiin julistaakseen evanke-liumia ja todistaakseen siitä. He toistavat teoil-laan Lunastajan sanat: “Minä olen elämän leipä.Joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälis-sään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan olejanoissaan” (Joh. 6:35). He itse ovat “murrettuleipä” veljiä varten, antaen joskus oman elämän-säkin uhriksi.Kuinka monet ovatkaan päätyneet lähetys-työn marttyyreiksi meidänkin aikanamme! Oh-jatkoon heidän esimerkkinsä monet nuoret ym-märtämään sankarillisen Kristus-uskollisuudenmerkityksen! Kirkko tarvitsee miehiä ja naisia,jotka ovat valmiita pyhittäytymään täydellisestievankeliumin suurelle asialle.Maailman lähetyspäivä tarjoaa sopivan tilai-suuden kiinnittää huomiota evankelioimistehtä-vään osallistumisen tärkeyteen. Sitä tekevät mo-net paikalliset yhteisöt ja lukuisat kirkolliset or-ganisaatiot sekä erityisellä tavalla paavilliset lähe-tysyhteisöt ja eri lähetysinstituutit. Se on lähe-tystyötä, joka rukouksen ja uhrin lisäksi tarvitseemyös materiaalista tukea. Vielä kerran haluannostaa esiin paavillisten lähetysyhteisöjen arvok-kaan palveluksen ja kutsun kaikkia tukemaan nii-tä avokätisesti sekä hengellisesti että materiaali-sesti.Auttakoon pyhä Neitsyt, Jumalanäiti, meitäelävöittämään yläsalin kokemuksen, jotta kirkol-liset yhteisömme tulisivat aidosti katolisiksi, yh-teisöiksi, joissa “lähetysinnon täyttämä hengel-lisyys” tai “läheinen yhteys Kristukseen” (Redemp-toris missio, 88) olisi suorassa yhteydessä “eukaris-tisen hengellisyyden” kanssa. Sen esikuvana onMaria, “eukaristinen nainen” (Ecclesia de Eucha-ristia, 53). Kasvakoon niistä yhteisöjä, jotka py-syvät avoimina Hengen äänelle ja ihmiskunnantarpeille ja joissa uskovista, erityisesti lähetystyön-tekijöistä, tulee epäröimättä “maailman elämänpuolesta murrettu leipä”.
Kaikille minun siunaukseni!

Vatikaanissa 22. helmikuuta 2005, pyhänapostoli Pietarin piispanistuimen juhlana
JOHANNES PAAVALI II

Lähetyspäivä
Sunnuntaina 23.10. vietetään jokavuotista lähetyspäivää. Allajulkaistaan paavi Johannes Paavali II:n viesti lähetyspäiväksi.

Kirkon lähetystyötä voi tukea maksamalla sopivaksikatsomansa summan kirkon lähetystyötilille:
Nordea 221938-868.
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