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Laskeutumisia
Kaksinkertainen juhla-vuotemme on päättymäs-sä, ja marraskuuta pide-tään perinteisestikin vii-meisten asioiden kuukau-tena, jolloin mieliimmekohoavat erityisesti kiiras-tulen pyhät sielut.Jos aatoksissamme las-keudummekin muistoi-hin poisnukkuneista lä-heisimmistämme, rukoi-lemme heidän sielujensapuolesta tai pyydämmeheidän esirukoustaan,emme tee sitä kuitenkaan masentuneina vaan luottaenHerran voittoon kuolemasta, jotta hän “uhraten itsensäristin alttarilla tahrattomana rauhan uhrina täyttäisi ih-miskunnan pelastuksen salaisuuden, ja alistettuaan kaik-ki luodut valtansa alle valmistaisi sinun [Jumalan] majes-teetillesi ikuisen ja yleisen valtakunnan: totuuden ja elä-män, pyhyyden ja armon, vanhurskauden, rakkauden jarauhan valtakunnan” (ks. s. 5).Laskeudumme vähitellen myös uuteen kirkkovuo-teen. Se tuo tullessaan vielä yhden erityisen juhlan, jo-hon haluan nyt kiinnittää huomiota: Neitsyt Marian pe-risynnittömän sikiämisen. Tuona päivänä, joulukuunkahdeksantena, hiippakuntamme vihitään juhlallisestiNeitsyt Marian, Jeesuksen, kirkon ja meidän kaikkienÄidin, tahrattomalle Sydämelle.Tämä vihkiminen on erityisen sopiva kirkollinenteko. Yhteiskunta, varsinkin länsimaissa, on vuosi vuo-delta yhä maallistuneempi. Sen asioita hoidetaan ja niis-tä päätetään hyvin pinnallisin perustein ja hyvin lyhyt-jänteisistä ja materiaalisista periaatteista lähtöisin. Mei-dän on Kristukseen uskovina katolilaisina aika tarttuatoimeen ja aktiivisesti vahvistaa sitoutumistamme kirkon“projektiin”, Jeesuksen Kristuksen ilosanoman julistami-seen. Se on kasteen lahja meistä jokaiselle.Mutta hiippakunnan vihkiminen tahrattomalle Sydä-melle ei ole jotakin, johon me hiippakunnan jäsenetvoimme jotenkin ulkopuolisina vain osallistua. Sen to-teutuminen alkaa omasta sydämestämme.  Sen on ensim-mäisenä tultava näkyviin omassa elämässämme, jota - kai-kissa arkipäivän hankaluuksissakin - Kristuksen valo kir-kastaa ja joka on todistus uskostamme Häneen, joka ontie, totuus ja elämä. Marian sydämen puhtaus ja palvelu-alttius Herran ja kirkon, Hänen pyhän ruumiinsa, palve-luksessa olkoon vilpitön tavoitteemme.Laskeutukaamme tähän juhlaan hyvin valmistautunei-na, sakramenttien vahvistaman ja uudistaman uskonavulla, hyviä töitä tehden ja rakkauden ja anteeksiannonhengessä.
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Uutisia

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan puhelinnumero on vaihtunut: 09-637853.

The telephone number to St. Henry's Cathedral parish has changed: +358-9-637853.

St. Henriks katedralförsamlings telefonnummer har förändrats: 09-637853.

Oslon uusi piispa vihittiin

Lauantaina 22.10. vihittiin vir-kaansa Oslon uusi piispa,Bernt Eidsvig Can.Reg. Hänseuraa tehtävässään ennenai-kaisesti tehtävästään luopu-nutta piispa Gerhard Schwen-zeriä SSCC. Nyt 67-vuotiaspiispa Schwenzer oli toiminutpiispana Oslossa vuodesta1983 alkaen. Piispa Eidsvig onsyntynyt Norjassa 1953, hänetotettiin katolisen kirkon täy-teen yhteyteen 1977 ja vihit-tiin papiksi Oslon hiippakun-

nassa 1982. Vuonna 1991 hänliittyi augustinolaiskuoriher-roihin ja muutti ItävaltaanKlosterneuburgin luostariin,jossa hän antoi luostarilupauk-set 1995. Vuodesta 1996 alka-en hän toimi luostarin noviisi-mestarina.Messussa, joka vietettiinluterilaisessa Pyhän Kolminai-suuden kirkossa, toimi pääse-lebranttina piispa Schwenzerja kanssavihkijöinä Oslonemerituspiispa John Willem

Gran OCSO sekä Tukholmanpiispa Anders ArboreliusOCD. Messuun osallistuimyös lukuisia augustinolais-kuoriherroja sekä mm. Apos-tolinen nuntius Pohjoismais-sa, arkkipiispa Giovanni To-nucci, sekä Helsingin piispaJózef Wróbel SCJ.Vihkimismessun jälkeenuusi piispa otti välittömästihaltuunsa lähellä sijaitsevanPyhän Olavin katedraalin.KATT/KATOLSK.NO

Oslossa on nyt kolme piispaa. Keskellä vastavihitty Bernt Eidsvig Can.Reg. ja hänen rinnallaan Oslonemerituspiispat Gerhard Schwenzer SSCC (oik.) sekä vasemmalla John Willem Gran OCSO.

WWW.KATOLSK.NO

Påven bekänner inför150.000 barn: "Visstär det samma synderman biktar mest helatiden"
Påven improviserade en uniktrosundervisning om kommu-nion och bikt när under ettmassmöte med barn på Pe-tersplatsen på lördagsefter-middagen 15 oktober. I anslut-ning till biskopssynoden omeukaristin 2 till 23 oktoberhade Benedikt XVI bjudit initalienska barn soim nyligentagit emot sin första kommu-nion. 150.000 hörsammadeinbjudan och fyllde Petersplat-sen och det omgivande kvarte-ret.Mötet avslutades med attpåven och barnen tillsammanstillbad altarets sakrament un-der en suggestiv gudstjänst iskymningens dunkel på Pe-tersplatsen. Men höjdpunktenpå mötet blev kanske ändåpåvens improviserade svar påfrågor från några italienskabarn som nyss fått sin förstakommunion. Påven brast iskratt när lilla Livia frågadeom hon måste bikta sig igennär hon ändå märker att honbegår samma synder hela ti-den."Man måste inte bikta sigföre varje kommunion omman inte har begått allvarligasynder, som sårar Jesus djuptoch förstör vänskapen så attdu måste börja om från bör-jan. Bara i detta fall, om manbefinner sig i 'dödssynd', mås-te man bikta sig före kommu-nionen. För det andra: manmåste inte bikta sig före varjekommunion, men det är nyt-tigt att bikta sig regelbundet.""Du har rätt i att våra syn-der oftast är de samma hela ti-den. Men vi städar ju hemmaoch i våra rum minst en gång iveckan även om det är sammasmuts hela tiden. Vi städar föratt ha det rent och för att bör-ja om. Om man inte gör det ärrisken stor att smutsen samlasäven om den inte syns.""Samma sak händer medvår själ. Om vi aldrig biktar ossförsummar vi vår själ. Då blirjag nöjd med mig själv och

förstår inte att jag hela tidenmåste bli bättre och göraframsteg. Jesus låter oss städasjälen med biktens sakrament.Bikten hjälper oss att öppnavårt samvete och att mognaandligt och mänskligt."Lille Andrea bad påven be-rätta om när han själv fick denförsta kommunionen."Det var en söndag i marsår 1936, för 69 år sedan", min-des påven."Det var en solig dag, ochkyrkan var mycket vacker. Jagminns att allt var så vackert,jag minns musiken. Vi var etttrettiotal barn från vårt lillasamhälle som hade knappt500 invånare. Men mittpunk-ten i dessa vackra och gladaminnen är att jag förstod attJesus trädde in i mitt hjärtaoch besökte mig, och med Je-sus var Gud själv hos mig. Ochdetta är en kärleksgåva somverkligen är värd mer än helaresten av livet. Jag var verkli-gen uppfylld av den stora gläd-jen över att Jesus hade kommittill mig. Jag var bara nio årmen förstod att nu började enny del av mitt liv. Sedan desshar jag lovat Herren: jag villalltid vara hos dig, men fram-för allt har jag bett honom:framför allt, var du hos mig.""Vi måste först reda ut vadsom menas med bröd", svara-de Benedikt XVI."Idag har vi raffinerad mat-lagning och många olika rät-ter. Lever man under enklareförhållanden är brödet denviktigaste maten. När Jesus ta-lar om livets bröd så blir brö-det här ett slags förkortningför all mat. Vi behöver näringför att leva, så måste också an-den, själen, få näring för attkunna mogna och nå fullhet.Det räcker inte med teknik,även om den är viktig. Vi be-höver Guds vänskap som hjäl-per oss att fatta rätt beslut ochger oss näring för att vi skallväxa till mogna människor."KATT/VATIKANRADION

Ekumenia vaikeutui Ruotsissa
Ruotsin luterilaisen kirkon(Svenska kyrkanin) kirkollisko-kouksen 27.10. Upsalassa teke-mä päätös antaa kirkollinensiunaus parisuhteensa virallis-taneille homoseksuaaleille vai-keuttaa maan ekumeenista ti-lannetta, mutta ei lopeta eku-meenista keskustelua. Näinarvioi Tukholman katolinenpiispa Anders ArboreliusOCD heti päätöksen jälkeenantamassaan lausunnossa. Sii-nä hän toteaa mm. näin:

“Me pahoittelemme syväs-ti sitä, että Ruotsin kirkkoottaa käyttöön erityisensiunaustoimituksen ho-moseksuaalisille pareille.Päätös on erkaantumistaperinteisestä kristillisestänäkemyksestä, jonka mu-kaan seksuaalinen yhteis-elämä kuuluu yksinomaanyhden miehen ja yhdennaisen väliseen avioliit-toon. Se on pyhä liitto,jonka Jumala itse on pe-rustanut.”

“Päätös ei johda siihen,että me keskeyttäisimmeekumeenisen vuoropuhe-lun Ruotsin kirkon kans-sa. Ikävä kyllä tämä päätösvaikeuttaa tulevaa vuoro-puhelua ja laajentaa kui-lua välillämme. Mutta Ju-malan avulla me tahdom-me jatkaa keskusteluja,koska Kristus velvoittaameitä rukoilemaan ja työs-kentelemään näkyvän yk-seyden puolesta, jottamaailma voisi uskoa.”
KATT/KATOLSKAKYRKAN.SE



4 - Fides 12/2005

Uutisia
Ei ole minun tehtäväni julkaistamonia dokumentteja, sanoo paavi
"Ei ole minun tehtäväni jul-kaista monia dokumentteja",sanoo paavi Benedictus XVI.Puolan tv:n haastattelussa uusipaavi kertoo muistojaan edel-täjästään, jonka kanssa häntyöskenteli 24 vuotta uskon-opin kongregaation prefektinä(1981-2005). Kun paavi kertookahdesta viimeisestä tapaami-sestaan Johannes Paavali II:nkanssa, hän puhuu koko ajan"paavista" ja "pyhästä isästä",ikään kuin hän itse olisi yhäedelleen vain kardinaali.”Toiseksi viimeinen tapaa-minen oli Gemelli-sairaalassa5. tai 6. helmikuuta ja viimei-nen oli päivää ennen hänenkuolemaansa hänen huonees-saan”, kertoo Benedictus XVI.”Edellisen tapaamisen ai-kana näkyi, että paavi kärsi,mutta hän oli aivan tajuissaanja läsnä oleva. Minä olin - jul-masti kylläkin - tullut hänenluokseen töiden kanssa, tarvit-sin hänen päätöksiään. Paavikärsi mutta kuulteli hyvin tark-kaavaisesti, mitä minä sanoin.Muutamalla sanalla hän il-moitti päätöksensä, tervehtiminua saksaksi ja vakuuttiluottamustaan ja ystävyyttään.Oli liikuttavaa nähdä, kuinkahän kärsi Herraan yhdistynee-nä, ja samalla saattoi nähdä si-säisen rauhan ja kirkkaudensäteilevän esiin.””Toinen tapaaminen olipäivää ennen hänen kuole-maansa”, jatkaa nykyinen paa-vi kertomustaan. ”Tällä kerral-la hän luonnollisesti kärsi

enemmän ja se näkyi. Hän le-päsi lääkäreiden ja ystävienkeskellä. Hän oli edelleen täy-sin tajuissaan ja antoi minullesiunauksensa. Hän ei enää pys-tynyt paljon puhumaan. Hä-nen kärsivällisyytensä kärsi-myksessään opetti minulle pal-jon. Sen näki ja tunsi, että hänlepäsi Jumalan käsissä ja jättäy-tyi Jumalan tahdon varaan.Kivuistaan huolimatta hän olitäynnä rauhaa, sillä hän lepäsiJumalan rakastavissa käsissä.”Huhtikuun 20. päivänä,päivä valitsemisensa jälkeen,paavi Benedictus XVI sanoi,että hän tunsi, kuinka Johan-nes Paavali II oli läsnä, laskikätensä hänen olalleen ja sa-noi, ettei hänen tulisi olla pe-loissaan. Tänään, sanoo Bene-dictus XVI, hän tuntee edeltä-jänsä läsnäolon ennen kaikkeatämän jälkeensä jättämissäteksteissä.”Paavi jätti perintönäänmeille 14 kiertokirjettä (ensyk-likaa) ja useita synodien jälkei-siä kirjeitä sekä muita doku-mentteja. Nämä kaikki muo-dostavat rikkaan perinnön,jota kirkko ei vielä ole riittäväs-ti ottanut omakseen.”Sen tähden”, painottaaBenedictus XVI, ”minun hen-kilökohtainen tehtäväni ei olejulkaista monia uusia doku-mentteja vaan pitää huolta,että nämä dokumentit omak-sutaan, sillä ne ovat runsas aar-re ja ne näyttävät, kuinka Vati-kaanin II kirkolliskokousta ontulkittava. Mehän tiedämme,

että paavi piti kirkolliskokous-ta suuressa arvossa. Hän olitehnyt kirkolliskokouksenhengen ja kirjaimen omik-seen, ja näissä teksteissään hänosoittaa meille, mitä kirkollis-kokous todella tahtoi ja mitäse ei tahtonut. Hän auttaameitä olemaan todella meidänaikamme ja tulevaisuudenkirkko. Paavi Johannes PaavaliII on aina minua lähellä teks-teissään.””Tiedän myös, kuinka mo-net näistä teksteistä syntyivät,ja muistan keskustelun, jotakävimme eri teksteistä. Voinjatkaa keskustelua pyhän isänkanssa. Tämä läheisyys teks-tien kautta ei ole läheisyyttävain sanoihin vaan myös hen-kilöön. Tekstien takaa tunnenpaavin itsensä. Ihminen, jokamenee Herran luo, ei menepois. Tunnen yhä enemmän,että ihminen, joka menee Her-ran luokse, tulee lähemmäksimeitä, ja että hän on minualähellä Herran kautta: Josminä olen lähellä Herraa, olenmyös lähellä Johannes PaavaliII:a, ja nyt hän auttaa minuaolemaan lähellä Herraa. Minäkoetan päästä sisään hänenrukouksensa ilmapiiriin ja hä-nen rakkauteensa Herraa jaNeitsyt Mariaa kohtaan, jaminä uskon itseni hänen ru-koustensa huomaan. Näin onolemassa pysyvä dialogi ja lä-heisyys, mutta uudella ja syväl-lä tavalla.” KATT/VIS

Synodi päättyi pääosinyksituumaisena

Episkopaalikirkosta liittyvienpastorien asia sai omanselvittelijän
Uskonopin kongregaatio onnimittänyt yhdysvaltalaisenNewarkin arkkihiippakunnanarkkipiispan John Myersin sel-vittämään episkopaalikirkosta(anglikaanikirkosta) katoli-seen kirkkoon liittyvien pasto-rien tietä katoliseen pappeu-teen. Hänen esimiehensä täs-sä tehtävässä on vastavalittuuskonopin kongregaation pre-fekti, arkkipiispa William Le-vada.Paavi Johannes Paavali IIteki jo vuonna 1980 mahdolli-seksi sen, että naimisissa ole-vat episkopaalipastorit, jotkaetsivät täyttä ykseyttä katolisen

kirkon kanssa, voidaan tietyinedellytyksin vihkiä papeiksi.Hän myös mahdollisti ns. per-sonaaliseurakuntien perusta-misen, joissa säilytetään joita-kin anglikaaniseen traditioonkuuluvia liturgisia muotoja,vaikka ne ovatkin katolisia japaikallisen piispan alaisia.Vuoden 1983 jälkeen Yh-dysvalloissa on vihitty 78 epis-kopaalipastoria katoliseenpappeuteen ja perustettu 7personaaliseurakuntaa. Toista-kymmentä pastoria on tällähetkellä opiskelemassa tai pyr-kimässä katolisiksi papeiksi.KATT/EWTN/CNA

Påven firade sin första helgonförklaring
När 256 biskopar från 118 län-der 23 oktober firade avslut-ningen av den tre veckor långabiskopssynoden i Vatikanenvar det de frånvarande sommärktes mest: de fyra kinesis-ka biskopar som inte fått utre-setillstånd. Under mässan påPetersplatsen som avslutadesynoden sände påven en häls-ning till de fyra kinesiska bis-koparna å hela synodens väg-nar."Med djup smärta har vikänt frånvaron av företrädare-na för biskoparna i kyrkan iKina", sade påven."Men jag vill försäkra dekinesiska biskoparna att vi ivåra böner är nära dem, deraspräster och alla katoliker. Degemenskaper de leder får van-dra en väg av lidande, men vi

bär deras lidande i våra hjär-tan och det kommer inte attförbli utan frukt, för det är ettdeltagande i påskmysteriet, tillFaderns förhärligande."Också de biskopar somkommit till synoden sände 22oktober ett brev till de fyrafrånvarande kinesiska bisko-parna."Er frånvaro har åsamkatvår själ djup sorg, skrev syno-den. Vi hade velat träffa er ochhöra er berätta om er kyrkasfruktbara lidande."Påvens mässa på Petersplat-sen söndag 24 oktober var påsamma gång avslutning av bis-kopssynoden om eukaristin,slutet på ett år vigt åt eukaris-tin av förre påven Johanes Pau-lus II, världsmissionsdagen,och dessutom Benedikt XVI:s

första kanonisering.Det var fem nya helgonsom kanoniserades på Pe-tersplatsen, som fylldes främstav chilenare som kommit föratt hylla sitt nya helgon denchilenske jesuiten AlbertoHurtado Cruchaga (1901-1952). De övriga fyra var tvåpolacker som bägge var verk-samma i Ukraina och som sa-ligförklarades där av JohannesPaulus II år 2001: biskopenJózef Bilczewski (1860-1923)och prästen och ordensgrun-daren Zygmunt Gorazdowski(1845-1920), samt två italie-nare: prästen och ordensgrun-daren Gaetano Catanoso(1879-1963) och kapucinmun-ken Felice da Nicosia (1715-1787). KATT/VATIKANRADION

Euroopan uskonnollisuusnumeroin
Muun muassa norjalaisissalähteissä julkaistun tutkimuk-sen mukaan Euroopan ylivoi-maisesti ahkerinta kirkossakä-vijäkansaa ovat puolalaiset(57,4%), heidän jälkeensä tu-levat portugalilaiset (30,5%),sitten kreikkalaiset (22,9%),espanjalaiset (18,9%), slove-nialaiset (16,6%), itävaltalaiset(15,6%), britit (14,9%), sveitsi-läiset (13,1%) ja luxemburgilai-set (12,4%). Kansojen perässäon suluissa ilmoitettu prosent-tiluku, joka kertoo, kuinkasuuri osa käy kirkossa vähin-tään kerran viikossa. Suomes-sa vastaava luku oli tutkimuk-sen mukaan 4,8%.Kun eri maiden kansalaisil-ta puolestaan kysyttiin, kuinka

uskonnollisina he itseään pitä-vät, järjestys muuttui melkoi-sesti. Merkittävän uskonnolli-sena itseään pitävät kreikkalai-set (54%), puolalaiset (39,5%),sveitsiläiset (26,6%), suomalai-set (24%), itävaltalaiset(21,3%), belgialaiset (20,8%),portugalilaiset (19,6%), slove-nialaiset (18,6%), britit (17%),luxemburgilaiset (15,4%), sak-salaiset (14,9%), espanjalaiset(14,7%), tanskalaiset (12,1%)ja norjalaiset (11%).Nämä tiedot ovat vain osasuurta eurooppalaista sosiaa-lista tutkimusta (EuropeanSocial Survey), jossa haastatel-tiin 40.000 ihmistä 20 maasta.Kysymyksiä oli kaikkiaan 150.KATT/KATOLSK.NO

Roomassa kokoontunut piis-painsynodi tuli päätökseensäsunnuntaina 23.10. Tuolloinpaavi Benedictus XVI viettisynodi-isien kanssa juhlallisenpyhän messun Pietarinkirkonaukiolla ja julisti samalla py-hiksi viisi autuasta. (Ks. ruots.uutinen tämän sivun alalaidas-sa.)Vasta toisen kerran synodi-en pian 40-vuotisessa historias-sa paavi myös päätti julkaistasynodin lopussa äänestämällähyväksytyt ehdotukset (proposi-tiones). Perinteisesti ne on jä-tetty yksin paavin harkintaan,jotta hän on sitten voinut

muotoilla niiden pohjalta kir-kollisen asiakirjan.Ehdotukset, samoin kuinsynodin lopussa hyväksytty sy-nodin viesti, korostavat euka-ristian ja siinä toteutuvan Kris-tuksen todellisen läsnäolonkeskeistä asemaan katolisessakirkossa ja sen elämässä.Kaikki tiedot myös synodinilmapiiristä viittaavat siihen,että vaikka monenlaisia ajatuk-sia esitettiinkin, vallitsee kir-kossa hyvin suuri yksimielisyyseukaristian ja siihen liittyviensäädösten osalta.Lisää sivuilla 6-7.KATT/VIS/VATIKANRADION
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Taivaan pyhienja maan päälläelävien van-hurskaitten sie-lujen rukouksetovat kuin par-fyymi, jonkatuoksu ei kos-kaan katoa.
PYHÄ PIOPIETRELCINALAINEN

Oremus
Rukouksenapostolaatti

Me rukoilemme ...
Marraskuu
Että avioliittoon vihityt ottaisi-
vat esikuvakseen sen esimerkin
pyhyydestä, jota arkielämäs-
sään osoittavat monet aviopa-
rit.

Että lähetysmaiden papit tu-
lisivat tietoisiksi tehtävästään
tukea syntyperäisiä pappeja ja
muita työntekijöitä.
Joulukuu
Että yhä syvempi ymmärrys
kasvaisi siitä, että Jumala on
luonut miehen ja naisen elä-
mään suunnitelmansa mu-
kaan.

Että Jumalan etsiminen ja
totuuden tavoittelu johdattai-
sivat kaikki maailman ihmiset
Herran kohtaamiseen.

Böne-apostolatet
Vi ber ...

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
uppgift att alltid ge sitt stöd åt
de infödda prästerna och övri-
ga medarbetare.
December
Att en allt djupare förståelse
sprids om att man och kvinna
är skapade av Gud för att leva
efter hans plan.

Att sökandet efter Gud och
längtan efter sanningen leder
varje människa på jorden fram
till att möta Herren.

Sunnuntait ja juhlapyhät
Allhelgonadag
O Herre Gud, vi bedja dig:
Till alla dem så nådelig,
Som lida marter, kval och hån
För tron på dig och på din Son.
O, stärk dem i den svåra strid
De kämpa i vår hårda tid.
Hugsvala dem och var dem när
Och med din Ande frid beskär.
Den tårars sådd de bära ut
Låt bli en glädjeskörd till slut.
Och dem förlös från jordens tvång
Till salig fröjd och segersång.

 J. JOHANSSON

6.11. kirkkovuoden 32. su, KAIKKIEN PYHIEN
JUHLA, PYHÄINPÄIVÄ (IV)
1L Ilm. 7: 2–4, 9–14
Ps. 24: 1–2, 3–4ab, 5–6. Ks 6
2L 1 Joh. 3: 1–3
Ev. Matt. 5: 1–12a
13.11. KIRKKOVUODEN 33. SUNNUNTAI (I)
1L San. 31: 10–13, 19–20, 30–31
Ps. 128: 1–2, 3, 4–5. Ks 1a
2L 1 Tess. 5:1–6
Ev. Matt. 25:14–30 tai 25:14–15, 19–20
20.11. kirkkovuoden 34. su, KRISTUS, KAIKKEUDEN
KUNINGAS, juhlapyhä (II)
1L Hes. 34:11–12,15–17
Ps. 23: 1–2a, 2b–3, 5, 6. Ks 1
2L 1 Kor. 15:20–26, 28
Ev. Matt. 25:31–46
Uusi kirkkovuosi (B - II):
27.11. ADVENTIN 1. SUNNUNTAI (I)
1L Jes. 63: 16b-17, 64: 1, 3-8
Ps. 80: 2ac+3b, 15-16, 18-19. Ks 4
2L 1 Kor. 1: 3-9
Ev. Mark. 13: 3

Les Très Riches Heures du Duc de Berry. Folio 188r. Kristus siunaa maailmaa. Christus Rex, Inc.

Totisesti on arvokasta ja oi-kein, kohtuullista ja autu-aallista, että me aina ja kaikkial-la kiitämme sinua, Herra, pyhäIsä, kaikkivaltias iankaikkinenJumala.Sillä sinä olet ainoan Poika-si, meidän Herramme Jeesuk-sen Kristuksen, ikuiseksi papik-si ja maailmankaikkeuden ku-ninkaaksi ilon öljyllä voidellut,jotta hän uhraten itsensä ris-tin alttarilla tahrattomana rau-han uhrina täyttäisi ihmiskun-nan pelastuksen salaisuuden, jaalistettuaan kaikki luodut val-tansa alle valmistaisi sinun ma-jesteetillesi ikuisen ja yleisenvaltakunnan:totuuden ja elämän, pyhyy-den ja armon, vanhurskauden,rakkauden ja rauhan valtakun-nan.Sen tähden me veisaammeenkeleitten ja arkkienkelten,voimien ja valtiaitten ja taivaankaiken joukon kanssa sinunkunniasi virttä lakkaamatta sa-noen:Pyhä, pyhä, pyhä Herra Ju-mala kaikkivaltias. Täydet ovattaivaat ja maa sinun kunniaasi.Hoosianna korkeuksissa.Siunattu olkoon hän, jokatulee Herran nimeen. Hoosian-na korkeuksissa.
KRISTUKSEN,

KAIKKEUDEN KUNINKAAN,
PREFAATIO MESSUKIRJASTA
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Dokumentti
Piispainsynodin loppusanomaJumalan kansalle

jonka synodin isät hyväksyivät perjantaina 21. lokakuuta 2005piispainsynodin 11. varsinaisen yleiskokouksen päätteeksi
Eukaristia —elävä leipämaailmanrauhaa varten

Rakkaat veljet piispat,rakkaat papit ja diakonit,rakkaat sisaret ja veljet
1. ”Rauha teille!”  Jerusale-missa yläsaliin ilmestyneenHerran nimessä me toistam-me: ”Rauha teille!” (Joh.20,21). Tuokoon hänen kuole-mansa ja ylösnousemuksensateille lohdutusta ja antakoonse tarkoituksen koko elämäl-lenne! Pitäköön hän teidätiloisina ja toiveikkaina! SilläKristus elää kirkossaan, niinkuin hän lupasi (Matt. 28,20).Hän pysyy meidän kanssammeiäti, aina maailman loppuunsaakka. Kaikkein pyhimmässäeukaristian sakramentissa hänantaa meille itsensä sekä ilonrakastaa niin kuin hän rakas-ti. Hän käskee meitä jaka-maan voittoisan rakkautensaveljiemme ja sisartemme kans-sa kaikkialla maailmassa. Tätäilon täyttämää sanomaa mejulistamme teille, rakkaat vel-jet ja sisaret, nyt, kun piispain-synodi eukaristiasta päättyy.
Siunattu olkoon meidänHerramme Jeesuksen Kristuk-sen Jumala ja Isä, joka jälleenon kutsunut meidät aivankuin yläsaliin, ja siunattu ol-koon Maria, Jumalan ja mei-dän Äitimme, että palauttai-simme mieliimme pyhän eu-karistian suurenmoisen lah-jan.
2. Meidät kutsui Roomaanpaavi Johannes Paavali II, jotakunnioittaen muistamme, jakutsun vahvisti hänen pyhyy-tensä Benedictus XVI. Olem-me tulleet viidestä maanosas-ta rukoillaksemme ja pohdis-kellaksemme yhdessä eukaris-tiaa, joka on kirkon elämän jalähetystyön lähde ja huippu.Synodin tarkoitus oli tarjotapyhälle isälle ehdotuksia, jotkaauttaisivat häntä uudistamaanja syventämään kirkon eukaris-tista elämää. Olemme saaneetkokea, mitä pyhä eukaristia onollut alusta alkaen: yksi usko jayksi kirkko, jota yksi elämän

leipä ravitsee, näkyvässä yksey-dessä Pietarin seuraajan kans-sa.
3. Piispojen, muiden osal-listujien sekä ekumeenistenedustajien veljellinen ajatus-tenvaihto on uudistanut va-kaumuksemme siitä, että pyhäeukaristia elävöittää ja muut-taa idän ja lännen osakirkko-jen elämän sekä ne monet toi-minnot, jotka liittyvät elä-mämme eri tilanteisiin. Olem-me iloinneet syvästi eukaristi-sen uskomme ykseydestä, jotaolemme saaneet kokea riitus-ten, kulttuurin ja pastoraalis-ten tilanteiden erilaisuudestahuolimatta. Näin monien piis-

pojen läsnäolo on sallinut mei-dän kokea hyvin suoraan eri-laisten liturgisten traditioi-demme rikkauden, joka tuopäivänvaloon ainoan eukaristi-sen mysteerin syvyydet.
Me kutsumme teitä, rak-kaat kristityt veljet ja sisaretkaikista tunnustuksista, rukoi-lemaan yhä palavammin, ettäsovinnon päivä ja kirkon täysi,näkyvä ykseys toteutuisi pyhäneukaristian vietossa, niin kuinJeesus itse rukoili kuolemansaaattona: ”että he kaikki olisi-vat yhtä, niin kuin sinä, Isä,olet minussa ja minä sinussa.Niin tulee heidänkin olla yhtämeidän kanssamme, jotta

maailma uskoisi sinun lähettä-neen minut” (Joh. 17,21).
4. Olemme syvästi kiitolli-sia Jumalalle pyhän isän Jo-hannes Paavali II:n pontifikaa-tista ja hänen viimeisestä kier-tokirjeestään Ecclesia deEucharistia, jota seurasi euka-ristian vuoden avannut apos-tolinen kirje Mane nobiscumDomine. Me pyydämme Juma-laa moninkertaistamaan hä-nen todistuksensa ja opetuk-sensa hedelmät. Osoitammekiitoksemme myös koko Juma-lan kansalle, jonka läsnäolonja solidaarisuuden olemmesaaneet tuntea näiden kol-men, rukouksen ja pohdinto-

jen täyttämän viikon aikana.Kiinan paikalliskirkot ja nii-den piispat, jotka eivät pääs-seet osallistumaan työskente-lyymme, saivat erityisen pai-kan ajatuksissamme ja rukouk-sissamme.
Kaikille teille, piispat, pa-pit ja diakonit, lähetystyönte-kijät kaikkialla maailmassa, vi-hityn elämän miehet ja naiset,uskovat maallikot, sekä teillemiehet ja naiset, joilla on hyvätahto, rauhaa ja iloa PyhässäHengessä Ylösnousseen Kris-tuksen nimessä!

“Me uskomme vakaasti ja opetamme kirkon pysyvän tradition mukaisesti, että Jeesuksen sanat, jotka pappi lausuu mes-
sussa, saavat Pyhän Hengen vaikutuksesta aikaan sen, mitä ne merkitsevät. Ne saavat aikaan ylösnousseen Kristuksen to-
dellisen läsnäolon (KKK 1366). Tästä aivan erityisestä lahjasta kirkko elää; tämä lahja kokoaa kirkon, puhdistaa sen ja
muuttaa sen Kristuksen yhdeksi ruumiiksi, jonka yksi Henki elävöittää (vrt. Ef. 5, 29). ... Eukaristia on rakkauden lahja: rak-
kauden lahja Isältä, joka lähetti ainokaisen Poikansa, jotta maailma voisi pelastua (Joh. 3, 16-17); rakkauden lahja Kristuk-
selta, joka rakasti meitä loppuun asti (Joh. 13, 1); Jumalalta saatu rakkauden lahja, jonka Pyhä Henki vuodatti sydämiimme
(Room. 5, 5).”
Samana iltana, kun piispainsynodin loppusanoma hyväksyttiin, myös Helsingissä Pyhän Henrikin katedraalissa vietettiin koko ilta aina puoleenyöhön saakka alttarin sakramentin ääressä palvoen ja rukoillen. Adoraation oli järjestänyt Catholic Students’ Club, ja sen aikana isä ManuelPrado piti kauniin mietiskelyn eukaristiasta.
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Kärsivänmaailmankuuntelu

5. Synodin kokoontumi-nen muodostui tiiviiksi ajaksi,jolloin vaihdettiin kokemuksiaja kerrottiin kirkon elämästäeri maanosissa. Olemme saa-neet kuulla ääriolosuhteista jasotien, nälän, terrorismin jaepäoikeudenmukaisuuden erimuotojen aiheuttamasta kärsi-myksestä, joka on satojen mil-joonien ihmisten päivittäistätodellisuutta. Lähi-idässä jaAfrikassa esiintyvä räjähdys-herkkä väkivalta on muistutta-nut meitä siitä, että Afrikanmaanosa on maailman yleisenmielipiteen unohtama. Luon-nonkatastrofit, jotka tuntuvatlisääntyneen, pakottavat meitämyös suhtautumaan luontoonyhä suuremmalla kunnioituk-sella sekä vahvistamaan soli-daarisuuttamme niistä kärsivi-en kansojen kanssa.
Emme ole pysyneet hiljaamaallistumisen seuraustenedessä, jotka ovat nähtävissäerityisesti länsimaissa. Maallis-tuminen johtaa uskonnolli-seen välinpitämättömyyteen jarelativismin eri ilmenemis-muotoihin. Olemme muista-neet epäoikeudenmukaisuu-den ja äärimmäisen köyhyy-den todellisuuden, joka onnäkyvissä kaikkialla, mutta eri-tyisesti Latinalaisessa Ameri-kassa, Afrikassa ja Aasiassa.Kaikki tämä kärsimys huutaaJumalaa avuksi ja haastaa ih-miskunnan omantunnon. Sehaastaa meidät kaikki. Mikämaailmamme ”kylästä” on tu-lossa, uhanalaisesta ympäris-töstämme, jota tuho uhkaa?Mitä on tehtävissä, jotta tänäglobalisaation aikana solidaa-risuus voittaisi kärsimyksen jakurjuuden? Me käännämmeajatuksemme myös niidenpuoleen, jotka hallitsevat kan-soja, että he edistäisivät jokai-sen ihmisen ihmisarvoa sikiä-misestä luonnolliseen kuole-maan. Me pyydämme heitäsäätämään lakeja, jotka kunni-oittavat avioliiton ja perheenluonnollisia oikeuksia. Omas-ta puolestamme aiomme jat-kossakin osallistua aktiivisestiyleiseen pyrkimykseen luodakestäviä ratkaisuja koko ihmis-perheen todelliselle edistyksel-le, jossa keneltäkään ei puutujokapäiväistä leipää.
6. Olemme vieneet kaikkinämä kärsimykset ja kysymyk-set mukanamme yhteiseen eu-karistian viettoomme ja ado-raatioomme. Keskusteluissam-me, ja kuunneltuamme tarkas-ti toinen toistamme, liiku-tuimme ja järkytyimme siitätodistuksesta, jonka marttyyrit

yhä tänä päivänä antavat mo-nin paikoin ympäri maailmaaaivan kuin kirkon koko histo-rian aikana. Synodin isät ovatmuistuttaneet meitä siitä, ettämarttyyrit ovat juuri pyhäneukaristian ansiosta aina löytä-neet voiman voittaa vihan rak-kaudella ja väkivallan kärsiväl-lisyydellä.
”Tehkää tämäminunmuistokseni”

7. Kärsimyksensä aattona”Jeesus otti leivän, siunasi,mursi ja antoi sen opetuslap-silleen sanoen: 'Ottakaa ja syö-kää, tämä on minun ruumii-ni.' Sitten hän otti maljan, kiit-ti Jumalaa, antoi heille ja sa-noi: 'Juokaa tästä, te kaikki.Tämä on minun vereni, liitonveri, joka kaikkien puolestavuodatetaan syntien anteeksi-antamiseksi. Ja minä sanonteille: tästedes en maista viini-köynnöksen antia ennen kuinsinä päivänä, jona juon uuttaviiniä teidän kanssanne Isänivaltakunnassa'” (Matt. 26,26-28). ”Tehkää tämä minunmuistokseni” (Luuk. 22,19; 1Kor. 11,24-25). Alusta alkaenkirkko on muistanut Jeesuk-sen kuolemaa ja ylösnouse-musta viimeisen ehtoollisensanoin ja elein pyytäen Hen-keä muuttamaan leivän ja vii-nin Kristuksen ruumiiksi javereksi. Me uskomme vakaastija opetamme kirkon pysyväntradition mukaisesti, että Jee-suksen sanat, jotka pappi lau-suu messussa, saavat PyhänHengen vaikutuksesta aikaansen, mitä ne merkitsevät. Nesaavat aikaan ylösnousseenKristuksen todellisen läsnä-olon (KKK 1366). Tästä aivanerityisestä lahjasta kirkko elää;tämä lahja kokoaa kirkon,puhdistaa sen ja muuttaa senKristuksen yhdeksi ruumiiksi,jonka yksi Henki elävöittää(vrt. Ef. 5, 29).
Eukaristia on rakkaudenlahja: rakkauden lahja Isältä,joka lähetti ainokaisen Poi-kansa, jotta maailma voisi pe-lastua (Joh. 3, 16-17); rakkau-den lahja Kristukselta, joka ra-kasti meitä loppuun asti (Joh.13, 1); Jumalalta saatu rakkau-den lahja, jonka Pyhä Henkivuodatti sydämiimme (Room.5, 5). Hän huutaa meissä:”Abba! Isä!” (Gal. 4, 6) Pyhääuhria viettäessämme me siksiiloiten kerromme maailmanpelastuksesta julistaen Herranvoittoisaa kuolemaa siihensaakka, kun hän tulee. Yhtey-dessämme hänen ruumiinsakanssa me saamme ”pantin”omasta ylösnousemuksestam-me.

8. Neljäkymmentä vuottaVatikaanin II kirkolliskokouk-sen jälkeen olemme halunneettutkia, missä määrin sopivastiuskon salaisuuksia ilmaistaanja vietetään liturgisissa ko-koontumisissamme. Synodivahvistaa sen, että kirkollisko-kous tarjosi tarpeellisen poh-jan aidolle liturgiselle uudistu-miselle. Nyt on tarpeen jalos-taa tämän uudistuksen myön-teisiä hedelmiä ja korjata niitäväärinkäytöksiä, joita liturgianviettoon on päässyt sulautu-maan. Olemme vakuuttuneitasiitä, että kunnioitus liturgianpyhää luonnetta kohtaan välit-tyy aidosta uskollisuudesta nii-tä liturgisia normeja kohtaan,joita asianmukainen auktori-teetti on säätänyt. Kukaan eisaa pitää itseään kirkon litur-gian mestarina. Ensimmäinenedellytys kauniiden liturgioi-den viettoon on elävä usko,joka tunnistaa Herran läsnä-olon. Tällainen liturgia on ”aa-men” Jumalan kunniaksi.
Kirkoneukaristisenelämän valoja

9. Synodin työ sujui veljel-lisen ilon hengessä. Sitä ravitsiavoin keskustelu monista on-gelmista ja vapaa keskustelueukaristian vuoden monistahedelmistä. Pyhän isämmeBenedictus XVI:n kuuntelevaläsnäolo on ollut kaikille meil-le esimerkki ja merkittävä tuki.Monissa puheenvuoroissa ontullut esiin myönteisiä ja iloi-sia tapahtumia, esimerkiksi:uudelleen lisääntynyt tietoi-suus sunnuntaimessun tärkey-destä; lisääntyneet pappis- jasääntökuntakutsumukset eripuolilla maailmaa; voimakkaatkokemukset maailman nuor-tenpäiviltä, jotka kulminoitui-vat Saksan Kölnissä; monienaloitteiden syntyminen kaik-keinpyhimmän sakramentinpalvontaan liittyen lähes kaik-kialla; kaste- ja eukaristiakate-keesin uudistuminen Katoli-sen kirkon katekismuksen va-lossa; sellaisten liikkeiden jayhteisöjen kasvu, jotka valmis-tavat lähetystyöntekijöitä uut-ta evankeliointia varten; nuor-ten messupalvelijoiden mää-rän kasvaminen, sillä he ovattoivon merkki uusista kutsu-muksista; sekä monet muuttapahtumat ovat aihe kiitolli-suuteen.
Lopulta synodi-isät toivo-vat, että eukaristian vuosi toi-misi alkuna ja lähtöpisteenäglobalisoituneen ihmiskun-nan uudelle evankelioinnille,joka alkaa eukaristiasta.
10. Me toivomme, että ”eu-karistinen hämmennys” (EE,

6) voisi johdattaa uskovat yhävahvempaan uskonelämään.Tätä tarkoitusta varten idänortodoksiset ja katoliset tradi-tiot viettävät pyhää liturgiaa,suosivat Jeesuksen rukousta jakannustavat eukaristiseenpaastoon, kun taas latinalai-nen traditio harjoittaa ”euka-ristista hengellisyyttä”, jokahuipentuu eukaristian vietos-sa. Siihen liittyy myös alttarinsakramentin palvonta messunulkopuolella, eukaristinen siu-naus, sakramenttikulkueitasekä muita terveitä kansan-hurskauden ilmentymismuo-toja. Tällainen hengellisyys toi-mii varmasti runsaana lähtee-nä jokapäiväistä elämäämmevarten ja todistuksemme vah-vistamista ajatellen.

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.

Pyhän ristin kirkon julkisivu-saneerausta (ks. s. 16) voitukea hankkimalla ElinaGrönlundin kirjoittaman kir-jan Valoisa vuori ja paran-tavia vesiä - nykyajan py-hiinvaelluksia, jonka seura-kuntamme on julkaissut.Samalla kartuttaa tietämys-tään tästä merkittävästähengellis-ruumiillisesta tra-ditiosta, joten hyöty on kak-sinkertainen. Kirjan hinta on20 euroa, mutta enemmän-kin saa maksaa, aivanomantunnon mukaan. Lois-tava idea esimerkiksi joulu-lahjaksi! Kirjaa voi tilata seurakunnastamme postitse,puhelimitse tai sähköpostin välityksellä.

Valoisa vuori ja parantavia vesiä

11. Me kiitämme Jumalaa,että monissa maissa, joissapappeja ei aikaisemmin olluttai joissa heidät oli pakotettutoimimaan piilossa, kirkko onvapaa viettämään pyhiä salai-suuksia. Evankeliumin saar-naamisen vapaus ja uudellainnolla vahvistuneet todistajatherättelevät vähitellen uskoaalueilla, joista kristinusko onollut poissa. Lämpimästi ter-vehdimme ja rohkaisemmekaikkia, jotka yhä joutuvat kär-simään vainoa. Me myös pyy-dämme, että siellä, missä kris-tityt ovat vähemmistö, he sai-sivat viettää Herran päivää täy-sin vapaasti.
Jälkimmäinen osa seuraavassaFidesissä 13/2005.
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K a l e n t e r iVakio-ohjelma
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

05.11. la 9.45 messu ranskaksi ja uskon-
nonopetus 11.00 vainajien päivän messu,
13.00 rukoushetki Hietaniemen ortodok-
sisella hautausmaalla, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu.

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

7.-8.11. maanantaina ja tiistaina ei ole
messua pappienneuvoston takia.

08.11. ti 18.00 CSC: ruusukko.
12.11. la 10.00 lauantaikurssi englantilai-
sessa koulussa, 17.40 vesper, 18.00 aat-
tomessu.

13.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.45
lat/ranska, 11.00 päämessu, 12.30 perhe-
messu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 ilta-
messu.

14.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakun-
tasalissa.

15.11. ti 14.00 seniores: messu ja kokous,
18.00 seurakuntaneuvoston kokous.

19.11. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi
(11.00 messu). 17.40 vesper, 18.00 aat-
tomessu.

20.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai (Kris-
tus, kaikkeuden kuningas): 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 10-14 Caritas-basaari
seurakuntasalissa, 12.30 messu ruotsik-
si, 16.00 messu Porvoossa, 18.00 ilta-
messu.

22.11. ti 18.00 CSC: ruusukko ja messu.
26.11. la 15.00-17.30 vahv.sakr. uskon-
nonopetus, 17.40 vesper, 18.00 aatto-
messu.

27.11. adventin 1. sunnuntai: 9.45 lat/esp,
11.00 päämessu, 12.30 messu venäjäk-
si, 16.00 messu Tikkurilassa, 18.00 ilta-
messu.

28.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakun-
tasalissa.

03.12. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi
(11.00 messu). 17.40 vesper, 18.00 aat-
tomessu.

04.12. adventin 2. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi,
16.00 messu puolaksi, 18.00 iltamessu.

06.12. ti 11.00 itsenäisyyspäivän messu.

----------------- Diaspora -----------------
Porvoo: 20.11. su 16.00 messu
Tikkurila: 27.11. su 16.00 messu

Pyhän Marian seurakunta
5.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovi-
en muistopäivä: 10.00 messu suomeksi.
Vahvistusopetus seurakuntasalissa mes-
sun jälkeen. 18.00 aattomessu

6.11. kaikkien pyhien juhla, pyhäinpäivä:
10.00 päämessu, 11.30 messu ruotsiksi/
mässa på svenska, 14.00 messu Lohjal-
la, 18.00 iltamessu

8-9.11. ti ja ke ei ole messua kirkossa pap-
pienneuvoston kokouksen takia.

12.11. la 9.30 messu ruotsiksi/mässa på
svenska, 10.00 lauantaikurssi suomeksi
ja ruotsiksi Englantilaisella koululla, 11.00
messu suomeksi, 16.30 messu Riihimä-
ellä, 18.00 aattomessu

13.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.00
päämessu, 11.30 messu englanniksi/
Mass in English, 18.00 iltamessu

19.11. la 18.00 aattomessu
20.11. kirkkovuoden 34.sunnuntai, Kristus,
kaikkeuden kuningas, juhlapyhä: 10.00
päämessu (Teresojen myyjäiset messun
jälkeen), 11.30 messu suomeksi/vietna-
miksi, 18.00 iltamessu

21.11. ma huom. ei messua kirkossa!
24.11. to 19.00 seurakuntaneuvoston ko-
kous

26.11. la 10.00 - 14.00 vahvistus- ja ensi-
kommuunio-opetus Englantilaisella kou-
lulla, 18.00 aattomessu

27.11. adventin 1. sunnuntai: 10.00 pää-
messu, 11.30 messu englanniksi/Mass in
English, 16.00 messu Forssassa, 18.00
iltamessu

30.11. ke 9.30 koululaisten messu

----------------- Diaspora -----------------
Forssa: 27.11. su messu klo. 16.00 Ev.lut.
srk-talon kappelissa

Lohja: 6.11. su messu klo. 14.00 Pyhän
Laurin kirkossa

Riihimäki: 12.11., 10.12. la messu klo.
16.30 Kappelikirkossa hautausmaan vie-
ressä (Koivukatu 21)

Turku
Pyhän Birgitan ja autuaanHemmingin seurakunta

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

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

13.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30
päämessu, 18.30 Mass in English

15.11. ti 19.00 teologinen opintopiiri
19.11. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhe-
messu

20.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, Kris-
tus, kaikkeuden kuningas, juhlapyhä:
10.30 päämessu, 18.30 Mass in English

22.11. ti 19.00 informaatiokurssi
27.11. adventin 1. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English

----------------- Diaspora -----------------
Pori: pe 11.11. klo 17.00 katekeesi, 18.00
pyhä messu

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta

5.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovi-
en muistopäivä, vainajien päivä: 10.30
pyhä messu

6.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, kaikki-
en pyhien juhla, pyhäinpäivä: 9.45 ruus-
ukkoruukouksen piiri, 10.30 juhlamessu

7.11.-8.11. Pappien kokous Stella marik-
sessa (huom! ma, ti ja ke ei messua)

9.11. ke Lateraanikirkon vihkiminen, juhla
11.11. pe 18.00 messu Kiteellä
12.11. la 9.45 uskonnonopetus Joensuus-
sa, 11.00 messu Joensuussa (huom.
messu tsatsounassa!)

13.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30
päämessu, 16.00 messu Mikkelissä

16.11. ke/we 18.00 English Mass
17.11. to 14.00 seniorien kokous
19.11. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 pyhä
messu

20.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, Kris-
tus, kaikkeuden kuningas, juhlapyhä:
10.30 päämessu

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

27.11. adventin 1. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 16.00 messu Kuopiossa

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

Joensuu: 12.11. (huom. tsatsounassa),
3.12 la 9.45 uskonnonopetus, 11.00 mes-
su (Ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32)

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

Mikkeli: 13.11., 4.12., su 16.00 messu
(Ev.lut. tuomiokirkon krypta, Savilahden-
katu 20)

Savonlinna: 26.11., 10.12. la 9.45 uskon-
nonopetus, 11.00 messu (Ort. rukoushuo-
ne, Erkonkatu 11)

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

Lasten uskonnonopetus syksyllä 2005:
19.11., 17.12.

Seniorit: 17.11., 15.12.

Mass in English: 16.11.

Tampere
Pyhän ristin seurakunta

Huom! arkipäivän messu julkisivu-remontin vuoksi klo 18.00!
5.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovi-
en muistopäivä, vainajien päivä: 10.30
messu poisnukkuneiden uskovien puo-
lesta, 9.00 messu Lapualla, 12.00 messu
Pietarsaaressa, 16.00 messu Vaasassa

6.11. kirkkovuoden 32. sunnuntai, kaikki-

Helsinki
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

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

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu; su 9.45 missa latina (1. ja 3. su engl; 2. su
ranska; 4. su esp; 5. su engl) 11.00 päämessu, 12.30 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(at)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 ilta-
messu; ke 7.30 aamumessu. Ti 17.30 ruusukkorukous.To ja kk 1. pe 18.30 ado-
raatio. Pe 17.40 vesper. 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(at)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. Ti 19.00 kuukauden 1. miestenpiiri,
kuukauden 2. teologinen opintopiiri, kuukauden 3. informaatiokurssi

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta

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

Su 10.30 päämessu. Ke 18.00 iltamessu. Tiedot muiden arkipäivien messuista
puhelimitse ja kirkon ovelta. Rippitilaisuus sopimuksen mukaan. Messut Jyväsky-
län kirkossa yleensä/daily Masses in Finnish in generally: ma/Mon 18.00 (sisarten
kappelissa/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(at)catholic.fi. Kotisivu www.kolumbus.fi/risti.

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 18.00 iltamessu/Mass in English. Ma
19.9. alkaen remontin vuoksi ma-pe (arkipäivisin) messu klo 18.00. Ke 17.40 iltaru-
kous, pe 18.30 adoraatio. La messu kysy papilta. Rippi jokapäivä puolituntia ennen
messua tai sopimuksen mukaan. Huom. Matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot
yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain
messuajat vaihtelevat. Tarkista kirkon ilmoitustaululta.

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-3711251. Sähköposti ursula(at)catholic.fi.
Pankkiyhteys: 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 perjantai-
sin ristintien hartaus klo 18.00. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopi-
muksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten torstaisin.

Oulu
Nasaretin pyhän perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu. Puh. ja fax 08-347834. Isä Paolon gsm 041-5731595.
Sähköposti perhe(at)catholic.fi. Kotisivu perhe.catholic.fi.

Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu. Ke, la 19.30 neokatekume-
naaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30 - 18.30, puoli tuntia ennen messua ja
sopimuksen mukaan.
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K a l e n t e r i

Seurakuntien ja yhdistysten ilmoi-
tukset seuraavaan lehteen ajalle
4.11.–27.11. on toimitettava viimeis-
tään 21.10. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen

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

en pyhien juhla, pyhäinpäivä: 10.30 pää-
messu, 15.00 messu Hämeenlinnassa,
18.30 messu englanniksi/Mass in English

12.11. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemes-
su

13.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30
päämessu, 12.00 messu Pietarsaaressa,
18.30 messu englanniksi/Mass in English

19.11. la 13.00 messu Lapualla, 16.00
messu Vaasassa

20.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, Kristus
kaikkeuden kuningas, juhlapyhä: 10.30
päämessu, 14.00 messu puolan kielellä,
18.30 messu englanniksi/Mass in English

27.11. adventin 1. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.30 messu englanniksi/Mass in
English

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

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

Pietarsaari: la 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: la 5.11.; 19.11.; 3.12. klo 16.00,
huom. ma 26.12. klo 16.00 (Koulukatu 45)

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta

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

12.11. la 13.00 perhemessu
13.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai: 11.00
päämessu

17.11. to Unkarin pyhä Elisabet, sääntö-
kuntalainen, muistopäivä: 18.00 iltames-
su

20.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, Kristus
kaikkeuden kuningas, juhlapyhä: 18.00
iltamessu

24.11. to 18.00 iltamessu
27.11. adventin 1. sunnuntai: 18.00 ilta-
messu

----------------- Diaspora -----------------
Hamina: su 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 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 mes-
su klo 13.00

PYHÄN URSULAN KIRKONVIHKIMISEN MUISTOPÄIVÄSUNNUNTAINA 11.12.2005 klo11.00 piispanmessu, jolloin piispa Jó-zef Wróbel SCJ jakaa vahvistuksensakramentin. Messun jälkeen lyhytkonsertti juhlan kunniaksi. Tilaisuusjatkuu seurakuntasalissa.
TERVETULOA!

Oulu
Nasaretin pyhän

perheen seurakunta
4.11. pe 17.00 pyhän sakramentin palvon-
ta, 17.30 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

11.11. 17.00 iltamessu
12.11. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille, 17.00 pyhän sakramentin palvonta
yhdessä Rakkauden lähetyssisarten
kanssa

13.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.00
Mass in English, 11.00 päämessu, 17.30

Gregoriaanista laulua häihin, hautajaisiin ja mui-
hin tilaisuuksiin. Gregorian chant for weddings, fune-

rals and other occasions.
Yhteys/Contact: Markus Mäkelä 040-7178833.

Verbi Dei sonoSchola cantorum

messu Rovaniemellä
18.11. pe 17.00 pyhän sakramentin pal-
vonta, 17.30 iltamessu

19.11. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

20.11. kirkkovuoden 34. sunnuntai, Kristus
kaikkeuden kuningas, juhlapyhä: 10.00
Mass in English, 11.00 päämessu, 17.00
messu Torniossa

27.11. adventin 1. sunnuntai: 11.00 pää-
messu

2.12. pe 17.00 pyhän sakramentin palvon-
ta, 17.30 iltamessu

3.12. la 11.00 uskonnonopetus koululaisil-
le

4.12. adventin 2. sunnuntai: 10.00 Mass in
English, 11.00 päämessu, 17.00 messu
Torniossa

8.12. autuaan Neitsyt Marian perisynnitön
sikiäminen, juhlapyhä (velvoittava): 18.30
pyhä messu

----------------- Diaspora -----------------
Torniossa: 6.11., 20.11., 4.12. klo 17.00
Rovaniemellä: 13.11. 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 torstai-
sin klo 10 – 16 sekä keskiviikkoisin klo 10
– 18.

Kappelissa vietetään messua loka-
kuun alusta lähtien tavallisesti maanantai-
na, perjantaina ja lauantaina klo 12.00.
Muutoksista ja erilaisista tapahtumista py-
ritään ilmoittamaan Fideksessä. EI MES-
SUA perjantaina 7.10 eikä maanantaina
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, Helsin-
ki. 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.

Torstaina 17.11. klo 18.30 Prha Mahanu-
an, theravada thai munkki kertoo budd-
halaisuudesta thai-kielellä, tulkataan suo-
meksi/ 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:
Nov. 8, 22 and Dec. 20. For students and
young adults and anyone interested in the
Catholic Faith. Dec. 8th please come to St.
Mary’s for evening Mass for the Consecra-
tion of our Diocese to the Immaculate
Heart of Mary!

Karmeliittamaallikot
Hiljainen rukous  (klo 17.00-17.30) ja
vesper (17.30-17.45) maanantaisin Pyhän
Henrikin katedraalin sakramettikappelissa.
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 tahto.
Kokouspaikka Pyhän Marian srk-sali, Män-
tytie 2, 00270 HELSINKI. Päivä: keskiviik-
ko. Aika kello 17-19. Jokaisen kokouksen
alussa on liturgisen vuoden mukainen
fransiskaaninen hetkirukous ja info. Ilta
päättyy rukouksiin.

Ke 16.11. klo 17-19 ensin joulukorttien al-
lekirjoitukset ja sitten alustus ja keskuste-
lu: Mitä minulle merkitsee olla rajattoman
arvokas hengellinen olento?

Ke 14.12. klo 17-19 alustus ja keskustelu:
Miten osoitamme olevamme Kristuksen
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!

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.

28.11. István Bíró: Ekumenia Unkaris-
sa aikojen saatossa.

Pyhän Henrikin Seura
Pyhän Henrikin seuran Joulukonsertti Py-
hän Henrikin katedraalissa torstaina 15.12.
klo 19.

Rakkauden lähetyssisaret
Adoraatio maanantaisin klo 18.00 ja pyhä
messu perjantaisin klo 18.00. Tervetuloa!
Kaarikuja 2 K 60, Kontula, Helsinki. Puh.
09-3403795. Seriorien kokousPyhässäHenrikissätiistaina 15.11.klo. 14.00: pyhämessu ja kokous.

Teresa ry
Teresat kokoontuvat pääasiallisesti P. Ma-
rian seurakuntasalissa, Mäntytie 2, joka
kuukauden 3. tiistai.

Aloitusaikamme ovat muuttuneet:
Ilta alkaa messun vietolla P. Marian kirkos-
sa klo 18.00. Lokakuussa ja toukokuussa
messua edeltää ruusukkorukous klo 17.30
alkaen. Aloitamme siis varsinaisen teresa-
illan klo 18.30.

Jäsenmaksun (10 euroa) voit vaivatto-
mimmin maksaa suoraan rahastonhoitajal-
le kokousilloissa, tällöin ei synny pankki-
kuluja maksajalle eikä yhdistykselle. Toki
voit maksaa myös pankin välityksellä, tili
on  127130-82960, saajana Teresa ry.

OHJELMA

Lokakuussa meillä on teatteri-ilta, josta
tiedotetaan myöhemmin.

15.11. tiistai Messussa muistamme edes-
menneitä teresoja. Esitelmäillassa Marja
Kuparinen kertoo syksyn kirjauutuuksis-
ta; 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 katolis-
ten seurakuntien yhteinen yhdistys. Toi-
mimme pääkaupunkiseudulla Pyhän Hen-
rikin ja Pyhän Marian seurakuntien karita-
tiivisen työn hyväksi järjestämällä myyjäi-
siä, joiden tuotosta luovutamme kirkkoher-
rojen jaettavaksi avustuksia vanhusten,
sairaiden ja lasten tarpeisiin, sekä tuem-
me nuorten toimintaa. Yhdistyksellä on
myös tärkeä tehtävä katolisen identiteetin
vahvistamisessa ja sen vuoksi esitelmä- ja
keskusteluillat muodostavat laajan osan
toiminnastamme. Tervetuloa mukaan toi-
mintaan.

JOULU LÄHESTYY! Teresa ry jär-jestää MYYJÄISET sunnuntaina 20.marraskuuta 2005 klo 11.15 - 14.00Pyhän Marian seurakuntasalissa,Mäntytie 2, Helsinki.Teresa ry ottaa kiitollisena vastaankäsitöitä, uutta tavaraa, kotikokkientuotteita ja leivonnaisia myyjäisiä var-ten. Tavaraa voi tuoda P. Mariankansliaan ja messun jälkeen seura-kuntasaliin. Ruokatarvikkeita ja lei-vonnaisia voi tuoda lauantaina19.11. klo 13.00 – 17.00 seurakunta-saliin, jolloin myyjäisiä pystytetään.Tällä kertaa myyjäisissä ei ole kirppu-toria.Avustasi ja osallistumisestasi kiittä-en Teresa ry:n johtokunta
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“Jeesus - ainoa esikuvani”
Charles de Foucauldin - Jeesuksen pikkuveljen Charlesin (1858-1916)autuaaksijulistaminen tapahtuu Roomassa Pyhän Pietarin basilikassamarraskuun 13. päivänä 2005. Hänen elämänsä eri vaiheiden kauttasaamme seurata, millainen savi hän oli Mestarinsa käsissä eli miten PyhäHenki sai tehdä rakkauden työtä hänessä.
Jumalanhellyydenkokeminen
Charles de Foucauld syntyiStrassburgissa vuonna 1858.Varhaislapsuudestaan Charle-sin mieleen on erityisesti jää-nyt hänen äitinsä suuri hellyysja lempeys. Hyvin varhain, jokuusivuotiaana hän menettäälyhyen ajan sisällä sekä äitinsäettä isänsä. Menetys on suurija jättää syvän haavan Charle-sin sydämeen.Charlesin nuoruusvuodetovat vaikeita. Hän kadottaauskon Jumalaan ja taistellak-seen jonkinlaista elämänhalut-tomuutta vastaan hän uppou-tuu nautintoihin ja huvittele-vaan elämään. Samanaikaises-ti syvällä hänen sisimmässäänasuu surullisuus ja tyhjyys, jotamikään ei voi täyttää. Myö-hemmin elämässään uudel-leen löytämänsä uskon valossahän ymmärtää, että tämä tyh-jyys ja tämä surullisuus ilmaisi-kin Jumalan äärettömän hie-notunteista odotusta: Jumalaei ollutkaan kääntänyt hänelleselkäänsä vaan odotti häntäavoimin sydämin.Kaksikymmentäkaksivuoti-aana upseerina Charles lähete-tään Algeriaan. Hänen eteen-sä avautuu aivan uusi maail-ma. Oltuaan kolme vuotta ar-meijassa hän eroaa siitä jasuuntaa nyt kulkunsa vaaralli-selle tutkimusmatkalle Marok-koon. Juutalaiseksi rabbiksipukeutuneena hän kiertäämaata pitkin ja poikin. Tämänmatkan aikana hyvin uskon-nolliset muslimit, joista tuleehänen ystäviään, ottavat hänetvastaan ja suojelevat häntäuseaan otteeseen vaaratilan-teissa. Heidän uskostaan anta-mansa todistus puhutteleehäntä, ja hänessä herää kysy-mys: Onko Jumala olemassa?Charles palaa Ranskaan.Hänen syvästi kristillisen per-heensä, etenkin hänen serk-kunsa Marie de Bondyn helläja hienotunteinen käytös hän-tä kohtaan koskettaa häntä sy-västi, ja hän etsii Jumalaa ja si-sältöä elämäänsä. Kaitselmuk-sen ohjaamana hän kohtaaerään papin, isä Huvelinin,josta tulee hänelle isä ja ystä-vä. Vuoden 1886 lokakuussa

tapahtuu hänen elämänsä rat-kaiseva käännös: 28-vuotiaanahän kääntyy uskon tielle.Charles kohtaa Jumalanäärettömän läheisenä ja hel-lyyttä täynnä olevana Isänä,joka ei koskaan ole lakannutodottamasta lastaan. Charle-sin elämä muuttuu täysin täs-tä kokemuksesta. Tästä lähti-en hän etsii, miten vastatakoko elämällään tähän Juma-lan äärettömään rakkauteen.
NasaretinJeesuksenkohtaaminen
Charles lähtee nyt pyhiinvael-lusmatkalle Pyhään maahan.Tämä matka paljastaa hänelleNasaretin Jeesuksen kasvot.Jumalan Poika tuli ihmiseksi,meidän kaltaiseksemme jahän eli kolmenkymmenenvuoden ajan vaatimattomanaja huomaamattomana käsityö-läisenä. Tämä Jeesuksen köy-hyys ja nöyryys kaikuu hänes-sä ikään kuin kutsuna. Char-les kirjoittaa:"Janoan elää lopultakin elä-mää, jota aavistelin ja ounaste-lin kulkiessani Nasaretin katu-ja, joita pitkin Herramme, köy-hä työläinen huomaamatto-muuteen ja itsensä alentami-seen verhoutuneena."Tie on viitoitettu, mutta sii-tä tulee pitkä ja myrskyisä.Veli Charles viettää ensin seit-semän vuotta trappistiveljenä,sitten neljä vuotta Nasaretissa,missä hän elää erakkona eräänklarissojen luostarin portinvieressä. Näiden rukoukselle jahiljaisuudelle omistettujenvuosien aikana Jumala puhuuhänelle syvälle sydämeen. Hänviettää tuntikausia, päivin jaöin, palvontarukouksessa Py-hän Sakramentin edessä. Hänon kuin rakastunut, joka eianna rakkaansa odottaa, mut-ta rukous on hänelle myöskamppailua ja pimeyden het-kiä. Hän käyttää myös tunti-kausia evankeliumin mietiske-lyyn. Hän antaa Jeesuksen sa-nojen ja esimerkkien puhutel-la itseään toivoen, että nemuuttavat hänen sydämensäsamalla tavoin kuin vesipisarapudotessaan yhteen ja samaanpaikkaan syövyttää kolon ko-vimpaankin kallioon. Vähitel-

len tämä Jumalan sana puhut-telee häntä ja saa hänet liik-keelle.
Veljellinenläsnäolokeskelläautiomaata
Yksi evankeliumin lause mul-listaa veli Charlesin elämän:

"Kaiken minkä te olette teh-neet yhdelle näistä vähäisim-mistä veljistäni, sen te olettetehneet minulle".Tämä lause kannustaa veliCharlesia jättämään taakseentämän yksinäisen ja hänellekovin rakkaan elämänmuo-don. Hän suuntaa nyt aske-leensa kohti hylätyimpiä seutu-ja, missä Jeesus häntä odottaa

niissä ihmisissä, joiden elämäon kärsimyksen ja köyhyydenleimaamaa. Hän tahtoo tuodamyös niille, jotka eivät tunneJeesusta, tämän Jumalan rak-kauden, joka palaa hänessätulen tavoin.Veli Charles on löytänytsen mitä pyhä Johannes Khrys-ostomos sanoi jo kristinuskonalkuaikoina: täytyy kiinnittää
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yhtä paljon huomiota Jeesuk-sen läsnäoloon köyhissä kuinhänen läsnäoloonsa eukaristi-assa. Tämä Jumalan erityinenmieltymys köyhiin, syntisiin,vähäisimpiin tempaa häneterakkolasta viettämään yhäedelleen Herralle rakkaudessaomistautunutta elämää, muttasiihen nyt lyö leimansa vie-raanvaraisuus, käytettävissä-oleminen, veljellinen jakami-nen kaikkein varattomimpienkanssa.Vuoden 1900 elokuussaveli Charles lähtee lopullisestiNasaretista, viettää useita kuu-kausia Notre Dame des Neiges-nimisessä trappistiluostarissavalmistautuakseen tulemaanpapiksi. Viviersin piispa vihkiihänet papiksi 9. kesäkuuta1901. Muutamaa kuukauttamyöhemmin hän lähtee Alge-riaan ja asettuu asumaan Saha-rassa sijaitsevan Beni Abbesinkeitaalle, lähelle Marokon ra-jaa. Hän ei rakenna erakkoma-jaa, vaan fraterniteetin - veljes-kodin - ts. talon, jonka ovi onauki kaikille, olkoot he mitäkansallisuutta, rotua tai uskon-toa tahansa. Hän kirjoittaa:"Tahdon totuttaa kaikkiaasukkaita, kristittyjä, muslime-ja, juutalaisia, minkä uskoisiatahansa pitämään minua velje-nään, kaikkien ihmisten velje-nä. He alkavat kutsua taloani"fraterniteetiksi" - veljeskodik-si - ja se on minusta ihanaa."
Ystävyydenkärsivällinen työ
Veli Charles on ollut BeniAbbesissa kolme vuotta, kunhän kuulee puhuttavan köy-hästä ja vaikeasti saavutettavis-sa olevasta kansasta: tuaregeis-ta. Vuonna 1904 upseeriystä-vät tarjoavat hänelle tilaisuu-den matkustaa näiden luo jaluomaan vähitellen kontaktinheihin. Taas kerran veli Char-les lähtee matkaan.Veli Charles kulkee jalkai-sin ylii kolme kuukautta autio-maan hankalia teitä pitkin saa-vuttaakseen Hoggarin asumat-tomat vuoret, joilla leiriytyypieniä tuaregien rvhmiä. Saa-vuttuaan perille hän tahtooheti asettua asumaan heidänkeskuuteensa. Mutta epäluulonäiden heimojen keskuudessavaltaapitäviä ranskalaisia koh-taan on suuri. Vasta vuodenpäästä Moussa Ag Amastane,tuaregien päällikkö, antaa veliCharlesille luvan asettua asu-maan Tamanrasetiin. Tuaregitopastavat häntä. Ja muutamas-sa päivässä hän kyhää kokoonsavesta pienen talon, josta tu-lee hänen kotinsa tämän tua-regiheimon keskellä.Ensimmäisistä kontakteis-ta lähtien veli Charles ryhtyyinnokkaasti opiskelemaan tu-

aregien kieltä. Hän alkaa myöskirjoittaa ylös tuhansia runoja,joita tuaregit laulavat iltaisinnuotion äärellä ja joiden väli-tyksellä sukupolvet välittäväteteenpäin kansansa historiaaja sielun.Veli Charles kantaa sydä-messään ääretöntä halua pu-hua heille Jeesuksesta ja evan-keliumista, mutta hyvin pianhän toteaa, etteivät ajat olekypsiä evankeliumin julistami-seen. Niinpä yksinkertaisestiystävyyden pitkäjänteisen työnja hyvyyden kautta hän yrittääsanoa heille, millainen hänenJumalansa on. Hän kirjoittaavuonna 1909: "Tahtoisin ollakylliksi hyvä, josta sanotaan:Jos tällainen on palvelija, mil-lainen onkaan opettaja?"

MuistuttaaJeesustakuolemassa
Vuonna 1914 syttyy ensimmäi-nen maailmansota ja väkivaltasaa jalansijaa Hoggarin har-vaanasutuilla seuduilla. Eripuolilla heimot ryhtyvät kapi-naan ranskalaista miehitystävastaan ja levottomuus alueel-la lisääntyy. Veli Charles tietäähyvin, että hän on yhä vaaralli-semmaksi käyvällä alueella.Hänelle ehdotetaan, että hänlähtisi turvaan ranskalaisellesotilastukiasemalle, mutta hänkieltäytyy jättämästä niitä, jot-ka ovat ottaneet hänet vastaanyli kymmenen vuotta aikai-semmin. Vuosien aikana ystä-vyys ja luottamus ovat syventy-neet, ja hän tuntee syvien in-himillisten siteiden liittävänhänet tuaregien kansaan.

Koko elämänsä ajan hän onpyrkinyt seuraamaan ja jäljitte-lemään tätä Nasaretin Jeesus-ta, joka yhtenä päivänä sai hä-net täysin valtoihinsa. Häntahtoo seurata Jeesusta tämänkärsimyksissä ja kuolemassaantaakseen hänkin todistuk-sen yhä suuremmasta rakkau-desta.Vuoden 1916 joulukuunensimmäisen päivän iltanaeräs kapinallisten joukko ottaahänet panttivangiksi. Heillä einäytä olevan aikeita tappaahäntä, mutta paniikkiin joutu-neena se, joka vartioi häntä,ampuu häntä läheltä, ja veliCharles kaatuu väkivallan uh-rina niin kuin monet muutnäinä sodan vuosina. Yksinäi-nen kuolema niin kuin veh-nänjyvän kuolema, muttamerkkinä toivosta, että ihmis-ten välinen veljeys on voimak-kaampi kuin kaikki kansojarepivät vihamielisyydet. Mous-

sa Ag Amastane, tuaregienpäällikkö, josta oli tullut veliCharlesin hyvä ystävä ja jokaoli harras muslimi, kirjoittiveli Charlesin sisarelle pariviikkoa hänen kuolemansa jäl-keen: "Charles, marabout -mestari - ei ole kuollut vainyksin teidän puolestanne,vaan hän on kuollut myös mei-dän puolestamme. AntakoonJumala hänelle armonsa ja sal-likoon Hän meidän tapaavantoisemme paratiisissa."Kun veli Charles nyt mar-raskuussa julistetaan autuaak-si, se kertoo meille, että hänenelämänsä oli lujasti evanke-liumin läpitunkema ja ettähän voi innostaa ja olla esi-merkkinä myös meille ja tule-ville sukupolville. "Jeesus - Ai-noa Esikuva" sai veli Charlesinkulkemaan rakkauden tietä.Ohjatkoon Hän myös meitätälle tielle.JEESUKSEN PIKKUSISAR LEILA

Helige faderns "föreläsning" om konciliet
Påven ägnade sitt tal i anslutning till middagsbönen "angelus" 30oktober åt en lektion om andra vatikankonciliet och dess dokument.Benedikt XVI följde alltså den princip han förklarat i en intervju förpolsk tv: han ser inte som sin uppgift att ge ut nya dokument, utansnarare att förklara dem som redan finns. Allt större skaror samlasför att lyssna till honom både under söndagens middagsbön ochonsdagarnas allmänna audienser, och påven å sin sida håller längreoch längre tal eftersom folk är så vänliga att höra på.
"För 40 år sedan, den 28 oktober1965, hölls det andra vatikankonci-liets sjätte session. Den följdes påkort tid av tre andra, och den sista,den 8 december, innebar avslutnin-gen på konciliet. I slutfasen av den-na historiska händelse, som inlettstre år tidigare, antogs större delenav konciliets dokument. Några avdem är mer välkända och nämnsofta. Andra är mindre kända menförtjänar att omnämnas, för de harkvar sitt värde än idag och är i vissafall mer aktuella än någonsin. Idagvill jag påminna om fem dokument,som påven Paulus VI och konciliefä-derna undertecknade just den 28oktober. De var: dekretet ChristusDominus om biskoparnas herdet-jänst; dekretet Perfectae caritatis omförnyelsen av ordenslivet; dekretetOptatam totius om prästutbildnin-gen; deklarationen Gravissimumeducationis om katolska skolor; ochtill sist deklarationen Nostra Aeta-te, om kyrkans relationer till icke-kristna religioner.""Prästutbildningen, ordenslivetoch biskoparnas tjänst har varit fö-remål för tre biskopssynoder, 1990,1995 och 2001. De har fört vidareoch fördjupat konciliets lära, vilketkan kan se i min älskade föregånga-re Johannes Paulus II:s postsynoda-

la maningar: Pastores dabo vobis,Vita consecrata och Pastores gregis.Dokumentet om katolska skolor ärmindre känt. Kyrkan har alltid äg-nat sig åt unga människors fostran,vilket konciliet sade var ”extremtviktigt” både för människans liv ochför samhällets framåtskridande (seockså förordet till deklarationenGravissimum educationis). Också ivår tid av global kommunikation ärkyrkans gemenskap medveten omhur viktigt det är att skolan priorite-rar människan som en person somkan öppna sig för sanningen ochdet goda. De första och viktigastefostrarna är föräldrarna, som måstefå hjälp av samhället enligt subsidia-ritetsprincipen (jfr ibid 3). Kyrkankänner ett särskilt ansvar för fost-ran, för Kristus har gett den uppd-raget att förkunna ”livets väg” (jfribid.). Kyrkan försöker utföra sittuppdrag på många olika sätt: i fa-miljen, i församlingen, genom före-ningar, rörelser och grupper och påett särskilt sätt i skolor, gymnasieroch universitet (jfr ibid 5-12).""Också deklarationen är högak-tuell i vår tid, för den handlar omkyrkans inställning till ickekristnareligioner. Den utgår från principenatt “alla människor utgör en endagemenskap” och att kyrkan “har

plikten att främja enhet och kärlek”mellan olika folk (n. 1). Därför för-kastar inte konciliet ”någonting avdet som är sant och heligt” i andrareligioner och förkunnar för allaKristus, ”vägen, sanningen och li-vet”, och att det är i honom sommänniskorna kan finna ”det reli-giösa livets fullhet” (n. 2). Med dek-larationen Nostra Aetate slog kon-ciliefäderna fast några grundläggan-de sanningar. De påminde klart ochtydligt om det särskilda band somförenar kristna och judar (n. 4). Depåminde om uppskattningen förmuslimerna (n. 3) och för anhängar-naq av andra religioner (n. 2) ochbekräftade den anda av universelltsyskonskap som omöjliggör diskri-minering och religiös förföljelse (n.5).""Jag uppmanar er att bläddra idessa dokument och att tillsam-mans med mig be om jungfru Mari-as förbön för att alla de som tror påKristus skall hålla liv i andra vati-kankonciliets anda och så bidra tillatt göra alla människor till syskon,vilket är vad Gud vill av människan,som är skapad till Guds avbild."
KATT/VATIKANRADION
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Pyhäinpäivä – kaikkien pyhien    juhla
Liturgisen kalenterin mukaankoko kirkko viettää kaikkienpyhien juhlaa eli pyhäinpäivääperinteisesti marraskuun en-simmäisenä päivänä, muttatänä vuonna vietämme tätäjuhlapyhää (Festum omniumsanctorum) vasta sunnuntaina6.11. Tapa viettää kaikkien py-hien yhteistä juhlaa juontuuidän kirkon käytännöstä 300-luvulla. Siellä sitä vietettiinSyyriassa pääsiäisaikana ja by-santtilaisessa kirkossa hellun-tain jälkeen. Lännessä tämäntavan ottivat käyttöön keltit jafrankit 700-luvulla. Seuraaval-la vuosisadalla se levisi piansieltä Rooman kirkkoon javuonna 835 juhla säädettiinroomalaisessa kalenterissamarraskuun ensimmäisellepäivälle.Pyhäinpäivän aatosta(31.10) tuli hyvin suosittuUSA:ssa halloween-juhlanmerkeissä, jonka tunnus onontosta kurpitsasta tehty irvis-televä lyhty. Halloweenin juu-ret ovat Brittein saarilla. Päi-vän taustalla on kelttien mui-nainen sadonkorjuujuhla, jon-ka yhteydessä myös vainajia onmuistettu. Kelttien uskomus-ten mukaan kaikkien edellis-vuonna tuonpuoleisuuteensiirtyneiden sielut liittyivät sa-donkorjuuta juhlivien ihmis-ten seuraan. Sadonkorjuuväkipani ylleen pelottavia naamioi-ta, jotta vainajien sielut hää-dettäisiin pois elävien maail-masta. Suomalaisessa kansan-perinteessä pyhäinpäivänä eisaanut hakata puita eikä teh-dä muitakaan kolinatöitä. Us-kottiin, että aattoyönä pyhätmiehet, autuaat vainaat, olivatjoukolla liikkeellä. Vainajiapelättiin ja kunnioitettiin. Itseasiassa Suomessa reformaati-on jälkeen pyhäinpäivään onyhdistetty kaksi eri juhlaa:1.11. juhlittu kaikkien pyhienpäivä ja 2.11. vietetty kaikkienpoisnukkuneiden uskovienmuistopäivä eli vainajien päi-vä, ja sitä on vuodesta 1955lähtien vietetty lokakuun 31. jamarraskuun 6. päivän välisenälauantaina.Nykyään katolinen kirkkojuhlii edelleen molempia päi-viä. Eri puolilla maailmaa ontapana koristella haudat py-häinpäivänä kukin ja palavinkynttilöin. Pyhäinpäivä on ai-noa juhlapyhä, jota koko kirk-ko viettää kaikkia tunnettujaja tuntemattomia pyhiä var-ten, jotka ovat nyt taivaassa.Johanneksen ilmestyskirja ker-too että taivaassa on lukema-ton määrä pyhiä "kaikista

maista, kansoista, heimoista jakielistä" (Ilm. 7:9). Tämän tai-vaallisen kirkon juhla on lähei-sessä yhteydessä sekä maanpäällä vaeltavan kirkon ettätuonpuoleisen puhdistuvankirkon kanssa. Itse asiassa kirk-ko on pyhien yhteys, kaikkienpyhien kokoontuminen (KKK946). Vatikaanin toisen kirkol-liskokouksen kirkkokonstituu-tiossa Lumen Gentium kuva-taan kirkon kolme olemisentilaa Kristuksen paluuseensaakka: toiset ovat pyhiinvael-luksella täällä maan päällä; toi-set puhdistetaan maallisen elä-män päätyttyä; ja toiset nautti-vat jo taivaan autuutta. Niidenvälillä vallitsee ihmeellinenyhteys, sillä kaikki, jotka kuu-luvat Kristukselle ja joilla onhänen Henkensä, kasvavat yh-teen yhdeksi kirkoksi ja liitty-vät hänessä toisiinsa (n. 49).Pyhäinpäivän evankeliumi-teksteissä kerrotaan autuaaksi-julistuksesta (Matt. 5:1-12).Juhlan sisältönä on tyhjenty-mätön elämän täyteys, joka tu-lee kaikkien Kristuksessa nuk-kuneiden ja Pyhästä Hengestäeläneiden osaksi.Apostolisessa uskontun-nustuksessa tunnustamme 'py-häin yhteyden'. Ensimmäisinäkristillisinä vuosisatoina tämänimitys käsitettiin lähinnä yh-teydeksi pyhiin asioihin, en-nen kaikkea ehtoollisyhtey-deksi. 'Pyhäksi' kutsuttiin eu-karistiaa, 'joka kuvaa ja saa ai-kaan uskovien ykseyden, usko-vien, jotka ovat yksi ruumisKristuksessa' (KKK 960). Itseasiassa pyhien yhteys on juurisakramenttien yhteys, sillä jo-kainen sakramentti on erään-lainen pyhä side, joka yhdistäämeitä uskovia toisiimme jakiinnittää meitä JeesukseenKristukseen, jonka hyvä taiansio jaetaan kaikille kristityil-le (KKK 950).Kirkko on Kristuksen mys-tinen ruumis. Kaste yhdistäätuon ruumiin jäsenet toisiinsa,ja sen sielu on Pyhä Henki,joka elävöittää jäseniä ja antaaheille lahjansa ja kirkon eri vi-rat ja tehtävät. Me kaikki us-kovat muodostamme yhdenainoan ruumiin, ja tämän yh-den oma jaetaan toisillekin,koska kirkossa vallitsee hyvyyk-sien yhteisyys. Siksi ilmaus'kirkko on pyhien yhteys' tar-koittaa myös pyhien ihmistenyhteyttä Kristuksessa, joka onkuollut kaikkien puolesta,niin että se, mitä itse kukintekee tai kärsii Kristuksessa taiKristuksen tähden, koituukaikkien hyväksi (KKK 961).

Pyhäin yhteydessä "kukaanmeistä ei elä itseään varteneikä kukaan kuole itseään var-ten" (Room. 14:7). "Jos yksi jä-sen kärsii, kärsivät kaikkimuutkin jäsenet, ja jos yksi jä-sen saa osakseen kunniaa,iloitsevat kaikki muutkin senkanssa. Te olette Kristuksenruumis, ja jokainen teistä ontämän ruumiin jäsen" (1 Kor.12:26-27). Aito rakkaus "ei etsi

omaa etuaan" (1 Kor. 13:5).Vähäisinkin rakkaudessa teke-mistämme teoista vaikuttaakaikkien hyväksi siinä kaikki-en ihmisten, elävien ja kuollei-den, solidaarisuudessa, jokaperustuu pyhien yhteyteen. Jo-kainen synti vahingoittaa tätäyhteyttä, joka on kautta aiko-jen syvästi lujittunut JeesuksenHengen voimasta. Tämä ih-meellinen yhteys näkyy erityi-sen selvästi eukaristian vietos-sa: yhteen tulleet uskovat ru-koilevat sekä elävien että kuol-leiden puolesta ja pyytävätmyös pyhien esirukouksia hei-dän puolestaan.Pyhäinpäivänä kirkkomuistuttaa myös meille, ettäpyhyys on jokaisen saavutetta-vissa. Pyhien yhteyden avulla

me kukin saamme apua saa-vuttaaksemme pyhyyden. Itseasiassa kirkon syvin kutsumuson tulla Jumalan lapsiksi,muodostaa yhden perheenKristuksessa ja olla yhteydessätoistensa kanssa keskinäisessärakkaudessa ja yhteisessä Kaik-keinpyhimmän Kolminaisuu-den ylistyksessä (Lumen Gen-tium 51). Kaikki kirkon jä-senet on siis kutsuttu pyhyy-

teen (Lumen Gentium 39),olemaan maan suolana ja maa-ilman valkeutena (Matt. 5:13-14) ja pyhittämään maailmaa.Olipa meidän säätymme taiasemamme mikä tahansa,olemme kutsutut kristillisenelämän täyteyteen ja rakkau-den täydellisyyteen. Sen saa-vuttamiseksi meidän tuleeKristukselta saamiemme lahjo-jen mitan mukaan käyttääkaikkia voimiamme voidak-semme noudattaa kaikessaIsän tahtoa ja siten koko sydä-mestään omistautua Jumalankunnialle ja lähimmäisen pal-velemiseen. Tällä tavoin Juma-lan kansan pyhyys tuottaa run-saita hedelmiä, esimerkiksimonien pyhimysten elämässä.Pyhät ihmiset ovat pyrkineet

suuntamaan elämänsä täydel-lisesti Jumalan tahdon mu-kaan. He ovat osoituksena jaesimerkkinä kirkon pyhyydes-tä ja samalla he ovat meille hy-veen ja pyhyyden esikuvina.Apostoli Paavali puhutte-lee kirjeissään kristittyjä toistu-vasti 'pyhiksi' tai 'rakkaiksi py-hiksi' (Room. 1:7; Fil. 4:21).Kristityt ovat pyhiä siksi, ettäJeesus Kristus on kutsunut

heidät. Kasteessa hän on py-hittänyt heidät ja lahjoittanutheille pelastuksen, joka onhän itse. Sen tähden kristitty-jen tulee myös elää pyhästi.Pyhyyden juuri on siis kastees-sa, ja muut sakramentit, erityi-sesti pyhä eukaristia, kutsuvatmeitä siihen yhä uudestaan.Pyhä Paavali kehotti meitä jat-kuvasti pyrkimään pyhyyteen:"Minä, joka olen Herran vuok-si vankina, kehotan teitä siiselämään saamanne kutsun ar-voisesti" (Ef. 4:1) ja "Jumalantahto on, että te pyhitytte" (1Tess. 4:3). Kristus on poik-keuksetta vaatinut kaikilta ih-misiltä henkilökohtaista py-hyyttä: "Olkaa siis täydellisiä,niin kuin teidän taivaallinenIsänne on täydellinen." (Matt.
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Artikkeleita

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

13.11.05 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.next: November 12th, 26that the Studium Catholicum.

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

Kirja-arvostelu
Peter Kreeft, Paluu hyveeseen, KATT 2005.Suom. Juho Kyntäjä.
Amerikkalainen filosofianprofessori Kreeft kirjoittaaeloisasti. Kirjan otsikko viitaaAristoteleen käsitteeseen, jokaon yhä yksi länsimaisen filoso-fian ja teologian keskeisiä sa-noja.Kirjoittaja erittelee kiintoi-sasti olemisen peruskysymyk-siä, ja miten eri ihmiset ovatniihin vastanneet. Buddha,Stoalaiset, Platon, Kristus, Lut-her, Pascal, Kierkegaard, Des-cartes, Marx ja Freud ovat vai-kuttaneet ja yhä vaikuttavatlänsimaiseen ajatteluun.Kreeft tarkastelee inhimillistäpyrkimystä olemassaolon ym-märtämisen ja vastausten löy-tämiseen. Hänen viitekehyk-sensä on ”lääketieteellinen”:Oireiden havainnointi, diag-noosi, paranemisennuste jahoitomääräys.Aatehistoriallisessa katsa-uksessa kirjoittaja pohdiskeleeeri aikakausia myyttisestä ajas-ta nykyisen postmodernis-miin.Kirjoittaja ottaa osuvan esi-merkin tämän ajan väärästäuskosta omaan etevämmyy-teen: Hän kertoo opiskelijois-taan, jotka uskoivat tietävänsäenemmän kuin entisaikojenihmiset. Kreeftin piti vääntää

malli rautalangasta, ennenkuin opiskelijat tajusivat T. S.Eliotin totuuden; nuo entisai-kojen ihmiset ovat juuri se,mitä me tiedämme.Kirjoittaja lainaa ranska-laista kirjailijaa Gabriel Marc-elia: ”Toivo on varmuutta sii-tä, että kaikesta tiedosta, selvi-tyksistä ja laskuista huolimat-ta on olemassa salaperäinenalkusyy, joka salaa auttaa mi-nua, joka ei voi olla tahtomat-ta samaa kuin minä, jos se,mitä tahdon, on tahtomisenarvoista ja jos todella tahdon

sitä koko olemuksellani”Kreeft jatkaa: ”Kolme teologis-ta hyvettä ovat yksi kasvi. Uskoon sen juuri.  Toivo on sen ver-so. Rakkaus on sen hedelmä.”Kirjoittaja pohdiskelee myösvuorisaarnan autuaaksi julista-misia. Kunkin makarisminvastakohtana on jokin katoli-sen kirkon opettamista vaka-vista synneistä.Joissakin kohdin protes-tanttinen lukija asettaa kysy-mysmerkkejä. Mutta luterilai-senkin on hyvä kurkistaa äiti-kirkon puheenvuoroihin kes-keisistä eettisistä ja uskonnol-lista kysymyksistä. SamoinKreeft puhuu herätyskristityis-tä, fundamentalisteista, libe-raaleista ja konservatiiveistatavalla, joka soveltunee parem-min yhdysvaltalaiseen kuineurooppalaiseen kristillisyy-teen.Suomennos on sujuvaa.Olisi suotavaa mainita suo-mennetut kirjat, joita kirjoitta-ja lainaa ilmeisesti alkukieles-tä. Esim. Martin Buberin kirjaMinä ja sinä on suomennettujopa kahdesti kuten PascalinMietteetkin. KierkegaardinJoko-tahi on myös suomeksi.
HANNU PURHONEN

Pyhäinpäivä – kaikkien pyhien    juhla
5:48). Tie täydellisyyteen kul-kee kuitenkin ristin kautta:"Jos joku tahtoo kulkea minunperässäni, hän kieltäköön it-sensä, ottakoon ristinsä ja seu-ratkoon minua" (Matt. 16:24).Ilman hengellistä taistelua,kieltäymystä, askeesia ja itsen-sä kuolettamista ei ole mitäänpyhyyttä (2 Tim. 4).Ihminen ei nimittäin tulepyhäksi omalla voimallaan. Ih-

miset ovat pyhiä vain siitä syys-tä, että Jumala vetää heidätoman pyhyytensä piiriin. Py-histä sanotaan Ilmestyskirjassaselvästi, että "he ovat pesseetvaatteensa ja valkaisseet neKaritsan veressä" (Ilm. 7:14).Pyhät eivät päässeet omin voi-min ja omien ansioittensa pe-rusteella taivaaseen. Kristusvei heidät sinne ja vie meidät-kin. Kristuksen veri pesee poissyntimme ja pyhittää meidät.Kun kirkko julistaa juhlallises-ti pyhiksi joitakin uskovia, kos-ka nämä uskovat ovat harjoit-taneet sankarillisesti hyveitä jaeläneet uskollisina Jumalanarmolle, se tunnustaa heissäpyhyyden Hengen voiman.Kirkko vahvistaa meidän toi-voamme antamalla meille py-

hät esikuviksi ja esirukoilijoik-si, jotka kuuluvat kokonaanKristukselle (KKK 828). Kunotamme Kristuksen vastaanuskossa ja sakramenteissa, hänvie meidät mukanaan lahjaksiIsälleen ja Isä ottaa meidät vas-taan kuin omat lapsensa.Kristillinen usko voi kehit-tyä terveesti vain yhteisössä.Sen näemme jo kirkon alkua-joilta. Kirkko kasvoi Israelinkansasta ja Jeesuksen oppilai-den yhteisöstä. Jeesus itse saat-taa yhteen ne, jotka uskovathäneen. Tämä näkyy parhai-ten eukaristian vietossa, jokasyntyy ylösnousseen Herranympärille. Nykyään yhteisökoostuu monista kansoista, jaPyhä Henki yhä tekee sen yh-deksi. Pelastuksen lahjat - Ju-malan sana ja Kristuksen ruu-mis - pitävät sen elossa. Kirkkoon saanut nämä lahjat tarjo-takseen niitä kaikille ihmisille.Jokaisen on saatava osansaniistä ja päästävä pelastuksenyhteyteen. Siksi kirkko paneehyvin paljon painoa sille, ettäkaikki uskovat osallistuvatsäännöllisesti eukaristiaan. Seon nimittäin ilmaus kaikkienkastettujen keskinäisestä yhte-ydestä kaikkialla maailmassa.Yhdessä kaikkien kastettu-jen kanssa kristitty toteuttaakutsumustaan kirkossa, joltahän saa Jumalan sanan jasakramenttien armon hengel-lisen elämänsä ravinnoksi. Kir-kolta hän oppii esimerkin py-hyydestä, erityisesti pyhässäNeitsyt Mariassa. Kristitty löy-tää sen hengellisestä traditios-ta ja pyhimysten pitkästä his-toriasta: he ovat kulkeneet hä-nen edellään, ja heidän kun-kin muistopäivää vietetään elä-vässä liturgiassa, mikä vahvis-taa konkreettisesti hänen pyr-kimystään pyhyyteen (KKK2030). Yksityisen kirkon jäse-nen kannalta koko liturgisenvuoden viettäminen merkitseeoman henkilökohtaisen kutsu-muksen jatkuvaa ylläpitoa jaravitsemista. Yksityisen ihmi-sen kokemusmaailma on rajal-linen, samoin mahdollisuudetsyvälliseen elämän täyteyteen,joita rakkauden täydellisyysmyös vaatii; mutta tulemallayhteen ja jakamalla omaa us-koaan ja koko kirkon uskoa,jokainen voi kehittyä asteit-tain elämään autuaaksijulis-tusten rauhassa ja ilossa (Matt.5:1-12).
NGUYEN TOAN TRI

Joulumyyjäiset Turussa
Birgittalaissisarten ja Teresojen joulumyyjäiset sunnuntaina27.11. klo 11.45-15.00 Birgitta-salissa, Ursininkatu 15a, 20100 Turku.TERVETULOA!
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Artikkeleita
Isä meidän, joka olet taivaassa
— retretti birgittalaisluostarissa
Birgittalaissääntökunnanmaallikko-oblaattien perintei-nen syysretretti järjestettiin7-9.10.2005 luostarissa Tu-russa. Retrettiä vietettiin eku-meenisessa hengessä ja se oliavoin kaikille kiinnostuneille.Mukana olikin 19 osallistujanjoukko eri puolilta SuomeaOulua myöten. Lauantaina,toisena retrettipäivänä, vietet-tiin myös Naantalin vanhassaluostarikirkossa Birgitan päi-vän juhlamessua. Retretin joh-tajalla, isä Frans Vossilla SCJ,oli myös tuona samana viikon-loppuna oma juhlapäivänsä:oli kulunut 50 vuotta siitä,kun hän antoi ikuiset lupauk-sensa Jeesuksen pyhän Sydä-men sääntökuntaan.Retretin aiheena oli Isämeidän –rukous. Isä Fransinalustukset käsittelivät aihettanykyajan ihmiselle soveltuvallaelämänläheisellä tavalla. Her-ran rukous on kuin kaksi tau-lua. Ensimmäinen kertoo Ju-malasta ja Hänen pelastus-suunnitelmastaan, toinen onmaanpäällinen elämä ja ihmi-sen hyvinvointi.Jumala voi tehdä meidätosallisiksi omasta pyhyydes-tään. Hän kutsuu ihmisiä kai-kista kansakunnista ympärimaailmaa olemaan osallisia jamuodostamaan kirkkoa. Eroaei tehdä ihmisen ihonvärin taijonkin muun ominaisuudenperusteella. Me kaikki olem-me Jumalan uskollisia lapsiatäyttämässä Hänen tahtoaan.Palvoessamme ja kumartaes-samme Häntä, olemme kiitol-lisia siitä, että olemme Hänenluomiaan. Yhteytemme Kris-tukseen syvenee, kasvammeHänen tuntemisessaan ja seu-raamme Häntä. Vapaudumme

Jumalan ja läheistemme rakas-tamiseen.Jokapäiväinen leipä, elämäja yltäkylläisyys, merkitsevätettä on varaa jakaa toisilleomastaan. Leipä on elämänperustarve. Se kuuluu ihmisoi-keuksiin. Ihmisillä on velvolli-suus rakentaa oikeudenmukai-sempaa maailmaa. Se on rak-kauden kulttuuria. Paavi onlausunut, että kaikkien suur-

ten uskontojen tulisi yhdessäruveta rakentamaan rauhaamaailmaan. Miksi Jumala ote-taan niin vähän huomioonnykyaikana? Eivätkö ihmisetusko kaitselmukseen, sillä hekyselevät, miksi Jumala salliiesimerkiksi luonnonkatastro-fien kohdata joitakin kansojaja ihmisryhmiä? Miksi Hän eitee niin kuin me toivomme?Sille, joka on kiitollinen lah-joista, pienistäkin, jokapäiväi-nen elämä on juhlaa.Jumala pyytää meiltä vainrakkauttamme. Hän antaameille uuden sydämen ja uu-den hengen. Mystikot ja pyhätantavat sydämensä ja sielunsaJumalalle. Yksinkertainen ru-kous, esimerkiksi ruusukko,pitää meitä yhteydessä Juma-laan ja auttaa keskittymäänHäneen.Kun pyydämme anteeksi,pääsemme sisään Jumalan per-heeseen. Me olemme tuhlaaja-pojan kaltaisia ja palaammekotiin. Sydämestään on pidet-tävä huolta, muuten se onkohta täynnä rikkaruohoja,jolloin kitkeminen vaikeutuu.Pieniin pahoihin tapoihinkannattaa kiinnittää huomio,etteivät ne valtaisi sydämem-

me puutarhaa. Kun pyydäm-me Jumalalta anteeksi, hänosoittaa meille armonsa ja mepuolestamme olemme valmii-ta antamaan anteeksi muille.Jumala voi hoitaa loppuun asi-at, joita emme itse pysty käsit-telemään. Me voimme antaaJumalalle tuskamme ja Hänhoitaa ja parantaa silloin, kunitse tahdomme paranemista.Kiusaako Jumala meitä?Kiusauksen, koettelemuksentarkoitus on juurruttaa mei-hin syvemmin usko. Me olem-me kuin puut syvällä maassaolevine juurinemme. Tuuletvoivat heiluttaa meitä muttame emme kaadu hurrikaanin-kaan vaikutuksesta. Synti onsitä, että ihminen kääntää sel-känsä Jumalalle. Se on vapaanvalinnan seurausta mutta Ju-mala ei kiusaa meitä eikä joh-data kiusaukseen. Hän ei jätämeitä oman onnemme nojaanvaan on tukemassa meitä, kunesimerkiksi itsemme hillitse-misen ja paaston avulla emmeanna periksi kiusaukselle. Jee-sustakin kiusattiin 40 päivää.Meidänkin elämäntehtävä-nämme on kiusattuna olemi-nen.

“Jumala pyytää meiltä vain rakkauttamme. Hän antaa meille uuden sydämen ja uuden hengen. Mystikot ja pyhät antavat sydämensä ja sie-lunsa Jumalalle. Yksinkertainen rukous, esimerkiksi ruusukko, pitää meitä yhteydessä Jumalaan ja auttaa keskittymään Häneen.”
Jumala ei luonut pahaa.Hän otti poskelle lyömisenvastaan toisella poskellaan:Hän antoi poikansa. Kristusvoitti pahan. Tule, Herra Jee-sus, sinä joka olet jo olemassa,ettemme vahingoittuisi taiste-lussa pahuutta vastaan. Maal-likoiden asema on vahvempikuin koskaan ennen. Yhdessäon mahdollista vastustaa pa-haa. On mahdollista puuttuaihmisoikeuksia koskeviin kysy-myksiin, sillä meillä on hengel-lisen hyvinvoinnin ja aineellis-ten lahjojen runsaus auttamis-ta varten.Mariasta tuli laupeudenäiti. Miekka kävi hänen sydä-mensä lävitse mutta vähitellenasiat kirkastuivat hänelle jahänen uskonsa kasvoi. Nythän opastaa meitä Jumalanluo ja yhdessä me voimme lau-laa hänen kanssaan kiitosvirt-tä: Minun sieluni ylistää Herransuuruutta ja minun henkeni rie-muitsee Jumalasta Vapahtajasta-

ni… ELINA GRÖNLUNDBIRGITTALAISSÄÄNTÖKUNNAN
MAALLIKKO-OBLAATTI

Kirkon lähetystyötä voi tukea maksamalla sopivaksi katso-mansa summan kirkon lähetystyötilille: Nordea 221938-868.
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CARITAS-KUULUMISET
Toimisto avoinna klo 8-14 Maneesikatu 2a, Kruununha-ka, Helsinki puh 09- 135 7998, s-posti info@caritas.inet.fi

*JÄLLEENRAKENNUS/ÅTERUPPBYGGNAD/REHABILITATION *Aasian maanjäristyksen uhreille/till jordbävnings offren iAsian/for earthquake victims i AsiaSampo  800012-70154504 viite/ref. 2383
"WHITE BAND CAMPAIGN"Valkoiset ja siniset rannekkeet ovat saapuneet toimistoom-me! Jos kaipaat osallisuutta kansainväliseen köyhyydenvas-taiseen kampanjaan, niin tule noutamaan tai tilaa omarannekkeesi toimistosta á 2 euroa. Rannekkeeseen on pai-nettu teksti MAKEPOVERTYHISTORY ja CARITAS.

*TULEVIA TAPAHTUMIA*
*10.11. SARI/SILKKI-ILTA *Tule mukaan oppimaan, kuinka 6,25 metriä silkkiä pue-taan päälle niin että siitä tulee sari yllesi. Ohjaajana jaopettajana toimii Mrs. Mary Thirunamam. Tervetuloaviettämään iltaa kanssamme P. Henrikin srk-saliin torstai-na 10.11. klo 18 alkaen!

*4.12. BASAARI-BASAR-BAZAAR 10.45-14.30.*Pyhän Henrikin srk-sali- / St.Henrik's församlingssalPyydämme ystävällisesti toimittamaan leivonnaiset/lahjoi-tukset P.Henrikin srk-saliin, lauantaina 3.12, klo 16.00 jäl-keen. Bakverk/gåvor avsedda för basaren kan vänligen inläm-nas i St.Henrik's församlingssal, lördag 3.12, efter kl. 16.00.
CARITAS-KAUPPAperinteisiä adventtikalentereita Saksasta, 4 erilaista mallia(MYÖS POSTIENNAKOLLA!)pieniä lahjatavaroita kynttilöitä ja korttejasilkkikankaita ja sareja Intiastayrttisaippuoita norjalaisesta luostarista

Tervetuloa jouluostoksille!

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

Artikkeleita
Isä Frans Vossin saarna pyhän Birgitanjuhlamessussa Naantalin kirkossa 8.10.2005
Pyhä Birgitta suunnitteli sään-tökuntansa luostarikirkon tar-kasti taivaan Isän talon esikar-tanoksi, kylpylän tapaiseksi ta-loksi, jossa ihmiset voivat käy-dä Vapahtajansa luona ja men-nä itseensä. Siellä Kristus tai-vaallisena lääkärinä parantaaheidän sielunsa haavoja ja sai-rauksia. Sen oli oltava korkea-tasoinen kuntoutuslaitos. Tie-tysti siellä Hän hoitaa ensi si-jassa meidän sielujemme vai-voja mutta sen hoidon myötäHän parantaa myös meissämonia fyysisiä kipuja, henkis-tä ahdistusta ja muita mielensairauksia. Ellei Hän poistaniitä tässä ajassa kokonaan,Hän kuitenkin tekee ne siedet-täviksi, sillä Jumala haluaa,että me eläisimme täyttä elä-mää, täysipainoista elämää.Sitä varten Hän lähetti ainoanPoikansa maailmaan.Kirkon pääovi on idässä,joka on nousevan auringonpaikka ja kuvaa Kristusta maa-ilman valona, joka voittaa pi-meyden. Birgitta nimitti tä-män idän portin anteeksianta-muksen portiksi. Astuessaananteeksiantamuksen portinkautta kirkkoon jokainen ih-minen, joka kaipaa elämänpyhyyttä ja sisältöä, pääseemaailman pimeydestä Juma-lan valoon. Hän saa Kristuk-selta syntinsä anteeksi ja elä-män portti avautuu hänelleentistä laajempana.Anteeksiantamuksen kai-paus ja sen saaminen on us-konnollisen elämän alku. Serakentaa henkilökohtaista yh-teyttä kolmiyhteisen Jumalaneri persoonien kanssa ei vainsääntökuntalaisissa vaan kai-kissa ihmisissä, jotka kuuluvatKirkkoon riippumatta siitä,ovatko he pappeja, sääntökun-talaisia tai maallikkoja. Kunhe saavat syntinsä anteeksi, hesamalla täyttyvät Pyhällä Hen-gellä, heidän sielunsa ja sydä-mensä pyhitetään ja uudiste-taan niin että he kasvavat Ju-malan tuntemisessa ja rakkau-dessa lähimmäisiin ja omaanitseensä.Luostarikirkon toinenportti on lännessä ja kolmaspohjoisessa. Nämä portit ovatniitä varten, joilla on erityinentehtävä Kristuksen Kirkonkaikkien jäsenten hyväksi.Lännen portti on luostari-veljien portti. Kun itä on Kris-tuksen valon vertauskuva, län-si on pimeyden vallan vertaus-kuva. Luostariveljet, varsinkinpappismunkit, jotka pääsevätlännen portin kautta luostari-kirkkonsa kuoriin, ovat saa-neet Jumalalta tehtävän paho-

laisen vallan murtamiseksi. Hevapauttavat uskovat pahan val-lasta ja poistavat heidän sydä-mestään syntien tekemät es-teet Kristuksen seuraamiselle.He palvelevat Kirkon yhteisöäja luostarissa asuvia sekä ruko-uksellaan että sielunhoitotyöl-lään, erityisesti Pyhän Messunvieton ja parannuksen sakra-mentin toimituksen kautta.Siksi heidän porttiansa sano-taan sovinnon ja armahduk-sen portiksi. Veljien, erityises-ti pappismunkkien, on oltavaKristuksen rakkauden julista-jia ja sovituksen palvelijoita.Entä ketkä lopulta käyvätPyhän Birgitan mielestä kol-mannen portin läpi? Nämäovat luostarisisaret. Heidänporttinsa on, kuten näemmemyös tässä Naantalin kirkossa,pohjoisessa, lähellä ehtoollis-pylvästä ja sitä kruunua, jonkaalla he antoivat elämänsä ko-konaan Kristukselle toivoen,että heidän elämänsä kruunat-taisiin taivaassa niin kuin Raa-matussa on luvattu Herranomille.Pohjoinen jäätävä tuuli onraakaa. Pyhä Birgitta näki sii-nä paholaisen pahuuden jakylmyyden vertauskuvan. Mut-ta hän muistuttaa meitä myössiitä, että Jumalan armo onpaholaisen viettelyä voimak-kaampi ja auttaa jokaista, jokapyytää Häneltä apua, vastusta-maan kiusauksia ja voittamaankerran taivaan kirkkaudenkruunun. Siksi tämä portti onnimitetty armon ja kirkkau-den portiksi. Apostoli Paava-lin mukaan ne, jotka ovat nai-mattomia taivaan valtakun-nan tähden, niin kuin sääntö-kuntalaiset ovat, ovat saaneetkutsumuksen palvella Kristus-ta ja Hänen Kirkkoaan jaka-mattomin sydämin, toisin sa-noen Vapahtaja on halunnutkutsua jotkut meistä vain itse-ään varten ja tällöin elämääntässä ajassa iloisin ja kiitollisinmielin Hänen kasvojensa edes-sä. Heidän kutsumuksensa onosoittaa kanssaihmisilleen tu-levan ajan kirkkauden hyvyyt-tä ja kauneutta. Heidän tehtä-vänsä on muistuttaa maailmaavilpittömästi hiljaisella rukous-elämällään ja työllään tämänajan hyvyyden suhteellisestaarvosta ja ohimenevästä mer-kityksestä. Tämä on sangenarvokas palvelus Kirkon muil-le jäsenille.Liian helposti nykyisin, sa-moin kuin kautta aikojen, onunohdettu, että ihmisarvoises-sa elämässä on muita  päämää-riä kuin raha, uraputki ja hu-vitukset. Tietty pidättyvyys on

terveellistä jokaiselle ihmisel-le. Luostariväki vastaa Juma-lan heille osoittamaan rakkau-teen naimattomuuden, kuuli-aisuuden ja köyhyyden lupauk-silla. Nämä lupaukset kertovatheidän tehtävästään elämässä:saattaa Kristuksen kirkastetutkasvot näkyviksi maailmalle.Samalla nämä lupaukset ilmai-sevat heidän palvelualttiuten-sa levittää Jumalan valtakun-taa. Pyhän Hengen johdatuk-sella he pyrkivät rukouksellaanja työllään istuttamaan ja ra-kentamaan Jumalan ikuisenrauhan ja rakkauden valtakun-taa kaikkien ihmisten sydä-miin.Rakkaat sisaret ja veljetKristuksessa, saamme kiittäätänään Pyhää Birgittaa siitä,että hän osasi luostarikirkonporttien avulla niin selkeästieritellä ne roolit ja tehtävät,joita Kirkon ja seurakunnanyhteisöelämässä on. Kaikkienkristittyjen tehtävä on syventyäVapahtajan kirkastettuihinkasvoihin, kauneuteen ja lem-peyteen, jotka kertovat kau-niisti Hänen  sydämensä ääret-tömästä rakkaudesta ja lau-peudesta. Ja sitten, opittuaanHäneltä rakkauden ylevää tai-toa, heidän tulee sekä yhdessäluostarin yhteisöelämässä ettähenkilökohtaisessa elämäs-sään näyttää Hänen kasvonsaniin uskottavasti, että ne ihmi-set, jotka eivät vielä tunne Va-pahtajaansa tai jotka syytä taitoisesta ovat vieraantuneetHänestä, alkavat etsiä Hänenkasvojaan ja antautuvat Hänel-le koko sydämestään.Tästä kaikesta muistuttavatmeitä myös Naantalin luosta-rikirkon seinät, joissa Kirkonalkuperäiset vihkiristit muut-tuivat Vapahtajan pyhiksi kas-voiksi. Rohkaiskoot Vapahta-jan kirkastetut kasvot meitä-kin, niin kuin aikoinaan Py-hää Birgittaa, käymään sillätiellä, jolle hänet oli kutsuttu,ja auttakoot ne myös meitä sa-moin kuin aikoinaan auttoivatapostoleja, Pietaria, Jaakobiaja Johannesta, jotka saivat näh-dä ne kirkastettuina Taborinvuorella.Kantakaamme, niin kuinPyhä Birgitta, yhdessä Vapah-tajan kanssa niitä ristejä, jotkaHän on valinnut meille itsel-lemme. Keventäkäämme niitäristejä, jotka Hän on antanutmeidän lähimmäisillemme,jotta hekin oppisivat syvästiluottamaan maailman Vapah-tajan läheisyyteen ja saisivatelää täyttä elämää. Aamen.
FRANS VOSS SCJ

Joulu lähestyy!
Teresa ry järjestää myyjäiset sunnun-taina 20.11.2005 klo 11.15 - 14.00Pyhän Marian seurakuntasalissa,Mäntytie 2, Helsinki.
Löydät meiltä jälleen herkullisia leivonnaisia, kan-sainvälisten kotikokkien tuotteita, käsitöitä, joulu-kortteja ym.Arpajaiset ja kahvio.Tervetuloa viihtymään, autat samalla meitä autta-maan. Teresa ry
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Ajassa

Betonimurskasta nousee kirkko
Pyhän ristin seurakunnan jättiläisurakka
Tampereen Pyhän ristin kirk-koon messuun tuleva on syk-syn aikana voinut kokea mel-koisen järkytyksen. Kirkko jasen ympäristö on kuin raivaus-traktorin jäljiltä. Tuttu kelta-valkoinen ulkoseinä on lyötypiikkausrobotilla rikki, ikku-nat on peitetty ja siellä täälläseinästä roikkuu raudoitustaja betoninpaloja. Ympäristöon muuttunut suureksi työ-maaksi, jota ympäröivät korke-at metallihäkkiaidat. Kirkonedestä kulkeva katu, Amurin-kuja, on puoliksi suljettu, suu-ren osan parkkipaikasta ovat

valloittaneet työmaaparakit,koneet ja rakennusmateriaalit.Kirkon ja seurakuntasalinovelle kuljetaan aidattuja käy-täviä myöten kuin labyrintissa.Kirkon upeat lasimaalaukseton varastoitu turvaan remon-tilta, joten niiden värikäs ki-mallus ei tänä vuonna valaiseAmurin kaupunginosan syk-syä. Messua vietetään arkisinvain iltaisin, koska aamumes-sua säestäisivät sähköporat,betonimyllyt yms. mahdollises-ti hartautta vaikeuttavat äänie-fektit.Mutta elämä voittaa: Sata-

Yhteystiedot: Pyhän ristinseurakunta, Amurinkuja 21A, 33230 Tampere, puh. 03-2127280, sähköposti: risti@catholic.fi.

Tässä arkkitehtitoimisto Anna-Maija Kaihari ky:n perspektiivikuvassa nähdään Tampereen Pyhän ristin kirkko sellaisena, kuin sen pitäisi olla välttämättömäksi käyneen julkisivure-montin päätteeksi. Remontti alkoi 19. syyskuuta. Myös Jyväskylän Pyhän Olavin kirkko on remontin kourissa; siellä on käynnissä putkiremontti.

FAKTAA: Kolmasosa hankkeen rahoituksesta tu-
lee Saksan Bonifatiuswerkilta, pienempiä
osuuksia tulee Kirche in Not -järjestöltä ja Paa-
villiselta Cor Unum -neuvostolta. Tampereen ja
kaikki Suomen katolilaiset ovat hyvin kiitollisiä täs-
tä avusta. Suurimman osan projektista kattaa kui-
tenkin hiippakunnan jäsenmaksuilla rahoitet-
tu laina, joka osittain kattaa myös Jyväskylän suu-
ren putkiremontin kustannuksia. Siitä kerrotaan
lisää seuraavassa Fidesissä. Pyhän ristin kirkon re-
montti on ensimmäinen hyvin näkyvä esimerkki
kaikkien Suomen katolilaisten solidaarisuudesta.

kunnankadun puolella on jonäkyvissä uutta lämpimänkel-taista ja tukevaa tiiliseinää,jota rytmittävät hieman vaa-leamman keltaiset tiilipilarit.Jouluna toivomme viettäväm-me messua entistä ehommas-sa kirkossamme.

Kaikki tämä vaatii, paitsityötä, kärsivällisyyttä ja ruko-usta, myös huikean summanrahaa. Julkisivusaneerauksenkokonaiskustannus on 280 tu-hatta euroa.
ISÄ ZENON STRYKOWSKI SCJ

KIRKKOHERRA


