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Valvokaa siis
Valvokaa siis, sillä te ettetiedä, koska talon herratulee.Aivan. Uuden kirkko-vuoden alkajaisiksi Her-ran sanat panevat meidätmiettimään, miten osai-simme olla valmiina Ju-malan Pojan tulemiseen.Riittääkö se, mikä minäolen vai tarvitsenko jota-kin lisää? Voinko tehdäjotakin enemmän, jotakintoisin?Kristillinen filosofiatuntee lauseen “agere sequitur esse”. Sen voinee suomen-taa näin: “tekeminen seuraa olemista”. Se, mitä minäteen, seuraa siitä, mikä minä olen. Kysymys ei siis oleensi sijassa siitä, että tekomme noin vain muuttaisivatmeidät paremmiksi ihmisiksi. Jos siis Herran kehottamavalvominen edellyttää meiltä muutosta, ei se voi olla vainsilmien auki pitämistä, vaan nimenomaan oman sydä-men avoimena pitämistä Jumalan sanalle, oman sielunravitsemista kirkon sakramenteilla. Vasta sitten voimmetoivoa, että se, mikä olemme, voisi paremmin vastata sii-hen, mitä meiltä pyydetään.Käsittämällä oman Jumalan lapseutemme, joka ole-muksessamme on pohjimmaisena, me voimme yrittäätuoda sitä yhä paremmin esiin myös elämässämme ja kai-kissa teoissamme. Me voimme entistä suuremmalla in-nolla osallistua kirkon yhteiseen rukoukseen esim. py-hään messuun osallistumisen, hetkipalveluksen tai ruu-sukon rukoilemisen kautta. Suuri momentum on tiedos-sa 8. joulukuuta, kun hiippakuntamme ja koko Suomivihitään Neitsyt Marian tahrattomalle Sydämelle. Tapah-tuma on samanlainen kuin monissa Keski- ja Etelä-Eu-roopan hiippakunnissa, puhumattakaan muista maano-sista, joissa jo aiemmin on tehty vastaavaa paavien PiusXII ja Johannes Paavali II esimerkkiä ja toivetta seura-ten.Vihkiytyminen Neitsyt Marialle on rakkaudesta jaluottamuksesta kumpuava teko, jonka ainoana tarkoituk-sena on saada voimaa elää yhä täydellisemmin Jumalaanliittyen. Ja sitä paitsi: ”Marian äidintehtävä ihmisiä koh-taan ei millään tavalla vähennä eikä himmennä Kristuk-sen ainoata välimieheyttä, vaan todistaa sen voiman. Au-tuaan Neitsyen jokainen vaikutus ihmisiin heidän pelas-tuksensa tiellä … virtaa Kristuksen ansioiden ylenpaltti-suudesta, nojautuu Kristuksen välimieheyteen, on siitätäydellisesti riippuvainen sekä ammentaa siitä kaiken voi-mansa.” (Lumen gentium, 60)Tämän uskon varassa on hyvä elää. Olkaamme siis val-veilla. Siunattua adventin aikaa!
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Uutisia

Påven: "Gud stannar hos oss tillhistoriens slut i eukaristin och iOrdet"
En grupp från Tahiti var medbland de 22000 människorsom samlades till påvens all-männa audiens en varm menmolning novemberförmiddagpå Petersplatsen. Bland de an-mälda grupperna fanns ita-lienska nunnor och gymnasi-eelever, företagare ochgrundskolelever, grupper frånPolen, Ukraina, Tjeckien,Frankrike, Schweiz, Belgien,Tahiti, England, Sydafrika,USA, Tyskland, Österrike, Lu-xemburg, Spanien, Mexiko,Chile och Brasilien.På engelska hälsade påvenpå en grupp från den katolskahjälporganisationen CaritasInternationalis och hoppadesatt alla de engelskspråkiga be-sökarna skulle stärkas i tron avvallfärden till Rom. Med enviss möda uttalade BenediktXVI också en hälsning påtjeckiska till de tjeckiska bisko-parna, som denna vecka görsina rutinbesök hos påven ochhans medhjälpare i Vatika-nen, s k ”ad limina-besök. ”Allra sist hälsade påvenhjärtligt på en grupp från denitalienska rörelsen för livet och

sade att de bidrar till att gehopp om framtiden."Ni förebygger frivilligabort genom att stötta kvinnoroch familjer, och bidrar så tillatt skriva sidor av hopp i mäns-klighetens framtid genom attpå ett påtagligt sätt förkunna'livets evangelium'", sadepåven.Största delen av audiensenpå Petersplatsen ägnade Bene-dikt XVI åt att fortsätta sin se-rie meditationer om psaltarp-salmerna i katolska kyrkansdagliga bön tidegärden, sominleddes av Johannes Paulus IIför snart fem år sedan och somtroligen blir färdig inom ettpar tre månader. Den här gån-gen handlade det om Ps 136,som hyllar Guds godhet ochgärningar, dels i skapelsen,himlen, jorden, solen, månenoch stjärnorna, och dels i his-torien när han befriade Israelsfolk ur fångenskapen ur Egyp-ten. Psalmen är utformad somen litania, för varje vers avslu-tas med orden: "evigt vararhans nåd."Påven läste först sitt ma-nus, som skrivits med hjälp av

medarbetare och bibelexper-ter, och tillade sedan fritt urhjärtat några egna improvise-rade funderingar om en kom-mentar till Ps 136 av kyrkofa-dern Cyprianus, biskop i Nor-dafrika på 200-talet."Psalmen är en litania somräknar upp Guds välgärningarmot oss", sade påven."Cyprianus kompletterarden genom att nämna det sompsalmförfattaren ännu intekände till men väntade på:Guds verkliga gåva till oss, sinSon, människoblivandet ellerinkarnationen, där Gud gersig till oss och stannar hos ossända till historiens slut både ieukaristin eller nattvardenoch i sitt ord. Men risken föross människor är att vi minnsdet onda och lidandet mer ändet goda. Ps 136 kan hjälpa ossatt väcka minnet av det goda,för att vi till sist skall förstå attdet faktiskt är sant som psal-men säger: 'evigt varar hansnåd.'"
KATT/VATIKANRADION

Tarkennettuja vaatimuksiaseminaareihin aikoville javihkimyksen sakramenttiavastaanottaville
Katolisen opetuksen kongre-gaation pitkään valmisteillaollut dokumentti pappissemi-naarien pääsyvaatimuksista japappiskandidaattien edellytyk-sistä pappeuteen on tullut jul-kiseksi jo vähän ennen asiakir-jan virallista julkaisupäivää.Asiakirja, joka varmasti osit-tain on seurausta suurta huo-miota saaneista törkeistä pa-pin aseman väärinkäytöksistävarsinkin Pohjois-Amerikassa,painottaa erittäin suuren huo-lellisuuden merkitystä semina-ristien valinnassa sekä näidenhengellisten ohjaajien eli spi-rituaalien velvollisuutta havai-ta pappeuteen sopimattomatyksilöt ja kannustaa heitä luo-pumaan opiskelusta pappeu-teen.Asiakirjan keskeinen ja ny-kykulttuuria ajatellen huomio-ta herättävin osa käsittelee ho-moseksuaalisuutta. Se muis-tuttaa Katekismuksen tavoinsiitä, ettei homoseksuaalinentaipumus sinänsä ole synti jaettä siten suuntautuneita hen-kilöitä tulee kunnioittaa ja ar-vostaa kuten kaikkia muita-kin. Edellyttäen papiksi vihit-

täviltä miehiltä kypsää suhtau-tumistapaa sekä miehiin ettänaisiin, jotta he voisivat toimiatodellisina seurakunnan pai-menina, dokumentti kuiten-kin sanoo selkeästi, ettei kirk-ko voi hyväksyä seminaareihinsaatikka vihkiä papeiksi sellai-sia miehiä, jotka harjoittavataktiivisesti homoseksuaali-suutta, omaavat selviä ja sy-vään juurtuneita homoseksu-aalisia piirteitä tai tukevat nk.homo-kulttuuria.Piispainkokoukset eri puo-lilla Eurooppaa ja maailmaaovat olleet avoimen myöntei-siä siitä, että kirkko on selvit-tänyt kantaansa kyseisessä asi-assa. Mitään varsinaista muu-tosta olemassaolevaan normis-toon asiakirja ei esitä, kyse onensi sijassa seminaarien jahiippakuntien tehtävästä ollaentistä huolellisempia semi-naariin valittavien kandidaat-tien suhteen.Paavi Benedictus XVI onlukenut ja hyväksynyt asiakir-jan elokuun lopussa. Se onmäärä julkistaa pyhän CarloBorromeon päivänä 4.12.KATT/CWNEWS/KATH.NET

Assisin pyhäkkösai uudet säännöt
Samalla Assisi sai uudenpiispan
Paavi Benedictus XVI on vah-vistanut uudet säännöt Assisinpyhäkölle, joka on tähän astiollut fransiskaanisääntökun-nan hoidossa. Uusissa sään-nöissä kiinnitetään huomiotasiihen, että Assisin piispallaolisi jatkossa paremmat mah-dollisuudet valvoa pyhäkönasioita. Samankaltainen sään-tömuutos toteutettiin viimevuonna pyhän Pio Pietrelcina-laisen "kotipyhäkössä" SanGiovanni Rotondossa.Samalla pyhä isä nimittimyös uuden Assisin-Noceranpiispan. Tehtävään valittiin li-turgiakongregaation sihteeri,arkkipiispa Domenico Sorren-tino. Hänen tehtäväkseen tu-lee ottaa käyttöön uudet Assi-sin pyhäkön säännöt ja sopiauudenlaisesta pastoraalisestayhteistyöstä Assisin fransiskaa-nien kanssa, joita paavi kirjees-

sään kehotti "aitoon yhteyteenAssisin piispan kanssa".Arkkipiispa Sorrentinonnimitys on ensimmäinen mer-kittävä muutos Rooman kuu-riassa uuden pontifikaatin al-kamisen jälkeen, jos ei otetalukuun uskonopin kongregaa-tion prefektin nimeämistä,mikä oli luonnollinen seuraussiitä, että viran entinen haltijavalittiin paaviksi.
KATT/VIS/CWNEWS

Italian piispainkokous ko-koontui syysistuntoonsajuuri Assisissa.
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Uutisia
Kardinal Ratzinger en farlig man!

Viron isä Vello80-vuotiaaksi
Monsignore Vello Salo, ainoa Virossa toimiva virolaissyntyi-nen katolinen pappi, täytti 80 vuotta 5.11. Hän joutui aika-naan sotavankeuteen Saksaan, pääsi sieltä Roomaan, jossatapasi birgittalaissisaria. 1948 hän aloitti teologian opinnotRoomassa ja harjoitti niitä sittemmin Münsterissä Saksassasekä Jerusalemissa.Hän toimi professorina syyrialais-kaldealaisessa seminaa-rissa Mosulissa, Irakissa, ja siirtyi sittemmin Kanadaan, jossahän toimi Toronton yliopistossa. Viron saavutettua uudel-leen itsenäisyytensä isä Vello palasi Tallinnaan, jossa hän nyttoimii birgittalaisluostarin kappalaisena (vuodesta 2001).Isä Vello on hienosti sivistynyt mies, monikielinen (pu-huu myös sujuvaa suomea; ollut ns. Suomen-poika). Hän onjatkuvasti aktiivinen monilla aloilla, kirjoittaen, kääntäenjne. Hän on Virossa hyvin tunnettu. Viron kansalaisuudenpalauttaminen hänelle joitakin vuosia sitten oli etusivunuutinen.Luostarin kappalaisena hän tekee messuistaan juhlavia:arkimessuihinkin kuuluu aina saarna. Siinä pappi maassa,jossa kristillinen traditio on pahasti katkennut kommunis-min aikana, selittää asioita kielellä, jota ihmiset ymmärtävät,käyttäen käsitteitä, jotka aukeavat oppimattomillekin.Aamumessuissa isä monikielisten ja -taustaisten sisartentakia saarnaa myös italiaksi. Viroon asettuneille birgittalais-sisarille hänen kielen ja kulttuurin tuntemuksensa sekä mo-net yhteiskuntasuhteensa ovat olleet arvaamattomaksi avuk-si.

MARKKU VÄHÄTALO

Kuvassa isä Vello tapaa-massa nuoria pyhiinvaelta-jia. www.katoliku.ee

Den östtyska säkerhetspolisenStasi spionerade en viss kar-dinal Ratzinger från mitten av1970-talet. Man ansåg honomvara "en av de mest inflytelse-rika politikerna och ideologer-na" i Vatikan och såg därförmed bekymmer på hans in-flytande på den latinameri-kanska kyrkans antikommu-nistiska hållning. Det framgårav ett reportage i "Bild amSonntag", som därtill berättar

att åtta personer var sysselsat-ta med att spionera på dendåvarande kardinalen Ratzin-ger.Man var isynnerhet intres-serad av hans engagement iöstpolitiken och Polen. Redantvå år innan Ratzinger blev ut-nämnd till prefekt för tros-kongregationen räknade Stasimed att han skulle få ett uppd-rag i Rom. Man sökte därförmed ljus och lykta efter komp-

rometterande dokument omhans tid i hitlerjugend, menfann ingenting om tiden före8.5.1945.Påven har accepterat att ju-ridiska dokument om honomoffentliggörs och har uttrycktsin respekt för de tyska myn-digheternas arbete på att göraupp med DDR-tiden.
 KATT/KO

KirjallisuuttaKatolisestatiedotus-keskuksesta
www.catholic.fi > kirjamyynti

Adventin alussa jokai-seen kotiin, jossa halu-taan seurata päivittäisiämessun tekstejä: Hiippa-kunnan ORDO kirkko-vuodelle 2005-2006. Hin-ta 8 euroa.Pitkästä aikaa on il-mestynyt myös pieniKOULULAISEN RU-KOUSKIRJA, yli 70-si-vuinen vihkonen täynnäkauniita, perinteisiä ru-kouksia ja uskontietoa.Vaikka vihko on tarkoi-

tettu koekäyttöön kou-luissa, on siihen varmastihyvä tutustua myös koto-na. Hinta 8 euroa.Joulupukin konttiin,muistokirjaksi: LAHJAJA SALAISUUS, paaviJohannes Paavali II:nkertomus omasta pap-peudestaan. Kovakanti-nen, kaunis teos. Hinta15 euroa.Ei sovi unohtaa uuttahienoa KATOLISENKIRKON KATEKIS-

MUSTAKAAN. Painok-sesta on myyty jo reilustiyli puolet, joten varmistaoman kappaleen saami-nen. Hinta 53 euroa.Entä sitten hyveet? Pe-ter Kreeftin kirja PA-LUU HYVEESEEN an-taa uutta puhtia hyvei-den toteuttamiseen käy-tännössä. Hinta 17 eu-roa.
Postitettaviin lähetyksiin lisä-

tään postiennakko- ja postitusku-
luja 6 euroa, mikäli kirjojen yh-
teissumma on alle 25 euroa.

Bush uppmanar Kina föradialog med Vatikanen
USA:s president George Bushuppmanade under sitt besök iKina landet att föra dialogmed Vatikanen. 20 novemberdeltog Bush i en gudstjänst ien protestantisk kyrka varefterhan träffade Kinas presidentHu Jintao och krävde störrereligionsfrihet och respekt föroliktänkande. Deltagandet igudstjänsten var Bush’ förstaoffentliga framträdande under

besöket i Kina, vilket ses somen gest för att förmå Kina attförbättra religionsfriheten.Bush sade sedan till pressenatt han bland annat hade upp-manat de kinesiska myndighe-terna att inleda dialog medVatikanen, enligt AsiaNews.
KATT/VATIKANRADION
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Ennen kaikkeahankkikaa it-senne Jumalanläsnäoloon. Jasilloin tiedätte,että hän on to-dellisesti sieluis-sanne taivaankaiken joukonkanssa.
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 juhlapyhätDet nya förbundet
Det är vid Marie bebådelse som det nya för-bundet börjar. Den dialog mellan ängeln
och Maria som Lukas återger (1:26-38) ärutan tvivel den viktigaste dialog som någon-sin har förts. Hela det gamla förbundet ären förberedelse till detta samtal, och det nyaförbundet ha endast blivit möjligt genomMarias ja i denna dialog. Vem fattar att Gudkunnat lägga ett så oerhört ansvar på enenda människa?
   Ängeln talar i Guds namn, Maria står förmänskligheten. Egentligen är detta ett sam-tal mellan Gud och människan, och en ur-bild av varje samtal mellan himmel ochjord. Maria är den stora förebilden för varjetroende människa. Detta samtal kan alltsålära oss hur vi skall samtala med Gud.   När vi läser igenom denna dialog upp-
märksamt, ser vi att den består av tre delar.Det är inte underligt, eftersom det är Gudsom är huvudpartnern i dialogen och Gudär treenig. Om man lyssnar noga till ängelnfår man veta något om Guds inre liv. De tregudomliga Personerna träder fram succes-sivt i dialogens tre faser. Det är första gån-gen Gud talar på detta sätt, första gången
han uppenbarar sig så tydligt som treenig.

UR WILFRID STINISSENS MARIA I BIBELN – I VÅRT LIV

Uusi kirkkovuosi: sunnuntait – vuosi B; arkipäivät – sarja II.
27.11. adventin 1. su (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: 33-37
Adventtiuhri kerätään adventin aikana Caritaksen
ilmoittaman kohteen hyväksi, ks. s. 14.
4.12. adventin 2. su (II)
1L  Jes. 40: 1-5, 9-11
Ps. 85: 9ab+10, 11-12, 13-14. Ks 8
2L  2 Piet. 3: 8-14
Ev. Mark. 1: 1-8
8.12. to, autuaan Neitsyt Marian perisynnitön
sikiäminen, juhlapyhä (velvoittava)
1L  1 Moos. 3: 9–15, 20
Ps. 98: 1, 2–3ab, 3cd–4.  Ks 1a
2L  Ef. 1: 3–6, 11–12
Ev. Luuk. 1: 26–38
11.12. adventin 3. su (III)
1L  Jes. 61: 1-2a, 10-11
Ps. Luuk. 1: 46-48, 49-50, 53-54. Ks Jes. 61: 10b
2L  1 Tess. 5: 16-24
Ev. Joh. 1: 6-8, 19-28
18.12. adventin 4. su (IV)
1L  2 Sam. 7: 1-5, 8b-12, 14a+16
Ps. 89: 2-3, 4-5, 27+29. Ks 2a
2L  Room. 16: 25-27
Ev. Luuk. 1: 26-38

"Pitäkää varanne, olkaa valveil-
la, sillä te ette tiedä milloin se
aika tulee. Kun mies matkustaa
vieraille maille ja talosta lähti-
essään antaa kullekin palvelijal-
le oman tehtävän ja vastuun,
niin ovenvartijan hän käskee
valvoa. Valvokaa siis, sillä te ette
tiedä, koska talon herra tulee:
illalla vai keskiyöllä, kukonlau-
lun aikaan vai aamun jo valje-
tessa. Hän tulee äkkiarvaamat-
ta -- varokaa siis, ettei hän tapaa
teitä nukkumasta. Minkä minä
sanon teille, sen sanon kaikille:
valvokaa!"

Mark. 13: 33-37 (Ensimmäisen adventti-sunnuntain evankeliumi, vuosi B)

Hän tulee äkkiarvaamatta



6 - Fides 13/2005

Dokumentti
Piispainsynodin loppusanomaJumalan kansalle

jonka synodin isät hyväksyivät perjantaina 21. lokakuuta 2005piispainsynodin 11. varsinaisen yleiskokouksen päätteeksi.Jälkimmäinen osa
Eukaristisenuudistumisenhaasteita

12. Paikalliskirkkojemmeelämää leimaavat myös varjotja ongelmat, joista olemme tie-toisia. Ensiksikin ajattelemmesynnin tajuamisen puutetta japarannuksen sakramentinkäytön pysyvää kriisiä. On tär-keää löytää uudelleen sen sy-vin tarkoitus. Se on käänty-mystä ja arvokas lääke, jonkaylösnoussut Kristus on anta-nut syntien anteeksiantami-seksi (ks. Joh. 20:23) ja rakkau-den kasvamiseksi häntä ja vel-jiämme ja sisariamme koh-taan.

On mielenkiintoista huo-mata, että yhä useammillanuorilla, jotka ovat saaneetasianmukaisen opetuksen, ontapana tunnustaa henkilökoh-taiset syntinsä, ja näin he tuo-vat ilmi tietoisuutensa sovituk-sesta, joka vaaditaan pyhänkommuunion kunnioittavaanvastaanottamiseen.
13. Sen lisäksi meitä huo-lettaa suuresti sunnuntain eu-karistiaa viettävien pappienpuute, ja se kutsuu meitä ru-koilemaan ja yhä aktiivisem-min edistämään pappiskutsu-muksia. Jotkut papit joutuvatsuurin vaikeuksin viettämäänmonia messuja ja liikkumaanpaikasta toiseen pystyäkseenvastaamaan uskovien tarpei-

siin. He todella ansaitsevat sy-vän arvonantomme ja solidaa-risuutemme heidän kanssaan.Meidän kuuluu myös osoittaakiitollisuuttamme niille mo-nille lähetystyöntekijöille, joi-den into julistaa ilosanomaasaa aikaan sen, että me pysym-me uskollisina Herran käskyl-le mennä kaikkeen maailmaankastamaan ihmisiä hänen ni-meensä (ks. Matt. 28:19).
14. Toisaalta me olemmehuolissamme, koska pappienpuuttuminen tekee mahdotto-maksi viettää messua, viettääHerran päivää. Nyt jo on mo-nia liturgian viettotapoja  erimantereilla, jotka kärsivät pap-pispulasta. Kuitenkin "hengel-listä kommuuniota", joka onkatoliselle traditiolle rakasvoidaan ja pitää edistää li-sää ja selittää, niin että usko-via autettaisiin sekä viettä-mään paremmin sakramentaa-lista kommuuniota että tuotai-siin aitoa lohdutusta niille, jot-ka eri syistä eivät voi vastaan-ottaa Kristukseen ruumista javerta kommuuniossa. Me us-komme, että tämä käytäntöauttaisi ihmisiä, jotka ovat yk-sin, erityisesti vammaisia, van-hoja, vankeja ja pakolaisia.
15.  Me tunnemme niidensurun, joilla ei ole pääsyä kom-muunion sakramentille, koskaheidän perhetilanteensa ei vas-taa Herran käskyä (ks. Matt19:3-9). Jotkut eronneet ja uu-delleen avioituneet ihmisethyväksyvät surullisina sen, ettähe eivät voi saada kommuuni-on sakramenttia, ja he tekevätsiitä uhrin Jumalalle. Jotkuteivät kykene ymmärtämääntätä rajoitusta ja elävät sisäises-ti turhautuneina. Me vakuu-tamme uudestaan, että vaikkame emme hyväksy heidän va-lintaansa (vrt. KKK 2384), hei-tä ei ole suljettu pois kirkonelämästä. Me pyydämme, ettähe ottaisivat osaa sunnuntainmessuun ja omistautuisivat vä-symättä Jumalan sanan kuule-miseen, niin että se ruokkisiheidän uskonelämäänsä, rak-kauttaan ja kääntymystään.Me haluamme sanoa heille,kuinka lähellä me olemmeheitä rukouksessa ja pastoraa-

lisessa huolenpidossa. Rukoil-kaamme yhdessä Herraa nou-dattaaksemme hänen tahto-aan uskollisesti.
16. Me olemme myös huo-manneet, että tietyillä alueillapyhän taju on vähentynyt,mikä vaikuttaa sekä uskovienaktiiviseen ja hedelmälliseenmessuun osallistumiseen, mut-ta myös tapaan jolla messuavietetään ja sen todistuksenlaatuun, jota kristityt on kut-suttu antamaan. Me yritämmeelvyttää pyhän eukaristianavulla katoliseen yhteisöönkuulumisen tajua ja iloa siitä,koska joissain maissa on näh-tävissä selvää kirkosta eroami-sen kasvua. Kristillisyydestäluopumisen tosiasia vaatii pa-rempaa kristillistä kasvatustaperheissä, niin että sakrament-tien vastaanottaminen elpyisija ilmaisisi aidosti uskon sisäl-töä. Sen tähden me kutsum-me vanhempia, paimenia jakatekeettoja työskentelemäänevankelioimisen ja uskon kas-vatuksen strategian uudistami-seksi tämän uuden vuosisadanalkaessa.
17. Historian Herran jamaailman tulevaisuuden edes-sä meitä haastavat  tämän su-kupolven ja kaikkien sukupol-vien köyhät, koko ajan kasva-vien epäoikeudenmukaisuu-den uhrien määrä ja kaikki tä-män maailman hylätyt. Hemuistuttavat meitä Kristuksenkärsimyksestä maailman lop-puun asti. Nämä kärsimykseteivät voi jäädä ulkopuolisiksieukaristian salaisuuden viettä-miselle, joka kutsuu meitäkaikkia työskentelemään oi-keudenmukaisuuden puolestaja maailman muuttamiseksiaktiivisella ja tietoisella tavallakirkon sosiaaliopetuksen pe-rustalta, joka korostaa ihmis-persoonan keskeisyyttä ja ar-vokkuutta.
"Me emme voi pettää itse-ämme: keskinäinen rakkaus jaerityisesti huolenpito, jotaosoitamme niille jotka ovatpuutteessa, ovat merkkinä sii-tä, että meidät tunnistetaanKristuksen todellisiksi opetus-lapsiksi (ks. Joh. 13:35; Matt

25:31-46). Tämä on kriteeri,joka todistaa oikeaksi meidäneukaristian viettomme autent-tisuuden" (Mane nobiscumDomine 28).
Te tuletteolemaan minuntodistajiani

18. "Jeesus, joka rakastiomiaan jotka olivat maailmas-sa, rakasti heitä loppuun asti".Pyhä Johannes paljastaa py-hän eukaristian asettamisentarkoituksen kertomuksessaanjalkojen pesemisestä (ks. Joh13: 1-20).Jeesus nöyryyttää itsensäpestäkseen opetuslastensa jalatmerkkinä rakkaudestaan, jokaylittää kaikki rajat. Tämä pro-feetallinen ele julistaa hänennöyryytystään seuraavana päi-vänä, ristin kuolemaa, joka ot-taa pois maailman synnit japesee pois jokaisen synninmeidän sielustamme. Pyhä eu-karistia on rakkauden lahja,tapaaminen Jumalan kanssa,joka rakastaa meitä ja on läh-de, joka pulppuaa iankaikki-seen elämään. Piispat, papit jadiakonit, me olemme tämänrakkauden ensimmäiset todis-tajat ja palvelijat.
19. Rakkaat papit, meolemme ajatelleet teitä näinäpäivinä paljon. Me tunnemmeanteliaisuutenne ja haasteen-ne. Te kannatte meidän kans-samme Jumalan kansan joka-päiväisen palvelemisen taa-kan. Te julistatte Jumalan sa-naa ja johdatatte uskovat euka-ristian salaisuuteen. Millainenarmo teidän palveluvirkanneonkaan! Me rukoilemme tei-dän kanssanne ja teidän puo-lestanne, jotta me yhdessä py-syisimme uskollisina Herranrakkaudelle. Me pyydämmeteitä olemaan meidän kans-samme ja seuraten pyhän isän,paavi Benedictus XVI:n esi-merkkiä, "nöyriä työntekijöitäHerran viinitarhassa", eläenjohdonmukaista papillista elä-mää. Tulkoon Kristuksen rau-ha, jonka te annatte katuvillesyntisille ja eukasistiaan ko-koontuneille, teidän yllenne jayhteisöille, jotka elävät teidäntodistuksestanne.

KRISTUKSEN SIELUKristuksen sielu, pyhitä minut.Kristuksen ruumis, pelasta minut.Kristuksen veri, huumaa minut.Kristuksen kyljen vesi, pese minut.Kristuksen kärsimys, vahvista minut.Hyvä Jeesus, kuule minua.Haavoihisi kätke minut.Älä salli minun erota sinusta.Pahalta viholliselta varjele minut.Kuolemani hetkellä kutsu minut.Ja käske minun saapua luoksesi,että pyhiesi kanssa ylistäisin sinuaiankaikkisesta iankaikkiseen.Aamen.
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Dokumentti
Me muistamme kiitollisuu-della niiden pysyvien diakoni-en, katekeettojen, pastoraali-sen työn tekijöiden ja monienmaallikoiden sitoumusta, jot-ka työskentelevät yhteisön hy-väksi. Olkoon teidän palvelu-työnne aina hedelmällistä jaanteliasta ja saakoon se ravin-toa täydestä hengen yhteydes-tä ja toiminnasta yhteisönnepaimenien kanssa.
20. Rakkaat veljet ja sisaret,meidät on kutsuttu millaises-sa elämänmuodossa olemme-kin, elämään kastekutsumus-tamme, pukeutuneina Jeesuk-sen Kristuksen tuntemiseen(ks. Fil. 2:2), kilpaillen keski-näisessä nöyryydessä ja seura-ten Jeesuksen Kristuksen esi-merkkiä.Keskinäinen rakkautemmeei ole ainoastaan Herran jäljit-telyä, vaan se on elävä todistushänen elämää antavasta läsnä-olostaan meidän keskelläm-me. Me tervehdimme ja kii-tämme kaikkia vihkimyksensaaneita, Herran viinitarhanvalittuja, jotka vapaasti todista-vat tulossa olevan Herran hy-västä sanomasta (ks. Ilm. 22:17-20). Teidän eukaristinentodistuksenne Kristuksen pal-veluksessa on rakkauden huu-to maailman pimeyteen, kai-kua vanhoista Marian hym-neistä, Stabat Materista jaMagnificatista. Varjelkoon tei-tä tähdillä kruunattu eukaris-tian Nainen, joka on rakkau-desta rikas, palvellessanne Ju-malaa ja köyhiä, pääsiäisenilossa ja toivon antamiseksimaailmalle.
21. Rakkaat nuoret, pyhäisä Benedictus XVI on toistu-vasti sanonut, että te ette me-netä mitään, kun annatte it-senne Kristukselle. Me tois-tamme hänen  virkaanastumi-sen yhteydessä esittämänsävahvat ja vakavat sanat, jotkaohjaavat teitä kohti todellistaonnea ja kunnioittavat suures-ti teidän henkilökohtaista va-pauttanne. "Älkää pelätköKristusta! Hän ei ota teiltäpois mitään mutta hän antaateille kaiken. Kun me annam-me itsemme hänelle, me saam-me satakertaisesti takaisin.Avatkaa portit auki Kristuksel-le ja te löydätte todellisen elä-män." Meillä on suuri luotta-mus kykyynne ja kaipuuseen-ne kehittää elämän positiivisiaarvoja ja muuttaa sitä, mikäon epäoikeudenmukaista javäkivaltaista. Ottakaa huomi-oon meidän tukemme ja ru-kouksemme, niin että me voi-simme yhdessä otta vastaanhaasteen rakentaa tulevaisuut-ta Kristuksen kanssa. Te olette"aamun vartijoita" ja "tulevai-suuden etsijöitä". Älkää jättä-

kö ammentamatta pyhän eu-karistian jumalallisen energi-an lähteestä saadaksenne ai-kaan muutokset, jotka ovattarpeen.
22. Rakkaat kristityt avio-puolisot ja perheet, teidän kut-sumuksenne pyhyyteen alkaakotikirkkona ja saa ravintonsapyhästä eukaristian pöydästä.Teidän uskonne avioliitonsakramenttiin muuttaa liitton-ne Pyhän Hengen temppelik-si, uuden elämän rikkaaksilähteeksi, joka synnyttää lap-sia, rakkautenne hedelmiä.Olemme usein synodissa pu-huneet teistä, koska olemmetietoisia nykymaailman hau-raudesta ja epävarmuudesta.Pysykää lujina kamppailussan-ne kasvattaa lapsenne uskossa.Te olette lähde, josta pappis-kutsumukset ja sääntökunta-elämä syntyvät. Älkää unohta-ko, että Kristus asuu liitossan-ne; hän siunaa sitä kaikillaniillä armoilla, jotka te tarvit-sette elääksenne kutsumustan-ne pyhällä tavalla. Me rohkai-semme teitä ylläpitämään ta-paa osallistua perheenä sun-nuntain eukaristiaan. Tällä ta-valla tuotatte iloa Jeesuksensydämelle, sillä hän on sano-nut: "Antakaa lasten tulla mi-nun tyköni" (Mark.10:14).
23.  Me haluamme lähettääerityisen viestin kaikille kärsi-ville, erityisesti sairaille ja vam-maisille, jotka ovat yhdistyneetKristuksen uhriin kärsimyk-sensä kautta (ks. Room. 12:2).Ruumiinne ja sielunne kärsi-myksillä te otatte erityisellä ta-valla osaa eukaristian uhriin jaolette siitä tulevan rakkaudenetuoikeutettuja todistajia.Olemme varmoja siitä, ettähetkellä, jolloin me tunnem-me haurautemme ja rajoituk-semme, eukaristian voima voiolla suureksi avuksi. Kristuk-sen pääsiäisuhriin liittyneinäme löydämme vastauksen kär-simisen ja kuoleman tuskaan,varsinkin silloin, kun sairausiskee viattomiin lapsiin. Meolemme lähellä teitä kaikkia jaerityisesti niitä teistä, jotkaovat kuolemaisillaan ja jotkasaavat Kristuksen ruumiinmatkaeväänä viimeiselle mat-kalleen kohti Jumalan valta-kuntaa.

Jotta kaikkiolisivat yhtä
24. Pyhä isä BenedictusXVI on ilmaissut uudestaankirkon juhlallisen sitoutumi-sen ekumeniaan. Me kaikkiolemme vastuussa tästä yhtey-destä (ks. Joh.17:21), koska mekaikki olemme Jumalan per-heen jäseniä kasteemme kaut-ta ja meidät on kaunistettu sa-malla perustavanlaatuisella ar-

vokkuudella ja me olemmeosalliset jumalallisen elämänainutlaatuisesta sakramentaa-lisesta lahjasta. Me kaikki tun-nemme surua erillään olemi-sesta, joka estää meitä viettä-mästä yhteisesti eukaristiaa.Me haluamme vahvistaa seura-kuntiemme rukousta yksey-den puolesta ja lahjojen vaih-tamista kirkkojen ja uskonnol-listen yhteisöjen kesken, sekäkunnioittavaa ja veljellistä yh-teydenpitoa kaikkien kesken,niin että tuntisimme ja rakas-taisimme paremmin toisiam-me, kunnioittaen ja hyväksyenkeskinäiset eromme ja yhteisetarvomme. Kirkon tarkat sää-dökset määrittelevät, mikäkanta meidän on otettava eu-karistian vietosta niiden velji-en ja sisarien kanssa, jotka ei-vät vielä ole täydessä yhteydes-sä meidän kanssamme. Tervejärjestys estää hämmennystä jaharkitsemattomia eleitä, jotkavoivat myöhemmin vahingoit-taa todellista yhteyttä.
25. Kristittyinä me olem-me lähellä muita Aabrahaminjälkeläisiä: juutalaisia, jotkaensimmäisinä saivat liiton, jamuslimeja. Viettäessämme py-hää eukaristiaa me uskommemyös, että me olemme pyhänAugustinuksen sanoin "ihmis-kunnan sakramentti" (De civ.Dei, 16), kaikkien rukoustenja anomisten ääni, joka nouseemaailmasta Jumalan luokse.

Päätös: Toivontäyttämä rauha
Rakkaat veljet ja sisaret26. Me kiitämme Jumalaatästä yhdennestätoista syno-dista, joka kokoontuu 40 vuot-ta Vatikaanin II kirkolliskoko-uksen jälkeen ja on saanutmeidän palaamaan kirkon sa-laisuuden lähteelle. Täten mepäätämme eukaristian vuodenarvokkaalla tavalla, vahvistu-neina ykseydessä ja uudistu-neina apostolisessa ja lähetys-työn innossa.
Neljännen vuosisadan alus-sa kristillinen jumalanpalvelusoli yhä keisarillisten vallanpitä-jien kieltämää. Pohjois-Afri-kan kristityt, jotka viettivätHerran päivää kuten kuului,uhmasivat kieltoa. Heistä tulimarttyyrejä, koska he julisti-vat, etteivät voineet elää ilmansunnuntaista eukaristian viet-toa. Abitenen 49 marttyyria,jotka ovat liittyneet moniinpyhiin ja autuaisiin, jotka ovattehneet eukaristiasta elämänsäkeskuksen, rukoilevat meidänpuolestamme tämän uudenvuosituhannen alkaessa. Heopettavat meille uskollisuuttakokoontuaksemme uuden lii-ton kokontumiseen ylösnous-seen Kristuksen kanssa.

Tämän synodin lopuksi metunnemme sitä toivon täyttä-mää rauhaa, jota Emmauksenopetuslapset palavin sydäminvastaanottivat ylösnousseeltaHerralta. He nousivat ja pala-sivat kiireesti Jerusalemiin, ja-kaakseen uskossa iloaan sisar-ten ja veljien kanssa. Me toi-vomme, että te menette iloises-ti kohtaamaan häntä eukaris-

tiassa ja että te saatte kokeahänen sanojensa totuuden"Minä olen teidän kanssannemaailman loppuun asti" (ks.Matt. 28:20).
Rakkaat veljet ja sisaret,rauha olkoon teidän kanssan-ne!

NAPOLILAINENJOULUSEIMI

Lauantaina 17. joulukuuta 2005 kello 16:00Pyhän Marian seurakuntasalissa
 ”Napolilainen jouluseimi” on pieni esityskristinuskon suurimmasta mysteeristä. Esityk-sen aikana kerrotaan myös maailmankuulunnapolilaisen jouluseimen historiasta ja erikoi-suuksista. Seimen kaikilla hahmoilla on omahistoriansa ja symboliikkansa.
Esityksen jälkeen meillä on mahdollisuus näh-dä seimimestari työssään ja ostaa hahmojaomaan jouluseimeen.
Sekä lapset että aikuiset ovat tervetulleita.

Seriorien kokous PyhässäHenrikissä tiistaina 20.12. klo.14.00: pyhä messu ja kokous.

Pyhän Henrikin Seura
Joulukonsertti Pyhän Henrikin katedraalissa17.12. kello 19.00.
St. Henry's Society
Christmas Concert in St. Henry's Cathedralon the 17th of December at 19.00 o'clock.
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K a l e n t e r iVakio-ohjelma
Helsinki

Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunta

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.

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

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

6.12. ti 11.00 itsenäisyyspäivän messu.
8.12. to autuaan Neitsyt Marian perisynni-
tön sikiäminen, juhlapyhä (velvoittava):
9.30 koululaisten adventtiajan messu,
<Huom! 18.00 juhlamessu ja adoraatio
Pyhän Marian Kirkossa Helsingissä: Hiip-
pakunnan omistaminen Neitsyt Marian
tahrattomalle Sydämelle, juhlavuoden
päätös.>

10.12. la 9.45 uskonnonopetus ranskaksi
(11.00 messu), 10.00 lauantaikurssi eng-
lantilaisessa koulussa, 17.40 vesper,
18.00 aattomessu

11.12. adventin 3. sunnuntai: 9.45 lat/rans-
ka, 11.00 päämessu, 12.30 perhemessu,
13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu

12.12. ma 18.30 johdantokurssi seurakun-
tasalissa

17.12. la 17.40, 18.00 aattomessu, 19.00
joulukonsertti

18.12. adventin 4. sunnuntai: 9.45 lat/engl,
11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/
mässa på svenska, 16.00 messu Por-
voossa, 18.00 iltamessu

20.12. ti 14.00 seniores: messu ja kokous,
18.00 CSC: ruusukko ja messu

24.12. la Herran syntymä, joulu, juhlapy-
hä: 14.00 jouluaaton perhemessu, 16.00
ruotsinkielinen messu/mässa på svens-
ka, 24.00 jouluyön messu

25.12. su Herran syntymä, joulupäivä:
12.00 joulupäivän messu, 16.00 messu
Tikkurilassa, 18.00 englanninkielinen
messu/Mass in English

26.12 ma pyhä Stefanos, ensimmäinen
marttyyri, juhla: 9.45 missa latina, 11.00
päämessu, 12.30 venäjänkielinen messu,
16.00 puolankielinen messu, 18.00 joulu-
lauluja seimen äärellä

----------------- Diaspora -----------------
Porvoo: 18.12. su 16.00 messu
Tikkurila: 27.11.; 25.12. su 16.00 messu

Pyhän Marian seurakunta
26.11. la 10.00 - 14.00 vahvistus- ja ensi-
kommuunio-opetus Englantilaisessa kou-
lussa, 18.00 aattomessu

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

30.11. ke 9.30 koululaisten messu
3.12. la 18.00 aattomessu
4.12. adventin 2. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi/Mass in Finnish, 11.30 messu
ruotsiksi/mässa på svenska, 18.00 ilta-
messu

6.12. ti Itsenäisyyspäivä ja kirkon vihkimi-
sen vuosipäivä, juhlapyhä: 10.00 messu
suomeksi/Mass in Finnish, huom. ei ilta-
messua!

8.12. to autuaan Neitsyt Marian perisynni-
tön sikiäminen, juhlapyhä (velvoittava):
<Huom! 18.00 juhlamessu ja adoraatio
Pyhän Marian Kirkossa Helsingissä: Hiip-
pakunnan omistaminen Neitsyt Marian
tahrattomalle Sydämelle, juhlavuoden
päätös.>

10.12. la 10.00 lauantaikurssi suomeksi ja
ruotsiksi Englantilaisessa koulussa: pa-
rannuksen sakramentti, 16.30 messu Rii-
himäellä, 18.00 aattomessu

11.12. adventin 3. sunnuntai: 10.00 messu
suomeksi/Mass in Finnish, 11.30 messu
englanniksi/Mass in English, 18.00 ilta-
messu

12.12. ma Guadalupen Neitsyt Marian juh-
la: 17.30 messu espanjaksi/Mass in Spa-
nish

17.12. la 18.00 aattomessu
18.12. adventin 4. sunnuntai: 10.00 mes-
su suomeksi/Mass in Finnish, 11.30 mes-

su vietnamiksi/Mass in Vietnamese,
18.00 iltamessu

20.12. ti rippitilaisuus/confession 17.00 -
18.00

22.12. to rippitilaisuus/confession 17.00 -
18.00

23.12. pe rippitilaisuus/confession 17.00 -
18.00

24.12. la Herran syntymä, joulu aika alkaa
(The Season of Christmas), jouluaatto/
Christmas Eve: 14.00 perhemessu/Fami-
ly Mass, 24.00 jouluyön messu/ Mass at
Midnight

25.12. su joulupäivä/Christmas Day: 11.30
piispan messu/Bishop's Mass, 18.00 ilta-
messu/Evening Mass

26.12. ma Tapaninpäivä/St Stephen: 10.00
messu ruotsiksi/mässa på svenska, 11.30
messu suomeksi/Mass in Finnish, 15.00
messu saksaksi/Mass in German, 18.00
messu vietnamiksi/Mass in Vietnamese

----------------- Diaspora -----------------
Forssa: 27.11. su klo. 16.00 messu Ev.lut.
srk-talon kappelissa (Kartanonkatu 16)

Riihimäki: 10.12. la klo. 16.30 messu Kap-
pelikirkossa hautausmaan vieressä (Koi-
vukatu 21)

Turku
Pyhän Birgitan ja autuaanHemmingin seurakunta

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

3.12. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhe-
messu

4.12. adventin 2. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English

7.12. ke 7.12. ke autuaan Neitsyt Marian
perisynnitön sikiämisen juhlan vigilia:
18.30

aattomessu
8.12. to autuaan Neitsyt Marian perisynni-
tön sikiäminen, juhlapyhä (velvoittava):
<Huom! 18.00 juhlamessu ja adoraatio
Pyhän Marian Kirkossa Helsingissä: Hiip-
pakunnan omistaminen Neitsyt Marian
tahrattomalle Sydämelle, juhlavuoden
päätös.>

9.12. pe 17.00 katekeesi Porissa, 18.00
messu Porissa

10.12. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemes-
su

11.12. adventin 3. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English

13.12. ti 19.00 teologinen piiri
17.12. la 10.00 messu Ahvenanmaalla
18.12. adventin 4. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.30 Mass in English

20.12. ti 19.00 informaatio kurssi
24.12. la Herran syntymä, joulu aika alkaa,
juhlapyhä: 24.00 jouluyön paimenten
messu

25.12. su joulupäivä: 10.30 Herran synty-
män juhlapyhän messu, 16.00 messu
Porissa, 18.30

Mass in English
26.12. ma pyhä Stefanos, ensimmäinen
marttyyri, juhla: 10.30 pyhä messu

31.12. la 18.00 kiitos messu

----------------- Diaspora -----------------
Ahvenanmaa: la 17.12.10.00 messu Ahve-
nanmaalla

Pori: pe 9.12. klo 17.00 katekeesi, 18.00
pyhä messu, huom. su 25.12. klo 16.00
pyhä messu

Jyväskylä
Pyhän Olavin seurakunta

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

29.11-7.12. Novena ennen hiipakunnan
omistamista Neitsyt Marian tahrattomalle
Sydämmelle 8.12.

2.12. pe 18.00 messu Kiteellä
3.12. 9.45 uskonnonopetus Joensuussa,
11.00 messu Joensuussa, 16.00 messu
Varkaudessa

4.12. adventin 2. sunnuntai: 9.45 ruusuk-
kopiirin ruusukkorukous, 10.30 päämes-
su, 16.00 messu Mikkelissä

6.12. ti Itsenäisyyspäivä: 10.30 messu
isänmaan puolesta

7.12. ke autuaan Neitsyt Marian perisynni-
tön sikiämisen juhlan vigilia: 18.00 pyhä
messu

Helsinki
Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-637853, fax 09-6224618. Sähkö-
posti henrik(at)catholic.fi. Kotisivu henrik.catholic.fi.

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu; su 9.45 missa latina (1. ja 3. su engl; 2. su
ranska; 4. su esp; 5. su engl) 11.00 päämessu, 12.30 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.
19.9. ALKAEN REMONTIN VUOKSI MA-PE (ARKIPÄIVISIN) MESSU KLO 18.00.
Ke 17.40 iltarukous, 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. Varsin-
kin 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
16.12.–15.1. on toimitettava viimeis-
tään 2.12. mieluiten sähköpostitse
osoitteeseen

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

8.12. to autuaan Neitsyt Marian perisynni-
tön sikiäminen, juhlapyhä (velvoittava):
<Huom! 18.00 juhlamessu ja adoraatio
Pyhän Marian Kirkossa Helsingissä: Hiip-
pakunnan omistaminen Neitsyt Marian
tahrattomalle Sydämelle, juhlavuoden
päätös.> Huom. ei messua Jyväskylässä!

10.12. la 11.00 messu Savonlinnassa
11.12. adventin 3. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 16.00 messu Kuopiossa

14.12. ke 18.00 English Mass
15.12. to Seniorien kokous
17.12. la 9.00 lauantaikurssi, 12.15 pyhä
messu, n. 14.30 elokuva "Karol, mies jos-
ta tuli paavi" (mahdollisuus tulla katso-
maan elokuvaa, joka kertoo Johannes
Paavali II elämästä)

18.12. adventin 3. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.00 messu Kajaanissa

24.12. la Herran syntymä, joulu aika alkaa,
juhlapyhä: 24.00 jouluyön messu

25.12. su joulupäivä: 12.00 joulupäivän
messu (latinaksi ja englanniksi), 11.00
messu Kuopiossa, 16.00 messu Joen-
suussa

26.12. ma pyhä Stefanos, ensimmäinen
marttyyri, juhla: 10.30 messu Jyväskyläs-
sä (englanniksi/in English), 11.00 Savon-
linnassa

----------------- Diaspora -----------------
Kajaani: 18.12. su 18.00 messu (Ort. kirk-
ko, Väinämöisenkatu 29)

Kitee: 2.12. pe 18.00 messu (Ev.lut. kirk-
ko, Savikontie 5)

Joensuu: 3.12. la 9.45 uskonnonopetus,
11.00 messu (Ort. kirkon srk-sali, Kirkko-
katu 32)

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

Mikkeli: 4.12. su 16.00 messu (Ev.lut. tuo-
miokirkon krypta, Savilahdenkatu 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, Snellmanin-
katu 8)

Joulunajan ohjelma Diasporassa
Kajaani: 18.12. su 18.00 messu (Ort. kirk-
ko, Väinämöisenkatu 29)

Kuopio: 25.12. su joulupäivä 11.00 messu
(Ort. tuomiokirkon srk-Sali, Snellmanin-
katu 8)

Joensuu: 25.12. su joulupäivä 16.00 mes-
su (Ort. kirkon srk-sali, Kirkkokatu 32)

Savonlinna: 26.12. ma Tapaninpäivä
11.00 messu (Ort. rukoushuone, Erkon-
katu 11)

Elokuva "Karol, mies josta tuli paavi"
17.12. la klo 14.30 seurakuntasalissa

Lasten uskonnonopetus syksyllä 2005:
17.12.

Seniorit: 15.12.

Mass in English: 14.12.

Tampere
Pyhän ristin seurakunta

Huom! arkipäivän messu julkisivu-remontin vuoksi klo 18.00!
27.11. adventin 1. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English

3.12. la 9.00 messu lapualla, 12.00 messu
Pietarsaaressa, 16.00 messu Vaasassa

4.12. adventin 2. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 15.00 messu Hämeenlinnassa,
18.00 messu englanniksi/Mass in English

6.12. ti itsenäisyyspäivä: 18.00 messu
isänmaan puolesta

8.12. to autuaan Neitsyt Marian perisynni-
tön sikiäminen, juhlapyhä (velvoittava):
18.00 juhlamessu, <Huom! 18.00 juhla-
messu ja adoraatio Pyhän Marian Kirkos-
sa Helsingissä: Hiippakunnan omistami-
nen Neitsyt Marian tahrattomalle Sydä-
melle, juhlavuoden päätös.>

10.12. la 9.30 katekeesi, 14.00 perhemes-
su

11.12. adventin 3. sunnuntai: 10.30 pää-
messu, 18.00 messu englanniksi/Mass in
English

18.12. adventin 4. sunnuntai: 10.30 pää-

messu, 12.00 messu Pietarsaaressa,
16.00 messu Kokkolassa, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English

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

Kokkola: su 18.12. klo 16.00 (Katariinan-
katu 3)

Kristiinankaupunki: kysy kirkkoherralta
Kurikka: kysy kirkkoherralta
Lapua: la 3.12. klo 9.00, huom. ma 26.12.
klo 9.00

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

Vaasa: la 3.12. klo 16.00, huom. ma 26.12.
klo 16.00 (Koulukatu 45)

Kouvola
Pyhän Ursulan seurakunta

27.11. adventin 1. sunnuntai: 18.00 ilta-
messu

1.12. to 18.00 iltamessu ja autuaan peri-
synnittömän Neitsyt Marian novena

2.12. kuukauden 1. perjantai: 18.00 pyhä
messu ja adoraatio

4.12. adventin 2. sunnuntai: 11.00 pää-
messu

8.12. to autuaan Neitsyt Marian perisynni-
tön sikiäminen, juhlapyhä(velvoittava):
18.00 pyhä messu, <Huom! 18.00 juhla-
messu ja adoraatio Pyhän Marian Kirkos-
sa Helsingissä: Hiippakunnan omistami-
nen Neitsyt Marian tahrattomalle Sydä-
melle, juhlavuoden päätös.>

11.12. adventin 3. sunnuntai, kirkovihkimi-
sen vuosipäivä, juhlapyhä: 11.00 piispan
messu ja vahvistuksen sakramentti

15.12. to 18.00 iltamessu
18.12. adventin 4.sunnuntai: 18.00 ilta-
messu

22.12. to 18.00 iltamessu
24.12. la Herran syntymä, joulu, juhlapy-
hä: 24.00 paimenten joluyön messu

25.12. su Herran syntymä, joulupäivä:
11.00 joulupäivän juhlamessu

26.12. ma pyhä Stefanos, ensimmäinen
marttyyri, juhla: 11.00 Tapaninpäivän juh-
lamessu

29.12. to 18.00 iltamessu
31.12. la 18.00 kiitosmessu vuoden päät-
tyessä

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

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

Lappeenranta: su 18.12. klo 12.00 (Ort. kir-
kossa)

Uskonnonopetus:
Lahti: la 3.12. klo 14-16 (Ort. kirkon tilois-
sa)

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

PYHÄN URSULAN KIRKONVIHKIMISEN MUISTOPÄIVÄSUNNUNTAINA 11.12.2005klo. 11.00 piispanmessu, jolloin piis-pa Józef Wróbel jakaa vahvistuksensakramentin. Messun jälkeen lyhytkonsertti juhlan kunniaksi. Tilaisuusjatkuu seurakuntasalissa. TERVE-TULOA!

Oulu
Nasaretin pyhän

perheen seurakunta
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

7.12. autuaan Neitsyt Marian perisynnitön
sikiäminen, vigilia (velvoittava): 18.30
pyhä messu

8.12. to autuaan Neitsyt Marian perisynni-
tön sikiäminen, juhlapyhä (velvoittava):

<Huom! 18.00 juhlamessu ja adoraatio
Pyhän Marian Kirkossa Helsingissä: Hiip-
pakunnan omistaminen Neitsyt Marian
tahrattomalle Sydämelle, juhlavuoden
päätös.> Huom. ei messua Oulussa!

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

10.12. la 11.00 uskonnonopetus koululai-
sille

11.12. adventin 3. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.00 päämessu, 17.00 mes-
su Raahessa

16.12. pe 17.00 pyhän sakramentin pal-
vonta, 17.30 iltamessu

18.12. adventin 4. sunnuntai: 10.00 Mass
in English, 11.00 päämessu, 17.30 mes-
su Rovaniemellä

----------------- Diaspora -----------------
Raahessa: 11.12. klo 17.00
Rovaniemellä: 18.12. 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. 09-6129470, 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.

Studiumin pikkujoulu perjantaina
16.12. Messu klo 12 ja sen jälkeen nyytti-
kestit. Tervetuloa! Seuraava messu maa-
nantaina 16.1.06. Kirjasto on kiinni
20.12.05 - 9.1.06.

Kappelissa vietetään messua loka-
kuun alusta lähtien tavallisesti maanantai-
na, perjantaina ja lauantaina klo 12.00.
Muutoksista ja erilaisista tapahtumista py-
ritään ilmoittamaan Fideksessä.

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

TAPAHTUMIA
Academicum Catholicum

Ellei muuta mainita, kokous pidetään Stu-
dium Catholicumissa, Ritarik. 3b A, 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 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:
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 Consecration 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:
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 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!

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

5.12. Toimintapäivä
12.12. Pikkujoulu. Isä Teemu Sippo

SCJ puhuu adventti- ja jouluajan liturgias-
ta.

19.12. Toimintapäivä

Pyhän Henrikin Seura
Pyhän Henrikin seuran Joulukonsertti Py-
hän Henrikin katedraalissa lauantaina
17.12. 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.

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

29.11. tiistai Vietämme joulujuhlaa. Tuot-
han pienen lahjan mukanasi!
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Artikkeleita
Leena Kangas— 20 vuotta Stella Marisissa
20 vuoden ajan Stella Marista johtanut ja emännöinyt Leena Kangas on monipuolinen ihminen. Hän onekonomi ja teologi. Hän on taloudellinen ja tarkka. Hän elää itse lähes askeettisesti mutta on antelias jatäynnä kätkettyä hyväsydämisyyttä.

MIKÄ ON STELLA MARIS?
Stella Maris – kodikkaasti Stellis –  on hiippakunnan toiminta- ja vapaa-ajan keskus
Lohjan Paksalon kylässä Hiidenveden rannalla.
Stella Maris rakennettiin Espoon Westendiin 1930-luvulla, jossa se toimi1960-luvun
puoliväliin saakka. Alusta lähtien Stella Maris on ollut tarkoitettu lapsille ja nuorille
paikaksi, jossa he saavat yhdessä kokea katolista elämää. Vanhalle Stella Marikselle tuli
kuitenkin lähtö Westendistä. Se jäi kaavamuutoksen ja uuden uljaan asutuksen jalkoi-
hin.
Nykyisessä paikassaan Stellis aloitti vuonna 1965. Paikka uudistettiin 80-luvun alussa
hiippakunnan yhteiseksi kurssi- ja leirikeskukseksi erityisenä painopisteenä nuoriso.
Uudistuneen Stelliksen avajaiset olivat 13.8.1983.
Keskus on tarkoitettu kaikkien hiippakuntalaisten virkistyskäyttöön. Vakituisesti siellä
pidetään muun muassa hiippakuntapäivät, pappien ja neuvostojen kokouksia, retret-
tejä, koulutuspäiviä, lasten- ja nuortenleirit, urheilu- ja taideleirit, senioripäivät ja lu-
kuisasti yksittäisiä juhlia ja tapahtumia.
Stella Maris ottaa mielellään vastaan myös yksityishenkilöitä ja perheitä rentoutumaan,
saunomaan ja nauttimaan luonnon rauhasta silloin kun tilaa on.

Helsingissä vuonna 1941 syn-tynyt Leena Kangas ei koskaanole tuntenut itseään kaupun-kilaiseksi. Joka kevät heti kou-lun päätyttyä hän suuntasi se-tänsä luokse maalle ja viihtyisiellä loistavasti. Lukion jäl-keen Leena meni Kauppakor-keaan, opiskeli ekonomiksi jateki töitä useissa kaupallisissayrityksissä. Vuonna 1973 hä-nestä tuli kirjanpidon apulais-tarkastaja Säästöpankkitarkas-tukseen toimialueenaan kokoSuomi. Homma oli hieno.Leena matkusti kaiken aikaa,asui parhaissa hotelleissa,nautti kohdepaikkojen anteli-aasta vieraanvaraisuudesta javietti kaikin puolin luksuselä-mää.Tätä herkkua kesti viisivuotta. Vähitellen Leenalle olikuitenkin alkanut valjeta myöspintaelämän pimeä puoli. Eiollut aikaa kotielämälle, ei har-rastuksille eikä ihmisten koh-taamiselle. Pienestä kaveripo-rukastaan hän sentään yrittipitää viimeiseen saakka kiinni.Heidän kanssaan hän vaeltelikaikki vapaat sunnuntaipäivätNuuksion metsissä. Ne yhdes-säolot olivat Leenan silloisenelämän henkireikiä.

Käänteentekeväkohtaaminen
Kaiken menestyksen aikanaLeenan mielen pohjalla olipyörinyt epämääräinen kaipa-us tehdä jotain rakkaudellistamaailman hyväksi. Jotain ihanoikeaa. Eräänä päivänä tätäkaipausta kosketti Kaivopuis-tossa sattunut kohtaaminen.Leena törmäsi Marian Legioo-naan. Irlantilainen isä Hurleypuhui Jumalan rakkaudestaniin vakuuttavasti ja tulisielui-sesti että Leenan elämä muut-tui. Hän alkoi käydä Henrikinkirkossa aamumessuissa. Hänhiipi hiljaa takapenkkiin japoistui taas yhtä hiljaa. Pää-messuihin hän ei mennyt, sun-nuntaipäiväthän oli varattuvaelluksille.Isä Hurley ja Leena piti tii-viisti yhteyttä toisiinsa ja isäopetti hänelle katolista uskoakirjeitse. Leena myös vierailiLegioonan kotipaikassa Skot-lannissa ja tutustui siellä isoonjoukkoon katolilaisia.Informaatiokurssit Henri-kissä olivat tuohon aikaanalullaan ja Leena osallistuimyös muutaman kuukaudenajan siihen. Hän ei kuiten-

kaan tuntenut ainuttakaansuomalaista katolilaista ja toi-voikin että hänet otettaisiinkirkon yhteyteen Skotlannissa.Mutta piispa oli toista mieltä.Kotiseurakunta oli Helsingissäja siellä hänet pitäisi ottaa vas-taan. Niin tapahtui ja Leenanotti kirkkoon silloin sairaanaolleen piispa Paul Verschure-nin sijasta Henrikin kirkko-herra isä Reinier Brügemann28.8.1977, pyhän Augustinuk-sen päivänä.”Tulin niin vieraaseenjoukkoon, ettei kummiakaantahtonut löytyä. Olen useinmyöhemmin ajatellut, että uu-det jäsenet pitäisi ottaa seura-kunnan yhteyteen paljon nä-kyvämmin. Heidät voisi esitel-lä hyvissä ajoin ennen varsi-naista jäsenyyttä, jotta voitai-siin tutustua puolin ja toisin.Se helpottaisi varmasti kotiu-tumista.””Uudet ovat tiedonhaluisiaja innoissaan. He voisivat an-taa uutta virtaa ja intoa myösjo vähän uomiinsa kangistu-neille vanhoille katolilaisille.Näin anti olisi molemminpuolin rikastuttava”, Leenamiettii.

Isä Hurley on ollut Leenanhengellinen isä aina pari vuot-ta sitten tapahtuneeseen kuo-lemaansa saakka. Leena onvieraillut hänen luonaan sään-nöllisesti Skotlannissa ja Irlan-nissa ja jopa Fidzi-saarella isäHurleyn ollessa siellä lähetys-työssä.
Stella Marikseen
Vaikka Leena oli uudesta hen-gellisestä kodistaan innois-saan, hän koki menettäneensäjotain itselleen hyvin tärkeää.Koska hän nyt osallistui sään-nöllisesti päämessuun, hänmenetti rakkaat sunnuntaiva-elluksensa ja sen mukana van-han kaveriporukan. Tai niinhän silloin luuli. Tilalle tuliuutta. Kesällä 1978, kun sisa-ret olivat jättäneet työnsä Stel-la Mariksessa, Leena meni va-paaehtoistyöhön lastenleirilleja huomasi viihtyvänsä sielläerinomaisesti. Hän sai taasolla luonnon keskellä kaukanakaupungista.Kun piispa Paul sitten tam-mikuussa 1984 pyysi LeenaaStella Mariksen johtajaksi hänotti tehtävän vastaan ilomielinvaikka toisaalta hirvitti.”Kirjanpito minulla olihanskassa mutta muusta entiennyt mitään. Minulla ei ol-lut johtajakoulutusta, en osan-nut lainkaan laittaa ruokaaenkä arvioida sitä kuinka pal-jon ihmiset syövät. Jälkeen-päin olen muistellut kauhullamitä määriä kaurapuuroa tulipikkuporukalle keitettyä! Äi-diltä opitut säilöntäohjeet oli-vat sentään mielessä ja ne oli-vat kullan kalliita. Kaikki muupiti oppia kantapään kautta”,Leena muistelee.”Apua kuitenkin tuli. Olenikuisesti kiitollinen niistä va-paaehtoisista joiden avullaStella Mariksessa selvittiin 10ensimmäistä vuotta. Seura-kuntalaiset jakoivat keskenäänviikonloppuja tullakseen aut-tamaan. Ensimmäisten apuunrientäneiden joukossa olivatmyös ne vanhat vaelluskaveri-ni, jotka jo luulin menettänee-ni. He pesivät Stelliksen ikku-noita ja tekivät joukolla lintu-pönttöjä. Sisar Fulgentia olimyös korvaamaton apulainen.

Piispa Paul leikkasi nurmikot,hakkasi puita ja poltti roskia.Piispa myös ilmiselvästi nauttipäältä ajettavalla ruohonleik-kuukoneella kurvailemisesta.Se oli aitoa ja oikeaa talkoo-henkeä!””Stelliksen työn organi-sointi helpottui ratkaisevastikun taloon palkattiin TiinaRavantti. Tiina on loistavatyöntekijä, jolla on kyky hok-sata ajoissa kaikki ilmestyvätpikkuviat ja apua tarvitsevatpaikat”, Leena kehuu. Silti tal-kooapu on edelleen erittäintervetullutta varsinkin syksyl-lä, jolloin runsaat marjapen-saat ja omenapuut ryöppyävätsatoa.
Stella Maris onkohtaamispaikka
”Olen erittäin onnellinen 20vuodesta Stella Mariksessa.Olen saanut kohdata ihaniaihmisiä, loistavia esitelmöitsi-jöitä ja retrettien vetäjiä. Al-kuun olin vähän nyreissänikun vieraat menivät poskethehkuen kuuntelemaan vaik-kapa Stinisseniä tai Hughesiaja minä kipitin keittiöön keit-tämään perunoita. Vähitellenkuitenkin opin, että oma teh-täväni on palvella ja yrittääluoda hyvä ilmapiiri, Leenakertoo.”Parasta on ollut nähdäettä ihmiset ovat onnellisia jaettä heihin saa kontaktin. Onollut palkitsevaa joskus kuullatehneensä tietämättään rak-
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RETRETTIIN
STELLA  MARIKSEEN 27.-31.12.2005Teemana on Jumalan laupeus.

Retretin pitää isä Teemu Sippo SCJ. Ilmoittau-tumiset Stella Marikseen: puh. 019-335793,kangas.leena@kolumbus.fi. Retretin hinta 100e.Pankkiyhteys: Sampo 800010-1811612.
RETRETIN OHJELMA

Ti 27.12.0517.00 pyhä messu, illallinen, vesper
Ke 28. – Pe 30.12.058.00 laudes8.30 pyhä messu9.15 aamiainen10.30 I mietiskely isä Teemun johdolla12.30 lounas14.30 kahvi15.00 II mietiskely15.30-17.30 adoraatio18.00 illallinen18.30 vesper
Perjantaina 30.12. vesperin jälkeen joululau-luhetki seimen ääressä.
La 31.12.058.00 laudes8.30 pyhä messu, aamupala, lähtö

EDITH-STEIN-TEEMAMATKA SAKSAAN29.4.-7.5.2006
Järjestän matkan kaupunkeihin ja luostareihin,
joissa Edith Steinin (1891-1942, pyhä Ristin Te-
resa Benedicta, Euroopan suojeluspyhimys)
muisto elää: Speyer (2 yötä), Bergzabern, Frei-
burg i.B. (2 yötä), Beuron (2 yötä) ja Köln (1
yö). Matkan varrella myös Mainz (1 yö) ja Stras-
bourg. Päivittäinen messu ja vesper-rukous do-
minikaani-, benediktiini- ja karmeliittaluosta-
reissa. Hintaan 710 euroa sisältyy lennot ja muut
kuljetukset, majoitus (4 x luostarim.) ja ruoka.
Jäljellä on 8 paikkaa. Ilmoittaudu 9.12. mennes-
sä. Heidi Tuorila-Kahanpää, 050-3410248 tai
kahanpaa@ulc.jyu.fi.
Kirjallisuutta; Heidi Tuorila-Kahanpää, Euroo-
pan ikoni. Edith Steinin elämä 1891-1942. 2003.

kauden teon. Toisinaan taason huomannut surukseen, et-tei ole osannut rakastaa. Jokutilanne on mennyt ohi ja hyvätyö jäänyt tekemättä. Sillointuntuu kuin olisi pettänyt ih-miset”, Leena miettii vakavas-ti. ”Erityisesti toivon että lap-set ja nuoret tuntisivat StellaMariksen omaksi paikakseen.Kun he saavat tulla ja tuntea,että heidät hyväksytään sellai-

sinaan, on paljon voitettu. Hy-vät lapsuuden ja nuoruudenmuistot leireiltä ja tapaamisis-ta toimivat samalla myös hyvi-nä muistikuvia koko kirkosta.”Haluaisin eläkkeelle jäätyä-ni jatkaa samalla hengellisellätiellä. Ehkä voisin myös jakaajotain siitä mitä itse olen saa-nut. Minua lähellä on raamat-tumietiskely ja opettaminenkeskustelun kautta. Lähellä sy-däntäni on myös uskontojen

välinen dialogi, jota haluaisinopiskella yliopistossa. Nämäovat vasta ajatuksia mutta aikanäyttää mitä minun tulee teh-dä.””Muutan vuoden vaihtees-sa Helsinkiin lähelle Mariankirkkoa, joten en menetä niitäihmisiä, joihin olen työssänitutustunut. Stella Maris jääbirgittalaissisarten hyviin kä-siin. RITVA HALME

Stelliksen alatalon keittiö on yksi leirtoiminnan “hermokeskus”.
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Kristuksen, kaikkeuden Kuninkaan, paluu
Kirkon liturginen vuosi päät-tyy Kristuksen kuninkuudenjuhlapyhään, jossa korostetaanKristuksen valtiutta ja hyvyyt-tä ihmisiä kohtaan. Isän Juma-lan oikealle puolelle korotettuJeesus on jo nyt kaikkivaltiaskuningas. Hän on lähettänytHenkensä johtamaan ja varje-lemaan kansaansa ja luvannuttulla kerran kunniassaan niin,että koko maan piiri saa Hänetnähdä. Tämän kirkkovuodenviimeisen sunnuntain teemaon peräisin vuodelta 1925, jol-loin paavi Pius XI otti tämänjuhlan käyttöön koko kirkossa.Kristuksen kuninkuuden sun-nuntaista käytettiin myös Suo-messa vuoden 1958 evanke-liumikirjassa Ruotsin esikuvanmukaisesti toista nimitystätuomiosunnuntai. Nämä kak-si erilaista aihetta muodosta-vat kuitenkin kokonaisuuden:kirkkotaiteessakin Kristus vii-meisen tuomion toteuttajanaon vanhastaan kuvattu maail-mankaikkeuden valtiaaksi(Khristos Pantokrator).

Golgatalla Jeesuksen ristinpäällekirjoitus kuului: ”JeesusNasaretilainen, juutalaistenkuningas” (Joh. 19:19). Sillähaluttiin sanoa, että tämä Jee-sus on ansainnut kuoleman,koska Hän on ”juutalaistenkuninkaana” noussut Roo-man herruutta vastaan. Kristi-tyt pitävät tätä halventavaksitarkoitettua nimitystä Jeesuk-sen kunnianimenä, koska ylös-nousemuksen kautta ”Jeesuson korotettu kirkkauteen” (1Tim. 3:16). Hän on saanutosuuden Jumalan elämän täy-teydestä ja vallasta. Hänestäloistaa Jumalan suuruus jakunnia. Ylösnoussut Kristuselää täysin Jumalan luona,joka on asettanut Hänet kai-ken Herraksi. Hänelle ”on an-nettu kaikki valta taivaassa jamaan päällä” (Matt. 28:18).Kaikki tapahtuu Hänen kaut-taan. Jumala on asettanut Hä-net ”istumaan oikealle puolel-leen taivaassa, ylemmäksi kaik-kia valtoja, voimia ja mahteja”,sillä Isä ”on alistanut kaikenhänen valtaansa” (Ef. 1:20-22). Kärsimyksen ja kuolemanlähestyessä Jeesus itse sanoisuuren neuvoston edessä kuu-lustelun aikana: ”Vastedes tesaatte nähdä Ihmisen Pojan is-tuvan Kaikkivaltiaan oikeallapuolella ja tulevan taivaan pil-vien päällä” (Matt. 26:64). Ju-malan oikea puoli on kunnia-paikkana uskottu Messiaalle,Israelin kuninkaalle: ”Istu oi-kealle puolelleni” (Ps. 110:1),sillä ”Herran oikea käsi on voi-mallinen” (Ps. 118:16). Enkeli

Gabrielin ilmoituksessa Jee-suksen syntymästä ilmenee,että Neitsyt Mariasta syntyväPoika on Jumalan Poika jaDaavidin suvusta tuleva Mes-siaskuningas, jonka kunin-kuudella ei ole loppua (Luuk.1:32-33). Jeesuksessa on siisprofeetta Natanin Daavidinsuvulle ilmoittama ’ikuinenvaltakunta’ saanut täyttymyk-sensä (2 Sam. 7:16).
Oikeudenkäynnissään Jee-sus vastasi Pontius Pilatuksenkuulustelevaan kysymykseen:”Oletko sinä juutalaisten ku-ningas?” selkein sanoin: ”Mi-nun kuninkuuteni ei ole tästämaailmasta.” Kun Pilatus uu-delleen kysyi, onko Jeesus ku-ningas, hän sai vastauksen:”Itse sinä sanot, että olen ku-ningas. Sitä varten minä olensyntynyt ja sitä varten tulluttähän maailmaan, että todista-isin totuuden puolesta. Jokai-nen, joka on totuudesta, kuu-lee minua.” (Joh. 18:33-37)Kristuksen kuninkuus ei siismerkitse maallista valtaa vaanjotakin paljon enemmän. Hänei ollut tullut etsimään ajallis-ta valtaa, vaan tuomaan maail-maan totuuden. Hän on kokoajan alku- ja päätepiste, alfa jaomega (Ilm. 1:8). Kaikki onsaanut alkunsa Hänestä ja ai-kojen lopussa kaikki palaa Hä-neen. Kristus on maailman-kaikkeuden ja historian Her-ra. Profeetta Danielin IhmisenPoikaa koskeva näky käy to-teen: ”Hänelle annettiin valta,kunnia ja kuninkuus, kaikki-en kansojen, kansakuntien jakielten tuli palvella häntä. Hä-nen valtansa on ikuinen valta,joka ei katoa, eikä hänen ku-ninkuutensa koskaan häviä”(Dan. 7:14). Herramme on siiskunnian kuningas, kutenpyhä Paavali tunnusti: ”Muttaiankaikkiselle kuninkaalle, ka-toamattomalle, näkymättö-mälle, ainoalle Jumalalle, kun-nia ja kirkkaus aina ja iankaik-kisesti!” (1 Tim. 1:17).   Se to-tuus, josta Kristus todistaa, lä-päisee kaikki maalliset valtara-kennelmat ja valaisee syvim-mätkin sielun sopukat. VaikkaKristuksen kuninkuus ja senperustana oleva totuus onnäin ylivoimainen, Jumala eisitä kuitenkaan tuo voimalli-sesti näkyviin kaikkien tun-nustettavaksi, koska Jumala-han kunnioittaa ihmisen va-pautta. Hän tahtoo, että ih-misten suhde Häneen perus-tuu rakkauteen, eikä oikeassaja aidossa rakkaudessa ole pak-koa. Jumala tarjoaa armoaanja rakkauttaan meille kaikille,ja Hän odottaa samalla, että

me vapaasti vastaamme omal-la rakkaudellamme Hänen tar-joukseensa. Itse asiassa tämänmaailman valtakunnat ja Kris-tuksen valtakunta eivät puhusamaa kieltä. Tässä maailmas-sa jokaisella totuudella onmonta puolta, ja samasta asi-asta on monta kilpailevaa to-tuutta. Kristinuskon perusläh-tökohta on, että Jumala ja Hä-nen evankeliuminsa on lopul-linen ja ehdoton totuus, mut-ta länsimainen nykyajattelu

suhteellistaa sen erilaisilla to-tuuksilla. Jokainen tekee itsel-leen oman jumalansa ja omanelämäntapansa, jossa hetkelli-set tunne-elämykset korvaavatkaikki opilliset kysymykset.Maallistuneen nyky-yhteiskun-nan asioita hoidetaan ja niistäpäätetään hyvin pinnallisin pe-rustein ja hyvin lyhytjänteisis-tä ja materiaalisista periaatteis-ta lähtöisin. Usein nykyaikai-nen kulttuuri ja yhteiskuntaluovat harhakuvan, että rau-han voi saada lyhytkestoisestaja hauraasta todellisuudesta.Totuutta useimmiten rajoite-taan vain maalliseen sulkientuonpuoleisen ulottuvuuden,mikä tuo lopulta esiin syvänpetollisuuden ja kyvyttömyy-den tyydyttää sitä onnellisuu-den janoa, jota ihminen sydä-messään osoittaa jatkuvastikaipaavansa.
Kristuksen kuninkuus sensijaan perustuu yhteen, ehdot-tomaan totuuteen, jolla onkyky johtaa ihmistä ikuisen jajumalallisen elämän salaisuu-teen. Totuus on Jumala itse, jasen Hän on ilmoittanut kaikil-le ihmisille: ”Minä olen tie ja

totuus ja elämä; ei kukaan tuleIsän tykö muutoin kuin mi-nun kauttani” (Joh. 14:6). Ju-malan lihaksi tullut Sana ontotuus yli kaikkien totuuksien.Jeesus Kristus on kaikkeudenkuningas. Hänen valtiutensaon hiljaisesti ja mysteerisestirakentaumassa joka päivä ar-molla, joka vapauttaa ihmisiäsynnin orjuudesta yhdistäenHänen voittoisaan ylösnou-semukseensa. Kristuksen ku-ninkuuden alkuperä ei ole

maallinen mahti, vaan rakkau-dessa vallitseva kuuliainen ris-tinuhri, kuten juhlapyhän pre-faatiossa lausutaan: jotta Hän”uhraten itsensä ristin alttaril-la tahrattomana rauhan uhri-na täyttäisi ihmiskunnan pe-lastuksen salaisuuden, ja alis-tettuaan kaikki luodut valtan-sa alle valmistaisi Sinun [Juma-lan] majesteetillesi ikuisen jayleisen valtakunnan: totuudenja elämän, pyhyyden ja armon,vanhurskauden, rakkauden jarauhan valtakunnan”. RistiltäJumala avaa ihmisille tien pe-lastukseen. Tätä tietä ei voikulkea inhimillisen viisaudenja tiedon varassa vaan luotta-malla, uskomalla Jumalaan jaosallistumalla Hänen elä-määnsä.
Kristuksen tuoma valta-kunta on tosin jo tullut maanpäälle ja loistaa selvästi ihmi-sille Hänen sanoistaan, teois-taan ja läsnäolostaan. Sen ra-joja ei voida kuitenkaan vielänähdä selvästi, sillä tuo valta-kunta on vasta täyttymässä Ju-malan omana aikana (Apt.1:7-8). Itse asiassa ”Kristuksenvaltakunta on jo mysteerinä”

läsnä kirkossa, joka on ”tämänvaltakunnan itu ja alku maanpäällä” (Lumen Gentium 5).Kristuksen valtakunta osoittaajo nyt läsnäolonsa ihmeellis-ten merkkien kautta, jotkaseuraavat kirkon julistaessatätä valtakuntaa (Mark. 16:17-20). Se ei ole kuitenkaan vielätoteutunut täydellisesti, koskakuningas ei ole vielä tullutmaan päälle ”suuressa voimas-saan ja kirkkaudessaan”(Luuk. 21:27). Kristus hallitsee

jo nyt kirkkonsa välityksellä,mutta kaikki tässä maailmassaoleva ei vielä ole alistettu Hä-nelle. Pahan vallat hyökkäävätvielä sen kimppuun (2 Tess.2:7), vaikka Kristus onkin pää-siäisessään jo saanut niistä pe-rusteellisen voiton. Jumalanlopullinen voitto pahan kapi-nasta ilmenee viimeisenä tuo-miona sen jälkeen, kun tämäkatoava maailma on kokenutviimeisen kosmisen järkkymi-sen (2 Piet. 3:12-13). Nykyinenaika on Hengen ja todistami-sen aikaa, odotuksen ja valvo-misen aikaa koettelemustenparissa. (KKK 672)
Kristus on oman Isänsä jameidän Isämme luona. Hänon yhä yksi meistä ja nyt Juma-lan edessä puhuu meidän puo-lestamme (Hepr. 9:24). Hänenelämänsä Isän luona merkitseeuutta alkua kaikille ihmisille.Hänen kanssaan meilläkin ontaivaassa kotimaa (Fil. 3:20),jossa saavutamme Jumalankirkkauden. Siitä saammekiinnekohdan elää tässä maa-ilmassa niin, että monet ihmi-set saavat toivoa ja uskon us-kallusta. Ihminen ei voi elää
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Joulumyyjäiset Turussa
Birgittalaissisarten ja Teresojen joulumyyjäiset sunnuntaina27.11. klo 11.45-15.00 Birgitta-salissa, Ursininkatu 15a, 20100 Turku.TERVETULOA!

ilman toivoa, muuten elämäl-lä ei olisi merkitystä ja se kävi-si sietämättömäksi. Jeesus eitodellakaan jätä meitä ’orvoik-si’ (Joh. 14:18), vaan Hän lä-hettää Isän luota Pyhän Hen-gen, jotta voisimme seurataHäntä. Kristus on Kuningas,joka tuo suuruutensa julki an-tamalla esimerkin palvelemi-sesta: ”Minä olen teidän kes-kellänne niin kuin se, joka pal-velee” (Luuk. 22:27). Hänessänäemme, kuinka suuri on Ju-mala, joka tulee pieneksi, jot-ta ihminen tulisi suureksi.
Kristus elää kirkossaan,

niin kuin Hän lupasi olemaanmeidän kanssamme iäti, ainamaailmaan loppuun saakka(Matt. 28:20). Erityisesti euka-ristian vietossa koemme tätäläsnäoloa ja kaipaamme Hä-nen kunniassa tulemistaan.Pyhä messu on ”pantti taivaal-lisesta tulevaisuudesta”, en-nakko taivaan kunniasta(KKK 1402) ja siitä syystä sitävietetään ”odottaessa autuaal-lisen toivon täyttymistä ja Va-pahtajamme Jeesuksen Kris-tuksen tulemista”. Nämä ovatpapin lausumat sanat Isä mei-dän –rukouksen jälkeen, jotamekin rukoilemme Isältä Jee-suksen opettamin sanoin:”Tulkoon sinun valtakuntasi.”Pyydämme ja kaipaamme kes-kellemme Jumalan valtakun-taa, joka on tuleva kerran täy-dessä voimassaan, mutta sa-malla on jo nyt keskellämme.
Ensimmäiset kristityt toi-voivat saavansa kokea Kristuk-sen takaisin tulemisen jo oma-na elinaikanaan. He rukoilivatvarsinkin eukaristian vietossaKristuksen pikaista tulemistahuutaen Hänelle: ’Maranat-

ha’, joka merkitsee ’Herram-me, tule!’ (1 Kor. 16:22). Kris-tuksen läsnäolo on sekä jo to-teutunutta läsnäoloa että vielälopullisesti toteutumatontaläsnäoloa. Pyhä Paavali oli kul-kenut kovalla kiireellä silloisentunnetun maailman halki val-mistaakseen mahdollisimmanmonet ihmiset Herran pikai-seen tulemiseen. Vähitellenkirkko ymmärsi, että sen onelettävä maailmassa kauem-min, kuin ensin luultiin, jaettä lähetystyö on sen pysyvätehtävä. Jeesuksen vertauksetJumalan valtakunnasta sina-pinsiemeneen ja hapatteeseen(Matt. 13: 31-33) opettavat,että kirkon on suostuttavaodottamaan sitä jonkin aikaa,sillä valtakunta leviää ihmisel-tä ihmiselle pikkuhiljaa, Juma-lan omana aikana. MuistellenJeesuksen sanoja: ”Sitä päivääja hetkeä ei tiedä kukaan, ei-vät taivaan enkelit eikä edesPoika, sen tietää vain Isä”(Matt. 24:36), kirkko oppii sa-malla, että Kristuksen päivä eiole ihmisten laskettavissa.
Lopun ajan odotukset ovatkorostuneet aina ihmiskun-nan suurten murrosten ja tai-tekohtien yhteydessä. Histori-an kuluessa on aina uudestaanilmaantunut hurmahenkiä,jotka uskoivat voivansa määri-tellä hetkelleen ajan päättymi-sen ja tuomiopäivän. He ovatjoka kerta erehtyneet. Kristilli-sen opin mukaan historiapäättyy Jeesuksen paluuseen javiimeiseen tuomioon, jolloinkaikki herätetään. Kristillisetkirkot eivät kuitenkaan tun-nusta oppia sitä seuraavastatuhatvuotisesta valtakunnasta,ns. millenarismi, joka kuvaaerityistä vaihetta maailmanhis-toriassa, jolloin Kristus hallit-see yhdessä pyhiensä kanssa.Alkukirkkoon ajatus tuhat-vuotisesta valtakunnasta liittyisiten, että Jeesuksen odotettiintulevan pian takaisin. Silloinhän ottaa maallisen vallan japerustaa rauhan ja yltäkylläi-syyden valtakunnan. Origenes(185-254) ja Augustinus (354-430) kannattivat vertauskuval-lista tulkintaa, jonka mukaankirkko itse edustaa hengellises-ti tuhatvuotista valtakuntaa.Augustinuksen opetuksestatuli myös katolisen kirkon vi-rallinen kanta, joka tuomitseeopin viimeisen tuomion jälkei-sestä maanpäällisestä tuhat-vuotisesta valtakunnasta juu-talaisena harhaoppina (KKK676). Myöskään ajatusta siitä,että kaikki ihmiset lopulta pe-lastuvat Jumalan rakkaudentakia, ei esiinny Raamatussa.
Kristus on ikuisen elämänHerra. Maailman VapahtajanaHänellä on täysi oikeus lausua

lopullinen tuomio ihmistenteoista ja sydämestä. Ristin-kuoleman kautta Isä Jumala”on antanut kaiken tuomio-vallan Hänelle” (Joh. 5:22).Sanoma kaikkia ihmisiä koske-vasta maailman tuomiosta päi-vien lopulla voi herättää pel-koa ja ahdistusta mutta myösodotusta ja toivoa. Jumalantoimesta ja Jumalan edessäkaikki asetetaan oikeaan järjes-tykseen. Jumalan Poika ei ai-noastaan toteuta oikeutta,vaan myös tekee täydelliseksirakkaudessa sen, mikä on va-javaista, sillä Hän ei kuiten-kaan ole tullut tuomitsemaanvaan pelastamaan ja antamaansen elämän, joka on Hänessä.Tuomiolla ratkaisee se rakkau-den määrä, joka on sävyttänytelämäämme: ”Totisesti: kai-ken, minkä te olette tehneetyhdelle näistä vähäisimmistäveljistäni, sen te olette tehneetminulle” (Matt. 25:40). Olem-me siis vastuussa teoistammeja tekemättä jättämisistämme.Ikuisen Jumalasta erossa ole-misen ohella on myös Jumalanlupaama iankaikkinen autuus.Taivaasta laskeutuu uusi kau-punki, jossa Jumala kutsuumeitä taivaalliselle hääaterial-le runsaine antimineen (Ilm.19:1-10).
Itse asiassa meidän ei kuu-lukaan ”tietää aikoja eikä het-kiä, jotka Isä oman valtansanojalla on asettanut” (Apt.1:7). Me kykenemme nykyisinlaatimaan pitkän aikavälinsuunnitelmia ja etukäteislas-kelmia, mutta meitäkin kos-kee Jeesuksen vertaus: ”Ym-märrättehän, että jos talonisäntä tietäisi, minä yön tunti-na varas tulee, hän ei antaisimurtautua taloonsa” (Luuk.12:39). Herran tulon iloiseenodotukseen liittyy aina keho-tus valvoa: ”Olkaa tekin val-miit, sillä Ihmisen Poika tuleehetkellä, jota ette aavista”(Luuk. 12:40). Väsymisen javälinpitämättömyyden vaaraon suuri. Ihminen kotiutuuhelposti tähän maailmaan jaunohtaa, ettei hän elä täälläpysyvästi. Kristityn tulisi ollajoka hetki valmis lähtemääntästä elämästä. Valvominen eikuitenkaan ole voimia kulutta-vaa jännitystä, vaan turvallistaluottamusta siihen, että meis-sä hyvän työnsä alkanut Juma-la vie sen myös päätökseen.

Jumalan lupauksen mukaises-ti kristityt odottavat uusia tai-vaita ja uutta maata, joissa val-litsee täydellinen vanhurska-us.
Kaikesta huolimatta kysy-mys Kristuksen paluusta onpysynyt kirkossa ajankohtaise-na. Vuosittain toistuvassa ad-venttiliturgian vietossa kirkkopalauttaa mieleensä, että seodottaa Herran paluuta kirk-kaudessa. Adventtina kirkkokääntää katseensa Israelinkansan historiaan, herättää tä-män Messiaan odotuksen jäl-leen eloon ja uudistaa uskovis-sa kaipuun Jumalan toteutta-maan pelastukseen ja täydelli-seksi tulemiseen. Itse asiassaadventtiaika on luonteeltaankahdenlainen. Toisaalta val-mistaudutaan viettämään jou-lun juhlapyhiä, joina muistel-laan Jumalan Pojan ensim-mäistä tulemista ihmistenluokse. Toisaalta tämä muiste-leminen kuitenkin ohjaa sydä-met odottamaan Kristuksentoista tulemista aikojen lopus-sa. Näiden molempien piir-teidensä vuoksi adventtiaikaon hartaan ja iloisen odotuk-sen aikaa. Uskovat osallistuvatsiten Vapahtajan ensimmäi-sen tulemisen pitkään valmis-tukseen ja uudistavat itsessäänkaipauksen Hänen toisesta tu-lemisestaan (Ilm. 22:17). Kirk-ko iloitsee siitä, että pelastajaon jo tullut. Se kehottaa usko-via olemaan valmiita kohtaa-maan Jeesuksen Kristuksenratkaisevalla tavalla. Kirkkomuistelee jokaisessa eukaristi-an vietossa Jeesuksen tietä ”sii-hen saakka, kun kunniassa tu-let”.
Kirkkovuoden viimeinensunnuntai liittyy siis samallaseuraavaan sunnuntaihin, ad-venttiin. Kirkkovuoden alussaja lopussa - tai lopussa ja alussa- kuuluu sama viesti: Jumalalähestyy meitä Kristuksessa jaasettaa meidät kasvojensaeteen. Kristuksen, kaikkeudenkuninkaan, paluun odottami-sesta alkavana liturgisenavuonna tavataan edelläkävijä,Johannes Kastaja; siihen sisäl-tyy myös Neitsyt Marian tah-rattoman sikiämisen juhla. Ka-tolinen adventti on kasvavanilon aikaa, pelastus on lähellä.Se ei oikeastaan tunne pikku-jouluperinnettä, mutta kulkee

rukousten ja hartauksien muo-dossa kohti Herran tulemista.
Adventtiaika herättäämeissä myös huomion ’viimei-siin asioihin’ (kuolema, vii-meinen tuomio, taivas, helvet-ti ja kiirastuli). Emme voi kos-kaan kumota sitä tosiasiaa että”jokaisen ihmisen osana onkerran kuolla ja sitten joutuatuomiolle” (Hepr. 9:27). Odot-taessamme Kristuksen Kunin-kaan toista tulemista, pyydäm-me Pyhältä Hengeltä arvokas-ta lahjaa, Jumalan pelkoa, elitietoisuutta että Jumala on oi-keamielinen tuomari, joka pal-kitsee hyvän ja rankaisee pa-han. Tämän tuomarin ta-paamme erityisesti papin kaut-ta parannuksen sakramentis-sa, joka on tavallaan ennakoi-va yksityinen tuomio. Sen jat-kuva muisteleminen auttaameitä luopumaan synnistä jakarttamaan pahaa. Samalla us-kallamme rakastaa Jumalaa us-koen ja toivoen, koska Hän onennen kaikkea Rakkaus (1Joh. 4:8). Jumala on armolli-nen ja rakastettava Isä, joka”antoi ainoan Poikansa, jotteiyksikään, joka häneen uskoo,joutuisi kadotukseen, vaan sai-si iankaikkisen elämän” (Joh.3:16).

NGUYEN TOAN TRI

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

11.12.05 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!
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Artikkeleita

SUOMENCARITAKSENADVENTTI-KERÄYS2005
”Minä olin muukalainen, ja te otitte minut huoneeseenne.”

Tänä vuonna Caritas kerää hiippakunnassa adventtiuhrin seurakunnille maahanmuut-
totyöhön. Maahanmuuttajat tulevat Suomeen useita mutkikkaita teitä, joskus vapaaeh-
toisesti joskus pakotettuina. Erityisen vaikeaa sopeutuminen on, kun maahanmuuttaja
on tullut pakolaisena tai turvapaikanhakijana.

Syyt Suomeen saapumiseen ovat erilaisia, mutta yhteistä on, että he tarvitsevat erityis-
tä tukea. Kaikilla maahanmuuttajilla on aluksi sama tilanne; perhe on kaukana ja tuki-
verkko puuttuu. Puhuttu kieli on vierasta ja kulttuuri on outoa.

Caritaksen puoleen käännytään silloin, kun ilmenee odottamattomia ongelmia. Ca-
ritas auttaa mm. yhteydenpidossa viranomaisiin, mutta tarvitaan enemmän. Keräyksellä
autetaan maahanmuuttajien sopeutumista Suomeen.
Keräyksestä kertyvillä varoilla Caritas:
– lisää tiedottamista seurakunnista
– tukee kuljetuksia messuihin ja muihin tilaisuuksiin
– järjestää virkistystoimintaa

KIITOS TUESTASI !

Advent Collection 2005
      ” I was a stanger and you took me in.”

This year Advent Collection is for purpose of supporting pari-shes in their reach for immigrants in our diocese. The waysimmigrants come to Finland are numerous and full of obstac-les. Sometimes they arrive voluntarily, sometimes being obli-ged. Adaptation to a new country is especially difficult whenthe immigrants arrive as refugees or asylum seekers.The reasons for their coming to Finland differ from case tocase but all of them are in need of especial support. In the be-ginning the situation is the same for everybody; relatives are farand their support is lacking. The spoken language and cultureis totally new, strange and odd.When unexpected problems appear Caritas is contacted.Caritas is helping in communication with authorities, but moreis needed. The collected funds will be used to help immigrantsadapt themselves to Finland.With funds, in collaboration with parishes, Caritas– will publish general information about parishes;– will support transport to masses and other occations;– will organize recreation activities.
THANK YOU FOR YOUR SUPPORT!

Adventsinsamling 2005
"Jag var en främling och ni tog emot mig i ert hus"

I år används medlen från församlingens adventsoffer till för-mån för invandrararbete. Invandrarna kommer till Finland påolika komplicerade vägar, ibland frivilligt och ibland undertvångsmässiga omständigheter. Anpassaningen är speciellt svårför flyktingar och asylsökande.Orsakerna till att komma till Finland är olika men det ge-mensamma är behovet av särstöd. Alla invadrare står till en bör-jan inför samma situation; familjen är långt borta och stödnät-verk saknas. Språket och kulturen är främmande.Caritas kontaktas när oförutsedda svårigheter tillstöter. Cari-tas hjälper bl.a med kontakten till myndigheter, men en störreinsats behövs. Insamlingens mål är att anpassa invandrarna tillFinland.
Caritas och församlingarna:
– ökar kunskapen om församlingarna;
– stöder transport till mässor och övriga evenemang
– arrangerar rekreationsverksamhet

TACK FÖR DITT STÖD!

Kirkoissa on keräyslippaat. | Insamlingsbössor i kyrkorna. | Collection boxes in the churches. ETSIMME VAPAAEHTOISIAMYYJIÄ CARITAKSENMYYNTIKOJUUN 7.-18.12VÄLISELLE AJALLE.
Haluatko virittäytyä tänä vuonnaajoissa joulutunnelmaan. Tulemyyjäksi Caritaksen myyntiko-juun Esplanadille Tuomaan mark-kinoille Helsingissä. Markkinatovat auki klo 11-19 välisenä aika-na, joten vuoroja tulee useitasekä aamuun, iltapäivään että il-taan.   Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Ca-ritaksen toimistoon mahdollisim-man pian niin pääsemme suun-nittelemaan yhdessä onnistunut-ta joulumyyntiä.
Suomen Caritas ry, Maneesikatu2a, 00170 Helsinki, puh. (09)135 7998, faksi (09) 684 23140info@caritas.inet.fi
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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

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.

Lukijoilta

Kuvan hautausmaa ei liity lukijakirjeeseen.

Turun katolinen hautausmaaonnettomassa tilassa
Turun katolinen hautausmaaon ainoa, johon katolilaisetkaikkialta Suomesta voivat va-lita tulla haudatuiksi. Hauta-usmaan kunnon vastuu kuu-luu Turun seurakunnalle,mutta myös hiippakunnallaon merkittävä vastuu siitä, kos-ka Suomessa toiminut katoli-nen papisto, mm. piispa Ver-schuren on haudattu sinne.Kävimme kesällä perheenikanssa hautausmaalla muis-taaksemme isä Robert deCaluweta ja asettaaksemmekukkia hänen haudalleen.Voitte kuvitella kuinka yllätty-neitä olimme, kun näimmemillaisessa kunnossa hautaus-maa oli. Ruohoa ei oltu leikat-tu, rikkaruohoa oli kaikkialla.

Hautausmaan polut olivatkun niittypolkuja. Vanhojahautauskiviä lojui sikin sokinpitkin hautausmaan seinämiä.Haudat olivat pääosin hoita-matta lukuun ottamatta Casa-grandien perhehautaa. Kaikki-en huonoimmassa kunnossaolivat papiston, sisarten, velji-en ja piispa Verschurenin hau-dat. Myös tunnettujen suoma-laisten katolilaisten haudat,kuten Birgit Klockarsin hauta,olivat onnettomassa tilassa.Verrattuna luterilaisten, juuta-laisten ja ortodoksien hautaus-maihin katolisen hautaus-maan kunto oli silmiinpistä-vän kauhea.Kysyn, haluammeko antaatällaisen kuvan itsestämme ja

siitä, miten hoidamme edes-menneiden pappien ja veljiensekä sisarten ja katolistenmerkkihenkilöiden hautoja?Tällaisella räikeällä välinpitä-mättömyydellä on luonnolli-sesti imagovaikutus, mutta sil-lä on myös uskonnollinenulottuvuus. Kristus on ylös-noussut ja me uskomme, ettämyös me osallistumme hänenylösnousemukseensa. Kuolleetovat menneet edellämme jame tulemme varmasti perässä.Eivätkö hyvin hoidettu hauta-usmaa ja hoidetut haudat ku-vaa tätä elävien ja kuolleittenyhteyttä?
JAN-PETER PAUL

*TULEVIA TAPAHTUMIA *
4.12. BASAARI-BASAR-BAZAAR 10.45-14.30Pyhän Henrikin srk-sali- / St.Henrik's församlingssal. Pyy-dämme ystävällisesti toimittamaan leivonnaiset/lahjoituksetP.Henrikin srk-saliin, lauantaina 3.12,  klo 16.00 jälkeen.Bakverk/gåvor avsedda för basaren kan vänligen inlämnas iSt.Henrik's församlingssal, lördag 3.12, efter kl. 16.00
7.-18.12 TUOMAAN MARKKINAT ESPLANADINPUISTOSSAViime vuoden tapaan Caritas ottaa osaa Tuomaan markki-noille Helsingissä. Caritaksen myyntikoju löytyy numerolla42 , johon olet lämpimästi tervetullut tutustumaan ja teke-mään jouluostoksia. Jos haluat ilmoittautua vapaaehtoiseksimyyjäksi myyntikojuun, ota meihin yhteyttä! Apuasi tarvi-taan.
20.12. AVOINTEN OVIEN PÄIVÄ klo 8-14Caritaksen toimistolla vietämme avointen ovien päivää kokopäivän. Tervetuloa maistelemaan piparkakkuja ja juomaanlasillinen kuumaa glögiä sekä tapaamaan tuttuja!
*VIE KUKKA YSTÄVÄLLE JOULUTERVEHDYKSE-NÄ*Voit tilata vaivatta joulukukat (amaryllys, joulutähti, hya-sintti) kotiin Caritaksen kautta. Sitovat tilaukset pyydetääntekemään viimeistään 14.12. mennessä. Kukat voi noutaaCaritaksen toimistosta viimeistään 21.12 ja yli 10kpl:een tila-ukset toimitetaan suoraan toivottuun osoitteeseen pääkau-punkiseudulla./Hyvän mielen joulu jokaiselle! /
*"WHITE BAND CAMPAIGN" *Valkoiset ja siniset rannekkeet ovat saapuneet toimistoom-me! Jos kaipaat osallisuutta kansainväliseen köyhyydenvastai-seen kampanjaan, niin tule noutamaan tai tilaa oma rannek-keesi toimistosta á 2 euroa. Rannekkeeseen on painettu teks-ti MAKEPOVERTYHISTORY ja CARITAS. Valkoisen nau-han päivää vietetään maailmanlaajuisesti 10.12.
*CARITAS-KAUPPA *- perinteisiä adventtikalentereita Saksasta, 4 erilaista mallia- ihania käsintehtyjä joulukortteja Intiasta- pieniä lahjatavaroita ja kynttilöitä- silkkikankaita ja sareja Intiasta- yrttisaippuoita norjalaisesta luostarista(KAIKKIA TAVAROITA VOI MYÖS TILATA POSTIEN-NAKOLLA!)

Tervetuloa jouluostoksille!

Fiesta de la Virgen de Guadalupe
Lunes, 12 de Diciembre de 2005
Santa Misa: 17.30 horas
Fiesta en la sala de la parroquia: 18.15 horas
Parroquia de Santa María
Mäntytie 2, 00270 Helsinki
Tel. 09-2411633
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Ajassa

Alkurukous
Oi perisynnitön Maria, puhtauden lilja, minätervehdin sinua, koska jo sikiämisesi ensi het-kestä alkaen olit täynnä armoa. Palvon ja kiitänPyhää Kolminaisuutta siitä ylevästä suosiosta,jonka hän on sinulle antanut. Oi Maria, armoi-tettu, auta minua edes vähäisessä määrin pääse-mään osalliseksi siitä armon täyteydestä, jonkaniin ihmeellisesti sait osaksesi perisynnittömäs-sä sikiämisessäsi. Varmoihin esirukouksiisi luot-tavaisesti turvaten pyydämme sinua hankki-maan meille sen suosion, jota tässä novenassapyydämme: ... Pyydämme myös mielen, sydä-men ja ruumiin puhtautta, jota tarvitsemmepäästäksemme yhteyteen Jumalan kanssa. Aa-men.Oi Maria, joka sikisit ilman syntiä, rukoile
meidän puolestamme, kun käännymme puolee-
si.

Oi pyhä Jumalanäiti, perisynnittömän sikiä-
misesi tähden rukoile puolestamme jumalallis-
ta Poikaasi ja hanki häneltä meille se suosio,
jota tässä pyydämme. Aamen.
Päivittäiset rukoukset
Ensimmäinen päivä (29.11.): Oi pyhä Neitsyt,
joka olit Herralle niin mieluisa, että sinusta tuli
hänen Äitinsä. Sinä olet tahraton ruumiiltasi ja
hengeltäsi, uskossasi ja rakkaudessasi. Katso sik-
si ystävällisesti minun puoleeni, kun nyt har-
taasti pyydän voimallista esirukoustasi. Oi pyhä
Äiti, autuaan ja perisynnittömän sikiämisesi
kautta ja sen ensi hetkestä alkaen sinä murska-
sit vihollisen pään. Ota vastaan rukouksemme,
kun pyydämme sinua esittämään Jumalan val-
taistuimen edessä tämän pyyntömme: …
Toinen päivä (30.11.): Oi Maria, ainainen Neit-
syt, Jumalanäiti, enkelten ja pyhien Kuningatar,
me tervehdimme sinua syvästi kunnioittaen ja
lapsen lailla rakastaen mietiskellessämme sinun
perisynnitöntä sikiämistäsi. Me kiitämme sinua
äidillisestä suojeluksestasi ja niistä monista siu-
nauksista, joita olemme ihmeellisen laupeutesi
kautta ja voimallisten esirukoustesi avulla saa-
neet. Rajattoman luottavaisina käännymme
puoleesi kaikissa tarpeissamme. Oi laupeuden

Äiti, me pyydämme sinua kuulemaan rukouk-
semme ja hankkimaan meille jumalalliselta Po-
jaltasi sen suosion, jota tässä novenassa hartaas-
ti pyydämme: …
Kolmas päivä (1.12.): Oi autuas Neitsyt Maria,
sinä olet kristikansan kunnia, kaikkialla maail-
massa olevan kirkon ilo ja meidän Herramme
Äiti. Puhu puolestamme Jeesuksen Sydämelle,
sillä hän on sinun Poikasi ja meidän veljemme.
Oi Maria, pyhän ja perisynnittömän sikiämisesi
kautta sinä tulit maailmaan tahrattomana. Han-
ki meille Jeesukselta suuressa laupeudessasi se
erityinen suosio, jota me tässä novenassa har-
taasti etsimme: …
Neljäs päivä (2.12. ): Oi Maria, Jumalanäiti,
kunniakkaassa perisynnittömässä sikiämisessä-
si sinut siunattiin armon täyteydellä. Sinä olet
ainutlaatuinen naisten joukossa, koska olet sekä
äiti että neitsyt, Kristuksen Äiti ja Neitsyt. Siksi
pyydämme sinua katsomaan istuimeltasi lem-
pein sydämin meitä ja kuulemaan rukouksem-
me, kun me hartaasti pyydämme sinua hankki-
maan meille sen suosion, jota nyt anomme: …
Viides päivä (3.12.): Oi Jumala, Neitsyt Marian
perisynnittömän sikiämisen kautta sinä valmis-
tit Pojallesi sopivan asunnon. Me pyydämme
sinua: samoin kuin Poikasi ennaltanähdyn kuo-
leman kautta suojelit Marian kaikelta synnin
tahralta, suo nyt, että hänen esirukoustensa
kautta me saisimme sen armon, jota nyt tarvit-
semme: …
Kuudes päivä (4.12.): Kunniakas ja kuolema-
ton taivaan Kuningatar, me tunnustamme sy-
vän uskomme sinun perisynnittömään sikiämi-
seesi, joka sinulle oli ennaltamäärätty jumalalli-
sen Poikasi ansioiden tähden. Sinun kanssasi
me riemuitsemme perisynnittömästä sikiämi-
sestäsi ja kannamme kiitoksemme siitä yhdelle
ja iäti hallitsevalle Jumalalle, Isälle, Pojalle ja
Pyhälle Hengelle, joka on kolme persoonaa
mutta yksi olemus. Oi lihaksitulleen Sanan Äiti,

kuule anomisemme, kun pyydämme tätä erityis-
tä armoa tämän novenan aikana: …
Seitsemäs päivä (5.12.): Oi tahraton Neitsyt, Ju-
malanäiti ja minun Äitini, muistelen perisynni-
töntä sikiämistäsi tietoisena sinun voimastasi.
Käännä laupiaat silmäsi puoleeni korkeuksista,
kun täynnä luottamusta armeliaisuuteesi pyy-
dän sinua tulemaan avuksemme ja anomaan ju-
malalliselta Pojaltasi sitä suosiota, jota me har-
taasti tässä novenassa pyydämme: ... , jos se on
hyödyksi kuolemattomille sieluillemme ja niille
sieluille, joiden puolesta me rukoilemme.
Kahdeksas päivä (6.12.): Oi armollinen Neitsyt
Maria, Lunastajamme Jeesuksen Kristuksen ra-
kas Äiti, rukoile häntä puolestamme, jotta sai-
simme sen suosion, jota tässä novenassa har-
taasti anomme: ... Oi lihaksitulleen Sanan Äiti,
me luotamme siihen, että Jumala valtaistuimel-
laan kuulee armeliaasti sinun rukouksesi mei-
dän puolestamme. Oi kunniakas Jumalanäiti,
riemukkaan perisynnittömän sikiämisesi muis-
toksi kuule rukouksemme ja hanki meille se,
mitä pyydämme.
Yhdeksäs päivä (7.12.): Oi maailmankaikkeu-
den Kuninkaan Äiti, sinä olet täydellisin ihmis-
suvun jäsen, synnin likaaman luontomme ai-
noa ylpeydenaihe. Me käännymme sinun puo-
leesi, joka olet Äitimme, puoltajamme ja välit-
täjämme. Oi pyhä Maria, auta meitä siinä, mitä
nyt tarvitsemme. Oi Maria, joka sikisit ilman
syntiä, sydämemme pohjasta me nöyrästi pyy-
dämme sinua rukoilemaan puolestamme juma-
lallista Poikaasi ja pyytämään, että hän soisi
meille sen suosion, jota nyt anomme: ...
Päätösrukous
Oi perisynnittömän sikiämisen Neitsyt, Kristuk-
sen äiti, täällä maan päällä jumalallinen Poikasi
kuunteli sinua; samoin hän kuuntelee sinua nyt
taivaassa. Rukoile puolestamme, jotta hän
myöntyisi pyyntöömme, jos se on Jumalan tah-
don mukainen. Aamen.

Neitsyt Marianperisynnittömän sikiämisennovena
Valmistautuessamme hiippakunnan ja koko Suomen vihkimiseen Neitsyt Marian tahrattomalle Sydämelle, seurakunnissa ja kodeissa
voidaan rukoilla yhdeksänpäiväinen novenarukous. Novenarukoukseen voi liittää jonkin rukousaiheen. Tässä esitettävää Neitsyt Mari-
an perisynnittömän sikiämisen novenaa rukoillaan siten, että ensin rukoillaan novenan alkurukoukset, joihin voidaan liittää erityinen
rukousaihe, ja sen jälkeen joka päivä vaihtuva osa. Lopuksi rukoillaan novenan loppurukous. Novenan viimeisenä päivänä esitetään
rukoiltavaksi myös Neitsyt Marian eli ns. Loreton litania.


